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Л. Е. Орбан-Лембрик

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ НА ЕТАПІ ЗРІЛОСТІ

Зрілість припадає на період досягнення людиною найвищого 
розвитку її духовних, інтелектуальних і фізичних здібностей. Дане 
поняття ототожнюється із дорослістю та повноліттям, хоча бути доро
слим, ще не означає бути зрілим. За умови, коли людина навчиться 
реалізовувати життєві задуми, перспективи, коли від самовизначення 
перейде до самореалізації, тільки тоді про неї можна сказати, що вона 
є зрілою особистістю. Серед найбільш вагомих сфер самореалізації 
особистості виокремлюють наступні, професійна сфера, сфера сімей
но-побутових відносин, сфера сексуальних стосунків, спілкування, 
виховання дітей, саморозвиток і самовдосконалення.

Зрілість -  це найбільш тривалий період онтогенезу, який охо
плює вік від 25 до 55-60 років. На стадії ранньої зрілості для людини 
властиві включення її до всіх сфер людської діяльності, стабілізація 
якостей особистості, у тому числі комунікативних здібностей, встано
влення близьких стосунків з іншою людиною, прояв перших творчих 
здібностей, побудова власного способу життя, психологічна криза пе
реоцінки життєвого шляху. Середня зрілість - це пошук відповідей на 
основні питання про сутність життя, про здійснення мрій. Це період 
переоцінки цілей і домагань, здатність озирнутися навколо, зацікави
тися іншими людьми, бажання вплинути на майбутнє, стати творчою 
особистістю, професіоналом. Водночас це час сумнів щодо продов
ження вибраного шляху, страх зниження працездатності, що збільшує 
потребу в нових цінностях. Спостерігаються розбіжності між дійсніс
тю та бажаннями, людина виявляється наче на роздоріжжі і від того, 
який вибір вона зробить тепер, визначатиметься подальший хід її жит
тя та соціалізації. Період кризи середини житія може дати декілька 
варіантів поведінки, по-перше, не усвідомлення кризи, відсутність оці
нки своїх планів і домагань, що призводить до рутинності життя; по- 
друге, усвідомлення кризи через сприйняття та оцінку реалій життя і 
виникнення страху про неможливість прояву подальшої активності та 
корекції минулих планів, по-третє, усвідомлення кризи через оцінку та
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корекцію планів, глибинне оновлення та бажання активно діяти за но
вих умов. З метою успішного подолання кризи середини життя, варто 
проаналізувати власні цілі (самоаналіз) і провести переоцінку власних 
ресурсів, розширювати кругозір, провести перегляд і коректування 
життєвого курсу під новим кутом бачення, коли вимальовуються цілі, 
які раніше були приховані. Середина і друга половина життя повинні 
маги свою власну значущість, інакше вони мало чим будуть відрізня
тися від першої половини і віддалено її нагадувати. Р. Пекк виділяє 
чотири підкризи, вирішення яких слугує необхідною умовою для роз
витку аутентичної генеративності: по-перше, розвиток у людини пова
ги до мудрості; по-друге, важливо, щоб сексуалізація соціальних від
носин поступилась місцем їх соціалізації (що приводить до послаблен
ня соціальних ролей); по-третє, збереження емоційної гнучкості, що 
сприятиме афективному збагаченню в різних формах; по-четверте, 
збереження душевної гнучкості, пошук нових форм поведінки на місце 
старих [1, с. 45]. Вважається також, що для відчуття задоволення пері
одом середини життя людині необхідно досягти виконання таких за
вдань; досягнення зрілої громадянської і соціальної відповідальності; 
досягнення і підтримання доцільного життєвого рівня; вибір найбільш 
оптимальних способів проведення дозвілля; допомога дітям в усвідом
ленні відповідальності перед дорослим життям; поглиблення особисті- 
сного аспекту подружніх відносин; прийняття фізіологічних змін пері
оду середини життя і пристосування до них; пристосування до взаємо
дії із батьками, які “входять” у старість.

Період пізньої зрілості також дає варіанти поведінки: занепо
коєність (людина намагається продовжувати плідно і творчо працюва
ти, проявляти свої здібності та можливості); відсутність занепокоєнос
ті (призводить до гальмування розвитку та становлення, сприяє виник
ненню почуття непотрібності, спустошення); надмірна турбота про 
себе тощо.

Можна вести мову про психологічну, особистісну, соціальну, 
соціально-психологічну зрілість. У свій час американський психолог Г. 
Олпорт сформулював критерії психологічної зрілості особистості: 1) 
широкі межі “Я”, активна участь у трудових, сімейних, соціальних 
відносинах, 2) соціальні контакти, дружня інтимність, співчуття, тер

пимість щодо різниці між власним “Я” та “Я” інших; 3) демонстрація 
емоційної стійкості та самоприйняття; 4) сприймання світу таким, 
яким він є -  в реаліях, а не в бажаннях; 5)розвинена здатність до само
пізнання, усвідомлення своїх сильних і слабких сторін; 6) здатність 
бачити цілісну картину світу, чому сприяє сформована система цінно
стей [2]. Осооистісна зрілість пов’язана із ставленням людини до себе 
та власної діяльності, із проявом активності у соціумі, творчим 
розв’язанням життєвих планів і поставлених завдань. Перебуваючи на 
різних рівнях розвитку (залежність, незалежність, взаємозалежність), 
люди по-різному проявляють особистісну зрілість. За певних обставин 
може маги місце повна чи часткова залежність у системі взаємо- 
зв язків “дорослий -  дитина” (йдеться про нормативну поведінку та її 
порушення, пов’язане із особливостями характеру індивіда), або 
контрзалежність як особливість певного етапу соціалізації (боротьба за 
незалежність). Повної незалежності в структурі соціальних відносин 
досягти неможливо, адже жити в соціумі та бути вільним від соціаль
них контактів одночасно не можна: людина так чи інакше потребує 
взаємодії та спілкування, відсутність яких спричинює і актуалізує про
блему самотності, аутизму, тобто крайньої форми психологічного від
чуження, що виражається у відході індивіда від контактів з оточуючою 
дійсністю та зануренні у світ власних переживань. Рівень взаємозале
жності є найсприятливішим для розвитку особистісної зрілості. Він є 
також оптимальним варіантом для прояву соціально-психологічної 
зрілості індивіда, основними показниками якої є його вміння говорити 
правду, відстоювати свою позицію, вміння поєднувати свої власні ко
мунікативні можливості із вимогами соціального оточення, його нор
мами і правилами поведінки, здатність долати комунікативні бар’єри 
та розв’язувати конфліктні ситуації тощо. Стосовно соціальної зрілос
ті, то вона проявляється у громадській, політичній, моральній, естети
чній сферах та має наступні показники: розвинуте почуття відповіда
льності; наявність соціального інтелекту (розвинена здатність до розу
міння інших людей, передбачення розвитку різних соціальних ситуа
цій); потреба у турботі про інших людей; здатність до активної участі 
у житті суспільства; ефективне використання своїх знань і здібностей;
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конструктивне розв’язання численних життєвих проблем на шляху до 
саморсалізації.

Важливою характеристикою зрілого людського життя с вік людини 
й те, наскільки ефективно та активно вона використовує відведений ій 
індивідуальний час для самореалізації. К. Абульханова-Славська [3] 
виокремлює два типи людей: екстенсивні та інтенсивні, де перші неро
зумно в кількісному та якісному відношенні витрачають свій час, своє 
життя, а інші -  вдало, розумно й оптимально пристосовуються до об
ставин соціуму, активно використовують свої здібності й можливості 
на етапах соціалізації. Виходячи із цієї ознаки (екстенсивність -  інтен
сивність), можна спрогнозувати три варіанти акме особистості /див. 
рис. 1/: 1) експлуатація індивідом власних потенційних можливостей (з 
точки зору тривалості життя, це -  найменш вдалий життєвий шлях; з 
точки зору ефективності, користі суспільству, то він може бути най
більш вдалим життєвим шляхом), 2) рівномірний прояв людських по
тенцій з наростаючою силою і напругою (життя складається вдало); 
3) рівномірний прояв людських потенцій з мінімальною розтратою сил 
і можливостей (життя проходить даремно для себе та людей).

Потенційні можливості
людини /100 %/

Рис. 1. Варіанти акме особистості (за ознакою інтенсивність -  
екстенсивність)

Одна з найскладніших проблем у формуванні особистості по
лягає в тому, як на різних етапах її соціалізації досягти найбільш пов
ного розвитку індивіда, щоб перехід від однієї стадії до іншої відбува
вся у результаті якісно-природного самозаперечення, щоб кожна стадія 
і кожен перехід були безболісними, особливо виразними і сприяли 
прояву потенційних можливостей людини. Щодо високого розквіту 
здібностей особистості на етапі досягнення зрілості, то йдеться про 
гармонійне поєднання прагнень особистості, її можливостей і потреб 
суспільства /див. рис. 2/. На цей процес впливає чимало суб’єктивних 
та об’єктивних чинників: особливості індивідуального розвитку, ста
дія соціалізації, соціальне мікросередовище, традиції, “критичний вік” 
обраної професії, лінія поведінки індивіда, соціально-психологічний 
тип особистості, норми і цінності соціуму, епоха, стан рівноваги чи 
напруги у суспільстві, соціально-психологічні механізми соціалізації 
тощо. Історії відомі імена “великих старців”, які не відчували старості 
і до кінця своїх днів продовжували активне, творче життя: у великого 
французького художника К. Монс рання творча активність продовжу
валася до глибокої старості; письменники Л. Толстой, Б Шоу, В. Г’юго 
змогли створити шедеври літератури після шістдесяти; німецький 
письменник І.В. Гете у 82 роки закінчив другу частину трагедії 
“Фауст” . Звичайно, фізичне старіння організму відбувалося, але пси
хологічно цей процес не відчувався ними як перехід у нову якість, у 
новий стан. Водночас І. Мечников у дев’ятнадцять років надрукував 
декілька наукових праць з біології, О. Пушкін у двадцять років напи
сав поему “Руслан і Людмила”, Д. Россіні в 24 роки -  оперу 
“Севільський цирульник”. Коротке життя людини також може зали
шити вічний слід, згадаймо імена Л. Українки, М. Добролюбова, 
М. Гоголя. Загалом, можна прожити сорок років і залишитися в 
пам’яті нащадків, а можна -  більше ста і запам’ятатися лише тим, що 
так довго жив.

Сказане дозволяє припустити, що вік досягнення акме особис
тості, розкриття своїх потенційних можливостей у кожної людини 
свій. Один індивід може припинити своє самовдосконалення, свою 
самореалізацію ще на початку життєвого шляху і це є початком його
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фінішу, інший не заспокоюється і в глибокій старості, що продовжує 
акме.

Потенційні можливості 
людини /] 0096/

Зону акме, зону найвищого злету творчої активності склада
ють збіг прагнень, можливостей особистості та потреб суспільства. 
При цьому поширеною є думка про існування у людини (йдеться в 
першу чергу про етап зрілості) двох і більше акме. Зокрема досліджен
ня болгарських вчених в галузі соціального пізнання показують, що 
таких періодів буває навіть декілька 14]. Важливою в даному контексті 
є проблема співвіднесення акме особистості з її професійними можли
востям та моральними принципами. Стосовно професіоналізму, то 
йдеться про те, що штучне професійне зростання людини, без ураху
вання її індивідуальних особливостей може призвести до отримання 
хибного акме. Для прикладу, іноді складається враження, що хороший

інженер автоматично може стати і хорошим керівником, або відомий 
вчений -  адміністратором від науки. Це не завжди так: переведення з 
однієї посади на іншу без урахування потенційних можливостей інди
віда призводить до того, що підприємство на певний час втрачає хо
рошого спеціаліста, одночасно не одержуючи здібного керівника. Фо
рмально людині дається можливість просуватися вище по ієрархічній 
драбині, а насправді вона раптом опиняється не на своїй дорозі, на ін
шій вершині, на помилковому акме і реальний розквіт її таланту може 
або припинитися, або піти в неправильному (з точки зору соціальних 
норм та професійних вимог) напрямку.

Щодо морального аспекту в соціалізації особистості па етапі 
зрілості, то тут також можна вести мову про реальне і удаване акме. 
Історія так само як і наша сучасність дають чимало прикладів, коли 
одна людина прославляється за рахунок іншої, коли досягнення однієї 
особистості приписуються іншій (Іуда Іскаріот знаний лише тим, що 
зрадив свого вчителя Ісуса Христа за ЗО срібних; Ж.Ш. Дантес увійшов 
в історію як вбивця О. Пушкіна). Отже, є різні шляхи досягнення вер
шин в професії, у взаємостосунках з іншими, у дотриманні норм і пра
вил поведінки тощо. Мовиться про шляхи честі та обов’язку і гріховні, 
шляхи дозволені й недозволен! загальнолюдськими моральними нор
мами та основним Законом держави -  Конституцією. А звідси і вер
шини є істинні й помилкові. Свого акме можна досягти власними зу
силлями, а можна і за допомогою обману, маніпуляцій, погроз, вбивст
ва. Нарешті у кожної людини є своє акме і не потрібно займати іншу 
вершину, адже рано чи пізно це стане зрозумілим і самій людині, і тим, 
хто її оточує, з ким вона спілкується та вступає у соціальні контакти і 
відносини. Загалом, актуалізація морального чиннику в соціалізації 
спеціаліста -  закономірний процес цивілізованого розвитку країни, її 
економіки, культури, традицій, науки.

Життєва зрілість - це той період, коли людина починає відда
вати суспільству все те, що у свій час від нього отримала. І тут важко 
сказати де межа між отриманим і повернутим, між розумним спожива
чем і добросовісним виробником матеріальних і духовних цінностей. 
Жодними бухгалтерськими підрахунками не перевірити міжособистіс- 
ні стосунки, моральна сила яких у безкорисливості: відносини між лю-
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дьми не зможуть яскраво проявитися, якщо постійно бути стурбова
ним тим, хто від них що отримає. Водночас, спілкуючись з іншими, 
людина неминуче змінюється і сама У зв’язку з цим, як наголошує А. 
Мілгс [5, с. 112], дуже важливо вивчати ті властивості взаємовідносин 
і прояви людської віддачі, які збагачують саму особистість (фізично, 
інтелектуально, морально, естетично, професійно, емоційно і т.п.). При 
цьому, правда, варто зрозуміти, що є “допомога”, яка веде до взаємно
го спустошення: можна так “допомогти”, що це примножить лінь, без
помічність, самотність тощо. Отже, співвідношення “отриманого і по
вернутого” у житті зрілої людини повинно бути збалансовано таким 
чином, щоб воно одночасно сприяло розвитку суспільства і особистос
ті.
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В статье анализируются психологические особенности со
циализации личности на этапе ее зрелости, достижения оптимальной 
активности, акме. Автор выделяет психологическую, личностную, 
социальную и социально-психологическую зрелость, которые аккуму
лируются в понятии «жизненная зрелость».

/я. психологія

Н. I  Пов’якель

МИСЛЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА В 
ВИМІРЮВАННЯХ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА 

ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Проблема визначення мислення як професійного, його психологі
чного змісту, відмінностей та становлення тісно пов'язана з професій
ним самовизначенням, професіоналізмом та професійною компетент
ністю фахівця, що нерідко розглядається саме як складова і ознака 
професіоналізму.

Необхідно відмітити при цьому, що з одного боку існує широкий 
емпіричний матеріал, який свідчить про особливий інтерес до пробле
ми професійності, професіоналізму та професійного мислення, а, з 
іншого боку - в психології ще не існує достатньо грунтовного розгля
ду професіоналізму як реального феномену суспільного життя, і, від
повідно, професійного мислення фахівця.

Треба відзначити також, що введення понять “професіоналізм” 
мислення та “професійна компетентність” тісно пов’язані також і з 
поняттям -  “професійна ментальність”, що відображає той реальний 
життєвий факт, що в результаті включення особистості в професійне 
поле діяльності саме її позиція до світу, аттітюди, мислення трансфор
муються у відповідності з самою професійною діяльністю [1; 2].

Ментальність як індивідуальне прочитання та інтерпретація жит
тєвого досвіду виступає для особистості як одна з форм інтуітивного 
засвоєння (пізнання) духовного та професійного світу людини. Профе
сійна ментальність психолога-практика, для якої рівень та глибина 
розуміння та інтерпретації іншої людини, її світосприйняття, життєво
го досвіду та ефективності подолання життєвих проблем, базується 
саме на власній ментальності, що являється умовою активізації та ефе
ктивної реалізації духовно-творчого, енергетичного та інтелектуально
го потенціалу особистості у професійній діяльності.

Система поглядів психолога, оцінок, норм, знань та інтересів, іє
рархія цінностей, переконань, ідеалів, соціальних установок, схильно-
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стей, ціннісних орієнтацій формуються при складній взаємодії різних 
факторів та явищ особистого, суспільного та професійного життя.

Ми розглядаємо професійну ментальність в цьому контексті як 
внутрішній регулятор і необхідну передумову професійної діяльності 
та мислення фахівця.

На основі вищеназваного можна сформулювати питання, чи є не
обхідність застосування ще одного і досить неоднозначного терміну -  
“професійне мислення”, чи можна цілком обійтись вже існуючими 
поняттями типу виду мислення (наприклад, теоретичного чи практич
ного). та, нарешті, чи можна обійтися при обговорюванні проблеми 
становлення необхідних компонент професійності, вже існуючими 
поняттями типу, наприклад, “професійна компетентність” чи “рівень 
сформованості мислення”, і, нарешті, чи можна за допомогою поняття 
“професійне мислення” визначити важливі з точки зору професійності 
аспекти мислення.

Специфічна необхідність та актуальність психологічного аналізу 
та визначення поняття саме “професійне мислення” обумовлена, на 
наш погляд, слідуючими обставинами:

Підвищенням ролі й місця психологічної допомоги у професійно
му самовизначенні особистості фахівця, в знаходженні і констру
юванні професійних змістів життя та професійної діяльності фахі
вця, що обумовлює професійно-спрямовану орієнтацію на визна
чені цінності, ідеали, змісти;
Своєчасністю та необхідністю психологічного уточнення більшос
ті понять в сфері професійного становлення -  “професіоналізм”, 
“професійний менталітет”, “професійна свідомість”, “професійне 
мислення” та інш. Необхідно відмітити при цьому, що в останні 
роки поняття професіоналізму пов'язують також і з поняттями 
“елітарності” та “елітарної орієнтації” особистості, що самовизна
чається [3];
Підвищення значущості та цікавості фахівців до проблеми 
“професіоналізму” особливо в зв’язку з формуванням методологі
чного та термінологічного простору понять практичної психології. 
Психологічно визначити явище професіоналізму -  це, водночас, і 
визначити перспективи створення професійної позиції та профе-

сінної ментальності у майбутніх фахівців в галузі практичної пси
хології;
Підвищений інтерес клієнтів психолога, особливо в останні роки, 
до вибору найбільш “престижних професій” з перспективою успі
шної кар'єри ( в професійному психоконсультуванні, наприклад), 
інтерес до конструювання перспектив особистішого та професій
ного зростання як “саморозвитку” та “саморегулювання” ( в різних 
напрямах психотерапії) та ін.;
Необхідність надання психологічної допомоги самим психологам 
(студентам та вже працюючим фахівцям) у визначенні та при не
обхідності, і в конструюванні більш психологічно-адекватного і 
вдалого образу себе як фахівця і високим рівнем професійного 
мислення.
Треба відзначити, що психолог, який не розуміє необхідності роз

витку в себе саме професійного мислення й необхідносгі працювати 
над собою в цьому напрямку, психолог, у якого в професійному плані 
“нема проблем” -  це не професійний ідеал. Крім того, деякі потенційні 
клієнти можуть і не звернутися до психолога, який сам не прагне стати 
ще більш професійним, ще кращим. Тим більше, однією з умов ефек
тивної психологічної допомоги являється саме створений у свідомості 
клієнта “психотерапевтичний міф”, особлива “атмосфера", причетність 
до чогось незвичайного, неясного, що нерідко вже само по собі ство
рює психологічне підгрунтя для покращення стану клієнта, підняття 
його віри в життєвий позитив, відчуття їм безмежних перспектив жит
тя і очікувань щасливих змін |4].

Формування умінь та навичок професійного мислення практич
ного психолога, аналіз специфіки професійного мислення та особливо
стей його самоорганізації, являються порівняно мало вивченим напря
мом взагалі, та і в контексті підготовки практичних психологів в сис
темі вищої професійної освіти зокрема.

Таким чином, визначення професійного мислення практичного 
психолога або психолога-практика тісно пов'язано з визначенням ряду 
понять і, насамперед, поняттям професійна компетентність, яка є озна
кою1 та водночас складовою професіоналізму фахівця у вирішенні 
професійних завдань.
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Професійна компетентність характеризується еформованістю у 
практичного психолога единого комплексу знань, умінь і навичок, 
психологічних особливостей (якостей), професійних позицій та акмео- 
логічних інваріант. Знання, уміння та навички визначаються в цьому 
контексті як рольові характеристики професійної компетентності пси
холога |5]. Всі останні компоненти предстають в якості її суб’єктних 
характеристик, вказують на відношення психолога до діяльності та на 
індивідуальні та стильові особливості вирішення ним професійних 
завдань. При цьому треба відмітити, що досягнення різних рівнів про
фесійної компетентності визначається цілим рядом детермінант, серед 
яких визначають насамперед індивідуальні та типологічні обмеження, 
що можуть сприяюти виникненню професійної дезадаптації і дезінтег
рації і тому виступають як показники - протипоказання невідповіднос
ті вимогам професійної діяльності і виконанню професійних завдань.

У загальнення досвіду' практичної діяльності психологів та озна
йомлення з передовою практикою психологічної допомоги в нашій 
країні та за кордоном, дозволяють визначити наступні специфічні осо
бливості професійної компетентності спеціалістів в практичній психо
логії:

♦ Обумовленість цілей та завдань професійної діяльності 
практичного психолога соціальним запитом суспільства та його інсти
тутів -  оптимально реалізувати потенційні можливосгі людини як в 
сфері його діяльності, так і в повсякденному житті;

♦ Співвідношення в завданнях різномаїття складових, які ви
значають поліфункціональність професійних завдань і, загалом профе
сійної діяльності психолога,

♦ Недостатня регламентованість соціально-правової, функці
ональної та організаційно-методичної бази професійної діяльності і 
мислення практичного психолога;

♦ Співвіднесеність професійно-важливих основних та допо
міжних цілей, що ставляться, завдань та функцій, існуючих та реально 
діючих психотехнологій з потенційними індивідуальними можливос
тями, потребами та діями практичного психолога, а також з рівнем 
його професійної підготовки, рівнем розвитку професійно-важливих 
властивостей, умінь та навичок [6],

♦ Інтегративний характер процесу та результатів професійної 
діяльності, що складається на основі ефективного використання дослі
дницько-діагностичних, творчо-проективних, формуючо-розвиваль- 
них, корекційно-терапевтичних, комунікативних, оціночно-експерт
них, просвітницьких та інших технологій;

♦ Творчий характер професійної діяльності практичною пси
холога, що базується на знанні психологічної суті процесів та явищ, 
широкій інтуіції, особистісному досвіді, активному пошуку новаторсь
ких підходів та іноваційних технологій, особистісній ініціативі та до
сить поширеній професійній комунікативності. високо розвиненому 
інтелекті та професійній рефлексії [6];

♦ Полі варіативність умов вирішення професійно-психоло
гічних завдань, які реалізуються комплексно та поліфункціонально при 
обов’язковому безпосередньому співвідношенні з конкретною люди
ною, (клієнтом), ірупою (наприклад, найближчим середовищем клієн
та), специфікою (наприклад рівнем конфліктогснності) відносин та 
взаємозв'язків, і, нарешті, потенційною реальністю подолання проблем 
і надання психологічної допомоги.

Професійна компетентність виступає в цьому контексті як інте
гральна характеристика, яка дозволяє оцінювати рівень підготовленос
ті психолога і, насамперед, рівень його психологічної готовності до 
вирішення професійно-психологічних завдань, а професійне мислення 
являє собою системну характеристику вирішення завдань і інтеграль
ний процес конкретних проявів професійної компетентності фахівця 
при вирішенні завдань і виконанні професійних обов’язків.

Іншими словами, професійна компетентність фахівця виступає 
не тільки як мірило професіоналізм)' у виконанні професійних 
обов’язків взагалі, але й як мірило професійності забезпечуючих про
цесів професійної діяльності, а також як визначаючий фактор, від яко
го залежить успішність реалізації пізнавальних, соціальних, і нарешті 
професійно-важливих життєдіяльніших функцій фахівця.

Професійне мислення, за визначенням Д. Н. Кавтарадзс, харак
теризується інтелектуальним умінням вирішувати професійні завдання 
в контексті професійно-психологічної системи і відповідних етичних 
норм [7].



Узагальнюючи результати численних досліджень, можна 
сформулювати позицію, на базі яких саме сприятливих властивостей 
мислення у фахівця розвивається професійне мислення, і. відповідно, 
професійна компетентність у вирішенні професійно-нсихологічних 
завдань, а саме: активність та ініціативність; висока пізнавальна актив
ність та пошуковісгь; глибина та ширина мислення; логічність та 
організованість мислення; здатність мислити при “інформаційних 
пустотах ; прогностичність; вміння домислювати, “додумувати’’ не
достатню або видуману інформацію; вміння ставити гіпотези та 
досліджувати їх, винахідливість, гнучкість та пластичність мислення; 
швидкість; практичність; креативнісіь, яснісіь та критичність мис
лення, та ін.

Професійне мислення, як це можна побачити з переліку, можна 
вважати, таким чином, ідеальним мисленням, моделлю або вищим 
рівнем розвитку мислення, і в цьому змісті його можна назвати “акме” 
І»]-:

Розвиток професійного мислення проходить разом з профе
сіоналізацією відчуттів, сприймання, уяви, пам'яті, представлень. Ва
жливе місце займають і особистісні якості фахівця, наприклад, духовні 
якості, інтереси, устрімління, ціннісні орієнтації, риси характеру, пси
хофізіологічні якості га ін. [6].

В останні роки в середовищі професійних психологів-психокон- 
сультантів все частіше проблискує загрожуюче словосполучення -  
“професійний непрофссіоналізм”. Тому умови сьогодення потребують 
розробки і опису критеріїв професійної психологічної діяльності та про
фесійного мислення, що і робить фахівця фахівцем.

Професійне мислення практичного психолога в контексті про
фесійної компетентності обумовлює специфічне поєднання теоретич
них і практичних знань, що необхідні для успішного вирішення про
фесійно-психологічних завдань, а також сформованісгь професійного і 
мегакогнітивного досвід}' особистості, що дозволяє фахівцю ефектив
но і творчо застосовувати різноманітні техніки та технології, аналізу
вати і використовувати в практичній роботі особистісний досвід жит
тєвих переживань та їх пізнання.
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Наші спостереження та багаторічні експериментальні дослі
дження специфіки професійного мислення психолога, що працює в 
практиці та вирішує комплекс різноманітних та різноспрямованих 
практичних і прикладних професійно-психологічних завдань, показа
ли, що визначене професійне мислення відзначається специфічною 
поєднаністю базових характеристик: системністю та інтегративністю 
процесів мислення, досить високим рівнем теоретичного та, водночас, 
практичного мислення, продуктивністю та спрямованістю на констру
ктивність, сталістю, деякою рспродуктивнісгю технологій та творчіс
тю у їх використанні, тощо.

Мислення практичного психолога, при тому, що рівень його 
професіоналізму відзначається високим рівнем сформованості поня
тійної га змістовної системи психологічних знань, професійно- 
важливих умінь і навичок, специфічних психологічних механізмів (на
приклад, ментальний самоконтроль, професійна рефлексія), що харак
терні саме для теоретичного і системного мислення, все ж таки відно
ситься до практичного мислення.

Крім того, базуючись на результатах проведених нами дослі- 
жень в групах майбутніх фахівців в галузі практичної психології (коли 
закладаються основи професійного мислення практичного психолога), 
та за різними за рівнем ровитку професійного мислення і успішністю 
професійної діяльності вже працюючих психологів-гірактиків, можна 
відмітити такі основні специфічні властивості професійного мислення 
практичного психолога, а саме:

♦ Спрямованість на реалізацію, тобто результатом мислення 
психолога і прийнятого їм рішення повинно бути тільки ге рішення, 
якому властива реалістичність і можливість та конструктивність реалі
зації, можливість впровадження клієнтом в життя;

♦ Мотнвованісгь. Рішення, що приймаються психологом, по
винні нести в собі "мотиваційний заряд” на реалі »цію для клієнтів
психолога; , — •т:,.т"Г; ~

♦ 1 ндивіду 1Ч1 *6уЬ'єктивно
обираємим джерело»! інформащї^#^ ^ ^ б ^ ^ ^ о г о  особистісний 
професійний досвід, |як^ | Д

І ІН8. №________________  ________ -  ..... .
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критерієм оцінки ступеня достовірності будь-якої інформації, що по
сту пас зовні;

♦ Переважання неспецифічної, зовнішньої мотивації в мис
ленні та прийнятті рішень психологом;

♦ Оціночність мислення, що обумовлюється вихідно практич
ною спрямованістю та прагматичністю основних завдань та їх розу
мінням і пошуком засобів їх вирішення;

♦ Поступливість об’єкту мислення, яка виступає однією з 
найбільш цікавих властивостей професійного мислення практичного 
психолога. Об’єкт мислення практичного психолога -  люди. Ситуації 
не тільки можуть, але й повинні бути перетворені, змінені, але самим 
КЛІЄНТОМ. Знання ступенів поступливості окремих компонент профе
сійної діяльності, вміння їх використовувати являється тому важливою 
мисленевою здібністю пеихолога-практика і рисою його професійного 
мислення;

♦ Антиномічність мислення, що обумовлена характером дія
льності практичного психолога та специфікою професійно-психоло
гічних завдань, що призводить до неспівпадаючих, а нерідко - до діа
метрально протилежних підходів до вирішення завдань і ситуацій клі
єнта;

♦ Миттєвість та спонтанність рішень практичного психолога, 
що характеризує практичну специфіку мислення пеихолога-практика;

♦ Вербальнісгь мислення та інш.
Одну з базових найважливіших властивостей професійного мис

лення практичного психолога представляє сформованісгь саморегуля
ції мислення, що тісно пов’язано з цілеспрямованістю і організованіс
тю мислення, продуктивністю, динамічністю, з сформованістю провід
них регулятивних механізмів саморегуляції [9].

Крім того, професійне мислення практичного психолога відріз
няється, за нашими досліженнями, цілим рядом необхідних властиво
стей творчого мислення (гнучкість мислення, нешаблонність, широта, 
критичність, відкритість, антиципація та схильність до передбачення, 
незалежність мислення, реверсивність та емпатичність), рівень розви
тку яких, на жаль, не в достатній мірі представлений у студентів- 
майбутніх фахівців в галузі практичної психології і потребує специфі

чного їх формування за допомогою насамперед активних форм на
вчання, використання ігрових та рефлексивних психотехнік і техноло
гій тощо.
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Н. 1. Зорій

ВІД ПАРАДИГ МИ ІІРИРОДНИЧО-НАУК'ОВОЇ ДО 
ГУМАНІТАРНОЇ: ПРОБЛЕМИ, СТАНОВЛЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОГО ПОШУКУ В ПСИХОЛОГІЇ

На етанах розвитку психологічних знань досить часто відбу
валися дискусії з Приводу емпіричних та теоретичних о б ’єктів дослі
дження. Розвиток наукових знань сприяв своєрідному перетягуванню 
чи до чистої тсоритизації чи до емпірії в тій чи іншій галузі науки. 
Проблема була в тому, що всі дослідження зводилися до доведення 
домінанти методологічного статусу одного або іншого напрямку. В 
результаті склалася ситуація радикальною вибору, на зразок: “Хто не з 
нами, той проти нас”. Таким чином на етапах раціональної невизначе
ності психологія змушена була займатися практикою, яка швидко да
вала неконтрольовані рецепти зцілення. Тим часом як теорія та мето
дологія психології заплутувалася в тенетах філософських глибин.

Якою мірою така ситуація спостерігається в багатьох сферах 
наукових знань, але необережність поводження з психологічним знан
нями на практиці призводить до фатальних наслідків на психосомати
чному рівні. Унікальність психологічних шань полягає в тому, що во
ни вимагають швидкого теоретичного реагування на практичні фено
мени, які виникають. І зваблення її в сторону природничих знань пояс
нюються анатомо-фізіологічними механізмами психіки, що інколи під 
впливом зовнішніх обставин неадекватно проявляються в психічній 
діяльності людини. Психологи покірно ухиляються, захищаючись сво
єю так званою некомпетентністю у галузі природничих наук і беруть 
до уваги результати досліджень фізіологів, фізиків тощо як аргументи 
для цілісного психологічного пояснення тих чи інших явищ психіки. В 
свою чергу це викликає уже некомпетенність з двох сторін: психологи 
шукають інтригу у знаходжені феноменів, провокуючи містифікацію 
психологічних знань, природодослідники у своємі пориві відшукати 
раціональну істину, наштовхуючись на неможливість на даному етапі
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доведення її, намагаються якщо не заперечити, то просто констатувати 
факт нснаявності своїх знань у даному феномені психічних явищ тієї 
чи іншої наукової сфери знань. Надмірне теретизування психологічних 
знань призводить до штучної побудови психічних явищ в загальній 
структурі особистості, до своєрідного нав'язування стереотипів пове
дінки як необхідного елементу психічної діяльності людини. Незнахо
дження цього стереотипу констатується як відхилення чи навіть пато
логія і в цьому випадку автоматично перекидається в іншу галузь нау
кового знання. В соціальній психології ця проблема вкрай загострена, 
оскільки суспільство вже реагує неадекватно на здавалося б традиційні 
норми поведінки людини. Комунікативний, перцентивний та інтерак
тивний аспекти спілкування вимагають методологічної взаємодії пси
хології спілкування та соціальної, оскільки їхнє взаємопоглинання в 
ракурсі міжособистісних стосунків веде знову ж гаки до взаємозаміни. 
На сучасному етапі спостерігається певна невизначеність щодо перс
пективи наукових досліджень в психології, через те. що у нас, окрім 
проблем загальнолюдських є проблема пострадянською суспільства у 
розвитку психологічних знань. Це насамперед пов’язано з довготрива
лим інформаційним “голодом" щодо теоретичних засад та методологі
чних підходів основних психологічних наукових шкіл сучасної зару
біжної психології. Коли ця інформація з'явилася, то цс в свою чергу 
породило суб’єкт ивне нав'язування чи заперечення авторитет ними 
школами вітчизняної психології своїх “психологічних уподобань”. 
Скажімо, прихильники природничого напрямку в психології, захоп
люються працями біхевіористів і адаптують їх у ракурсі теорії діяль
ності, гештальт-психологія намагається без підтримки знайти прихи
льників у психотерапії, психоаналіз коментують найбільше в психосе
ксуальному аспекті тощо. Ситуація критична тим, що навіть ге “наше” 
класичне піддають, якщо не повному запереченню, то критиканству, 
ігноруванням, тим самим підсилюючи наукове невігластво га прово
куючи стереотипний шлях заперечення класиків. Мабуть, є потреба 
звернутися до витоків, першопочатку, щоб таким чином відшукати 
аналогічні проблеми та способи їх розв’язання.



Насамперед, психологія, починаючи і в ід о м о ї ш к о л и  Вундта, 
намагається себе побудувати як точна природнича наука, як наука екс
периментальна, яка передбачає формування та розвиток вмінь, виді
лення в оточуючій реальності “емпіричних об’єктів”, розробку проце
дурних схем, теоретичну побудову “ідеальних об’єктів” та способів 
взаємодії з ними, встановлення відповідності між площиною ідеальних 
об’єктів та площиною емпіричних об’єктів. Ідеальний об'єкт у ракурсі 
психології -  цс складний конструкт, що дозволяє підвести теорію від
повідно до правил наукового міркування з урахуванням основних ме
тодологічних принципів. Наприклад, результати експерименту повинні 
бути відтворені (відносно часу, у різних експериментаторів, для пев
них умов); повинні бути встановлені причинно-наслідкові зв’язки; всі 
отримані зв’язки -  об’єктивні; іншими словами дослідник виконує ряд 
конвенційно-контролюючих процедур, відсікаючи всі суб’єктивні зна
ння, наприклад свої переживання, образи, ставлення, фізичний стан.

Виявляється, що Ідеальні об’єкти, які виділили психологи, 
атоми свідомості, чи відчуття, не дозволяють побудувати теорію, яка 
може зробити цілісний опис явищ психіки. Результати експерименту 
не відтворюють теоретичних завдань, навіть тих, які слугують певним 
об’єктивним еталоном, цим самим створюючи проблему вибору 
об’єктивності чи необ’єктивності. Класична наукова раціональність не 
дає серединної альтернативи. Обгрунтування гіпотези, як правило 
проводиться тільки тій, що має наперед визначені наукові перспекти
ви. Дане явище можна спостерігати у застосуванні методу інтроспек
ції. “Результати іигроспекції не співпадали не тільки в різноманітних 
авторів, але навіть у одного й того ж автора під час роботи з різними 
досліджуваними. Психологи стали знаходити такі елементи свідомості, 
які ніяк не могли бути розкладені на окремі відчуття або були предста
влені у вигляді їх суми. Систематичне застосування інтроспекції стало 
виявляти нечуттєві або спотворені елементи свідомості, наприклад 
“чиста” рухливість думки,без якої неможливо описати процес мислен
ня /І, с. 39/. Все це заставило психологів піддати сумніву ідею інтро
спекції, але не в самій структурі психології, як це інколи спостеріга

ється в науковому середовищі, а в метологічному підході. Якщо йти 
шляхом природодослідників, то варто заперечити метод інтроспекції, 
поставивши завдання виявлення причинно-наслідкових зв'язків і нама
гатися отримати об’єктивні знання, таким чином реалізувавши в пси
хології природничо-науковий експеримент і проірама буде виконана, 
що в даному випадку блискуче реалізували біхевіористи /2, с. 17/. За 
Вундтом метод психології повинен включати спостереження за влас
ного свідомістю (інтроспекція), який отримав назву внутрішня перцеп
ція. На даний момент змістовне поняття перцепції майже повністю 
випало з інтроспекції, яке в свою чергу поступово набуває новою еп- 
молого-пси.чолої ічного значення. Безперечно, поняття інтроспекції по
винно нести початковий сократівський зміст, але воно поступово на
буває фізико-математичного значення і в психології, втрата його поча
ткового психологічного значення вимагає окремого наукового дослі
дження.

До слова, класик психології Вундт, заснувавши лабораторію 
та журнал звернувся до філософії і одночасно готуючи “Основи фізіо
логічної психології”, випустивши знамениту 10-томну працю “Психо
логія народів”. Навіть результати його діяльності підкреслюють ціліс
ний синтетичний методологічний підхід у визначенні, дослідженні та 
обгрунтуванні наукових психологічних знань.

Предметом вивчення Вундга була свідомість, тому для ви
вчення її найефективнішим засобом був метод аналізу або редукціоні- 
зму. На той час. на відміну від асоціанісгів та смпірисгів Вундт запе
речував ідею статичності елементів свідомості, вважаючи, що свідо
мість відіграє набагато активнішу роль в організації власної структури. 
Оскільки головну увагу Вундт зосередив на здатності мозку до само
організації. то він назвав свою систему волюнтаризмом, який би пояс
нив, як сила волі надає високоорганізованого змісту мисленню, акцен
туючи увагу на процесі активної організації елементів мислення, зле
тим не менше в основі його теорії лежать елементи свідомості, тобто 
структурні частини не розмиваються глобальністю експерименту та 
масштабністю наукових висновків і поняття волюнтаризму несе пси



хологічний зміст і не замінююеться філософським значенням. Психо
логія Вундта підкреслює значення опосередкованого досвіду суб'єкта, 
який виступає носієм інформації та знань, що не просто складові без
посереднього переживання, а використання пізнавального досвіду лю
дини. Безпосередній досвід візуального сприйняття не залежить від 
попереднього досвіду і ніяк не може інтерпретуватися. Таким чином, 
починаючи з розробки теоретичних засад в психології вчені- 
природослідники у своїх наукових дослідженнях розчленяють матері
альні об'єкти на структурні елементи, цим самим попереджуючи 
суб’єктивний підхід у виділенні об'єктів для дослідження та спостере
ження. Вундт намагався розкласти процес мислення на елементи або 
складові частини. Історики засвідчують, що Вундт уже почав працю
вати над розробкою "періодичної таблиці мислення” /4, с. 95/. Інтро
спективний аналіз як правило визначався з безпосередніми уявленнями 
про величину, інтенсивність та діапазон різноманітних фізичних по
дразників, які в переважній більшості проводилися при допомозі скла
дного лабораторного обладнання аби уникнути суб’єктивних чинників 
дослідження, але по-суті інтроспекція -  цс суб’єктивний аналіз люди
ною власного внутрішнього світу, і довести це експериментально 
практично неможливо. Наше бачення світу грунтується на спогляданні 
реальноіснуючих об'єктів, як результату єдності відчуттів. Щодо екс
периментального дослідження, то Вундт вважав, що психологія пови
нна розглядати ті проблеми, які вже обгрунтовані емпірично та кількі
сно доведені або розгорнуті.

Організувавши першу психологічну лабораторію Вундт роз
межував стару психологію від нової, надавши останній нових методо
логічних вимірів. Він обмежив предмет нової психології тільки питан
нями вивчення свідомості, заявивши, що його наука визнає тільки фак
ти, обмеживши психологію від дискусійних питань про душу, оскільки 
вони ще більше заганяли психологію в прірву містифікаторства та фі
лософствування. Нова наука не була націлена на розв'язання практич
них завдань.

Очищення психіки від предметності світу було вже здійснено 
неодноразово (В. Вундт, У. Джеме) з різних позицій. Але в межах єди
ного досвіду і все ж таки зважаючи на предметність світової даносгі. 
Тоді постає питання: чи є психіка “в собі" структурною цілісністю? А 
якщо є, то, що ж виражає ця структурність? Аргіогі та aposteriori є 
лише двома умовними сторонами становлення психічного, а його 
конкретне дослідження може обійтися без цих категоріальних риш
тувань /З, с. 98/.

Таким чином, якщо конкретизувати проблеми наукового 
пізнання в психології, то цим самим не зупинити їх поширення та 
своєрідну "модернізацію” в часі. Постає потреба в цілісному своєрід
ному методологічному єднанні певних шкіл та підходів, шо в свою 
чергу не може ототожнюватись з еклектикою, оскільки вона передба
чає в даній ситуації своєрідну тимчасову угоду ради певної практичної 
мети. Природничонаукове та гуманітарне знання не можуть радикаль
но відмежовуватися, вбачаючи на кожному етапі наукового пізнання 
тільки на своє бачення проблеми.
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Л. Д. Тодорів

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРОБЛЕМА 
ПСИХОЛОГІЇ

Кожна людина є творцем власного життя, збагачуючись через 
власне минуле та майбутнє, розгортаючи свій життєвий шлях. Сенсом 
життєвого шляху людини, який вона шукає весь час, є самопізнання та 
самотворення. Так як дуже важко визначити завершеність цих фено
менів, то життєвий шлях завжди переживається як незавершений, 
нескінчений процес.

Протягом життя людина шукає нові можливості, щоби ре
алізувати свої сутнісні сили, виконати життєве призначення. Це праг
нення до визначеності спонукає людину до творчості. Трагедією 
індивідуального бутгя є відсутність прагнення до життєтворчості, не
розуміння своєї глибинної сутності, життєвого призначення. Тільки 
творче ставлення до своєї сутності сприяє всебічному самопізнанню, 
яке допомагає людині формувати свій життєвий шлях, сповнений ре
алізацією творчих задумів.

У дослідженнях проблеми життєвого шляху одним із перших, 
хто звернув увагу на вивчення часу, є П’ьєр Жане. Він намагався розг
лянути особистість у реальному часовому вимірі, співвідносячи вікові 
фази та біографічні ступені життєвого шляху. Спробував синтезувати 
біографічний, психологічний та історичний час в єдиній системі коор
динат Досліджуючи соціальні функції людської пам’яті у звязку з 
особливостями психологічного часу, Жане показав, що буквальне хро
нологічне відтворення в пам'яті послідовності і тривалості подій по
рушує нормальне протікання психічних процесів у теперішньому, вис
тупаючи формою психопатологічної пам'яті

Події, які охоплюють тривалий хронологічний період у мину
лому, повинні бути представлені у пам’яті в загальному вигляді. Таким 
чином, у даному випадку пам'ять виконує свою соціальну функцію. Ця 
ідея знайшла численних опонентів серед психоаналітиків, які вважали, 
що по мірі дорослішання людина прагне створити послідовну, несу- 
перечливу ідентичність із своїх попередніх ідентифікацій.

Багатопланове дослідження життєвого шляху особистості впер
ше у психолог ії було здійснено Ш.Бюлер та її співробітниками. На її 
погляд життєвий шлях -  це своєрідно людська форма життя, специфіка 
якого полягає в осмисленні, в наявності життєвих цілей.

Ш. Бюлер вивчала життєвий шлях у трьох аспектах:
1) як об’єктивну логіку життя -  послідовність подій;
2) як еволюцію внутрішнього світу -  динаміку цінностей та 

уявлень про світ та себе;
3) як об’єктивний процес, який має результат -  досягнення 

та успіхи особистості.
Самореалізація є наслідком та рушійною силою розвитку особи

стості. Повнота самореалізації залежить від здатності індивіда до са
мовизначення, до висування таких цілей, які найбільш адекватні його 
внутрішній сутності. Г.Олпорг у своїй концепції самореалізації роз
глядає розвиток особистості як безперервний активний процес її ста
новлення, в якому вона бере на себе відповідальність :$а якість свого 
життя.

Життєвий шлях -  це творчість особистості, це процес безпере
рвного самостановлення. Самоактуалізація грунтується на послідовних 
свідомих виборах. А.Маслоу розглядає життєвий шлях через дві скла
дові психічного здоров’я: 1) прагнення людини бути “всім, чим вона 
може бути, розвивати весь свій потенціал через самоактуалізацію 
2) “прагнення до гуманістичних цілей”.

Здоровий розвиток особистості здійснюється через актуалізацію 
природи людини, через реалізацію її потенційних можливостей. Повне 
використання та розвиток здібностей -  це шлях розвитку та самоакту- 
алізації особистості.

Таким чином, життєвий шлях з точки зору А.Маслоу цс без
перервний ланцюг актів самореалізації, в яких проявляється сутнісне 
прагнення людини “стати тим, чим вона є, с п іт и  т и м , чим вона може 
стати.”

У біографічній когнітивній теорії особистості Г.Томе розгля
дає життєвий шлях як зміну поведінки та переживань людини протя
гом усього її життя у взаємозв'язку з дією соціального фактору. Він 
розглядає стилі розвитку та часову структуру життєвого шляху:



П дитинство як час формування характеру;
2) юність як період, що характеризується суперечностями між гомео

статичною та творчою тенденціями розвитку;
.у) зрілість як стадія, що характеризується психічною диференціаці

єю, витонченістю, інтроверсією, зростаючою активністю,
4) похилий вік, який Г.Томе характеризує переважно як деградацію, 

зниження продуктивності та пристосованості, як зниження соціа
льно цінних якостей особистості.

Психологія життєвого шляху особистості (у термінах Г.Томе 
психологія розвитку людського життя) не може вивссги універсальні 
схеми розвитку, тому що існують різноманітні соціальні та індиві
дуальні умови, які впливають на формування різних стилей розвитку.

В основі психологічного підходу до вивчення життєвого шля
ху лежать постулати З.Фрейда про суперечності між свідомим та не
свідомим. Ці постулати зазнали певних змін у інших представників 
цього напрямку. Е.Еріксон розробив теорію соціально-психологічної 
цінності "життєвого шляху” людини. Він визначає особистість як об
раз самого себе у сукупності ставлень до оточуючого світу. Цей образ 
відповідно зумовлює певні форми поведінки. Найважливішою рисою 
зрілості, яка забезпечує цінність особистості, за Е.Еріксоном, є іденти
чність 112, с 175]. Ідентичність він розуміє “як суб'єктивне почуття 
безперервної самототожностГ [ 12, с. 531.

Формування почуття ідентичності ніколи не досягає заверше
ності, а у самому цьому формуванні Е. Еріксон виділяє три стадії. Ці 
стадії детерміновані тою проблемою або кризовою ситуацією, яка по
винна бути вирішена для того, щоби розвиток просувався далі.

Таким чином, життєвий шлях розглядається як послідовність 
подій, кожна з яких характеризується кризою у стосунках особистості 
з оточуючим світом, а це в свою чергу сприяє розвитку ідентичності 
або утруднює цей розвиток.

Е.Фромм [5] у своїй гуманістично-психологічній концепції 
проаналі зував проблеми психологічної детермінації життєвого шляху 
особистості. Значення його теорії полягає в тому, що він розробив 
проблему ціннісно-орієнтаційної детермінації життєвого шляху особи

стості, а також проблему основних механізмів реалізації тих чи інших 
життєвих орієнтацій

Життєвий шлях як розгортання життєвого сценарію розглядає 
Е.Берн. Він охоплює також питання детермінації людського житія 
Вважає, що життєвий шлях -  це реалізація закладених у дитинстві 
життєвих сценаріїв [3, с.27|. Життєвий шлях -  це драма, яка розгорта
ється згідно сценарію. Життєвий сценарій -  це поступове здійснення 
життєвих планів, які формуються у дитинстві переважно під впливом 
батьків Цей психологічний імпульс з великою силою штовхає люди
ну вперед, назустріч її долі .." |3, с. 147].

Життєвий сценарій закладається у дитини у 6-8 років, який ча
сто буває неусвідомленим, фатальним та деструктивним Психічно 
здоровий індивід, який свідомо ставиться до свого жиггя є вільним від 
сценарію. Але більшість людей знаходиться в ситуації механічного 
відтворення сценарію, ведуть себе запрограмовано та машиноподібно 

Таким чином, підхід Е.Берна до аналізу життєвого шляху осо
бистості вимагає розглядати його у двох площинах -  сценарному та 
несценарному. Завдання особистості полягає у адекватному способі 
реалізації життєвого шляху усуненням неконтрольованих людиною 
сценарних впливів.

Даний підхід має право на існування тому, що реальне життя, 
особливо ранні його періоди, дійсно "пишуться” батьками, і лише піз
ніше людина може стати повноцінним автором свого життя

Як ми бачимо, всі вище згадані теорії по-своєму тлумачать 
життєвий шлях особистості, що свідчить про складний та багатофак- 
торний феномен життєвого шляху, життєвих цілей і цінностей В да
них теоретичних підходах житгєвий шлях розглядається як процес 
розгортання від народження до смерті, не враховуючи суб'єктних 
впливів особистості на власне життя.

В.Франкл розглядає прагнення до пошуку га реалізації люди
ною змісту свого життя як вроджену мотиваційну тенденцію, яка влас
тива всім людям і є основною рушійною силою життєвого шляху осо
бистості. Детермінантами життєвого шляху є сенси. Змістом позитив
них сенсів є цінності смислові універсалії, які кристалізуються в ре
зультаті типових ситуацій, з якими людині доводиться стикатись у
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суспільстві. Сенси надають змістовного характеру людському буттю. 1 
саме людина “відповідає за правильність відповіді на запитання, за
знаходження справжнього смислу ситуації... .

“Смисл -  це те, що треба скоріше знайти, ніж надати, скоріше 
виявити, ніж придумати”. “Все, що ми можемо робити, це бути відкри
тим для смислів, свідомо намагатися побачити всі можливі смисли, що 
надає нам ситуація, і потім вибрати один, який ми вважаємо справж-
нім’\

У соціально-історичному контексті життєвий шлях Б. Г. Ана- 
ньєв |2] розглядає як історію особистості у конкретну історичну епоху. 
Життєвий шлях має певні фази: 

підготовча, 
стартова, 
кульмінаційна, 
фінігенна.

Відповідно до них відносять певні вікові періоди: раннє дитин
ство, дошкільне дитинство, шкільне дитинство, отроцтво. Остання фа
за відповідає юності, коли людина входить в суспільне життя в якості 
самостійного діяча. Фаза кульмінації (молодість та зрілість людини) -  
це період оптимізму, професійних, інтелектуальних, соціальних досяг
нень, період творчості, консолідації соціальних ролей, це розквіт 
індивідуальності. Фаза фінігенна (похилий вік) - це період занепаду 
фізичних та розумових функцій, віддалення від справ, звуження
соціальних контактів та ролей.

Б. Г. Ананьєв виділяє два типи розвитку особистості як суб’єк
та життєвого шляху:

1) конвергентний -  визначається відповідними віковими, онтоге-
нетич-ними закономірностями -  віковий прогрес у періоді дозрівання, 
стабілізація у зрілості та інволюція у старості;

2) дивергентний -  життєві функції після досягнення високого рі
вня стабілізуються (зрілість та старість).

Як бачимо, дана модель життєвого шляху звертає увагу, в ос
новному, на соціально-вікову періодизацію, а не на власне особистість, 
її активність не враховуючи індивідуально-біографічні особливості 
життєвого шляху. Більш цілісну концепцію життєвого шляху ми мо-
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жемо бачити у суб’єктному підході С. Рубінштейна. Він стверджує, що 
розвиток особистості -  це формування новоутворень, а життєвий шлях 
потрібно розглядати як єдине ціле, в якому' виникають різні етапи. Во
ни зумовлюються як зовнішніми умовами, так самою особистістю, яка 
виступає суб’єктом власного життя.

С. Л. Рубінштсйн вказував, що кожна особистість має свою іс
торію. У ході цієї індивідуальної історії бувають вузлові моменти та 
поворотні етапи життєвого шляху людини, коли з прийняттям того чи 
іншого рішення визначається подальший життєвий шлях особистості.

“Особистість в якості суб'єкта організовує та структурує своє 
життя, регулює його підхід”. Саме у такій якості людина виступає 
суб’єктом свого життя та діяльності. Вона виходить за межі однознач
ної детермінації свого життя природними якостями свого організму та 
соціальними умовами і обставинами житгя. Вона готова сама, а також
з допомогою інших людей свідомо формувати та нанравляти свій жит
тєвий шлях, керуючи його подіями. В процесі побудови свого власного 
життя, людина досягає своєї мети, успіху тоді, коли вона має гуманіс
тичні прагнення. Людина повинна будувати лінію власного життя 
тільки на основі цінностей та ідеалів, які зумовлюють творчий культу
рно-історичний розвиток особистості.

Далі продовжує розглядати життєвий шлях на основі суб'єк
тивного підходу К. О. Абульханова-Славська (І; 2|. В її працях акцен
тується увага на здатності особистості організовувати свій життєвий 
шлях як ціле, підпорядковане мсті та цінностям життя Вона прагне 
розкрити сутність життєвого шляху особистості на основі систсмо- 
творчого поняггя “стратегії жигтя”. Одним із основних понять теоре
тичної системи є поняття “особистісного житгя”. Вона вважає, що є 
два способи реалізації такого життя: стихійне, нерефлексивне та орга
нізоване, рефлексивне, суб'єктивне.

Здатність до організації особистого житгя, до вирішення супе
речностей розкривається поняттям “життєва позиція".“Спосіб самови
значення особистості в житті узагальнений на основі її житєвих цінно
стей та у згоджений з основними потребами особистості можна назвати 
життєвою позицією” [ 11.
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Життєва позиція -  цс сукупність ставлень особистості до жит
тя та спосіб їх реалізації. Для життєвої позиції характерним є ціліс
ність. послідовність. Життєва позиція може мати перспективний хара
ктер, сприяти розвиткові, або навпаки, пригнічувати активність особи
стості, Як результат взаємодії особистості і з життям, життєва позиція 
стає потенціалом розвитку людини, сукупністю суб’єктивних та 
об'єктивних можливостей

Динамічна сторона житгєвої позиції реалізується, на думку 
К О. Абульханової-Славської, через життєву лінію. Життєва лінія є 
найважливішою структурною одиницею життєвого шляху. Вона може 
бути: а) послідовною або хаотичною реалізацією життєвої позиції; 
6) прогресивно-рефлексивною; в) перервною або неперервною.

Життєва стратегія проявляється у вмінні з'єднати свої індиві
дуальні особливості, свої статусні, вікові можливості 11]. Вона прояв
ляється у здатності індивіда самостійно будувати своє життя, створю
вати духовно-ціннісний рівень його переживання. Автор цієї моделі 
життєвого шляху виділяє три основні ознаки стратегії життя:

1) вибір основних напрямків та способу життя, визна
чення цілей та етапів їх досягнення. Таким чином, стратегія життя 
є задумом, планом життя;

2) вирішення суперечностей життя, досягнення життє
вий цілей;

3) творчість, створення цінностей життя, його сенсу.
Автор даної моделі життєвого шляху виділяє активні та пасивні

життєві стратегії. Активна життєва стратегія пов'язана з такими влас
тивостями суб'єкта життя як ініціатива та відповідальність, стратегії 
можуть бути оптимальними, такими, що плідно реалізують здібності 
людини, і неоптимальними, коли здібності розпорошуються. Стратегії 
можуть бути стереотипними та пошуковими, де остання забезпечує 
активну життєтворчість.

Таким чином, життєва стратегія виступає у теорії К. О. АЕульха- 
нової-Славської як інтегральна характеристика життєвого шляху, як 
здатність особистості об'єднати свою індивідуальність з умовами жит-
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Суб’єктний підхід до вивчення життєвого шляху реалізується у 
вчинковій моделі В. А. Ромснця. На його погляд життєвий шлях цс 
індивідуальне історичне минуле, протягом якого людина формує свою 
особистість. “Життєвий шлях особистості є... цілепокладання і досяг
нення мети через вчинковий механізм” 111, с. 531. Життєвий шлях, на 
думку автора цієї моделі, зводиться до ряду значущих вчинків.

“Різноманітність зв’язаних між собою єдиною життєвою метою 
вчинків, виявляє себе як перманентно здійснюваний єдиний вчинок, 
що співпадає з життєвим шляхом людини” [11, с. 531. Всі вчинки якось 
вміщуються в особистості, відтворюють її усвідомлювані погляди, не
свідомі імпульси, радощі й сграждання. Головне життєве завдання осо
бистості може бути вирішене лише завдяки послідовній низці вчинків, 
фінал кожного з яких є дебютом наступного, оскільки вчинок, 
розв'язуючи проблеми одного рівня, водночас відкриває нові, іцс скла
дніші. А рушійними силами життєвого шлях)' є зв’язок механізмів 
центрації та децентрації. Від дитинства до дорослості ці механізми 
змінюють один одного По мірі розвитку особистості прийняття інди
відом оточуючого світ)' стає більш децентрованим, вільним від суб'єк
тивності.

Вчинкова модель розглядає періодизацію життєвого шляху як 
зміну ціннісних орієнтацій. В. А. Ромснець виділяє п'ять етапів життє
вого шляху. Він уникає ототожнення етапів вікової періодизації та 
етапів особистішого саморозгоргання. Він будує картину поступового 
ускладнення вчинкової активності, становлення особистісного світу

I етап життєвого шляху -  дитинство. Світ первинного досвіду 
та допитливості. Період навіюваності, цілковитої залежності та пасив
ності. Драматичний процес пізнання тонкощів житія.

II етап -  підлітковий вік. Центрація як спосіб життя перевер
шує децентрацію. Відсутність критичності мислення.

III етап -  юність. Час абсолютності. Прагнення до змін та са
мовдосконалення. Потреба самопожертви як своєрідне вираження пра
гнення охопити інше буття



IV етап -  молодість. Реальність бачення свого життєвого шля
ху, реальність досягнень, формування професіоналізму. Життя в ін
шому, заради іншого як повсякденне прагнення людини.

V етап -  зрілість. Час здійснення життєвих задумів. Г ідність та 
діяльнісні досягнення людини як критерії зрілості.

В. О. Татенко репрезентує суб’єктний підхід до розуміння 
рушійних сил життєвого шляху особистості. Він розглядає особистість 
як суб'єкта психічної активності, що включає в себе шість взаємо
зв’язаних мотиваційно-операціональних механізмів, які характеризу
ють суб’єкт з боку його потреби і здатності до:

“цілепокладання” свого психічного розвитку і себе як регулятора 
цього процесу;

“вибору”, “знаходження”, “продукування” психологічних за
собів, необхідних для досягнення поставленої мети;

“прийняття рішень” з приводу того, коли і за яких умов поставлена 
мета може бути досягнута вибраними засобами в максимальній мірі; 

“виконання” прийнятих рішень;
“оцінки” результатів виконання, аналізу причин успіху-невдачі; 
“накопичення” індивідуального досвіду, “фіксації” результатів і 

способів розвитку своєї психіки і своїх суб'єктних якостей [12, С.32- 
33].

Як бачимо суб'єктний підхід у вивченні життєвого шляху -  це 
тільки одна сторона вивчення цього складного феномену у психології

На сучасному етапі психологи шукають більш цілісні підходи до 
аналізу життєвого шляху особистості. Вони прагнуть поєднати 
суб’єктний та об’єктний підходи. Таким чином, зняти суперечності між 
суб’єкт-об’ектом, забезпечивши інтеграцію людини зі світом. Все час
тіше звергаються до онтології життєвого світу як базису для проведен
ня психологічного дослідження. Всі ці проблеми висвітлені у працях
С.Л.Рубінштейна, Ф.Ю.Василюка, В.А.Роменця, Т.М.Титарснко.

Життєвий шлях як динамічну характеристику життєвого світу 
особистості розглядає у психології особистості Т.М Титаренко. Вона 
вважає, що життєвий шлях особистості включає в себе і життєвий 
цикл, і онтогенез, об’єднуючи біологічні, соціальні та психологічні 
зміни, які характеризують індивідуальний розвиток. Життєвий цикл

передбачає, що плин життя має певні закономірності, котрі мають на
шу віків і циклічно повторюються.

Життєвий світ -  відкрита система, що задає траєкторію розви
тку гіпотез, варіацій стосовно життєвого шляху особистості. [13, с. 14]. 
Житєвий світ представлений як самоорганізована система, яка виникає 
в результаті саморозвитку, саморозкриття особистості. У процесі роз
витку життєвого світу роль суб’єкта у власному житті дедалі зростає. 
Просторово-часові характеристики життєвого світу містять в собі он
тогенетичні закономірності у перетвореному вигляді. Структурні хара
ктеристики життєвою світу особистості трасформуються при переході 
від одного етапу життєвого шляху до іншого. Значущими, централь
ними стають різні компоненти дедалі складнішої структури життєвого 
світу.

Протягом жипя людина постійно моделює сві г у котрому жи
ве. Траєкторію життєвого шляху задає складна взаємодія біологічних, 
психологічних та соціальних детермінант розвитку, їх відносна авто
номність і взаємодія одна з одною. Від дитинства до зрілості, старості 
тягнеться послідовний шлях взаємопереходів центрації та децентрації.

Належне значення у детермінації життєвого шляху мають ста
теві особливості. Стать у її психологічному розумінні, детермінує весь 
життєвий шлях особистості як чоловіка чи жінки, визначаючи ключові 
особливості життєвого світу. Автор даної моделі життєвого шляху 
представляє етапи розвитку особистості через поступове ускладнення 
ставлення людини до себе [ 13, с. 14[.

I етап -  формування ставлення до себе як представника певної 
статі. Психологічна стать стає первинною категорією, в якій дитина 
усвідомлює власне “Я”. Усвідомлення статевої ідентичності може 
сприяти або заважати гармонізації початкового етапу життєвого шля-

II етап -  формування ставлення до себе як представника пев
ного віку та до власної статі І психологічний вік, і психологічна стать 
можуть або сприяти, або ж заважати гармонізації подальшого розвит-
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III етап -  ставлення до себе як до індивідуальності. Інтерес до 
внутрішніх глибин сутності власного Я, спрямованість у майбутнє.

IV етап -  формування ставлення до себе як до людини взаємо
діючої, до партнера зі спілкування, спільної діяльності. Людина оці
нює свої можливості, своє неповторне існування у світі, бачить реальні 
життєві перспективи.

V етап -  формування ставлення до себе як до творчої істоти. 
Людина прагне бути творцем власного життя. Вона реально оцінює 
свій життєвий шлях, звільняючись від ілюзій нездійснених мрій, почи
нає глибше розуміти себе, своє призначення.

VI етап -  формування ставлення до себе як до суб’єкта життє
діяльності, людини, яка творить власне життя. Цей період життєвого 
шляху характеризується здійсненням всіх головних задумів; доба пе
реживання цілісності життєвого шляху, його принципової завершенос-

VII етап -  формування нового ставлення до себе, власної тлін
ності й вічності. Людина оцінює свою життєву історію, приймає або не 
приймає її, набуває мудрості на цьому вирішальному етапі життєвого 
шляху. Змінюється ставлення до людей та ставлення до часу життя 
стають ізоморфними, ідентифікуються.

‘‘Формотворчими стимуляторами та обмежувачами саморуху 
особистості можна зарахувати ставлення до себе як представника пев
ної статі, віку, як до неповторної індивідуальності, котра творить влас
не життя” [13]. При переходах від одного етапу життєвого шляху до 
іншого засадничими стають різні детермінанти саморозвитку особис
тості.

Рушійною силою світобудови людини є життєві кризи, які ви
ступають поворотними пунктами життєвого шлях}'. Але криза стає 
рушійною силою тоді, коли момент порушення рівноваги збігається з 
поворотним етапом життєвого шляху людини. Від особистості у такий 
період вимагається прийняття рішень, які могли б задати подальшу 
траєкторію саморозвитку.

Таким чином, ми розглянули структурно-генетичний підхід у 
поясненні життєвого шляху особистості. Даний підхід є тією складо

вою, яка допомагає зрозуміти більш цілісно складний процес розвитку 
життєвого шляху особистості, його основні детермінанти та ключові 
моменти.

Отже, можемо виділити у психології життєвого шляху особис
тості три основні парадигми дослідження;
1. Об єктна , яка розглядає життєвий шлях ззовні як біографічну 

траєкторію, як процес який розгортається від народження до смер
ті. Дана модель зосереджується на онтогенетичних, структурно- 
функціональних детермінантах життєвого шляху, абстрагуючись 
від суб’єктних впливів особистості на своє життя.

2. Суб сктна модель життєвого шляху фіксує увагу передусім на 
ролі особистості у реалізації свого життєвого шляху, на керівні та 
організаційні аспекти цієї ролі; на особливості ставлення особис
тості до свого життя.

3. “Структурно-генетична" модель життєвого шляху зосереджує ува
гу на біологічних, психологічних та соціальних детермінантах 
розвитку. Звергає увагу на взаємозалежність життєвого світу та 
ролі особистості у його створенні. Життєвий шлях представлений 
як аритмічний, хвилеподібний процес, який включає в себе і жит
тєвий цикл і онтогенез. Траєкторію життєвого шляху визначає 
життєвий світ як самоорганізована система, яка виникає в резуль
таті розгортання особистості.
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In the article the conceptual models are submitted which analyse a 
problem o f  a life trajectory o f  the person in psychology. On the basis o f  the 
theoretical analysis o f a problem life trajectory three main approaches in 
determination o f  vital self-determination are allocated.

В. Лучка 

ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 
СТАРШОКЛАСНИКІВ

Ринкові і демократичні зміни відкривають широкі можливості 
перед шкільною молоддю, яка в свою чергу особливо сприйнятлива до 
нових ідей та умов. Становище молодого покоління має важливе 
значення, адже одного прекрасного дня вони стануть керувати своєю 
країною та відіграватимуть основну роль у становленні країни -  
будуть опорою сім'ї і забезпечать просування до ринкової економіки, 
демократичного ладу і громадянського суспільства.

Отримавши базову освіту, молоді люди починають приймати 
важливі рішення: піти в середнє професійно-технічне училище чи тех
нікум, вступити до коледжу чи університет, або взагалі залишити на
вчання. На рішеннях, які вони приймають, відбивається тс, в якій сім’ї 
діти виховувались, як навчалися у школі. Тому результати можуть бу
ти зовсім різними.

Характерною особливістю старшого школяра є різко вибіркове 
ставлення до професій. Деякі спеціальності високо оцінюються учня
ми, оскільки їх соціальний престиж високий. В інших -  він навпаки 
дуже низький. Не всі старшокласники до моменту закінчення школи 
твердо обирають собі майбутню спеціальність. Причиною цього є 
невідповідність між уявленнями про професію і її реальним фактич
ним змістом, адже відбувається трансформація існуючих професій, 
“зникнення” старих спеціальностей і поява нових, досі невідомих. Ба
гато абітурієнтів вступають у ВНЗ випадково: ’’вступив тому, що 
батько - лікар”; товариш тут буде вчитися”, сюди легше всту
пити” і г.д Випадковість фахового самовизначення може призвести до 
складних переживань, розчарувань у вибраній професії, важких 
внутрішніх конфліктів. Це пов’язано з великими негативними 
наслідками для молодої людини і для суспільства.

Для раціонального використання трудових ресурсів суспільства, 
своєчасного уникнення диспропорцій, що виникають у процесі струк
турної перебудови, недостатньо знати стан ринку праці, прогнозувати



й планувати динаміку зайнятості в професійному та регіональному 
аспектах, визначити розвиток системи освіти і підготовки кадрів. Еко
номічні дослідження і організаційні заходи у цій галузі мають допов
нюватися компетентними прогнозами про об’єктивні дані щодо соціа
льно-професійних орієнтацій населення, особливо молоді, яка вперше 
вирішує складне питання професійного самовизначення.

Мета цього повідомлення -  охарактеризувати результати конс
татуючого дослідження випускників школи для вивчення їх соціально- 
професійних орієнтацій, а також на основі порівняльного аналізу 
останніх та об’єктивних факторів в економіці виявити деякі проблеми, 
що існують у молодіжному середовищі.

У рамках дослідження для вивчення особливостей професійного 
самовизначення старшокласників і проблем, що виникають у зв’язку з 
цим у шкільної молоді, проводився констатуючий експеримент, яким 
було охоплено 120 учнів м.Тернополя (ЗОШ №№ 28,29 та педагогічно
го Ліцею Тернопільського державного педагогічного університет)' 
ім.В.Гнатюка).

Встановлено, що одним із суттєвих чинників, який впливає на 
фаховий вибір учнівської молоді, є соціально-професійний статус ро
дичів. Тому важливо співставити одержані дані у відповідності із соці
альним становищем батьків респондентів. Серед учасників опитування 
були присутні діти:

Таблиця 1
Соціальний статус батьків респондентів

Підприємців 8 %

Керівників підприємств, установ 3 %
Спеціалістів, службовців з вищою освітою 32%

Спеціалістів, службовців без вищої освіти 21 %

Робітників 13%

Безробітних, тимчасово не працюючих 23%

Відомо, що освіта батьків відіграє не останню роль у виборі ви
пускниками достатнього для себе освітнього рівня. І порівняльна ха
рактеристика цих даних дасть змогу більш глибоко проаналізувати 
весь спектр процесу обрання учнями майбутньої професії:

Таблиця 2
Рівень здобутої освіти батьками респондентів

Середня 18 9 %

Середня спеціальна 96 45,5 %

Вища 95 4 5 %

Вчений ступінь 1 0,5 %

Таблиця З
Вид здобутої освіти батьками респондентів

Медична 10 5 %
Технічна 102 53%
Педагогічна 24 13%
Економічна 40 21 %
Військова 11 11
Юридична 3 ’ 1,5 %
Театральна 2 0 , 5%

Соціальне самовизначення молоді асоціюється до певної міри з 
тим рівнем освіти, який респонденти вважають необхідним для сучас
ної людини. Відповіді випускників 11-х класів на цс запитання 
порівняно з аналогічними опитуваннями 1994 року наведено нижче:

Випускники загально- Випускники загаль-
освітніх шкіл 2001 р. ноосвітніх шкіл 1994

Р-
-  неповна середня, середня 1.5% 2.75 %
-  середньо-спеціальна 7 % 13.5 %
-  вища 83.5 % 77 %
-  вчений ступінь 4 % 3.5 %
-  освіта не потрібна взагалі 1% 0.5%
-  важко відповісти 3 % 2.75 %

Отже, більшість учнівської молоді орієнтується на вищу освіту і 
вважає саме цей рівень необхідним для сучасної людини. Характерним 
є те, що порівняно із 1994 роком кількість бажаючих навчатися у ву-



зах зросла на 6,5 %. Разом з тим, значно понизився рейтинг середньо- 
спеціальної освіти.

Така динаміка чітко відображає стан економічних перетворень у 
суспільному житті і вказує на дисбаланс між структурами трудових 
вакансій і професійними намірами молоді. Адже існуюча пропорція 
між вищою і середньо-спеціальною освітою, яка визначається наведе
ними даними, не відповідає дійсним потребам економіки в спеціаліс
тах відповідних рівнів кваліфікації. Оскільки вважається, що на одного 
спеціаліста з вищою освітою повинно припадати 4-5 спеціалістів се
редньої ланки.

В Україні зроблені перші кроки переходу економіки на шлях 
ринкової трансформації, що зумовило ліквідацію і скорочення бага
тьох підприємств і як наслідок -  зростання безробіття. Зрозуміло, що у 
такий період економічного розвитку країни важливим соціальним ас
пектом запобігання безробіттю є професіоналізм. А він, в свою чергу, 
як і у молоді, так і у роботодавців сьогодні асоціюегься із наявністю 
вищої освіти.

У багатьох постсоціалісгичних країнах освіта цього рівня має 
давні традиції, і отримала значний розвиток. Але планова економіка 
минулих літ впливала на вищу школу, як і на повну середню загально
освітню школу. За такої економіки основна ставка робилася на підго
товку кваліфікованої робочої сили для промисловості, тоді як підгото
вці кадрів для сфери обслуговування не приділялося достатньої уваги. 
Крім того, політика в галузі заробітньої плати понижувала економічну 
зацікавленість в отриманні вищої освіти. Тому можна було очікувати, 
що перехід до ринкової економіки здійснить стимулюючий вплив на її 
розвиток.

Розглянемо, як залежить престижність освіти серед учнів від 
соціального статусу батьків.
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і  Вступити у ВНЗ ■  Вступити в технікум
□  Вступити в ГІТУ □  Піти на виробництво
□  Інші ■  Ке визначились

Переважна більшість учнів усіх категорій, які тестуються, вва
жають за необхідне мати саме вишу освіту. І, знову ж таки, порівняно з 
1994 роком, їх кількість значно зросла. В цьому випадку, соціальний 
статус батьків не відіграє суттєвого значення, хоча і дозволяє просте
жити певні тенденції. Насторожує той факт, що 1,5 % дітей 
підприємців вважають, що освіта не потрібна взагалі.

На сьогоднішній день значна частина випускників -загально
освітніх шкіл зорієнтована на вищу освіту. Це знаходить своє 
підтвердження і в планах учнів на період після закінчення школи.

Отже, 82% старшокласників планують після закінчення школи 
вступити у вищі навчальні заклади. Престижність середньо- 
спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів на сьо
годнішній день є дуже низькою. Порівняно з 1994 роком бажаючих 
вступити у вищі навчальні заклади збільшилось на 24%.

Реалізувати ці плани зможуть далеко не всі, а це означає, що 
орієнтація на вступ у ВНЗи до деякої міри є небезпечною, оскільки

може призвести до збільшення числа безробітних внаслідок неминучо
го провалу на вступних іспитах значної частини абітурієнтів.

Часткове підвищення попиту на вищу освіту пояснюється роз
витком дистанційного навчання без відриву від роботи і програм без 
присвоєння університетського ступеня. Ці форми освіти в основному 
приваблюють молодих людей, які не можуть вчитися на очному відді
ленні в вузах або через відсутність коштів, або в силу своєї недостат
ньої підготовки. Більшість студентів, охоплені вечірньою або заочною 
формою навчання, одночасно працюють за наймом. Розширення вечі
рніх і заочних форм освіти третього ступеня в країнах перехідного пе
ріоду цілком може призвести до більшої рівності в доступі до можли
востей отримання освіти.

Свої шанси на вступ у навчальний заклад як значні оцінюють 
24,1% опитуваних, мають невеликі шанси на успіх -  48,9%, шансів не 
мають, але мають надію -  12,3%, не визначились -- 17,4%.

Подальші плани респондентів у випадку невдачі при вступі в 
навчальний заклад вказані у таких відповідях:

І. “Відпочиватиму і знову готуватимусь до вступу (в 
ПТУ, в ВУЗ і т.д.Г

55,6 %

2. “Піду навчатися на курси” 42,1 %
3. “Шукатиму постійну роботу" 27,5 %
4. “Зареєструюсь у центрі зайнятості” 22,5 %
5. “Поїду в іншу країну з мстою знайти роботу” 20,8 %
6. “Мене влаштують і випадкові заробітки” 10,1 %
7. “Займусь перепродажею” 2,2 %
8. “Поїду в інше місто аби знайти роботу” 1,7%

У той же час певну тривогу викликає слабка орієнтація випуск
ників на професійно-технічну освіту, а також на безпосередню трудову 
діяльність без підготовки у професійних закладах.

Якщо проаналізувати отримані дані, наведені в діаграмі, можна 
зробити висновок: найбільша група опитаних не хоче працювати, а 
прагне продовжити навчання, причому, як звично, у порівнянні із 1994 
роком, більшість сьогоднішніх старшокласників можуть впевнено від



повісти на поставлене запитання щодо свого майбутнього, що свідчить 
про наявність у значної кількості випускників шкіл стійких фахових 
орієнтацій, чіткого бачення власної перспективи у професійному само
визначенні.

Тепер розглянемо, на які галузі професійної освіти та напрямки 
діяльності орієнтується учнівська молодь:

економічна 35 %
-  юридична 5 %
-  медична 4 %

педагогічна ЗО %
технічна із  %

-  інше 11 %
Як з ясувалося, найбільш престижними галузями освіти серед 

старшокласників с економічна, педагогічна та технічна. Саме тому з 
числа усіх опитаних 35% планують вступити в Академію народного 
господарства, 30% - в Тернопільський державний педагогічний універ
ситет, 13% - в Тернопільський державний технічний університет.

Вибір професії як соціальний процес реалізується в комплексній 
взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і є продуктом як ре
альних соціальних умов, так і конкретною дією, волевиявленням самої 
особистості.

Варто відмітити основні зовнішні фактори вибору професії:
-  суспільні відносини, які визначаються, перш за все, типом народно

го господарства та станом його розвитку;
-  специфіка окремих сфер суспільства, наприклад, системи освіти, 

структури народного господарства та окремих його галузей, тери
торіальна структура;

-  залежні від рівня розвитку народного господарства професійна 
структура та відповідна класифікаційна структура;

-  державні і громадські 'заклади та організації, наприклад, школи, 
підприємства, типи навчальних закладів системи професійної осві
ти та сітка їх розміщення;

-  засоби масової інформації;
-  соціальні групи, наприклад, трудові колективи, сім’я, друзі, родичі;

форми суспільної свідомості, наприклад, орієнтація на цінності,
норми, мораль, традиції.

Значення цих факторів полягає в тому, що вони стимулюють 
формування професійних намірів, інтересів до спеціальностей та мо
тивів вибору професії; визначають рівень інформованості молодої лю
дини при виборі фаху; впливають на те, в якому' обсязі досягається 
співвідношення між суспільними потребами та власними інтересами
і іри виборі професії.

Розглянемо дію окремих зовнішніх факторів на професійне 
самовизначення молоді, виявлених в ході здійснених досліджень.

Попереднє опитування випускників загальноосвітніх шкіл пока
зало, що на формування в них інтересу до обраної професії найбільше 
вплинули:

батьки 40 %
-  інші родичі М 0/°
-  друзі, однокласники 12%

школа, вчителі 7 0//°
А ° /газети, журнали 4 /0

-  література 8 0/°
-  радіо, телебачення 4 %

представники даної професії 15 %

Отже, найважливішим спонукаючим фактором вибору про<))есп 
є вплив батьків. 37% опитаних стверджували, що вибрали 
спеціальність цілком самостійно, без сторонньої допомоги. Зрозуміло, 
що самостійний вибір теж був спричинений дією певних чинників, але 
в цьому випадку вони мають сприятливий характер і, можливо, не
усвідомлюються школярами.

Важливо відзначити, які основні чинники впливають на вибір
професії та освіти:

Стабільний заробіток 43 %
Високий заробіток < -̂>со/

-  Престижність - /0
-  Можливість бачити результати своєї роботи 12%
-  Можливість просування по службі 20 %



-  Можливість застосувати свої здібності ~ " 25 %
Мінімум контролю та обмежень зі сторони керів- 7 % 

ника
Сприятливі умови праці І4 у
Отже, найбільше опитуваних переконані, що в основі вибору 

Професії лежить перш за все прагнення високого та стабільного за
робітку. Суттєвим фактором є престижність професії, який може мати
негативний характер, формуючись під впливом різноманітних хибних 
уявлень.

Заслуговує на увагу питання щодо розміру заробітної плати, яку вва
жають прийнятною для себе молоді люди.

10 в

І до ! 00 гривень 

І до 400 гривень 

І більше ! 000 гривень

І до 200 гривень 

| до 500 гривень 

| не визначились

І до 300 гривень 

І до 1000 гривень

Щ м и к наукових праць: філософія, соціологія, психологія _________________________

Подивимось, як оцінили респонденти матеріальне становище
своєї сім’ї:

-  добре 26,9 %
швидше добре, ніж погано 36. .5 %
швидше погано, ніж добре 17,9%
погано 4,5 %
важко відповісти 1 4 %

Важливим і обнадійливим фактом є те, що абсолютна більшість 
випускників вважає своє матеріальне становище добрим або задовіль
ним (сюди входять: заробітна плата батьків, автомобіль, достатній ме
траж квартири).

Сімейний дохід стає більш важливим визначальним фактором 
доступу до наступної за обов’язковою освіти, ніж це було раніше. 
Список витрат передбачає офіційну плату, неофіційні затрати на репе
титорів, різні “збори за вступлення”, витрати на підручники й інші 
шкільні приладдя і грошову допомогу молодим людям, які вчаться 
далеко від дому. Все це сприяє посиленню диференціації в доступі до 
освіти і до успішності залежно від прибутків сім'ї.

Проте, очевидно, далеко не всі усвідомлюють, як важко батькам 
забезпечувати прожитковий мінімум.

Із числа опитаних випускників загальноосвітніх шкіл 97,9 % ви
ховуються в сім’ї з обома батьками, а 2,1 % - в неповних сім’ях.

Аналіз поданих результатів соціологічного дослідження дає 
змогу зробити такі висновки:

1. Визначена слабка інформованість молоді у світі професій.
2. Не всі школярі до моменту закінчення школи твердо обирають 
майбутню спеціальність.
3. Згідно з результатами дослідження, випускники називають близь
ко тридцяти професій, в той час, коли їх існує більше кількох тисяч. 
Молодих людей приваблюють спеціальності переважно інтелектуа
льного рівня, які вимагають здобуття вищої освіти: юрист, економіст, 
вчитель, програміст, лікар, інженер. Також популярністю користу
ються професії, отримавши які, можна працювати у багатьох галузях 
господарства: бухгалтер, модельєр, кухар та ін.



ЯЛірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія---------------------------------------------

4. Головними мотивами професійного самовизначення є висока за
робітна плата, стабільність, сприятливі умови та режим праці, пре
стиж, можливість просуватися службовою драбиною. Мало цікавить 
цьогорічних випускників можливість розкриття та застосування 
своїх здібностей, результати робота.
5. Виявлено дисбаланс між професійними намірами молоді й попи
том на ринку праці. Не обрані професії, що дозволяють працювати у 
промисловості, будівництві, сільському господарстві і в сфері куль
тури, які є основою економічного ладу держави на будь-якому етапі 
розвитку.
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The result o f  stating research o f  school gratuates with the aim o f  
studying their social and professional orientation is characterized in the 
given article. On the basis o f  their comparative analysis and objective fac
tors in economics the range o f  problems existing in youth environment is 
revealed. Special attention is paid to the motivation for choosing the profes
sion by senior pupils.
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КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНО- 
ПСИХОЛОГІЧНИХ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖЕРА ВИРОБНИЧОЇ 

СФЕРИ
Єдиний спосіб налаштовувати людей 
на енергійну діяльність 
це спілкуватися з  ними.

Ян Якокка.

Важко виокремити сферу діяльності, де б особистість не від
чувала гострої потреби в спілкуванні. Воно є універсальним зв’язую
чим компонентом всіх видів людської активності. Не є виключенням 
і управлінська, реалізація якої здійснюється через комунікативний 
контакт на різних рівнях.

Базою функціонування будь-якого виробництва є процеси 
взаємозв'язку між його суб’єктами, ефективність роботи яких зале
жить не тільки від суто професійних та ділових якостей, а й від рівня 
контактності. Оскільки діяльність управлінця пронизана соціально- 
психологічними механізмами, то невід’ємними складовими управлін
ської компетентності є соціально-когнітивні та комунікативні якості. 
ІЗ системі управлінської взаємодії з підлеглими їх визначають 
провідними регуляторами соціально-організаційної поведінки, їм на
лежить пріоритетне значення в процесі встановлення та налагод
ження виробничих, професійних, ділових відносин.

Не дивлячись на те, що проблема ділового спілкування вже 
не є новою, актуальність її на сьогоднішній день настільки велика, 
що вона заполонила увагу не тільки психологів, а й соціологів, філо
софів, менеджерів, економістів. Такий інтерес до піднятої проблеми 
викликаний прагненням посприяти ефективності реалізації управлін
ських функцій, яка, як уже зазначалось, в багатьох випадках визнача
ються вмінням керівника підтримувати продуктивні взаємостосунки з 
підлеглими, колегами, конкурентами та іншими учасниками органі
заційно-виробничого процесу. Аналіз соціально-психологічних до
сліджень дає змогу стверджувати, що вибір адекватної стратегії ко-
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мунікативної взаємодії і на цьому підгрунті правильно побудована 
система взаємовідносин сприяє становленню позитивного клімату, 
який є невідЛємною складовою корпоративної культури підприємст
ва. Науковцями виокремлено ряд стратегій управлінського спілку
вання, які найчастіше зустрічаються в діловій практиці 110]; страте
гія протидії, стратегія уникнення, пристосування, компромісу та 
співробітництва.

Стратегія управлінського спілкування являє собою сукуп
ність обраних керівником методів психологічного впливу, прийомів і 
технік комунікативної взаємодії, внутрішніх та зовнішніх проявів 
сприйняття особистості, з якою він контактує. Вибір тієї чи іншої 
стратегії обумовлюється спрямованістю на досягнення певної мети і 
в значній мірі залежить від індивідуально-психологічних якостей 
суб’єктів, що вступають в контакт, їх намірів, переслідуваних інтере
сів і цілей.

Психологами виокремлено цілий комплекс найбільш раціо
нальних прийомів професійно-ділового спілкування, ефективного 
ведення переговорів, умови і способи підвищення результативності 
словесного впливу 12; 8; 10; 12; 13; 15]. Вони визначають перевагу 
суб’єкт-суб’єктних відносин, у процесі розвитку яких домінує спів
участь, емпатія, співробітництво. Саме стратегію співробітництва, 
яка передбачає взаємодію, побудовану на засадах взаєморозуміння та 
партнерства, спеціалісти в галузі психології управління визначають 
найбільш ефективною. Партнерські взаємовідносини реалізуються 
шляхом спільного аналізу проблеми з метою виявлення найбільш 
прийнятних її колективу.

Що стосується суб’єкт-об’єктних відносин, то вони більш 
характерні для варіантів та шляхів вирішення з врахуванням інтересів 
організації та членів адміністравно-командної системи, є односто
ронніми і передбачають вплив на обєкі управління через психологіч
ні механізми примусу, повчання, маніпуляції [13; 14].

На заході та в США, найпоширенішим є новий тип керівни
ка, який харектеризуєгься своєрідною манерою спілкування з підлег
лими, вміло поєднуючи дружелюбність і вміння тримати дистанцію, 
серйозність, діловитість і почуття гумору і т. ін. Керівник повиннен

розробити свою власну соціально-психологічну схему впливу та вза
ємодії з партнерами, колегами по роботі, підлеглими, яка б фунтува- 
лася на особистому досвіді, на системі власних ціннісних орієнтацій 
та особистісних характеристик, а також враховувала позиції проти
лежної сторони, умови та кінцеву мсту взаємодії.

Процес спілкування наповнений багатофункціональним змі
стом. Вивчаючи його, науковці виокремили комунікативний, перцен- 
гивний та інтерактивний аспекти, які безумовно відіграють важливу 
роль в управлінській діяльності. Роль першого полягає в інформацій
ному обміні, шляхом передачі вербальної і невербальної інформації. 
Та обмежений суто комунікативним аспектом процес спілкування 
був би неповноцінним. Він неодмінно супроводжується взаємооцін- 
кою, взаємосітрийняттям. Діловому спілкуванню характерний яскра
во виражений рольовий чи статусний характер. Він визначається по
зицією, орієнтацією, установкою його учасників по відношенню до 
себе самого та один до одного. Такий своєрідний розподіл формаль
них і неформальних ролей відбувається в процесі перцептивного ета
пу Під час комунікативного контакту суб’єкт організовує свою пове
дінку у відповідності з власного позицією, емоційним станом, намі
рами, переслідуваною метою і тим самим обумовлює поведінку ін
ших. Процеси міжсуб’єктного сприйняття, розуміння і прийняття 
позицій, поглядів партнера мають безпосередній вплив на показники 
подальшої взаємодії (інтерактивний рівень).

Згідно з отриманими результатами, проведеного нами соціа- 
льно-психологічного опитування, взаємосприйнятгя в процесі управ
лінського спілкування супроводжується оцінкою наступних провід
них параметрів:
• особистісні якості;
• мотиви взаємодії;
• емоційний стан;
• ділові якості;
• професійний рівень.

Важливу роль в процесі реалізації управлінських функцій віді- 
ірають техніки живого контакту та словесного впливу на індивідуа
льному, колективному чи груповому рівні.



Загально відомо, що інформацію про людину ми отримуємо не 
тільки шляхом аналізу її слів. Психологами встановлено, що свою 
мову ми контролюємо значно краще, ніж рухи, які її супроводжують 
[14]. А саме вони передають більшу половину інформації про повід
омлення та особу, що його здійснює. Фахівці стверджують, що від 
60% до 80% комунікації реалізується за рахунок невербальних засо
бів вираження [14]. Серед знакових систем, які включені в будь-яку 
комунікативну взаємодію, в тому числі і ділову, заслуговує на увагу 
оптико-кінетична. Аналіз рухів, міміки, жестів, пантоміміки дає змо
гу зчитувати психологічну інформацію про людину. Не менш важли
вим джерелом інформації, на думку психологів, є очі співбесідника. 
Рівень погляду, його спрямованість, розширення чи звуження діамет
ру зіниці можуть вказати на ставлення партнера до обговорюваної 
проблеми чи налаштованість його стосовно інших учасників комуні
кативного контакту. Тому керівник, перебуваючи в постійному кон
такті з іншими суб’єктами виробництва повинен враховувати, що 
будь-які дії, жест и, вираз обличчя можуть мати прямий вплив на фо
рмування його "ореолу'”, і результат комунікативного контакту.

Застосовуючи в різних виробничих ситуаціях адекватні соціаль- 
но-психологічні засоби, прийоми техніки спілкування та комунікати
вного впливу, керевник ефективно реалізовує свої функції (контакт
ну, інформаційну, регулятивну, організаційну, контролюючу, моти
ваційну, навчальну, консультативну та ін.). Розглянемо деякі з них 
через призму ділового спілкування.

Контактна функція полягає у встановленні та підтриманні 
взаємозв’язку між суб’єктами соціально-виробничої системи, що 
сприяє формуванню певного виду відносин (ділових, виробничих, 
професійних). їх тривалість та результативність у значній мірі зале
жить від рівня контактності, який, у свою чергу, зумовлений багатьма 
чинниками, зокрема:

індивідуально-психологічні особливості осіб, що вступають у 
контакт;

-  мотиваційна обумовленість комунікативної взаємодії;
-  узгодженість поглядів на предмет обговорення;
-  налаштованість стосовно партнера;
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морально-психологічний рівень.
Від цих та багатьох інших чинників залежить, якою буде по

дальша взаємодія: кооперативною чи конкурентною.
Реалізація всіх управлінських функцій передбачає полі- 

суб’єктні взаємодії як на внутрішньо-господарському виробничому, 
так і на зовнішньо-економічному рівні Особливо актуальною сього
дні є проблема налагодження звя’зків з авторитетними закордонними 
фірмами, які володіють не гільки моїутім капіталом, що нас цікавить 
не менше, а й великим позитивним досвідом. Основою таких взаємо
зв'язків є переговорні процеси між особами, що представляють інте
реси фірм, компаній тощо. Здебільшого це псршопосадові особи (ке
рівники, управлінці, власники). Переговори передбачають з’ясування 
і узгодження всіх умов подальшої співпраці. Цей перелік включає: 
умови сировинних поставок чи збуту продукції, транспортування, 
фінансування, розрахунки, страхування і таке інше.

У світовому бізнесі вивчення психології переговорних про
цесів вже давно виокремилося в самостійний напрямок Зарубіжними 
вченими розроблено наукові програми, організовано спеціалізовані 
центри, які займаються питаннями ведення переговорів. 1 це недаре
мно, адже, щоб досягнути успіху, слід підходити до цієї проблеми 
професійно. В процесі підготовки та ведення ділового діалогу, ствер
джують спеціалісти в даній сфері, важливо враховувати найменші 
деталі, навіть такі, як час і місце зустрічі, настрій представників та ін. 
Вони радять звернути увагу на наступні моменти [8]: 

обдумати зміст взаємодії; 
узгодити мету і завдання, 
зважити сильні і слабкі боки проблеми; 
вибрати представників;

-  проаналізувати склад учасників, їх інтереси, погляди,
-  визначитись зі стратегією ведення переговорів;
-  передбачити варіанти реакцій партнерів;
-  узгодити тривалість переговорів (з врахуванням інтересів проти

лежної сторони).
Фахівці запевняють, що результат переговорів закладається 

ще на підготовчій стадії. В ході перговорів слід пам’ятати про прави



ла хорошого тону. Не менш важливим є вміння справляти хороше 
враження і сподобатись співучасникам. Психологи наголошують що 
90% враження про особу формується протягом перших 15 сек. спіл
кування [14]. Подальше сприйняття особистості та інформації, яку 
вона повідомляє, відбувається через призму цього першого враження 
Тому необхідно продумати деталі моменту включення в комунікати
вний контакт: якими будуть ваші жести, рухи, погляд, перші фрази 
учасників переговорного процесу.

Атмосферу та результативність переговорів, поряд з іншими 
чинниками, визначають особистісні характеристики учасників. Часто 
вони формують емоційний фон взаємосприйняпгтя. Іноді особистісні 
характеристики відіграють значно більшу роль в досягненні профе
сійно-ділових успіхів, ніж глибокі знання Чимале значення в цьому 
плані відіграє зовнішній вигляд. Одяг, як підтвердила практика і до
свід, повинен бути не тільки сучасним, а й відповідати хорошому 
смаку, етичним нормам, враховувати обставини. Так, в ході багато
денних ділових зустрічей, на думку бізнесменів, поява в одному і 
тому ж костюмі чи краватці розцінюється як ознака поганого тону.

Для того, щоб спілкування приносило бажані результати та 
позитивні емоції, фахівці радять учасникам комунікативної взаємодії 
виражати бажання до співпраці, інтерес, розуміння, зацікавленість.

Для того, щоб стало реальністю безперервне функціонування 
підприємства, необхідно забезпечити відповідний потік достовірної 
інформації про умови діяльності та стан справ на підприємстві, мож
ливі зміни та перспективи, про наявні людські, фінансові та сировин
ні ресурси та ін. Погана поінформованість, невчасне надходження 
інформації може не тільки внести суттєві зміни не на користь підпри
ємства, а й зупинити процес виробництва, поставити під загрозу його 
подальше існування.

У ході реалізації інформаційної функції завдання керівника 
не обмежуються селективним відбором інформаційних надходжень і 
роз’ясненням проблемних ситуацій. Фахівці наголошують, що керів
ник повинен подбати про достовірність інформації, повноту і достат
ність, точність, відповідність адресованої інформації запитам. Крім

того необхідно визначити шляхи та напрямки розповсюдження інфо
рмації, форми подачі, забезпечити своєчасне надходження.

Процеси інформаційного обміну опосередковані структур
ними та функціональними особливостями. Тому кожен керівник, вті
люючи реконструкцію функціональних відносин і функціонально- 
рольових перестановок, в першу чергу, повинен подбати про налаго
дження інформаційно-ділового обміну до рівня, який би забезпечив 
стабільну, безперервну роботу [4].

Обмін необхідною інформацією здійснюється через комуні
кативну взаємодію суб'єктів причетних до організаційно-виробни
чого процесу під час ділових зустрічей нарад, зборів, а також шляхом 
ознайомлення з документацією, результатами досліджень, звітами, та 
через засоби масової інформації

Серед основних завдань професійно-ділового спілкування, 
поряд з інформаційним, є організаційне забезпечення управлінської 
діяльності.

Керівник повинен сформувати штати, забезпечити збалансо
ваний розподіл праці як поетапно, так і між складовими елементами, 
закріпити відповідальність, конкретизувати шляхи вирішення та тер
міни виконання. Відсутність чітких формулювань, розмитість термі
нів виконання, невизначеність стосовно функціонального розподілу 
завдань не сприяє досягненню поставлених цілей, а навпаки веде до 
незапланованих витрат та упущення можливостей. Контактуючи з 
підлеглими на зібраннях , нарадах, зборах керівник повинен довести 
до їх відома обсяг роботи кожного, визначаючи і зону відповідально
сті [121. Крім гою, в процесі виконання розпоряджень, він зо
бов’язаний періодично здійснювати поточний контроль, регулювати 
діяльність підлеглих, в разі потреби навчати, консультувати

Регулятивна, навчальна, консультативна функції управлінсь
кого процесу яскраво виражені при підготовці керівником молодої 
зміни -  резерву керівних кадрів, а також на перших стадіях делегу
вання. Ці процедури вимагають попереднього проведення інструкта
жу, спостереження за роботою для попередження та корекції поми
лок, передачі знань, навиків, досвіду з метою постійного вдоскона
лення і т. ін.
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Ніхто не стане заперечувати, що спілкування з підлеглими -  
де засіб корегування та управління їх поведінкою. Ціннісні установ
ки, що пропагуються керівником, мають безпосередній вплив на їх 
дії. Якщо вони деструктивні, то чекати позитивних результатів без
глуздо. Контролюючи і корегуючи діяльність підлеглих, керівник 
повинен підібрати найкращий, найпродуктивніший спосіб вираження 
повідомлень, прохань, зауважень, невдоволень, коректив.

Всім відома істина проголошує, що найкращий спосіб заста
вити людину робити те що вона повинна -  викликати у неї інтерес та 
бажання до цієї справи.

Особливо велике значення, на думку керівництва, має залу
чення підлеглих до обговорення та спільного прийняття рішень, зна
ходження шляхів виходу з проблемних ситуацій, формулювання пер
спективних планів та ін. Практика управлінської роботи підтверджує, 
що рішення, прийняті за участю працівників, виконуються значно 
швидше і з більшою відповідальністю та ініціативою [7]. Керівнику 
відкривається джерело нових бачень, суджень, а підлеглий задоволь
няє потребу самовираження. Проте в ролі мотиваційного регулятора 
деякі керівники використовують критику. Інколи спрацьовує і цей 
механізм, але тільки у тому випадку, якщо критика є конструктив
ною, і не супроводжується образами. В іншому випадку вона викли
кає гнів, обурення, невдоволення, інфантильність, і навіть конфліктні 
ситуації.

Керівник несе відповідальність за внутрішньо-психологічний 
стан працюючих, тому його дії стосовно них повинні бути коректни
ми, справедливими і етичними. Саме тому, реалізовуючи управлінсь
кі функції, слід враховувати чинники як соціального так і психологі
чного характеру.
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КООРДИНАЦІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї У ПОПЕРЕДЖЕННІ 

ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ

Теоретичний аналіз наукової психолого-педагогічної літерату
ри, результати проведеної нами дослідно-експериментальної роботи 
показали, що ефективність профілактики шкільної дезадаптації у реа- 
льнііі практиці можлива за умови координації психолого-педагогічної 
діяльності працівників психологічної служби, педагогів школи та ба
тьків, встановлення гуманних взаємин у системі ‘‘вчитель -  діти - ба
тьки”, яке передбачає спеціальну наукову і методичну підготовку вчи
теля, психолого-педагогічну просвіту батьків.

У цьому зв'язку ми вважаємо за доцільне виокремити на
ступні напрями координації психолого-педагогічної діяльності сім’ї 
та загальноосвітньої школи як одного з аспектів профілактики шкіль
ної дезадаптації (див.рис. 1).

Зазначені напрями координації психолого-педагогічної дія
льності школи та сім'ї сприяли формуванню гуманних стосунків у 
системі “батьки -  діти - вчителі” (підлітки набували досвіду взаємин, 
отримували можливість свідомо обирати стиль спілкування і поведін
ки, коректувати його, маючи постійний зворотний зв’язок), а також 
розвитку здібностей дітей і бат ьків до взаєморозуміння, в.заємопідт- 
римки, взаємодопомоги. Залучення дітей, вчителів і батьків до спіль
ної діяльності суттєво покращило їхнє взаємоснрийняітя, сприяло 
конструктивному вирішенню шкільних проблем. Окрім того, вплива
ло на розвиток конструктивних відносин між адміністрацією школи, 
педагогічним та батьківським колективом.

Координація психолого-псдагогічних зусиль школи та сім’ї
-  це безперервна систематична підтримка дітей і дорослих. Усвідом
лення та надбання таких соціально значущих навичок, як життєздат
ність, впевненість у собі, терпиме ставлення до інших, до їхніх по
глядів, самовладання у важкій ситуації, критичність та ін , вимагає 
тривалого часу і неодноразового повернення до розгляду цих понять і

вмінь. Оскільки даний аспект профілактики шкільної дезадаптації 
здійснювався у контексті шкільної ситуації розвитку дітей і дорослих, 
то він дав можливість останнім вирішити у деякій мірі свої професій
ні гісихолого-педагогічні недоліки, а дітям -  трудноті соціальної ада
птації.

Рис. 1. Структура профілактики шкільної дезадаптації підлії кін

Кожному напряму відповідали свої форми роботи. Етико- 
психологічна просвіта реалізовувалася, із врахуванням побажань 
вчителів і батьків, через лекції, практичні семінари, бесіди та батьків-
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ські збори, зустрічі з окремими вчителями-предметниками, через гру
пові та індивідуальні консультації окремих спеціалістів (лікарів, пси
хологів, юристів, представників правових та державних органів), а 
також через рекомендовану етичну і психолого-педагогічну літерату
ру, телевізійні передачі. Звернення до цих форм створило умови для 
виникнення зворотного зв’язку: книги, статті, відгуки на передачі, 
рекомендації стали повідомлятися вчителям батьками. Таким чином 
між батьками та вчителями утворилося поле исихолого-педагогічної 
зацікавленості і загальної етико-психологічної культури.

У виборі тематики занять ми керувалися відповідями бать
ків і вчителів на запитання: “На які теми Ви б хотіли отримати консу
льтацію у працівника психологічної служби?".

Батьків найбільше цікавили питання, що стосуються вихо
вання дітей у сім'ї, взаємовідносин їхньої дитини з друзями, вчителя
ми, питання щодо того як покращити успішність дитини у школі, як 
провести статеве виховання у сім’ї, як попередити появу шкідливих 
звичок у їхньої дитини (паління, вживання алкогольних напоїв та на
ркотичних речовин). Вчителі вказали на проблеми побудови гуманних 
стосунків з учнями, конструктивного вирішення конфліктних ситуа
цій, налагодження продуктивної навчально-виховної діяльності з де- 
задапіованими підлітками, встановлення психолого-педагогічної вза
ємодії з сім’ями учнів, особливо з дисфункційними сім’ями. Особли
вий наголос був зроблений на проблемі попередження таких небезпе
чних для здоров'я і життя підлітків явищ, як наркоманія, паління, 
вживання алкогольних напоїв.

Ретельний аналіз тем, які пропонувалися батьками і вчите
лями, дозволив виокремити найбільш важливі з них як для батьків і 
вчителів, так і для дітей (див. рис.2).

Теми заня ть

проведених і учителями

\1/
- І Іро запільний стан соціально

го становища підростаючого 
покоління в Україні;

- Вікові та індивідуальні особ
ливості підлітків;

- Робота з дезадаїггокгіними під
літками;

- Вирішення конфліктних ситу
ацій між учнями і вчителями;

- Нові методи роботи з підлітка
ми;

- Як зацікавити учнів до навчан
ня та по заурочної діяльності;

- Робота з дисфункційними 
сім’ями;

- Оволодіння мовою жестів і 
міміки;

- Як сприймати життєві стреси;
- Допомога у самовихованні 

дитини;
- Виявлення умінь та навичок у 

певній галузі життсдіяльності 
підлітка;

- Проблема паління, наркоманії, 
вживання алкогольних напоїв 
підлітками та методи її вирі
шення

проведених з батьками

____І  Ф_________
- Виховний ідеал української 

сім’ї. Формування особистих 
якостей громадянина України;

- Труднощі і помилки у сімей
ному вихованні. їх причини, 
шляхи запобігання;

- Ав торит ет та особис тий при
клад батьків

- Психологічні особливості дітей 
підліткового віку;

- Як порозумітися з важкою 
дитиною;

- Як зацікавити дитину до на
вчання;

- Як допомогти підлітку налаго
дити стосунки з друзями;

- Як покращити взаєморозумін
ня дитин) з учителями;

- Статеве дозрівання дівчат ;
- Організація дозвілля дитини;

1 Ірофілактика появи шкідли
вих звичок у підлітка

Рис. 2. Тематика занять, проведених з батьками і вчителями

Теми зустрічей з батьками і вчителями дуже близькі, що допо
могло координувати їхні дії і сприяло встановленню єдності їхніх 
вимог до дітей. Наведемо приклад психолого-педагогічного семінару



для батьків на тему “Профілактика наркоманії серед підлітків та мо
лоді” (обсягом 1,5 години)

Мета: підвищити рівень поінформованості батьків з проблем 
вживання підлітками наркотиків. Надати рекомендації батькам щодо 
запобігання вживання їхніми дітьми психоактивних речовин.

Задачі: з'ясувати рівень поінформованості учасників із згада
ної проблеми; дати достовірну інформацію про причини, наслідки, 
профілактику вживання підлітками наркотиків, можливі стратегії по
ведінки; перевірити рівень засвоєння інформації

Методи проведення: оскільки семінар розрахований на неве
лику тривалість часу, доцільним г дерективний стиль ведення групи 
Для кращого сприйняття інформації слід використовувати інтеракти
вні методи.

План проведення:
1. Організаційні настанови
Цей етап призначений для створення демократичної атмосфе

ри, заохочення спілкування. Він задає тон подальшої роботи семінару.
Вступ (( хвилин)
Ведучий (психолог) оголошує мсту і задачі семінару. Знайо

миться з йога учасниками.
Очікування учасників (5 хвилин)
Ведучий задас аудиторії питання: Як Ви думаєте, з якою метою 

Вас запросили на цей семінар? Що б Ви хотіли отримати в ході цього 
семінару? тощо. Звичайно учасники на самому початку семінару по
чуваються ніяково, тому кількість відповідей може бути невеликою. 
Після цього психолог може розповісти про власні очікування від за
няття.

ІІриііняття правил роботи (5 хвилин)
Психолог коротко оголошує правши роботи та пояснює їхній

сенс.

2. Оцінка рівня інформоианосі і. Актуалізація проблеми
Ведучий семінару просить групу' відповісти на питання (5 хви

лин). Чи існує проблема наркоманії у нашому суспільстві? Чи нара
жалися на цю проблему Ви чи близькі Вам люди? Що Ви відчували, 
коли стикалися з цією проблемою? Наскільки це явище небезпечне
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для підлітків та молоді? Якщо ця проблема не буде вирішена найбли
жчим часом, як вона вплине на суспільство в цілому?

Після цього психолог розповідає про розвиток ситуації остан
німи рогами, наголошує на її актуальності.

Мочковий штурм: “Чому підлітки вживають наркотики ' " (20 
хвилин)

Причини, наслідки та шляхи запобігання вживання підлітками 
наркотиків занотовуються у таблицю. І Іриклад таблиці:

Шляхи запобігання
Встановлення довірли
вих відносин з дитиною 
Щира зацікавленість ус
піхами дитини, активна 
участь батьків у шкіль- | 
ному житті
Наявність обов'язків | 
підлітка у сім'ї !
Обізнаність з колом | 
спілкування дитини 
Сприятливий морально- І 
психологічний клімат у | 
сім'ї в цілому

Узагальнюючи, важливо зробити висновок: що могли б у конк
ретному випадку зробити батьки, щоб запобігти вживанню їхньою 
дитиною психоактивних речовин.

3. Інформаційний блок
Ігрова вправа "Спірні твердження " (25 хвшіин)
Крім власне інформування, ця вправа дає можливість кожному 

учаснику з'ясувати свої погляди на проблему наркоманії неповноліт
ніх.

Причини
Щоб отримати 
нові відчуття 
Модно
Щоб почуватися

і  "своїм у компанії"і ’
| Від "нема чого 
| робити"

Щоб зняти біль 
Від цікавості 
На зло батькам

Наслідки
Смерть через пере
дозування
Втрата поваги ото
чуючих
Хвороби, що пере
даються через спі
льні шприци (гепати
ти, СНІД)
Конфлікти з батька
ми, вчителями 
Втрата друзів 
Ріст злочинності се- 
ред неповнолітн іх



Матеріали: 4 аркуші паперу, підписаних: “Повністю згоден”, 
Згоден, але '! певними обумовлсннями”, “Абсолютно не згоден", “Не 

знаю, не впевнений Ці аркуші роздаються кожному з учасників.
Ведучий зачитує по одному спірні твердження, пов’язані з 

проблемою наркоманії (а також із взаємопов’язаною проблемою 
ВШ/СН1Д). Після того, як твердження висловлено, учасники підні
мають догори той аркуш, на якому відображена їхня точка зору сто
совно цього твердження. Учасників просять пояснити, чому вони об
рали саме ці твердження. Після пояснень різних точок зору учасни
кам надається можливість переглянути свої позиції і підняти той ар
куш, який тепер більше їм відповідає.

За зразок пропонуються такі твердження: “Наркоманія -  цс 
злочин , "Легкі наркотики нешкідливі?”, “Наркоманія -  це хвороба”, 
“У багатьох молодих людей виникають проблеми із законом через 
наркотики , “Припинити вживати наркотики можна у будь-який мо
мент”, “Наркоманію можна вилікувати”, “Багато підлітків починають 
вживання наркотиків через байдужість дорослих (батьків, вчителів)",
‘ Люди, що вживають наркотики, дуже часто не усвідомлюють, що 
узалежнені від них”, “По зовнішньому вигляду людини можна визна
чити, чи вона вживає наркотики, чи ні”, “Продаж наркотиків не пере
слідується законом”, “Лікування та реабілітація тих, хто вживає нар
котики повинні бути безкоштовними, якщо держава дійсно хоче ви
рішити цю проблему”, “Треба, щоб наркомани могли безкоштовно 
отримувати чисті голки та шприци”, “Легкі наркотики слід дозволити, 
щоб вирішити проблему опійної наркоманії” тощо.

Обговорення: Які почуття виникли у Вас, коли Ви розміркову
вали над цими питаннями? Чи легко було висловлювати свої погляди 
перед усіма учасниками, особливо якщо Ви опинилися у меншості? 
Чи легко було змінити свою позицію?

4. Етап наданий рекомендації батькам
На цьому етапі використовуються матеріали мозкового штурму, 

надаються практичні рекомендації щодо занесених у таблицю пунк
тів, а також відповіді на запитання батьків, що виникли стихійно. Ре-

Збірник наукових прань, філософія, соціологія, психологія_____________________________

комендується література, методичні посібники з відповідної темати
ки, надається адреса обласного наркологічного центру, телефон- 
довіра.

5. Завершення роботи
На цьому етапі слід підвести підсумки проведеної роботи, 

з ’ясувати, як учасники засвоїли інформацію. Можна скористатися 
анкетуванням.

Відгуки, отримані від батьків, після проведення семінару під
твердили доцільність застосування даної ф о р м и  роботи для висвіт
лення проблематики наркоманії серед підлітків. Її переваги полягають 
у тому, що всі учасники семінару брали в ньому активну участь, ви
носили пропозиції, поради, рекомендації щодо профілактики вживан
ня учнями психоактивних речовин.

Залучення батьків до шкільного життя відбувалося через 
участь у виховних годинах, справах колективу класу, допомогу бать
ківського комітету в організації шкільного життя, спільну з дитиною 
діяльність у рамках сімейного життя (залучення дітей до участі у до
машньому господарстві, розумне використання бюджету-, виховання 
почуття взаємодопомоги, бережливого ставлення до речей, шануван
ня традицій сім’ї). Цс були спільні екскурсії до Манявського Скиту, 
до Древнього Галича, до Дем’янового Лазу, у м.Яремче, спільне схо
дження на г. Говерлу, відвідування краєзнавчого музею, музею націо
нально-визвольних змагань тощо, а також родинні вечори, написання 
спільних з дитиною відгуків, статей у стінгазету.

Труднощі цього напряму роботи були пов'язані не стільки з ор
ганізацією самих заходів, скільки з дотриманням вчителями педагогі
чного такту, керівництвом поведінкою батьків під час спільної діяль
ності. Тому з вчителями попередньо проводилися бесіди з проблем 
систематичною дотримання етико-педагогічних вимог до стилю вза
ємовідносин з учнями і їхніми батьками.

Інформація батькам про цілі га методи організації навча- 
льно-виховного процесу в школі надавалася на батьківських зборах, 
в індивідуальних бесідах, на засіданнях батьківських комітетів, у за
писах у щоденнику, у завданнях та дорученнях, організованих безпо-



середньо за допомогою дітей. Наприклад, на початку навчального 
року доцільно провести збори на тему “Зміст і організація навчально- 
виховного процесу у 8-му класі”.

Мста зборів: повідомлення батькам про основні вимоги до 
знань, умінь та навичок учнів, особливості психофізіологічних змін 
на даному віковому етапі, врахування їх у сімейному вихованні 

План проведення зборів:
1. Перелік навчальних предметів, які вивчають у 8-му класі та їх 

характеристика. Зміни, що відбулися у викладацькому складі з 
тих чи інших дисциплін.

2. Основні вимоги до :шань, умінь, навичок учнів; індивідуальні та 
психофізіологічні відмінності старших підлітків.

3. Ознайомлення з планом виховної роботи.
4 Планування спільної діяльності батьків і класного керівника у

проведенні шкільних заходів.
5. Організаційні питання.

Даний напрям також має свої труднощі як етичні, так і психо- 
лого-педагогічні. інформація повинна надаватися у доступній формі 
для батьків з різним освітнім рівнем, проте вона повинна бути офор
млена педагогічно грамотно і етично правильно. Окрім того, інфор
мувати батьків про цілі, завдання і методи навчання означає відкрива
ти і перед учнями картину їхнього виховання, оскільки батьки, у кін
цевому рахунку, передають цю інформацію дітям, що вимагає ретель
ної продуманості запропонованої інформації.

Найскладнішою у методичному плані виявилася організація 
контролю за реальними взаєминами у сім’ї. Твори учнів, анкету
вання. індивідуальні зустрічі з батьками вдома і у школі, відвідування 
сім і батьківським комітетом -  всі ці форми роботи вимагають висо
кого професіоналізму, психолого-педагогічної підготовки. У поєднан
ні і вищеперерахованими формами робіт останні мають дієву силу і 
дають відчутний результат. Іноді тільки вони виявляються вирішаль
ними у кардинальній зміні морального клімату в сім’ї. Таким чином 
була надана допомога Ірині Ц. Дівчинка зі своїм молодшим братом 
неодноразово втікала з дому, оскільки алкоголізм матері і побиття 
батьком (який проживає з сім’єю, хоч мати Ірини вже давно з ним

Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія_____________________________

розлучилася) постійно тримали у напрузі дітей, унеможливлювали 
відвідування школи. Діти недоїдали і часто збирали пляшки, щоб по
тім здати їх і купити на ті гроші їжі

Стосовно цих дітей були вжиті наступні заходи: Іринка з бра
том тимчасово переїхали до інтернату, де вони тільки ночували, а на
вчалися у звичних для них умовах. За цей час їм і їхній матері була 
надана кваліфікована допомоіа працівника психологічної служби 
школи. Тільки тоді, коли мати усвідомила свою хворобу і тс, що вона 
може бути позбавлена материнських прав, коли вона впорядкувала 
своє особисте життя і навела лад у домі (за цим ретельно сіежили 
класний керівник, батьківський комітет, психолог, адміністрація шко
ли). діти були повернені V сім’ю

Організований школою контроль стосувався не тільки учнів і 
системи їхньої соціальної адаптації. Він охоплював моральні взаємо
відносини самих батьків -  у цьому полягали основні труднощі корек
ції. Ці відносини досить стійкі, тому у своєму впливі школа зустріча
ла деяку протидію. Батьківські почуття, бажання добра своїм дітям, 
переживання за їхню долю допомогли батькам подолати цей опір і 
деструктивні взаємини у сім’ї. Таким чином, через дітей відбувалася 
корекція психологічного мікроклімату у сім’ї. Вони < носіями нових 
взаємовідносин і метою для встановлення цих взаємовідносин

Зазначені нами форми роботи реалізуються і приносять резуль
тати тільки у тому випадку, якщо охоплюють всіх батьків через по
стійний зв’язок з класним керівником. Ні в якому разі не повинно 
мати місце встановлення такого зв’язку тільки при наявності шкіль
ної дезадаптації учня чи дисфункційної сім’ї. Цс дискридитує ідею 
спільної діяльності як такої. Нам вдалося досягнути того, що і батьки,
і учні почали цінувати союз сім’ї та школи. При цьому ми намагалися 
не тільки зберегти цей союз, а й зміцнити його.

Загалом, психолого-псдагогічна робота за заданими напрямами 
дала підстави зробити висновок про тс, що координація психолого- 
педагогічної діяльності школи та сім’ї сприяє підвищенню у батьків 
оцінки значення школи у соціальній адаптації їхнії дітей. Батьки з 
більшою довірою почали ставитися до правил, порад і завдань школи. 
Створюється або зростає ступінь поваги до дитини, врахування її ві



кових та індивідуальних особливостей. Батьки починають дивитися 
на взаємини з дітьми через призму виховуючого, в загальному розу
мінні цього поняття, інтересу, - змінюється психолого-педагогічна 
аргументація вимог, вказівок, порад і спільної діяльності у сім’ї. Ба
тьки вчаться бачити особистість в людині і залучають до цього дітей 
у повсякденній життєдіяльності. Таким чином розширюється шкільне 
середовище і знаходить своє продовження у сім’ї, забезпечуючи єд
ність ціннісно-нормативних впливів, значення яких полягає перш за 
все у тому, що норми та цінності суспільства у свідомості підлітка 
набувають узагальненого соціального характеру, втрачаючи конкрет
ну персоніфікацію.

В статье освещается один из аспектов профилактики школь
ной дезадаптации в подростковом возрасте психолого
педагогическое сотрудничество общеобразовательной школы и се
мьи. Проведённая экспериментально-исследовательская работа ука
зывает на эффективность данного направления, поскольку оно обес
печивает установку конструктивных отношений в системе 
учитель -  дети - родители ", обеспечивает целостность ценност

но-нормативных влияний на подрастакпцую личность, даёт возмо
жность взрослым разрешить профессиональные недостатки, а де
тям трудности социальной адаптации.

Н. Г. Маїейчук

ПРОБЛЕМА ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА 
ЗАРУБІЖНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Проблема творчої особистості в психологічній науці посідає 
особливе місце, що обумовлено її великою практичною значущістю 
для кожної держави. Адже саме неординарна особистість вважається 
найбільшою цінністю для будь-якого суспільства.

Аналіз психологічних досліджень з проблеми творчості свід
чить про тс, що вона розглядається у чотирьох головних аспектах; 
продуктивному, процесуальному, особистісному та вивчення “креа
тивного середовища (сфери, структури, соціального контексту, що 
формує вимоги до продукту творчості)” !4]

Важливим, на нашу думку, є особистісний аспект дослід
ження даної проблеми, де вивчається творча особистість, її здібності, 
потреби, інтереси, мотиви, знання, вміння, навички, самосвідомість 
тощо.

Д. Б. Богоявленська ввела поняття креативно! особистості. 
Вона вважає, що дана якість обумовлена певною психічною струк
турою, яка належить креативному типу особистості 3 точки зору 
дослідниці, провідною рисою гворчоі особистості є схильність до 
мимовільного продовження інтелектуальної діяльності, готовність 
до вивчення проблеми на основі інтелектуальної ініціативи [1].

Д.Б. Богоявленська розуміє інтелектуальну активність як оди
ницю творчості, яка інтегрує в собі як інтелектуальні, так і моти
ваційні, особистісні характеристики індивідуума. Вона стверджує, 
що існує зв’язок між інтелектуальною активністю і системою 
ціннісних орієнтацій особистості, її загальним світорозумінням |3|.

Дослідниця виділяє три рівні інтслекгуальної активності, що 
відповідають трьом типам інтелектуальної діяльності: 1) репродук
тивний рівень: 2) евристичний рівень; 3) креативний рівень |2|.

Я.О. Пономарьов розглядає творчість як в:5аємодію, що веде до 
розвитку, тобто творчість є універсальним джерелом і механізмом 
розвитку, руху, і поширюється на процеси всієї органічної і неор-



іанічної природи [1()|. При цьому креативність він пов’язує, по- 
перше, і:з мотиваційною напругою, по-друге, із сензигивніс- 
тю,підвищеною чутливістю творчої особистості до субдомінантних 
( інтуїтивних, побічних ) утворень , від чого належить успіх ре
алізації побічних продуктів [ 11 ].

На думку Я. О. ГІономарьова, проблема творчої особистості, 
особистості творця, є насамперед складна комплексна проблема. 
Однією із умов її успішної розробки є строга диференціація ас
пектів дослідження особистості, поглиблене вивчення теоретичних 
основ побудови структури особистості

Як відомо, на ранніх етапах дослідження творчості джерелом 
відомостей про якості творчої особистості були автобіографії, 
біографії, літературні твори, мемуари, що містили опис самоспосте
режень видатних людей - вчених, винахідників, композиторів, ху
дожників і т. д.

Результати досліджень, що були присвячені аналізу та узагаль
ненню вищезазначеного матеріалу, дали змогу виділити певні особ
ливості творчих особистостей. За Я.О.Пономарьовим, особисгісні 
ознаки креативів можуть бути об'єднані в наступні групи: пер
цепції, інтелекту, характеру, мотивації діяльності.

До перцептивних особливостей обдарованих особистостей 
вчений відносить неабияке напруження уваги, сприйнятливість, 
значну вразливість. До числа інтелектуальних властивостей - 
інтуїцію, багату фантазію, вигадку, дар передбачення, неабиякі 
знання. Серед характерологічних особливостей автор відзначає: 
відхилення від шаблону, оригінальність, ініціативність, 
цілеспрямованість, високу самоорганізацію, колосальну працез
датність. Як зазначає Я.О.Пономарьов, особливість мотивації 
діяльності творчої особистості полягає в тому, що вона знаходить 
задоволення не стільки в досягненні мети творчості, скільки у са
мому його процесі; специфічна риса творця характеризується як 
майже непереборне прагнення до творчої діяльності [12].

До рис, що характеризують творчу особистість, Л. Б. Єр- 
молаєва-Томіна відносить прагнення до домінування, ризику, неза
лежності, порушення порядку та ін. Дослідниця вважає, що для
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творчих індивідуумів найхарактернішими є такі, перцептивні особ
ливості: висока чутливість до субсенсорних подразників, здатність 
сприймати неточності, відхилення, незвичність та унікальність вла
стивостей об'єктів, здатність сприймати комплексно, синтетично, 
виділяти основне і суттєве, встановлювати зв'язки між ознаками, 
які формально їх не мають, вміння бачити потенційне, яке ще не
проявилося [13,14].

А.Н.Лук, аналізуючи дослідження в даній галузі, виділяє такі 
риси творчої особистості: чутливість до проблеми, підвищені вимо
ги до змісту інформації, вміння знаходити проблеми гам. де для 
інших все зрозуміло, здатність знаходити і формувати задачі. 
Дослідник виділяє також особистісні риси, які можна визначити як 
нонконформізм (сумніви в загальноприйнятих істинах, бунтарство). 
Захоплення роботою буває таким великим, що відсуває взаємо
відносини з людьми на другий план |9|.

Проаналізувавши дані досліджень вітчизняних та зарубіжних 
психологів, У.В, Кала важливими визнає такі особистісні характери
стики творчих індивідуумів, відхилення від шаблону в поведінці, 
оригінальність, ініціативність, наполегливість, енергійність, ви
нахідливість, чесність, безпосередність, незалежність, лабільність, 
внутрішня зрілість, критичність, скептицизм, сміливість, мужність, 
впевненість при невизначеності та хаосі, схильність до метафорич
ності, підкреслення власного “Я , висока самооцінка, гордість |6|.

В. Н. Козленко визначає особливості пам’яті, мислення та 
емоційної сфери креативів. На думку дослідниці, для креативів ха
рактерні віддалена асоціативна пам ять, пам ять на слова, що рідко 
зустрічаються в буденному житті, на образи, факти. Хоча люди і 
феноменальною пам’яттю серед креативів в дослідженнях не
зафіксовані [7, 8].

Що стосується мислення креативів, то їм властиве дивергентне 
мислення - відкрите, конструктивне, здатне до узагальнення явиш, 
не пов’язаних між собою очевидним зв язком, здатне виходити !а 
межі однієї категорії і бачити в об єтстах багатогранність функцій.
В.Н.Козленко стверджує, що для творчих особистостей характер-
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ними е розвинутість інтуїції, передбачення, фантазії, схильність до 
скептицизму та критичності.

Емоційній сфері креативів, на думку В. Н. Козленко, властивий 
високий рівень емоційної збудливості. Вона стверджує, що між 
емоційною напругою та рівнем креативного процесу існує пряма 
залежність; без емоційної активності власне креативність не спо- 
стерігасться [7,8].

Згідно з В. Н. Дружиніним, для творчої особистості характер
ними є креативність, широта інтересів та захоплень, мрійливість, 
чутливість, вразливість, багатий внутрішній світ, естетична сприй
нятливість, нонконформізм, сміливість, природність, безпосе
редність, емоційність [5].

Проблема творчої особистості знайшла своє відображення і в 
працях зарубіжних психологів. Так, Т. Амабайл і М.Колінз виді
ляють такі характеристики креативів: самодисципліна, здатність 
відстрочити задоволення, псрссвсративнісгь в ситуаціях фрустрації, 
незалежність суджень, терплячість до невизначеності, відсутність 
статевих стереотипів, схильність до ризику, високий рівень са- 
моініціації та прагнення виконат и завдання якнайкраще [17].

К.Тейлор в результаті досліджень творчо обдарованих особисто
стей прийшов до висновку, що для них характерними є такі риси: 
прагнення до лідерства; незалежність та самостійність, схильність 
до ризику; активність; незадоволення існуючими методами та тра
диціями, що викликає незадоволення оточуючих; не просто запере
чення, а прагнення змінити існуюче; нестандартність мислення; го
товність приймати рішення; дар спілкування; талант передбачення і 
т.д. [23].

Згідно з Р.Кеттелом, для креативних особистостей характерними 
рисами в галузі науки і мистецтва є шизотомія, радикалізм, 
інтроверсія, домінування [18].

К. Тскскс, на матеріалі вивчення психічних властивостей творчо 
обдарованих дітей, виділяє високу пізнавальну активність, ранній 
розвиток мови, відмінну пам’ять, яскраву уяву, почуття гумору, ви

сокий енергетичний рівень, здатність ""сприймати різноманітні 
зв язки, відношення між предметами та явищами [15].

С Меднік виділяє здібність встановлювати асоціативні зв’язки 
між елементами віддалених асоціативних областей [21]. Е. Горренс - 
здібність до загостреного сприйняття недоліків, прогалин у знаннях, 
дизгармонії і т. д. [24|.

Дж. Гілфорд вважав дивергентне мислення основою креатив- 
ності як загальної творчої здібності. Вчений виділив чотири ос
новні параметри креативності 1) оригінальність - здатність проду- 
кувати віддалені асоціації, незвичні відповіді; 2) семантична 
гнучкість - здатність виявити основну властивість об’єкта і запро
понувати новий спосіб його застосування; 3) образна адаптивна 
гнучкість - здатність змінювати форму стимулу таким чином, щоб 
побачити в ньому нові ознаки і можливості для використання;
4) семантична спонтанна гнучкість- здатність продукувати різно
манітні ідеї в нерегламентованій ситуації 119].

Цікавими, на нашу думку, є особливості мотиваційної сфери 
творчої особистості.Слід зазначити, що багато дослідників, зокрема, 
Р.Кеттел, ДМак-Кіннон, С.Мадді, підкреслювали особливий харак
тер мотивації творчих індивідуумів 118] Своєрідність мотивації 
креативів, на думку К.Мартіндейл, визначаться широким колом їх 
інтересів. Автор вважає, що творчі особистості відкриті новому 
досвіду і віддають перевагу новизні. їх внутрішня мотивація пере
важає над зовнішньою |20].

На мотиваційних особливостях творчих індивідуумів акцентує 
увагу У.В.Кала, до яких відносить наступні: прагнення до самого 
процесу творчості, до володіння фактами та новою інформацією, до 
відкриття, до встановлення закономірностей, узагальнень, до ду
ховного росту, до співпраці, до самовираження та самоствердження, 
захоплення змістом діяльності, схильність до аналізу і синтезу, ба
жання іноді на довгий час залишатися на самоті |6].

Представники психоаналізу та глибинної психології основну 
відмінність креативно', особистості бачать в специфічній мотивації, 
тобто яка саме мотивація лежить в основі творчості. Так, 3. Фрейд



стверджував, що сублімація сексуальних інстинктів була основним 
поштовхом для великих досягнень в науці та культурі. Він вважав 
творчу активність результатом зміщення статевого потягу на іншу 
сферу діяльності, яка є прийнятною для суспільства і особистості. 
При цьому в творчому продукті опредмечуегься в соціаль- 
ноприйнятній формі сексуальна фантазія.

А. Адлер створив концепцію творчого “Я”, яка є основним кон- 
структом його теорії. Він вважав творчість способом компенсації 
комплексу неповноцінності. Вчений розглядав прагнення до зверх
ності (досяг нення найбільшого із можливого) як єдиний фундамен
тальний мотив в своїй теорії.

На думку К. Юнга, всі великі ідеї виникають завдяки архе- 
типічним структурам, тобто він бачив у творчості прояви архетипів 
колективного безсвідомого.

Р. Ассаджиолі вважав творчість процесом сходження особис
тості до “ідеальног о Я", способом її саморозкриття .

Гуманістична теорія А.Маслоу описує людську мотивацію в 
термінах ієрархії потреб. Нижчі потреби в ієрархії повинні розумно 
задовільнитися перш, ніж потреби високого рівня стануть домінан
тою спонукальних сил в поведінці людини. Ієрархія поіреб за Мас- 
лоу в порядку їх домінування або необхідності така: 1) фізіологічні;
2) в безпеці та захисті; 3) в приналежності та любові; 4) в самопо
вазі; 5) в самоактуалізації 116, с. 522]. В основі творчості, стверджу
вав вчений, лежить мотивація особистісного росту, потреба в само
актуалізації, прагнення до найвищої реалізації своїх здібностей, 
можливостей, потенціалу.

Деякі дослідники вважають, що для творчості необхідна моти
вація досягнення, а М. Воллах і Н. Коган в своїх дослідженнях до
вели, що атмосфера змагання, мотивація досягнень, мої ивація 
соціального схвалення блокує самоактуалізацію особистості, утруд
нює прояви її творчих можливостей |25|.

Французький психолог 1. Мейсрсон трактує творчу особистість 
як квінтесенцію вищих властивостей особистості, постійною і важ
ливою потребою якої є, з однієї сторони, бажання виразити власну

концепцію навколишнього світу, а з іншої - бажання виразити свою 
концепцію людини, особливих функцій її особистості |22].

Проблема творчої особистості актуальна протягом кількох 
сторіч, але й до сьогодні залишається відкритою. Що стосується рис 
особистості, які є специфічними саме для неординарної людини, то 
це питання досить дискутивнс з точки зору великого розмаїття 
творчих особистостей і тих мотиваційних систем, які сприяють 
творчій діяльності. Різні автори вказують на досить різні якості, які 
є характерними для нетривіальних особистостей На нашу думку, 
важливими є такі риси, як дивергентне мислення, нонконформізм, 
розвинута інтуїція, висока самоорганізація, працездатність, емоцій
на активність, висока самооцінка, прагнення до самовдосконалення, 
впевненість у собі та ін.

Ми вважаємо, що важливою особливістю творчої діяльності осо
бистості є її полімотивованість, при цьому велике значення мають 
пізнавальні потреби, бо саме інтерес і захопленість проблемою є 
тією енергетично-мотиваційною системою, яка надає сили до знач
ної працездатності творчо талановитої людини. Також варто зазна
чити, що наявність будь-якої мотивації і особистісної захопленості є 
основною ознакою творчої особистості |5, 175).
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Native and foreign psychologists' points o f  view concerning the 
determination o f  perceptional, intellectual and characteristic peculiarity 
o f  creative personalities are analyzed. Motivate originality creative per
son 's sphere is discovered. I t ’s shown that creative activity is a unique 
individuality in the abilities sphere as well as in personal qualities devel
opment.



Г. І. Безарона

ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ КИТАЙСЬКОЇ 
ТРАДИЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Традиційна китайська медицина є результатом узагальнення 
величезного досвіду, накопиченого на протязі декількох тисячоліть. 
Вона формувалася в межах основних традицій: лаоської та чань 
(дзсн) - буддистської, які визначили своєрідність її теорії, принципів 
та способів лікувальної практики. Кожна з цих традицій містила 
особливу релігійно-філософську культуру мислення, яка вирішаль
ним чином вплинула на світоглядне обгрунтування і мотивацію ки
тайської медицини.

Формування китайської медицини як традиційної відбувалося 
головним чином в процесі зародження і розвитку даосизму. Саме йо
го філософія і релігійний канон сформували основні принципи ліку
вальної практики і визначили орієнтири китайської медицини в ціло
му. Однак, це не означає, що лікувальної практики в Китаї до виник
нення даосизму не існувало. Суспільні потреби вимагали, звичайно, і 
таких дій, які б підтримували здоров’я і життя людини, позбавляли її 
нсдугів і хвороб. Зрозуміло, що примітивні методи лікування форму
валися в умовах існування міфологічного способу мислення, на рівні 
знахарства, чаклунства та магії. Але саме як традиційна китайська 
медицина складалася на засадах даосизму.

З нашої точки зору, традиційна медицина в Китаї формувалася 
не як самосгійна галузь, а була вплетена в еволюційний розвиток ла
оської філософії і її доречно розглядати як один із етапів розвитку 
цієї філософії і тлумачити саме як таку, що розвивала перш за все 
світоглядну' традицію, на основі якої створювалась лаоська модель 
медицини. В науковій літературі з проблем східної медицини досить 
розповсюдженою точкою зору є твердження про тс, що китайська 
медицина використала філософський даосизм в якості світоглядної, 
теоретичної основи в своїй практично-лікувальній діяльності. До
речніше, на наш погляд, цю проблему сформулювати дещо в іншому 
аспекті: логіка розгортання філософсько-даоської традиції, складо

вою частиною якої була і медико-культурна традиція з ідеєю актив
ною духовно-практичного оволодіння вищою істиною, закономірно 
призвела до оформлення медичної моделі, яка склала основу всієї 
китайської медицини.

В чому ж полягала ця логіка розгортання філософсько-даоської 
традиції? В історичному плані вона розвивалась таким чином:

1. Формування вчення про Дао: натурфілософський підхід до
проблем космогонії та космології Обґрунтував вчення заснов
ник даосизму Лао-цзн в трактаті “Дао де цзін".

2 Вчення про внутрішню єдність всього сущого: макро- і
мікрокосмосу, живого і неживого. Основи цього вчення 
викладені в трактаті “Чжуан-цзи”.

3. Вчення про людину як мікрокосмос. Методологією його по
служив трактат “ Гуань-цзи”.

4. Вчення про шляхи та засоби досягнення бсісмерія, злиття з 
Дао. В основу цього вчення покладений грактат Ге Хуна 
“Баопу-цзи”.
Розглянемо більш детально таку діалскгику філософською да

осизму з огляду на основну нашу проблему -  закономірніст ь станов
лення китайської традиційної медицини в системі лаоського вчення 

Даосизм як філософія зароджувався за стандартною світогляд
ною схемою, притаманною для філософії взагалі. Тобто, цс було на
магання вирішити метафізичні і онтологічні питання: що є світ, що 
лежить в його основі, сутність бутгя і причини його багатоманітності 
і т. д. Намагання сконструювати систему поглядів на світ стало по
штовхом для розвитку китайської думки в абсолютно новому напря
мку, оформлення на базі розвинутої китайської традиції зовсім нових 
понять, категорій, уявлень, оцінок, принципів

Найбільш універсальним і об’ємним поняттям в історії китай
ської думки стає поняття Дао. Варто зазначити, що цс поняття не є 
винаходом даосів. Дао як фундаментальна категорія китайської філо
софії було відомо ще задовго до даосизму і сприймалося всіма шко
лами і течіями, які існували в стародавньому Китаї. Інша справа, який



аспект цього■ поняття ставав основним і як він інтерпретувався в тій 
чи іншій системі поглядів.

Для філософського даосизму вчення про Дао стало квінтесен
цією, а особливості цього тлумачення формували специфічну натур
філософію і онтологію і впливали вирішальним чином на природничі 
науки, включаючи і медицину.

Джерелом світу даоси називали три сили: перша -  позафено- 
мснальна першооснова (Дао), друга -  еманація першооснови (ое). 
третя -  протосубстанція (ці), якою фізично заповнений весь свіг і яка 
енергетично заряджає всі речі та істоти, стверджуючи таким чином 
сам факгг їх буття. Цс можна розуміти так, що ці є тією енерг ією, си
лою, яка робить можливою еманацію Дао в ое. Ця енергетична духо
вно-матеріалістична субстанція, яка заповнює собою весь свіг, і по
ява ці в речах здатна породжувати щось нове, а саме -  протилежні 
начала, які отримали назву інь та ян їх взаємодія забезпечує безпере
рвний ланцюг перетворень і взаємопереходів і призводить до постій
ного вічного руху і кругообігу, а також породжує п’ять першостихій, 
або першоелементів (“у сіп’’): воду, вогонь, дерево, метал і землю. “У 
сін” містить набори різних системних співвідношень в макро- і мік
росвіті, враховуючи і людський організм. Так. дерево відповідає пе
чінці, вогонь -  серцю, земля -  селезінці, метал -  легеням і вода - 
ниркам.

Ці елементи знаходяться один до одного в циклічному взаємо
зв’язку, який виступає у двох видах: зародження і подолання. Тлума
чення взаємоперетворень першоелементів світу стало основою лаось
кої концепції кругообігу речей, а саме: на рівні одиничного кожна річ 
повертається до своїх витоків, досягає спокою; досягнувши спокою, 
проявляє свою сутність; проявивши свою сутність, залучається до 
сталого, до вищого стану речей, стану всеєдності. Буття існує за 
принципом почергового ланцюга взаємопов’язаних і взаємообумов- 
лених протилежностей: "те, що стискається -  посилюється, те, що 
знищується -  відновлюється; м’яке переборює тверде, слабке -  силь
не; [1, с.269]..Перед нами постає абсолютно нова ідея для китайської

філософії взагалі: все пішло від Дао і все намагається до нього повер
нутися, тобто це вже не замкнений цикл, а безкінечний процес.

Трактат "Дао де цзін” є свідоцтвом генезису філософського да
осизму і головна його цінність полягала в глибині ідей щодо будови 
Космосу, аналізі метафізичних, натурфілософських та інших про
блем.

На етапі становлення філософії даосизму проблема людини і 
суспільства вирішувалась в контексті всього Космосу Але з подаль
шим розвитком філософського даосизму акценти починають зміщу
ватися в бік проблеми людини. Зокрема, єдина природа, єдиний Кос
мос починає тлумачитися як такий, що складається з космосу речей 
(макрокосм) і космосу людини (мікрокосм), єдиною основою для 
яких є тріада -  Небо, Земля і людина. Саме гака тенденція сформува
лася в трактаті “Чжуан-цзи”. Його автор, ім’ям якого і був названий 
трактат, більш послідовно проводить ідею про внутрішню єдність 
всього сущого і функціональну особливість існуючих протилежнос
тей. Ці погляди приводять Чжуан-цзи до основної його ідеї про від
носність всього сущого і буття в цілому: “Жиїтя настає після емері і, 
смерть - початок життя, хіба всі не знають цього?.. Якщо житія і 
смерть чергуються, за чим жалкувати? Адже все зводиться до одного, 
прекрасним милуються, гадкою цураються, але гидке знову перетво
рюється в чудо життя, а живе знову стає гидким” . |2, с. 168|.

Власне, своєю філософією Чжуан-цзи приверіає увагу до про
блеми співвідношення життя та смерті у світлі вчення про людину 
Все, що має для нього значення, міститься у внутрішньому світі лю
дини, який обумовлюється так званим принципом “увей” - пустоти, 
недіяння: не потрібно заважати природньому розвитку подій, важли
во поглиблювати свою внутрішню досконалість, вміти очищатися від 
усього зайвого і прагнути до основного - пізнання суті речей і злиття 
з Дао. Чжуан-цзи вводить термін “спокій пустоти”, яким він позначає 
“основу всього сущого" і “досконалу природню силу, яка врівнова
жує речі”. За Чжуан-цзи, “спокій пустоти є відсутність відчуттів” |3. 
с. 1311.
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З огляду на філософію Чжуан-цзи по-новому оцінювалась сут
ність жигтя, адже самореалізуватися людина спроможна тільки за 
життя, яке є важливою ланкою кругообігу, тому головне -  не заважа
ти природньому ходу подій. Життя -  це великий прояв Дао, тому ду
же важливо зберегти життя, навіть його подовжити. Ідею довголітгя 
формував Чжуан-цзи наступним чином: “Якщо відректися від усіх 
суєт, не насилувати тіло, не реагувати на всі чуттєві подразнення сві
ту', можна прожити дуже довго, до 1200 років” [2, с 169|.

Одночасно, вивчаючи закономірності кругообігу через аналіз 
взаємодії протилежностей, зокрема через взаємодію життя та смерті, 
даоси в цей потік включали і людину. Якщо природа, яка розвиваєть
ся згідно Дао, вічна і її кругообіг відбувається циклічно і безкінечно, 
то і людина за своєю природою також вічна, безсмертна. Однак, її 
відхилення від слідування Дао є порушенням істинного світогляду, 
що, в свою чергу, вносить в існування людини аномалію, смерть. Без
смертя розуміється даосами як плесне (а не тільки безсмертя душі), 
тому що смерть є порушенням цілісності організму, роз’єднанням 
душі і тіла, що приводить і те й інше до загибелі. Якщо людина не 
набуває безсмертя на протязі життя, то вона як особистість, як люди
на гине, а її Ці дає початок новій істоті, або її частині [4, с.77|.

Щоб не порушити природні закони слідування Дао, даоси вва
жали за необхідне вивчити їх дію на рівні мікрокосму. Тому зрозумі
ло, що поступово центром їх уваги стають не стільки самі по собі 
проблеми натурфілософії і метафізичні конструкції, скільки вплив 
метаконструкцій макросвіту і самого космічного Дао на суспільство і 
на окремо взяту людину. Даосами людина починає розглядатися і 
вивчатися як мікрокосм аналогічно макрокосму. Якщо Космос -  цс 
порядок і гармонія, де існує ієрархія, де нижче підпорядковане ви
щому і ним визначається, то людина як мікрокосм через фізичне тіло 
також виступає як “єдине ціле із сотні кісток, дев яти отворів і шести 
внутрішніх органів”, вони знаходяться між собою в об'єктивно зада
них співвідношеннях, серед яких можна виділити “слуг і служниць , 
а можна знайти і “володаря”. Але знайде чи ні людина цьош 
“володаря”, “це не принесе їй ні користі, ні шкоди”[5, с. 140], тому що

єдиним універсумом є Дао, до якого прагне людина через своє доско
нале серце

З цього приводу заслуговує на увагу трактат енциклопедичної о 
характеру Гуань-цзи (І1І-П тис. до н.с.), в якому прослідковупься 
намагання пов'язати світ людини з природою, виявити загальні для 
них закономірності буття, структури, еволюції, а також звертається 
увага на суверенність людини як елементу великої всеєдності. Гар
монія людини з природою досягається завдяки впливу на неї Дао за 
допомогою ці, тому людина має подвійну сутність: з одного боку, при 
народженні вона отримує від землі тіло, а з іншого, -  від неба ці. 
яке складає іі нематеріальну субстанцію. На основі цього обірунтову- 
ється здатніст ь людини до довголіття, досягнення якого залежить від 
того, чи знаходяться душа і тіло в гармонії Досягнення гармонії за
лежить від вміння людини управляти своїм ці, тобто впливати на 
свою фізіологію (перш за все, через душу), відмовлятися від пристра
стей, виховувати правильну поведінку і т.д. Важливо також, за лаось
кою традицією, не тільки вміти регулювати своїми власними ці, але і 
набувати нових бажаних енеріій -  ці, наявність яких надавала б лю
дині велику внутрішню силу, здатність до довголіття і, навіть, без
смертя.

Вивчення еволюції філософського даосизму дозволяє прийти 
до висновку, що поступово в системі даоських цінностей зміцнюєтея 
прагнення до подовження життя і уникнення смерті. Тому з часом 
таке прагнення стає лейтмотивом всієї теорії і практики даосизму, що 
привело до зміщення акцентів з глибоких теоретичних розробок дао
ських філософів в сферу практики, пошуку універсальних методик 
досягнення основної мсти існування людини - безсмертя. В межах 
лаоської традиції ці методики повинні були передбачати формування 
досконалої людини як в тілесному, так і в духовному відношенні. 
Тому, зрозуміло, що логічним продовженням розвитку філософії дао
сизму на методологічному рівні стає лаоська медицина, яка за своїми 
функціональним призначенням повинна була стати однією з форм 
практичної реалізації ідей даосизму. Саме тому змістом лікувальної
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практики стають уявлення про сили інь та ян в організмі людини, про 
п’ять першоелементів, співвідношення природи та людини [6].

Перед наукою сьогодні постає важливе завдання -  творчо 
оцінити багатовіковий досвід стародавньої медицини Сходу, взяти 
все розумне і корисне в медицину майбутнього. Тому дуже важливо 
дослідити основні теоретичні моделі східної традиційної медицини, 
враховуючи і китайську.

1 Лу К'Уан Ю : Секреты китайской медитации; Лао Цзы: Дао де 
цзин. -  К : “REFL-book", 1994. -288с.

2. Васильєв Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли (формиро
вание основ мировоззрения и менталитета). -  М.: Наука, 1989. -  
309с.

3. Книга Прозрений. / Сосг. В.В. Малявин. -  М.: Наталис, 1997. - 
448с.

4. Дао и даосизм в Китае. М.: Наука, 1982. -  287с.
5. Позднесва Л.Д. Атеисты, материалисты, диалектики древнего 

Китая. -  М.: Наука, 1986. -  150с.
6. Сельченок К.В. Тайны восточной медицины. Воронеж: НТО 

“МОДАК", 1996. - 446с.

In the article the author tries to analize a connection o f  philoso
phical daosism and Chinese traditional medicine. The traditional medicine 
in ( 'hina was forming not like a siparatly branch but as a direction o f  dao
sism 's philosophy which is a base o f daosism 's medicine.
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В. В. Хабаи.інок

ДО ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ 
СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

В сучасному інформаційному суспільстві зростає роль окре
мої особистості, яка творить своє життя відповідно до власних уяв
лень про себе та свіг. Ракурс індивідуального світобачення та само- 
сприйняття обумовлюється ціннісним змістом Я особистості.

У психології під поняттям Я розуміється змістовно-динаміч
ний аспект самоусвідомлення як емоційне переживання безперервної 
самототожності та цілісності людини |4|. Я -  компонент особистості, 
що містить різні уявлення про себе, а також -  відношення до себе, до 
різних сторін своєї особистості. Один із аспектів особисгісного Я -  
ідентичність, самісгь як стан усвідомлення індивідуальної самотото
жності, унікальності та автономності.

Поняття “ідентичність” є новим у вітчизняній психології. До 
недавнього часу воно практично не використовувалось у науці і не 
було предметом ні практичного, ні теоретичного вивчення. Тільки в 
останні роки воно з'являється на сторінках психолої ічної літератури 
[11. Ще досі чітко не визначено конкретний зміст та межі застосуван
ня даного поняття. Для позначення системи знань та уявлень індивіда 
про себе в психології використовують декілька понять: Я, Я- 
концепція, самосвідомість, Я-образ, самісгь, і, врешті, ідентичність 
Ці поняття розглядаються як синонімічні, проте варто розмежувати 
зміст та співвідношення кожного з них

Мабуть, найширшим за змістом є поняття “Я”, котре першим 
із психологів почав розробляти У.Джеме |2]. Він розглядав глобальне 
особистісне Я як двозначне утворення, в котрому поєднані Я-що- 
усвідомлює та Я-як-об’єкт. Цс дві сторони однієї цілісності, що співі
снують одночасно та нерозривно. На думку Джсмса, Я-як-об'єкт - цс 
все те, що становить зміст конкретного людського життя, що є зна
чущим та актуальним. В цій сфері Джеме виділяє чотири складові: 
духовне Я, матеріальне Я, соціальне Я та фізичне Я Я-що-



Зб/щиклаукових праць: філософія, соціологія, психологія ________________________

усвідомлює пізнає всі ці аспекти, оцінює їхній зміст та задає динамі
ку розвитку.

В психоаналізі З.Фрейда “Я” трактується як свідома частина 
психіки, що узгоджує суперечливі бажання несвідомих компонентів 
структури особистості. “Воно” та “Зверх-Я’ 112]. “Воно" прагне не
гайного задоволення всіх своїх потреб. “Зверх-Я" керується засвоє
ними культурними цінностями та нормами, тому не може дозволити 
здійснення бажань “Воно”. “Я” зберігає внутрішню рівновагу та цілі
сність особистості з допомогою механізмів психологічного захисту, а 
також забезпечує успішну адаптацію індивіда в суспільстві

К. Г. Юнг, засновник аналітичної (глибинної) психології, 
підкреслював унікальність кожної особистості, неповторність її внут
рішнього світу, переживань та прагнень. Він визначає Самість як се
рцевину особистості, центральний конструкт, навколо якого органі
зовані та об єднані всі інші [14]. Найважливіша життєва ціль людини
-  повна реалізація свого потенціалу, “набуття Самості”, що відобра
жається в гармонійній інтеграції багатьох протидіючих внутріособис- 
тісних сил та тенденцій. Юнг протиставляє Самість як глибинну сут
ність людини Персоні, що являє собою засвоєну соціальну роль, при
стосовницьку маску індивіда, яку він демонструє для суспільства.

В. А. Петровський, відомий дослідник суб’єктності, вважає, 
що Я особистості є причиною самого себе, детермінує буття людини 
в світі.. Я включає багато аспектів, що взаємодоповнюються та утво
рюють неповторну цілісність. Один з проявів Я -  трансцедентальне 
Я, що становить “діючу причину” саморуху Я, це “думка, мисляча 
себе”. На думку 3. С. Карпенко, термін “трансцедентальне Я” можна 
замінити терміном “рефлексивне Я”, “адже йдеться про поза чуттєве, 
в умовному просторі і часі, існування Я, останнє, як відомо, стає реа
льністю в умовах інтеріоризованої міжсуб'єктної взаємодії” |4]. Вну- 
тріпсихічні, насамперед, розумові процеси, як форма існування дум
ки, взагалі свідомості, роблять можливим породження нових смислів 
діяльності, технічних ідей, творчих задумів. З.С Карпенко визначає 
рефлексивне Я як “Автора творчої діяльності і самоздійснсння”, оскі
льки воно із багатьох варіантів і можливостей здатне вибрати та сфо
рмувати власний зміст свідомості |4|,

Збірник наукових пониь: філософія, соціологія, психологія_____________________________

Отже, поняття Я відображає все ге, що людина може назвати 
“моїм”: моя душа і моє тіло, мої знання та здібності, мої бажання та 
мої ілюзії, моя роль та мій вибір. Як зазначає Б.Вишсславцев, самість
-  це не тіло й не душа, не свідомість, не підсвідоме, не особист ісі ь і 
навіть не дух [8]. Самість - це нескінченний вихід за межі себе, мож
ливість трансцедентальності, свобода і сила пізнати справжню сут
ність зовнішнього світу та самого себе. Стресові переживання щастя і 
страждання, кризові ситуації життя спонукають людину до пізнання 
змісту власної самості, до усвідомлення своєї унікальності, пошуку 
сенсу свого буття

Р.Бсрнс уявлення індивіда про себе виділяє як Я-концспцію 
та визначає її як сукупність установок, спрямованих на самого себе 
[2|. В структурі установки традиційно виділяють гри основні елемен
ти: переконання, оцінки та тенденції поведінки. Відповідно. Я- 
концеиція включає такі складові;

1 Образ Я -  уявлення індивіда про самого себе.
2. Самооцінка -  афективна оцінка цього уявлення, що може 

бути як позитивною, так і негативною. В залежності від змісту конк
ретних уявлень індивіда про себе різною може бути і інтенсивність 
самооцінки.

3. Потенційна поведінкова реакція, тобто ті конкретні дії, 
котрі можуть бути зумовлені образом Я та самооцінкою.

Берне зазначає, що предметом самосприйняття та самооцін
ки індивіда можуть стати і його тіло, його здібності, і його соціальні 
відношення та будь-які інші особистісні прояви Уявлення індивіда 
про себе можуть бути істинними чи хибними, грунтуватися на 
об’єктивних знаннях чи суб’єктивних враженнях, але вони завжди є 
дуже переконливими для нього та значущими. В структурі Я-образу 
Берне виділяє такі аспекти: фізичне Я, соціальне Я, інтелектуальне Я. 
емоційне Я. В кожному з цих аспектів завжди присутня оцінка, є не
від’ємною його частиною. Я-концегщія включає наступні модальнос
ті, що стосуються всіх ракурсів самосприйняття:

1. Реальне Я -  уявлення індивіда про те, який він насправді.



2. Дзеркальне (соціальне) Я -  установки, пов'язані і уявленнями 
індивіда про тс, як його сприймають інші.

3. Ідеальне Я -  установки, пов’язані із уявленням про те, яким ін
дивід хотів би стати.

Р. Берне підкреслює соціальну обумовленість змісту всіх цих 
уявлень. Судження, вчинки, дії інших людей, які відносяться до інди
віда, виступають для нього основним джерелом даних про самого 
себе. Дуже важливим для генезису позитивної Я-концспції с узго
дженість змісту всіх модальностей. Значні {»збіжності уявлень рса- 
льног о, соціального та ідеального Я провокують внутріособистісні 
конфлікт та дезадаптацію особистості в суспільстві.

К.Роджерс, послідовник феноменалістичного напрямку в 
психології, визначає Я-концепцію як механізм, що контролює га ін
тегрує поведінку індивіда. Відповідно до ракурсу індивідуального 
самосприйнятія людина обирає життєві цілі, проектує свою діяль
ність [ 111.

Таким чином, Я-концепція сприяє досягненню внутрішньої 
узгодженості особистості, визначає інтерпретацію індивідуального 
досвіду та являється джерелом очікувань індивіда стосовно самого 
себе. Я-концеппія формується протягом всього життя людини і за
безпечує адаптацію особистості в постійно змінних умовах суспіль
ного життя.

Для вивчення структури та змісту системи знань кожної лю
дини про себе використовують також поняття “ідентичність”. Впе
рше в психологічній науці його почав розробляти в теорії розвитку 
Его Е.Еріксон. Він визначив ідентичність як “суб'єктивне відчуття 
неперервної самототожності" (1968), розглядав процес розгортання 
ідентичності через послідовність стадій відповідно до епігенетичного 
принципу дозрівання \2\. Епігенетичний принцип -  це положення 
про біологічну зумовленість проходження восьми стадій особистіс- 
ного розвитку, універсальних для всього людства. Кожна стадія су
проводжується кризою, яка обумовлена фізіологічним дозріванням та 
суспільними вимогами до особистості.

Збірник наукових праць, філософія, соціологія. пси_хдлогія_____________________________

Актуальним періодом становлення ідентичності Еріксон ви
значає юність. Це п’ята стадія у схемі життєвого циклу, яка охоплює 
період від 11 до 20 років. Саме на цьому етапі розвитку домінуючою 
потребою особистості є життєве та ціннісне самовизначення, форму
вання адекватної та позитивної Его-ідентичності. Становлення іден
тичності -- суто індивідуальний процес, особливий для кожної люди
ни. Значною мірою він визначається внутрішніми характеристиками 
особистості та впливом соціального середовища 114 |

На думку Еріксона, Его-ідентичність це психосоціальний 
параметр особистості, інтегрованим образ всіх знань про себе, що 
грунтується на минулому досвіді та включає уявлення про майбутнє.

ІЗ структурі індивідуальної ідентичності Е.Еріксон розрізняє 
особисту ідентичність і Я-ідентичність. Перша відображає тс, що за
лишається в людині постійним, впізнаваним незважаючи на її зміни 
та розвиток, друга означає більш вузьку, глибинну область, відпові
дальну за єдність, цілісність особистості. Я змінюється, але завжди 
залишаються його компоненти, що зберігають попередню якість. Я 
асимілює різні впливи, які змінюють його, однак серцевина (Я- 
ідснтичність) залишається постійною 1101.

Еріксон і Де Левіта розрізняють три форми ідентичності:
1. Приписна -  це ті умови, які окрема людина не обирає і во

ни не піддаються її впливу (приналежність до раси, нації, соціального 
прошарку, вікової групи, статі).

2. Набута - тс, що досягнуто власними зусиллями індивіда, 
те, чим людина самостійно “оволоділа” (професійна самореалізація, 
вільно вибрані зв’язки і орієнтація)

3. Запозичена ідентичність відображає виконання людиною 
ролей, засвоєних в ході розвитку та в результаті збігу різних обста
вин. Часто ці ролі запозичені в якогось зразка і обумовлені очікуван
нями оточуючих. Проте ідентичність не зводиться до вибраної ролі, 
хоч та чи інша роль сильно впливає на ідентифікацію, основні скла
дові ідентичності (постійність та неперервність особистості) з неї не 
випливають 110|.
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У психологічній науці розмежовують два аспекти ідентично
сті. особистісний та соціальний. Під поняттям “особистісна або осо
биста ідентичність” розуміють набір рис чи інших індивідуальних 
характеристик, які відрізняються певною постійністю і дозволяють 
диференціювати даного індивіда від інших людей. Тобто, особиста 
ідентичність робить людину схожою на саму себе та відмінною від 
інших.

Соціальна ідентичність трактується в термінах групового 
членства, приналежності до більшої чи меншої групи, включеності в 
деяку соціальну категорію [9|. В соціальній ідентичності виділяють 
дві сторони:
• усвідомлення інгруггавої (внутршіньогрупової) подібності: “Ми 
члени одній спільності і тому ми схожі”;

• виділення аутгрупової (міжгрупової) диференціації, це усвідом
лення різниці між своєю та іншою “чужою" групою.

В ході онтогенетичного розвитку особиста ідентичність є 
вторинною по відношенню до соціальної, гак як вона формується на 
основі використання знань, набутих в процесі соціалізації [9]. Споча
тку в наукових дослідженнях протиставлялися особиста і соціальна 
ідентичність як суперечливі та абсолютно взаємовиключні поняття. 
Адже особистісна ідентичність передбачає відчуття своєї відмінності 
від інших людей і, що важливо, в тому числі -  від членів своєї групи. 
Оскільки важко уявити, як можна одночасно відчувати себе і подіб
ним до членів групи і відмінним від них, то ця суперечність породила 
ідею про неминучість конфлікту різної міри гостроти та вираженості 
між цими двома видами ідентичності Вважалося, що в кожний даний 
момент часу лише одна із них може бути актуалізована [9|.

Проте на сучасному етапі досліджень більшої актуальності 
набуває теза про взаємодію та взаємодоповнюваність понять соціаль
ної та особистісної ідентичності. Наприклад, М.Яромовіц, представ
ник когнітивноі психології, запропонувала власне трактування спів
відношення цих понять 19]. Вона розглядає особисту ідентичність як 
субсистему знань індивіда про себе, котрі формуються при порівнян
ні себе з членами своєї групи і складаються із комплексу рис, специ

фічних для Я. Соціальна ідентичність теж тлумачиться як набір якос
тей, але тих, які виявлені в ході порівняння представників своєї та 
“чужої” групи [91.

Відповідно до такого тлумачення походження соціальної та 
особистісної ідентичності, було проведено практичні дослідження 
(1998). Було виявлено, що соціальна ідентичність домінує у тих, у 
кого високий рівень відмінностей при порівнянні “Ми -  Вони" і ни
зький рівень розбіжностей при порівнянні “Я -  Ми” 19] Особисії- 
сна ідентичність більш притаманна гим, у кого високий рівень від
мінностей у випадку порівняння “Я Ми" і низький -  при порівнянні 
“Ми -  Вони". Отже, усвідомлення своєї неповторності здійснюється 
через пізнання власної особистості та характерологічних якостей і 
властивостей інших людей.

Успішна адаптація людини в суспільстві передбачає сформо
ваний. і соціальної, і особистої ідентичності, тобто здатності пере
ключати увагу з однієї перспективи на іншу. Такої думки дотриму
ється також У.Дойс [9|. Він вважає, що особиста ідентичність є одні
єю із соціальних репрезентацій і має сснс лише як організуючий 
принцип в системі взаємовідносин індивіда га групи.

За Х.Теджфелом, досягнення ідентичності можливе як через 
посередництво розвитку особистісної ідентичності, так і через фор
мування соціальної ідентичності. Одна і та ж людина буде діяти як 
окрема особистість при актуалізації в структурі Я особистісної іден
тичності і як член соціальної групи -  при актуалізації соціальної іде
нтичності 11]

Г. Брейкуел підкреслює соціальне походження ідентичності, 
бо лише у взаємодії із соціальним світом людина активно засвоює 
поняття, з допомогою яких пізнає себе |1]. Вона запропонувала мо
дель структури ідентичності, що включає чотири компоненти біоло
гічний організм, час, ціннісний вимір та змістовний вимір.

І. Біологічний організм -  це серцевина ідентичності, усвідо
млення своєї фізичної окремішності. Цс найперший тип ідентичності 
в онтогенезі, однак з часом він стає менш важливим.



2. Змістовний вимір -  цс ті характеристики, якими індивід 
користується щоб описати себе як унікальну особистість Змістовні 
характеристики відносяться як до соціальної ідентичності (викону
вані ролі, належність до певної групи), так і до особистісної 
(цінності, мотиви, емоції, усгановки). Змістовний вимір розши
рюється в ході життя людини, тому актуальний зміст ідентичності 
змінюється у відповідності із змінами соціального контексту

3. Ціннісний вимір -  це оцінка елементів змістовного виміру. 
Відповідно до соціальних норм і цінностей, вона може бути як пози
тивною так і негативною. Оцінки також нестатичні, вони можуть змі
нюватися разом із змінами наявної соціальної ситуації.

4. Час. Виділяють два аспекти цього компонента: суб'єк
тивний час і біографічний час. В плані суб’єктивного часу протікає 
розвиток ідентичності. Змістовний та ціннісний параметри ідентич
ності визначають структурну організацію біографічного часу 11 ].

Здійснивши теоретичний аналіз різних концептуальних мо
делей сутності особистості можна виділити суттєві характеристики 
конструктів, які описують природу індивідуальності. Я -  поняття, що 
відображає автономність та самостійність кожної людини, незважа
ючи на її залежність від об’єктивно заданих умов існування та незва
жаючи на її включеність в різноманітні та численні соціальні відно
шення. Функція Я - усвідомлення особистістю самої себе та здійс
нення пристосування до оточуючої реальності. Ідентичність — це ре
зультат виділення людиною самої себе із середовища, що дозволяє їй 
відчувати себе суб єктом своїх фізичних та психічних станів, дій і 
процесів, переживати свою цілісність і тотожність з самим собою -  у 
відношенні минулого, теперішнього і майбутнього. Ідентичність фо
рмується в діяльності та спілкуванні. Суб’єкт в предметній діяльності 
змінює оточуючий світ та взаємодіє з іншими людьми, при цьому 
відділяючи своє Я від нс-Я, безпосередньо переживаючи свою неідс- 
нтичність іншим об’єктам [8]. Ідентичність відображає змістовний 
аспект самоусвідомлення Я, тобто те, що є значущим для індивіда.

Ідентичність -  стан усвідомлення себе і своєї автономності, 
механізмом формування якої є ідентифікація, як процес емоційного,
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раціонального та діяльнісного самоототожнення з іншою людиною 
чи групою. Через ідентифікацію індивід засвоює певну систему цін
ностей та норм, зразки поведінки та соціальні ролі. Ідентифікація -  
багаторівневий та багатоаспсктний феномен, що обумовлює динамі
ку розвитку особистості.

Поняття “ідентифікація” було введене З.Фрсйдом для пояс
нення походження хворобливих фантазій меланхоліків, для позна
чення специфічних відносин, які виникають у дитини ч батьками тієї 
ж статі і не можуть бути пояснені почуттям любові Внаслідок ото
тожнення себе з іншою людиною з являється наслідування поведін
ки, прийняття її норм та цінностей 112].

В теорії соціального навчання (А.Бандура) підкреслюється, 
що найважливішими детермінантами ідентифікаційного процесу є 
соціальні фактори. В сучасній психологічній науці ідентифікація роз
глядається як важливий компонент соціалізації, який забезпечує віл- 
єморозуміння між людьми і опосередковує розвиток особистості в 
онтогенезі. Через ідентифікацію відповідно до суспільного та культу
рного контекстів відбувається струкіурування самосвідомості |13], 
яка є підгрунтям для становлення ідентичності.

Як вже зазначалося, виділяють два аспекти ідентичності: со
ціальний та особистісний (персональний). Зміст поняття “персональ
на ідентичність’ найближчий до поняття “самості , тому що обидва 
вони відображають сутнісні, глибинні якості особистост і. Соціальна 
ідентичність формується на основі ідентифікації із суспільними ета
лонами поведінки, на прийнятті певної соціальної ролі. На нашу дум
ку, поняття “соціальна ідентичність” та “Я-концепція” є синонімічні, 
тому що обидва включають такий аспект як соціальні очікування. 
Соціальне Я -  одна із модальностсй Я-концепцїї, що визначає рівень 
самооцінки та обумовлює поведінку, спрямовану на підтримку чи 
заперечення певних уявлень про індивіда в значущій соціальній гру
пі. Особистість прагне успішно адаптуватися до соціуму і тому вона 
“грає” ті ролі, які ним схвалюються. Це і фіксується в соціальній іде
нтичності. Соціальна роль “задає” певний зразок поведінки, цінніс
них орієнтацій, уподобань та визначає перспективи рошитку. Зна



чуща для особистості соціальна роль є центральним елементом соці
альної ідентичності. На основі потенційних можливостей індивіда та 
реальних досягнень в даній сфері формується самооцінка, уявлення 
про бажаний результат, що спонукає людину до активної діяльності. 
Вибір значущих соціальних ролей особистість здійснює на основі 
ціннісного самовизначення.

На нашу думку, засвоєння цінностей та еталонів, що існують 
в суспільстві є основою формування змісту персональної ідентичнос
ті. Персональна ідентичність обумовлюється тими цінностями, які є 
значущими для конкретної людини в конкретних обставинах її життя. 
На основі ціннісних орієнтацій складаються ставлення особистості до 
оточуючого світу, до інших людей, до себе самої, це основа світогля
ду і мотивації життєвої активності. Інтеграція системи цінностей, що 
функціонують у суспільстві та цінностей, які людина сама здатна 
творити у реальності свого самобуття утворюють смисл людського 
життя, котрий одночасно є основою розвитку особистості та його 
результатом.

Ціннісні орієнтації визначають життєві пріоритети та 
послідовність постановки і реалізації цілей особистості Узгоджена та 
структурована індивідуальна система ціннісних орієнтацій сприяє 
розвитку адекватної ідентичності. Ціннісне самовизначення особис
тості передбачає самопізнання, рефлексію свого внутрішнього світу, 
усвідомлення свого потенціалу та реальних можливостей. Уміння 
самобачення, самопізнання та самоконтролю є показниками розвитку 
самосвідомості індивіда. Самоусвідомлення є важливим механізмом 
формування персональної ідентичності, сформована самосвідомість є 
передумовою становлення ідентичності.

Отже, основними механізмами становлення ідентичності с 
ідентифікація та самоусвідомлення. Персональна ідентичність фор
мується на основі ідентифікації з цінностями і є визначальною для 
розвитку соціальної ідентичності особистості, що грунтується на іде
нтифікації із суспільними еталонами поведінки, на прийнятті певної 
соціальної ролі. Саме зміст самості детермінує вибір соціальних ро
лей особистості, яких існує дуже багато в сучасному суспільстві. Пе-
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рсональна ідентичність “задає” напрямок активності індивіда, визна
чає сферу саморсалізації.

Співвідношення компонентів обох аспектів ідентичності по

казано на рис. 1
Персональна ідентичність -  центральний інтегруючий ком

понент особистості, що детермінує структуру га зміст всіх інших. 
Уявлення про свою глибинну сутність, про те, який Я-насправді, 
яким Я-можу-бути відображається в персональній ідентичності. Со
ціальна ідентичність більшою мірою відображає уявлення про те 
яким Я-мушу-бути. Нерідко зміст персональної та соціальної іденти
чності суперечить одне одному, що може стати причиною конфлікту

Наприклад, найбільш очевидною та визначальною характе
ристикою особистості є статево-рольова поведінка. Порушення ста
тевої ідентичності є сильним психотравмуючим чинником. Як пока
зують численні дослідження, центральним конструктом персональної 
ідентичності серійних гвалтівників-садистів є уявлення Я-жінка |3|. 
Домінування фем.нних рис формується при несприятливому соціаль-



йому оточенні, в першу чергу це вплив сім’ї. Оскільки об’єктивна 
ситуація заохочує формування маскулінної ідентичності, людина 
прагне приховати свої внутрішні установки від інших та самої себе. 
Проте в змісті соціальної ідентичності ця суперечність все ж прояв
ляється: Я-рсальне тут усвідомлюється як Я-гіоганий-чоловік, що ві
дображає брак маскулінних якостей рішучості, сили, хоробрості. Ба
жане Я в даному випадку — Я-справжній-чоловік. Така суттєва супе
речність особистісної ідентичності та ідеального Я і провокує поведі- 
нкові прояви соціального Я, коли індивід прагне продемонструвати 
гіпергрофовані чоловічі якості: агресивність, жорстокість, безжаль- 
ність та довести всім свою “мужність”. Неприйняття в собі жіночих 
рис призвело до заперечення жінки взагалі, ненависті до жіночності 
та всього, що нагадує про свою ідентичність. Це і є причиною скоєн
ня по звірячому жорстоких злочинів.

Цей приклад доводить доцільність розмежування змісту со
ціальної та персональної ідентичності. Соціальні ролі не можуть ви
черпати всього потенціалу особистості, вони є проявом самості та 
обумовлюються її змістом.

Огжс, поняття “Я" відображає складну систему відношень та 
уявлень індивіда про світ та самого себе. Воно охоплює зміст таких 
понять як Я-концепція та самість, соціальна та персональна ідентич
ність. Зміст персональної ідентичності формується на основі системи 
ціннісних орієнтацій. На базі змістовних елементів персональної іде
нтичності та ідентифікації із соціальними ролями формується струк
тура соціальної ідентичності особистості. Неадекватна ідентичність є 
причиною невідповідних та недосяжних домагань, порушень емоцій
но-вольової сфери особистості, конфліктів та непорозуміння в між- 
особистісних стосунках.
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The given article deals with theoretical aspects o f  problems of
identity in psychology The basic components which describe "1 person
ality are represented. The author analyses the terms "social" and
"personal" identity.



Н. М. Когутик

МАНІПУЛЯТИВНІ ВЗАЄМОДІЇ В КОНТИНУУМІ ЛОКУСУ 
КОНТРОЛЮ ОСОБИСТОСТІ

Прагнення до самовдосконалення займає у структурі мотивації 
сучасної людини провідні позиції, а тим паче якщо це стосується її 
емоційного благополуччя Тому багато психологів на сьогоднішній 
день чималу увагу приділяють проблемам вдосконалення та гармоні
зації міжособистісних взаємин. Виокремлення та психокорекція ма- 
ніпулятивних взаємодій як таких, що ставлять співбесідника у об'єкт
не становище, є необхідним елементом перетворення сучасного сус
пільства на більш гуманне та толерантне.

Маніпуляції як дії, спрямовані на задоволення власних потреб 
■за. рахунок іншої людини, керування нею, що проводиться настільки 
майстерно, що у тої створюється враження, нібито вона самостійно 
керує своєю поведінкою, 'зустрічається в повсякденному житті дуже 
часто. Причин цього психологи називають декілька, але всі вони по
в'язані із внутрішніми проблемами особистості. У ранньому дитинст
ві люди засвоюють правила перекладання відповідальності, заручен
ня підтримкою і досягнення своєї мети з найменшими перешкодами. 
Люди починають маніпулювати, маючи певну міру впевненості в 
успіху, маючи перевагу над опонентом (кваліфікація, посада, воло
діння інформацією, контроль над ситуацією і т.д.). Кожен маніпуля
тор має найбільш притаманний йому тип поведінки і завдяки цьому 
він легко знаходить собі співбесідника сумісного типу. Але маніпу
лятор, яким би він хитрим не був, передбачуваний. Тому знаючи осо
бливості його поведінки в минулому, зовсім не важко вирахувати, як 
він буде поводитись в тій чи іншій ситуації в майбутньому. Маніпу
лятором керує глибока недовіра до себе і до інших, тому він обирає 
певний образ і підлаштовує себе і оточуючий його світ під нього. В 
гой час як шлях до емоційного здоров'я лежить через аналіз власних 
маніпуляцій.

За допомогою трансактного аналізу можна зрозуміти, як люди 
виражають свою індивідуальність в поведінці, як вони обрали свій
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сценарій життя та маніпулятивні взаємодії. Згідно з трансактним ана
лізом кожна людина мас здатність думати і ,отжс, визначати своє 
майбутнє, яке з часом сама ж зможе змінити. Цс означає, що кожна 
людина є цінністю, її не потрібно змінювати, ані змінюватись самим, 
щоб завоювати чиюсь прихильність. Ми не повинні маніпулювати 
людьми і не повинні піддаватись маніпуляціям з боку інших людей. 
Вони здатні здійснювати на нас сильний вплив, але ми самі приймає
мо рішення підкорятися чи ні.

Спостерігаючи за відносинами людей, ми помічаємо взаємо
зв'язок між поведінкою, що притаманна сго-сганам Дитини і Батька, 
та інфантильністю здатністю браги на себе відповідальність за ре
зультати діяльності. Дорослі люди, які поводились як егоїстичні діти, 
не задумувались про наслідки своєї безвідповідальності і прагнули 
досягти бажаного будь-якою ціною. Інші люди виступали для них 
лиш як засоби для досягнення цілі Часто особи, знаходячись в его- 
стані Батька, пперопікуються своїми товаришами чи повнолітніми 
дітьми, а при невдачах не визнають своїх помилок, звинувачуючи 
лиш зовнішні обставини.

Помітивши таку взаємозалежність, ми вирішили прослідкуват и 
її вірогідність та доказати кореляційний зв’язок его-станів і локусу 
контролю особистості. Звідси ми поставили експериментальну гіпо
тезу: людям з переважаючим его-станом Дитини і Батька притаман
ний в основному скстсрнальний локус контролю і схильність до ма
ніпуляцій, в той час як людям, з переважаючим его-станом Дорослого 
характерний здебільшого інтернальний локус контролю.

Для емпіричного дослідження нами були застосовані гакі ме
тоди:

1. Тест "Три "Я", автор якої С. Я. Єфрсмцева ( "Тренінг спілку
вання старшокласників" ). За допомогою даного тесту ми намагалися 
визначити домінуючий у респондентів еі-о-стан.

2. Методика діагностики рівня суб'єктивного контролю 
Дж. Роттсра. В основу даної методики покладене твердження, що 
люди розрізняються за тим, куди вони локалізують контроль над зна
чущими для себе подіями. Виділяють, відповідно, два типи, сксіср- 
нальний (відповідальність перекладають на зовнішні сили) та інтер-



нальний ( за результати своєї діяльності відповідальність беруть на 
себе ).

Дані методики були проведені з 78 студентами 16-18 років. 
Співвідносячи результати даних методик, ми оіримали такі дані :

1. Его-стан Дитини переважаючим є у 46% респодентів. Его- 
стан Батька переважає у 19%, та его-стан Дорослого (Зрілої Людини ) 
переважаючим є у 35% ( див. табл. І )

Таблиця 1
Співвідношення его-станів
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2. Локус контролю у даних его-станах розділився таким чином: 
у респондентів, у яких переважає его-стан Дитини, 

локус контролю спрямований назовні - 87%, а тих, в яких локус 
контролю спрямований на себе -  13%;

у респондентів, у яких переважаючим є его-стан Ба
тька, екстерналів є 80%, а інтерналів -  20%;

у респондентів, у яких переважаючим є его-стан До
рослого, відношення між екстерналами і інтерналами буде відпо
відним : 33% і 67% (Див. табл..2.)

Таблиця 2 
Розподіл локусу контролю _ _
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З цих результатів помітно, що в людей, в яких переважають 
его-стани Дитини та Батька, домінуючим є зовнішній локус контро
лю, а цс спонукає їх до маніпулятивних взаємодій, в той час як особи, 
в яких домінує его-стан Дорослого, значною мірою є інтерналами.

3. В таблиці І показано, що екстерналів з усієї кількості респо
ндентів 72%, а інтерналів - 28. Проаналізувавши результати визна
чення локусу контролю, у графі "скстсрнали" процентне відношення 
між его-станами Дитини, Батька і Дорослого відповідає:62% : 22% : 
16%, а у графі "інтернали"між цими співвідношення 4% : 14% : 82% 
Виходить, що серед інтерналів більш ніж у 4 рази частіше зустріча
ються люди з переважаючим его-станом Дорослого, ніж люди, з пе
реважаючими іншими его-станами. Екстерналів більше у 4 рази серед 
людей з домінуючими его-станами Дитини і Батька.



Ротоді/1 контролю та сго-станів
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ТаОлиця З

Також, помітно, що найбільший відсоток екстерналів у групі 
людей, де переважає его-стан Дитини, а найбільший відсоток інтерна- 
лів у групі людей -і переважаючим его-сганом Дорослого (див. табл. 3).

4. Наступним етапом даного дослідження є перевірка експери
ментальної гіпоте:?и за допомогою стохастичного аналізу Пірсона. Для 
цього ми перегрупували вихідні дані, поєднавши кількість досліджу
ваних і переважаючим сго-станом Дитини і Батька (у табл. це - "ін
ші"). У нас з'явилися такі змінні :

1) Его-стан Дорослого, екстернали = 1 1.5% = змінна "а";
2) Его-стан Дорослого; .інтернали = 23% = змінна "в";
3) "Інші", екстернали =60,2% = змінна "с";
4) "Інші", інтернали = 5% = змінна "її".
Всі ці дані заносимо у табл. 4.

Таблиця 4
Обчислення (р -коефіцієнту Пірсона.
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буде означати, що стохастичний зв'язок буде тісним і гіпотеза підтве
рдиться.
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Зв'язок тісний. Дослідження завершилося підтвердженням 
гіпотези, про те, що людям з переважаючим сго-станом Дорослого 
характерний здебільшого інтернальний локус контролю, в гой час 
людям з переважаючим его-станом Дитини і Батька притаманний в 
основному екстсрнальний локус контролю і схильність до маніпуля- 
тивних взаємодій.

Більшість сучасних психологів вважають маніпулятивні взає
мини недопустимими і шкідливими як для самого маніпулятора, так і



для людини, яка піддається такому впливові. Найбільше руйнуються 
від маніпуляцій стосунки, побудовані на любові, дружбі та взаємній 
прихильності. Тому оптимальним виходом для кожної людини в та
кій ситуації є заміна своїх мані пул я гивних особливостей на актуалі- 
заторські. Тільки так ми зможемо пізнати всю багатогранність життя, 
в якому є місце для спонтанності, інтимності та усвідомлення. Перш 
за все слід усвідомити, в чому ми неправдиві, в чому проявляємо 
надмірний контроль і цинізм. Тоді місце цих рис займуть чесність, 
жиггєнаповнсність, свобода, та. довіра. Кожна людина, яка досягла 
певного рівня майстерності у маніпуляції, але не досягла при цьому 
задоволення, здатна змінитись в сторону самоактуалізації та самороз
витку. Але це не означає, що конфлікти, хвилювання, розчарування, 
печаль і образа зникнуть з нашого життя. Просто самоактуалізована 
людина перестає бути залежною і стає відповідальною за своє життя, 
відчуваючи від цього задоволення. Вона може бути самою собою, і 
тому є цікавою іншим. Вона стає щасливою від того, що кожна хви
лина її життя є наповненою справжніми емоціями. Така людина є 
патріотом своєї особистості.
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The giver article discovers psychological pecuiarities of manipu
lating interactions, traces the reliability and correlative tie o f  Ego-states 
and the level o f  subjective control o f personality.



Ж. П. Вірна

ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ТА 
КООРДИНАЦІЇ МОЗКОВИХ МЕХАНІЗМІВ В СТРУКТУРІ ї ї  

ПСИХІЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ

Проблема розвитку особистості відноситься до числа ключо
вих проблем сучасної психології, які тісно пов'язані із рішенням за
дач формування нової людини та вироблення її активної життєвої 
позиції, що сприятиме її саморсалізації та нарощуванню творчого 
потенціалу. Зрозуміло, що вирішення цієї проблеми неможливо без 
кваліфікованого підходу в удосконаленні знань психологічних зако
номірностей формування й розвитку особистості, формування її 
внутрішнього світу через конкретизацію критеріїв, що слугують по
казниками її розвитку.

Традиційний погляд на розвиток особистості розкривається 
через діалектику зовнішніх та внутрішніх умов: об’єктивні
відношення розкриваються, переломлюються через внутрішні зако
номірності суб’єкта, через спосіб його бачення, сприйняття, ро
зуміння й ставлення. При цьому, особистість визначається як 
змінливо-стійка система, де в її діалектиці сталості й змінливості 
важливим виступає принцип константності, який передбачає 
вибірковість особистості по відношенню до зовнішніх впливів. В той 
час як своєрідність особистості (її індивідуальність) розкривається у 
характеристиці “внутрішнього”. Таким чином, особистість виступає 
одночасно як “відкрита” та вибіркова система. Також проблему фор
мування особистості неможливо повністю розкрити поза розглядом 
співвідношення дозрівання мозку, удосконаленням його структури та 
функцій і навчанням, що приводить до розвитку специфічно людсь
ких психічних властивостей й здібностей. Взаємозв'язок навчання і 
психічного розвитку є предметом багаточисельних досліджень віт
чизняних та .зарубіжних психологів. Так в дитячому віці психічний 
розвиток та навчання, яке його забезпечує, неможливі без дозрівання 
та удосконалення морфофункціональних механізмів мозку, що є суб
стратом психічної діяльності.
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Теоретичні основи розуміння взаємозв’язку навчання, психіч
ною розвитку та морфофізіологічного розвитку мозку людини були 
закладені в працях Л. С. Виготського. Основна відмінність психіч
ного розвитку людини від історичного розвитку її психіки полягає в 
тому, що засвоєння людської культури здійснюється у переплетенні 
із дозріванням “актуальних" психічних функцій. Зокрема, це прояв
ляється у наявності сснзитивних періодів розвитку, коли людина стає 
особливо чутливою до певних видів діяльності [3]. Говорячи про 
дозрівання “натуральних" психічних функцій, Л. С Виготський не 
звертається до характеристики змінень морфофізіологічного характе
ру, що відбуваються в центральній нервовій системі, однак із загаль
ної системи його поглядів можна зробити висновок, що саме такі 
змінення лежать в основі вказаних процесів дозрівання. Таким чином, 
дозрівання морфофізіологічних механізмів ЦНС виступає як важлива 
передумова психічного розвитку людини, який сам по собі соціально 
детермінований. Разом з тим, визнання вказаного зв’язку між розвит
ком ЦНС і психічним розвитком людини є недостатнім. За Л. С. Ви- 
і отським, навчання, яке адресоване дозріваючим структурам мозку, 
не просто використовує вже досягнутий рівень, а й обумовлює напря
мок подальшого психічного розвитку. Такс положення дає змогу 
вважати, що навчання не тільки забезпечує психічний розвиток, але й 
вносить щось нове у саме дозрівання га удосконалення морфофгзю- 
логічних структур. Таке передбачення було висунуте О. В. Запо
рожцем, який запропонував розглядати дозрівання організму в якості 
умови психічного розвитку, а соціальний досвід, який засвоюється 
дитиною в процесі діяльності під вирішальним впливом виховання і 
навчання -  в якості джерела цього процесу, відмічаючи при цьому, 
що “процес дозрівання дитячого організму, хід формування ного 
морфологічних і функціональних особливостей визначається не 
тільки генетичною програмою, але й умовами житгя дитини” |4, 229]. 
Таким чином, законстатуємо положення про подвійний зв язок 
дозрівання і удосконалення ЦНС людини із її навчанням та психіч
ним розвитком. Зрозуміло, що основним органом координації 
фізіологічного та психічного дозрівання організму є головний мозок.



Що стосується функціонування кори мозку людини, що харак
теризує свідомий рівень психічного відображення, то особливості її 
аналітичної діяльності, які виникають у зв’язку із мовою людини, 
тягнуть за собою докорінні змінення в характері процесів нервового 
синтезу та виступають основним координаційним механізмом само
регуляції організму' людини Цей момент має дві точки погляду -  
філогенетичну та онтогенетичну. Одним з найважливіших змінень у 
філогенетичному розвитку людини є принципова перебудова ме
ханізмів узагальнення. Так, якщо на першосигнальному рівні предме
ти та явища дійсності узагальнюються на основі схожості цілісних 
просторово-часових патернів збудження (у тварин на рівні першої 
сигнальної системи різноманітні об’єкти дійсності, їх властивості та 
відношення стають сигналами безумовних реакцій, а результати 
аналізу закріплюються в різноманітних за біологічним смислом та 
ефекторному типу і складу реакціях); то типовою формою вищого, 
спеціалізованого людського понятійного узагальнення є узагальнення 
на основі попереднього виділення елементів цілісних патернів збуд
жень (при формуванні другої сигнальної системи всі реакції склада
ються на основі однієї й тієї ж потреби у обміні предметної 
інформації, це однотипні реакції -  реакції мовнорухових органів). 
Отже, специфічно людські процеси синтезу полягають в тому, що 
більшість об’єктів, їх властивостей і відношень пов’язуються з мов
ними реакціями, що дає можливість говорити про передумови фор
мування в корі головного мозку єдиної відображувально-знакової 
системи, структура якої внутрішньо пов’язана з об’єктивною систе
мою відображуваної дійсності.

Для людини усвідомлювати дійсність -  це означає розділяти її 
на елементи та встановлювати між ними певні зв’язки і відношення -  
схожості, тотожності, відмінностей, належності, послідовності і т.п. 1 
чим більше взаємопов’язаних елементів в об’єкті або ситуації може 
бути виділено й пов’язано, тим вище рівень усвідомлення дійсності. 
Поряд з цим можна виділити динамічні процеси нервового синтезу 
людини -  це процеси, які разом із аналізом складають фізіологічний 
механізм актів С5'дження. Н.І.Чупрікова описує ці процеси таким чи
ном: “ ... в нервовій системі йде постійний процес синтезу інформації.
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Утворюються складні цілісно просторово-часові ансамблі збуджень, 
які відображають як окремі об’єкти в єдності їх окремих властиво
стей, так й комплекси декількох об’єктів, які найбільш тісно 
пов’язані між собою у часі і просторі”|7, 21]. Всі механізми па- 
тернізації збуджень поділяються на дві категорії -  вроджені та набуті, 
які поступово проявляються в ході еволюційного розвитку. Ме
ханізмом вищого коркового аналізу, який здійснюється через синтез, 
є утворення часових нервових зв'язків, що отримує найсильніший 
прояв у людини при формуванні другої сигнальної системи, коли 
мовні патерни збуджень пов’язуються і з різноманітними об'єктами, 
властивостями і відношеннями дійсності. Саме цс й складає харак
терну рису свідомості людини як вищої форми відображення.

Свідомість як відображу вально-знакова система функціону
вання кори головного мозку виступає у трьох формах -  надіндивіду- 
альна свідомість (як результат системно-впорядкованої відображу- 
вальної діяльності мозку всіх поколінь людей, що закріплений у мові, 
міфах, релігії, наукових системах), структурна форма індивідуальної 
свідомості (як більш менш впорядкована відображувально-знакова 
система, що складається в мозку кожної людини в процесі її життя в 
результаті предметної діяльності, засвоєння мови, існуючої системи 
знань та її особистих зусиль з пізнавального впідпорядкування явищ 
дійсності) та динамічна форма свідомості (як окремі акти усвідом
лення зовнішніх та внутрішніх впливів, що здійснюються в структурі 
відображувально-знакової системи і виражаються у формі суджень)

ГТЬ
Завдяки людським судженням відбувається не тільки 

виділення й синтез чутливих даних, але й виділення людиною самої 
себе з оточуючого середовища. Крім того у людини виникають 
судження про світ і місце свого”Я” у ньому. В цілому, можна сказати, 
що розмірковуючи людина сгає особистістю за рахунок утворення 
внутрішніх психологічних утворень як безпосередніх реіуляторів її 
свідомої поведінки. В зв’язку із ускладненням та поглибленням знань 
про дійсність як структури часових нервових зв язків, у людини стає 
все менше однозначних залежностей між поведінкою і системою 
зовнішніх впливів. Психофізіологічна координація цього процесу



виглядає таким чином: в актах вербалізації аналізатори першої сиг
нальної системи не просто “передають” збудження до мовних 
відділів лівої півкулі, а й самі здійснюють розгорнуту аналітико- 
синтетичну діяльність під контролем мовних відділів кори мозку, де 
відбувається складна взаємодія прямих і зворотніх зв’язків, вражень і 
пам’яті під впливом активуючих та гальмівних мозкових механізмів.

З розвитком особистості зростає значення її внутрішніх умов, 
внутрішнього середовища -  системи складених психічних властиво
стей, через яку опосередковуються впливи зовнішнього середовища. 
Внутрішнє середовище стає фактором розвитку особистості, її само
руху від нижчих до вищих форм взаємовідносин із зовнішнім світом. 
Таким чином, особистість стає суб’єктом власного розвитку.

Положення про те, що процес розвитку це є саморозвиток, не 
є новим для психологів, які погоджуються з тим, що особистість ви
робляє у собі нові психологічні утворення, перетворює себе з метою 
підтримання своєї цілісності й стабільності свого особистішого “Я”. 
Однак, особистість не є звичайним утворенням, безпосередньо про
являю™ свої властивості. Особистість -  утворення особливого роду, 
здатне не тільки проявляти, але й усвідомлювати себе, пере
оцінювати, активно реагувати на власні якості, і, навіть перебудову
вати їх. Зрозуміло, що йдеться про психічну саморегуляцію, основні 
принципи якої лежать в основі життєдіяльності людини

Працями І.М.Сечєнова покладено початок послідовного фор
мування уявлень про регуляторний характер протікання різно
манітних психічних явищ. Рефлекторне розуміння психічного було 
підтверджено у роботах 1.П.Павлова. Важливі висновки бага
торічного досвіду досліджень закономірностей ВИД знайшли 
відображення в одному з висловлювань І.П.Павлова; “Людина, зви
чайно є система (іншими словами -  машина), яка підкоряється неми
нучим та єдиним для всій природи законам; але система, яка в гори
зонті нашого сучасного наукового бачення, є єдиною за найвищим 
саморегулюванням” [6, 394]. Далі йде конкретизація: “ця система ... 
сама себе підтримує, відтворює і навіть удосконалює” [Там же, 395]. 
І. П. Павлов підкреслює роль великих півкуль головного мозку не

тільки як верховного органу системи саморегуляції, але й як 
постійного контролеру виконавчих функцій організму.

Творчим розвитком наукових поглядів І. М. Сєченова та
І. П. Павлова є створена П. К. Анохіним теорія функціональної сис
теми, в рамках якої розкриваються питання саморегуляції як всеза- 
гального закону діяльності організму. Всі функціональні системи, 
вроджені або динамічні, що формуються в конкретній ситуації, ма
ють згідно П.К.Анохіну, одну' й ту ж “операційну архитектоніку”. їх 
вузловими механізмами є аференційний синтез, прийняття рішення і 
акцептор дії На стадії аференційного синтезу забезпечується поста
новка відповідної цілі, досягненню якої буде підкорена вся подальша 
логіка поведінки функціональної системи. Визначення цілі є цен
тральним моментом в розвитку поведінкового акту. Природньо, що ні 
одна ціль поведінки не може бути сформульована без попередньої 
обробки зовнішньої та внутрішньої інформації, що, власне, й складає 
зміст аференційного синтезу. Спрямованість цього протікання корек
тується пам'яттю і підкоряється домінуючій в даний моменг моти
вації. Прийняття рішення, яке має місце після того як закінчиться 
аференційний синтез, полягає у виборі адекватної програми реалізації 
поставленої цілі. І, накінсць, акцептор дії, в операційному складі 
функціональної системи виконує роль “конкретного апарату”. Він 
формується раніше, чим з’являються результати, що підлягають кон
тролю. Поза цим апаратом неможливо як знаходження помилки, так 
й виправлення її. П. К. Анохін вважає апарат акцептора дії одним із 
самих складних й цікавих в діяльності мозку. Саме в цьому апараті 
здійснюється “таємність” оцінки отриманого результату. У випадку 
неспівпадання прогнозованого результату та реально отриманого, 
автоматично включається механізм орієнтувально-дослідницької ре
акції, який виконує коригуючу функцію усунення розузгодження, яке 
виникає в акцепторі дії Отже, якщо контрольний апарат (акцептор 
дії) виробляє сигнал розузгодження, невідповідності між тим, що по
винно бути і тим, що отримано, то цей сигнал виступає в ролі пуско
вого для системи корегуючих дій. У цьому й полягає, за виразом 
П. К. Анохіна, “золоте правило саморегуляції’' [2).
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Велика заслуга у постановці і розкритті важливих аспектів 
проблеми психічної саморегуляції належить науковій школі 
В. М. Бсхтєрєва. У працях самого Бехтєрєва, а також його учнів і пос
лідовників О.Ф.Лазурського. М.Я.Басова, В.М.Мясищева, Б. Г. Ана- 
ньєва та інших міститься немало оригінальних думок, теоретичних та 
експериментальних розробок даної проблеми. Б.Г. Ананьєв трактує 
роботу головного мо'зку як “складну організацію контурів регу
лювання з багаточисельними ланками, які включають об’єкти регу
лювання, вимірювальні та виконавські пристрої, механізми зворотнь
ого зв’язку, які забезпечують постійність величини, яка регулюється” 
[І, 85]. Важливу роль у функціонуванні складних динамічних систем 
різноманітної природи належить процесам регулювання. Під регулю
ванням слід розуміти приведення будь-чого у відповідність з вста
новленими нормами, правилами. Процес регулювання розкривається 
як порівняння регулюючої величини із заданим значенням, а у випад
ку відхилення її від заданого значення, в об’єкт регулювання надхо
дить вплив, який відтворює регулюючу величину. Таким чином, про
цес регулювання обов'язково передбачає наявність регулюючого 
об’єкту та регулюючої системи (регулятора). Регулятор складається 
із вимірюваного присторою, в якому заданий стан системи порів
нюється з фактично реальним станом регулюючого органу, засобом 
якого може бути змінений у випадку необхідності, стан, який нале
жить регулюванню. Коли йдеться про саморегуляцію, то слід .заува
жити на позначенні спрямованості дії на того, хто її виробляє: люди
на здійснює ті чи інші види регулюючих впливів, об’єктом яких вона 
сама і є,

У самому загальному випадку будемо розуміти під психічною 
саморегуляцією свідомі впливи людини на властиві їй психічні явища 
(процеси, сгани, властивості), виконувану нею діяльність, власну по
ведінку з метою підтримання (збереження) або змінення характеру їх 
протікання (функціонування). Отже, суб’єктом саморегуляції є сама 
людина, а в якості об’єкта можуть виступати властиві їй психічні 
явища, виконувана нею діяльність або власна поведінка. Звичайно, 
психічне “забезпечення” діяльності і поведінки не можна собі уявити

тільки як через актуалізацію традиційно виділених психічних явищ 
(процеси, стани, властивості).

Якщо під психічним процесом розуміти безперервну зміну ок
ремих актів поведінки (операції, дії, вчинки), то вказані види 
психічних утворень можна трактувати з точки зору одиничного, 
особливого і всезагального. Дійсно, окремі акти процесу діяльності -  
це окремі прояви особистості, які відповідають не тільки самій осо
бистості, мотивам, намірам, але й відносно випадковим, ситуаційно 
обумовленим впливам зовнішніх обставин. Цс, безумовно, найбільш 
рухливий, змінливий, динамічний компонент психічного. Психічні 
утворення типу спанів -  це вже більш тривалі за часом характеристи
ки особистості, більш стійкі, більш характерні за своєю повторю
ваністю даною особистістю Вони відповідно й повільніше, важче 
перебудовуються і як особистісне утворення, і як конкретний поточ
ний стан. Певні якості та властивості особистості -  результат більш 
тривалого процесу розвитку, формування, і. відповідно, найбільш 
стійке, “консервативне“ утворення. Формування стійкості особи
стості виступає основним напрямком розвитку особистості.

З такого аналізу можна зробити висновок про характер, за
гальну послідовність змінень особистісних утворень в процесі роз
витку: від ситуативних актів, окремих процесів до змінення станів, 
перебудови їх повторюваності, ймовірної структури, і, нарешті, до 
поступового змінення певної якості, властивості особисгості. Це ще 
раз підтверджує положення, що формування особистості 
здійснюється не в умовах пристосування суб’єкта до вимог оточую
чого середовища, а в процесі його постійної, творчої активності, 
спрямованої на перебудову і оточуючого середовища, і самого себе.

Життя людини складне й рі зноманітне, і людина в ньому про
являє різноманітні відношення до оточуючого світу і до себе на 
різних рівнях свого розвитку. Характеризуючи розвиток особистості, 
можна помітити, що природа її початкових змінень залежить, по- 
перше, від того, які фактори виконують стимулюючу роль в розвитку, 
на які сторони особистості ці фактори впливають на здібності або 
рівень домагань, на інтелектуальну сферу або емоційно-вольову то
що. По-друге, характер початкових змінень залежить від того, які



особистіші утворення є відносно більш СТІЙКИМИ, 1 які більш 
змінливі. В цьому випадку можна навести приклади відмінностей 
ситуативних спонукань та особистішої спрямованості, змістових 
особистіших утворень і утворень типу темперамента, особливостей 
нервових процесів. Формально-динамічна сторона прояву перерахо
ваних властивостей обов'язково об'єднується і і вивченням особли
востей саморегуляції, так як саме в показниках динаміки саморегу
ляції й буде виступати конкретна характеристика активності.

Таким чином, в результаті проведеного нами аналізу, 
відзначимо, що вивчення саморегуляції дозволяє конкретизованішс 
вивчати відображення в свідомості людини значущості будь-яких 
потреб, мотиваційних установок та диспозицій. Механізми цілеспря
мованої саморегуляції -  це, по суті, формування самої особистості, 
виховання її моральності, формування цінностей та інтересів.
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У. Марупевич

ДУХОВНІ 1НТЕНЦП ЯК ВНУТРІШНЯ МОТИВАЦІЙНА 
ОСНОВА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Духовні аспекти життя людини інтенсивно обговорюються 
на сучасному етапі розвитку психологічної науки. Це пояснюється 
тим фактом, що нинішня дійсність потребує людей з високим духов
ним потенціалом. Важливою і актуальною залишається проблема 
дослідження індивідуального, неповторно унікального духу конкрет
ної людини.

Одне з пріоритетних місць займає проблема розгортання 
духовних інтенцій особистості в юнацькому віці у межах комплекс
ного дослідження духовного поступу людини. Мстою цієї статгі є 
спроба здійснити аналіз вікових завдань розвитку духовних інтенцій 
в юнацькому віці.

Поняття інтенціальності тлумачиться у психологічній літе
ратурі як внутрішня, іманентна спрямованість свідомості на предмет, 
первісна смислоутворююча і смислоформуюча спрямованість свідо
мості на світ [3; 514]. Інтенціональність як спрямованість на світ, на 
предмет і на себе є цілеспрямованістю у широкому розумінні цього 
слова, що включає і уявлення про неусвідомлювану активність, і уяв
лення про свідоме цілепокладання. Цільова активність є найсуттєві
шою характеристикою людини як суб’єкта, тому є сснс доповнити 
визначення поняття інтенціональності її характеристикою як сутніс- 
ної суб’єктної властивості людини, що справді є для неї іманентною 
як природна риса. Як відомо, ще український філософ Г Сковорода 
шукав і знаходив у кожному людському індивіді суб'єктне начало, 
яке творить життя, спонукає до самопізнання, самовизначення, з ’ясу
вання свого призначення у світі. Однак лише у руслі суб'єктного під
ходу стало можливим підійти до розв’язання питань, пов'язаних із 
духовними аспектами життя людини.

На основі проведеного аналізу психологічної літератури 
можна констатувати, що: 1) юнаки -  не пасивний об'єкт навчання і 
виховання, а самостійний суб’єкт психічної активності; 2) юнацтво 
розглядається як цілісний суб’єкт, який характеризується розгортан
ням послідовно виникаючих новоутворень; 3) суб'єктним механізмом
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психічної активності є механізм самопотенціювання (термін '‘самопо
тенціювання” -  за В О. Татенком).

Поняття “духовні інтенції” виражає "принцип суб'єктної 
активності, ідею авторства, саморозвитку психіки, самоактивності 
індивіда. Мова йде про вивільнення глибинних задатків розвитку, 
при якому відбувається саморозгортання духовності, первісно соціа
льної і позитивної, свофідне розширене відтворення безперечних 
цінностей і віх особистісного зростання" [2; 881 Поняття духовних 
інтенцій тісно пов’язане з суміжними поняттями потреби, могиву, 
цінності, ідеалу тощо. Ми вважаємо, що в руслі вище означеного 
суб’єктного підходу, що репрезентує гуманітарну парадигму в пси
хології, доцільно говорити про духовні інтенції як глибинні чинники 
людської поведінки, які можуть мати різні форми свого вияву.

Вихідним пунктом для наших подальших міркувань є 
суб’єктний підхід до вивчення психічного життя конкретної людини, 
запропонований В О. Татенком [4; 404]. Саме цей підхід дозволяє 
нам здійснити важливий крок до розв’язання проблеми становлення 
духовних устремлінь в юнацькому віці. Важливо зауважити, що 
В. О. Татенко обфунтовує твердження про те, що індивід як істинний 
суб’єкт психічної активності підпорядковується виключно внутрі
шній детермінації, вважаючи усі інші впливи, біологічні та соціальні, 
лише як умови чи фактори його розвитку 14; 2561. Аналізуючи юна
цький вік, ми поділяємо позицію вченого про те, що на кожному з 
етапів онтогенезу індивід виступає як цілісний суб'єкт психічної ак
тивності певного рівня розвитку. Інакше кажучи, “суб'єкт завжди мас 
себе і завжди знаходиться у стані самостановлсння, самовдоскона
лення і саморозвитку” [4; 257].

Для психологічної характеристики юнацького віку важли
вими є вікові етапи становлення суб'єктності, розроблені В. О. Татен
ком. Такими віковими етапами є: новонародженість, ясельний, до
шкільний, молодший шкільний, підлітковий, юнацький, повноліття. 
Для кожного етапу характерні механізми психічної активності та до
мінуючі психічні функції [4; 252]. Оскільки нас цікавить юнацький 
вік, зупинимося на аналізі функціонування суб’єктного механізму 
психічної активності, а саме -  механізму самопотенціювання. Вклю
чення у розвиток на етапі юності механізму самопотенціювання 
означає новий крок у становленні суб’єктності. Специфіка основного

суб'єктного новоутворення полягає в тому, що юнак освоює процес 
самопотенціювання, цілеспрямованого нарощування способів суб’- 
гктної активності, з одного боку, і оволодіває критеріями їх викорис
тання в процесі саморегуляції -  з другого.

Одним із найбільш суттєвих “відкриттів” етапу юності є 
виникнення усвідомлення того, що вибір засобів поєднаний з відпо
відальністю. Виявляється, не всі засоби однаково хороші і прийнятні. 
Людина може помилятися у виборі засобів і навіть свідомо порушу
вати вимоги, які існують в даному відношенні.

Виходячи з того, що процес саморозвитку індивіда як 
суб'єкта психічної активності мас свою логіку розгортання в онтоге
незі і здійснюється шляхом спонтанного включення в розвиток 
суб’єктних механізмів психічної активності як новоутворень психіч
ного життя, та на основі проведеного аналізу вважаємо за можливе 
виділити такі новоутворення:

зростання потреби у пізнанні світу, формування власного світо
гляду;
відкриття особистістю свого внутрішнього світу (самопізнання, 
вибір між “Я” реальним та “Я” ідеальним); 
зростання потреби у досягненні духовної близькості з іншою 
людиною (любов, дружба, комунікативна діяльність); 
психологічна готовність до самовизначення (головне новоутво
рення ранньої юності, передумовою якого є становлення сто- 
ідснтичності, усвідомлення своєї унікальності, індивідуальнос
ті);
формування установки на життєтворчість (творення ідеалу, слі
дування йому).

Розглядаючи та аналізуючи новоутворення юнацького віку, 
ми можемо зробити висновок про те, що суб'єктність в юнацькому 
віці розвивається у напрямку переходу з психобіологічного на психо- 
соціальний рівень функціонування. Для такого переходу існують пе
вні передумови, до яких ми відносимо духовні інтенції. Зауважимо 
при цьому, що ми виходимо з положення про тс, що духовний потен
ціал викликається спрямованістю “зсередини назовні”, що “репрезен
тує вроджену здатність людини до саморозвитку і самовизначення у 
просторі мотиваційно-ціннісних відношень” [2 ; 881.

На основі проведеного аналізу вважаємо за можливе виді-



лити такі духовні інтснції, які відповідають в онтогенетичному аспе
кті юнацькому віку і можуть бути визначені як фактори становлення 
духовності на цьому віковому егапі.

По-перше, пізнавальна штенція, яка реалізується шляхом 
оволодіння середовищем, його пристосування до пізнаних власних 
потреб у різних видах діяльності.

По-друге, інтенція до самоздійсненнн, спрямована на дося
гнення максимально повної самореалізації Це першочергова орієн
тація на гуманістичні ідеали, розвиток духовних потенцій.

По-третє, інтенція до самовизначення, що виявляється у 
необхідносі і самостійно визначитись у своїх життєвих цілях і цінно
стях. Юнак намагається відповісти на питання “хто я е ? \  “що я хо
чу?”, “що я можу?” і практично пересвідчитись у правильності своїх 
відповідей. Цс вимагає великої активності від суб’єкта, адже мова 
йде про відкриття через самопізнання своїх загальнолюдських, особ
ливих та індивідуальних властивостей

По-четверте, інтенція до добра, співпереживання, любові, 
яка визначає ставлення до партнера у спілкуванні, а також спільній 
діяльності.

По-п'яте, інтенція до творення (життєтворчості), яка ви
ражається у прагненні до творення ідеалу, слідуванні йому, до віль
ного творення свого життя на основі сформованого ідеалу, до реалі
зації попередніх інтенцій.

Аналізуючи процес становлення духовності в юнацькому 
віці, характеризуючи завдання розвитку духовних інтенцій стосовно 
цього вікового етапу, ми дійшли висновку, що молода людина, нама
гаючись створити власний мікросвіт, опиняється в центрі створюва
ного нею світу. Психологічний простір індивіда зміщується до суб - 
єктивного центру, що пов’язане з дослідженням власних глибин, вну
трішніх реальностей, які молода людина раніше не усвідомлювала.

З мстою верифікації одержаних теоретичних результатів 
було проведено експериментальне дослідження інтенціонального 
профілю студентської молоді на базі філософського факультету При
карпатського університету. Для дослідження системи духовних інте
нцій особистості в юнацькому' віці використовувалась техніка репер
туарних граток Г.Келлі, що являє собою метод вивчення індивідуаль
них цінностей і смислів, які опосередковують сприймання соціальних
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явищ і самосприймання |5; 35]. ~
У ході експерименту знайшло підтвердження припущення 

про те, що інтенціональний профіль особистості в юнацькому віці 
репрезентує цілісну духовну індивідуальність в сукупності її сутніс- 
них і феноменальних характеристик. Виявлено переважання мораль
но-комунікативної спрямованості різних типів; інтегрованої, дезінте- 
грованоі і дифузної, що свідчить про вплив професійної орієнтації 
досліджуваних і рівень їх особистісної зрілості.

І Іаведемо типові приклади встановлених морально-кому
нікативних спрямованостей.

V досліджуваної Орисі Р. конструкти “щирий -  нещирий" і 
життєрадісний -  нежиттєрадісний” тісно корелюють з конструктом 
схожий на мене -- не схожий на мене (р~~0,75). Конструкт “компс- 

іситність — некомпетентність не бере участі при порівнянні себе з 
іншими (р— 0,02). Факторний аналіз засвідчує високу глибинну значу
щість конструкта “справедливий -  несправедливий” (а,- 1,00). дина
мічних особливостей нервової системи (“врівноваженість -  неврівно
важеність", “спокійність - дратівливість") (а,=0,(Л), низьке значення 
“працьовитості -  ліні" (а=0,30).

Еталонний ряд якостей Я-ідеального лише в одному випад
ку ( 10%) збігається з набором фактично виявлених у реп-тесті конс- 
труктів Коефіцієнт кореляції між Я-ідсальним та Я-реальним стано
вить лише 0,17, що підсилює враження про значну розбалансованість. 
неузгодженість, погану усвідомлюваність латентних і декларованих 
цінностей, незнання досліджуваною своїх істинних спонук, невпев
неність у собі, що свідчить про дифузний характер інтенціонального 
профілю особистості.

Перші рангові місця в кореляційній матриці досліджуваної 
Юлі М. отримали конструкти “дружба -  ворожість" і “доброта за
здрісність” ( р -0,85), “розкутість -  надмірна стриманість” (р- 0,72), які 
найсильнішс пов’язані з конструктом “схожий на мене -  не схожий 
на мене”, що свідчить про високу ситуативну значущість вище зазна
чених конструктів у налагодженні міжособистісної взаємодії.

Найбільші навантаження припали на фактори “довіра -не
довір’я” (ал—0,87), “доброта -  заздрісність” (а, =0,82), “дружба -  во
рожість'’ (а,=0,78), що в основному підтверджує духовно-ціннісні 
пріоритети, виявлені кореляційним аналізом. Виняток становить
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конструкт “довіра-недовір’я”, який виявився базовим при факторно
му аналізі, а за результатами кореляційного аналізу посідає лише во
сьме місце.

Зіставлення властивостей Я-ідеального з виявленим у реп- 
тесті набором конструктів свідчить про великі розбіжності, за винят
ком цінності “доброта”, статус якої однаково високий за результата
ми кореляційного та факторного аналізів. Коефіцієнт кореляції між 
Я-ідеальним та Я-реальним становить 0,93, що вказує на неправдопо
дібно завищену самооцінку досліджуваної. Загалом набір латентних 
цінностей, виявлених за допомогою реп-тесту, у даної досліджуваної 
різко розходиться з усвідомлюваним набором ідеальних рис -  цінно
стей. Інтенціональний профіль дезінтегрованого або поляризованого 
(несвідоме -  усвідомлюване) типу.

Ситуація міжособистісного спілкування для досліджуваної 
Лілі Гі. високодіагностична відносно цінності “щирість" (р=0,72) і 
сильно випереджує інші ціннісні орієнтири. Найменше значення в 
актуальному налагодженні стосунків мають смислові конструкти 
“високий професіоналізм -  обмеженість” (р=0,18), “глибокі знання -  
недостатній досвід" (р=0,15), “врівноваженість -  неврівноваженість 
(р=0 14), "рішучість -  нерішучість” (р=0,08). Отже, результати про
веденого кореляційного аналізу свідчать про високу суб'єктивну зна
чущість смислового конструкта “щирість -  нещирість” в ідентифіка
ції референтних для досліджуваної осіб. Факюрний аналіз підтвер
джує даний висновок (а,~0,75), але висуває на перший план ще більш 
важливі цінності: “доброзичливість” (а,=0,80) і “почуття гумору 
^=0.81), а також “стриманість” (аі=0,71), які, очевидно, утворюють 
єдиний взаємозв’язаний кластер комунікативних інтенцій досліджу
ваної.

Ранговий ряд усвідомлюваних цінностей -  рис Я-ідеаль
ного розпочинається з “відповідальності , відсутньої в первинній 
репертуарній гратці. Далі розміщуються властивості, які в основному 
зустрічалися раніше (доброта, рішучість, професіоналі зм тощо). Кое
фіцієнт кореляції Я-реального становить 0,66, що свідчить про адек
ватність високої самооцінки досліджуваної Лілі П.

На основі здійсненого аналізу можна зробити загальний ви
сновок про наявність інтегрованого морально-комунікативного інте- 
нціонального профілю досліджуваної.

Розглянуті варіанти інтерпретації якісних і кількісних пока
зників реп-тесту і рангування цінностей Я-ідеального та Я-реального 
свідчать про унікальність кожної отриманої комбінації даних, своєрі
дність інтенціонального профілю досліджуваних як суб’єктів свого 
духовного бутгя. Проведене дослідження дозволило дійти висновку, 
що ціннісно-смислова свідомість студентської молоді, зокрема май
бутніх психологів, потребує подальшої корекції та розвитку, оскільки 
духовно-моральна зрілість психологів -  це запорука їх професійної 
компетентності.
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Psychological nature, content, structural and functional peculiari
ties o f  spiritual intentions o f  adolescents have been analysed in 
U Marunevych's article. Representative cases o f  experimental-diagnostic 
research o f  contemporary students, intentional profiles have been de
scribed.
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ПСИХОЛОГІЧНІ СТАНИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ 
ЯК ПРОБЛЕМА ВІЙСЬКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Проблема психологічного стан)' особового склад)' підрозділу 
(колективу) в загальному, як в теоретичному, так і в практичному ас
пекті, відноситься до числа недостатньо відпрацьованих проблем [3].

Поняття “психологічний стан колективу”, хоча і рідко, проте 
зустрічається в військовій психології, але як нечітко визначена харак
теристика. відсутня не тільки загальноприйнята думка про визначен
ня, структуру та функції, механізм і детермінанти, класифікації і мо
тиви дослідження психологічних станів колективу, але й не розроб
лені методологічні підходи до розуміння сутності, змісту цього по
няття [ 1 ].

Причина сповільненого наукового пізнання психологічних 
станів колективу закладена в самій природі, в труднощах, з якими 
стикаються вчені. Так, існуючі в літературі визначення морального, 
психічного і морально-психологічного стану прямо або побічно під- 
креслють складність, багатокомпонснтність, багаторівневість станів 
людини як психологічного явища. З ще більш складними проблемами 
стикаємося при визначенні психологічних станів військового колек
тиву (особового складу' підрозділу). Саме такі складнощі відштовху
ють багатьох від дослідження даної проблеми |2 |.

Необхідно відзначити, що термін “психологічний стан особо
вого складу" відноситься до розряду понять, які характеризують ду
ховну сторону бойових можливостей військ. Крім цього словосполу
чення для визначення цілісного стану колективу інколи вживаються 
також і інші: моральний стан, моральний фактор, морально- 
політичний стан, моральний дух військ, психічний стан, бойовий дух, 
психологічний стан, духовний стан, духовні сили, моральні сили, 
морально-психологічна атмосфера, моральне здоров’я та інші. Проте, 
вони не завжди відображають зміст дійсного психологічного стану. 
Деякі з цих термінів є синонімами, деякі характеризують лише певні

соціально-психологічні явища і сторони психології військового коле
ктиву.

Зростання рівня сучасних філософських, загальнонаукових 
знань, вимог практики диктує необхідність цілісних, системних уяв
лень про всі явища навколишнього світу, в т.ч. і про колектив. Що 
стосується безпосередньо психологічних станів, то теоретична і прак
тична обмеженість однобічних, часткових знань про них стає все 
більш очевидною. Це означає, що вивчення психологічних станів 
особового складу підрозділу поза обліком їх системою організації не 
може відповідати вимогам часу.

Таким чином, потреба в ретельній науково-теорсгичній і прак
тичній розробці проблеми психологічного стану військовослужбовців 
підрозділів і частин викликає необхідність її методологічного осмис
лення.

Аналіз літератури, власний досвід систематизації обсягу по
няття “психологічний стан особового складу підрозділу” переконали 
в тому, що досяг нення скорішого прогресу в област і вивчення психо
логічних станів військового колективу пов’язані з застосуванням сис
темного підходу до їх аналізу, опису та експериментального дослі
дження. Лише при допомозі такого підходу можуть бути отримані 
відповіді на більшість відкритих теоретичних і практичних питань, 
пов’язаних з цією проблемою.

Стосовно поставленої задачі системного вивчення психологіч
них станів особового складу підрозділу і отримання системної моделі 
(схеми) їх аналізу, опису та експериментального дослідження потріб
но виходити з розуміння психологічного стану підрозділу як склад
ного, цілісного, поліфункціонального явища. Такий підхід дозволяє 
вважати психологічний стан системним об’єктом вивчення.

За результами аналізу існуючих форм опису психологічних 
станів особового складу підрозділу були виявлені: якісно нссуворі 
описи літературною мовою (художні), описи якісно суворі (терміно
логічні) і описи кількісні, отримані в результаті експериментальних 
вимірів (емпіричні). Художні описи брались у вигляді уривків худо
жніх творів.
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До термінологічних описів були віднесені монографії, статті, 
підручники, присвячені теоретичному аналізу психології військового 
колективу, його моральних и психологічних станів.

Емпіричні описи включають в себе наукові статті, звіти, час
тини статтей і монографій, які висвітлюють експериментальні дослі
дження морально-психологічних станів особового складу підрозділу. 
Всі три види описів, доповнюючи один одного, вносять суттєвий 
вклад в створення цілісного образу морально-психологічного стану
військового колективу.

Спроби теоретичного обгрунтування цього явища робились з 
того моменту, коли війна стала засобом продовження політики, проте 
дише Ф.Енгельс відкрив і дослідив один з найважливіших законів 
війни, що діє і сьогодні, згідно з яким зміна і розвиток нових способів 
збройної боротьби залежить від двоєдиного фактору: людського
матеріалу і нової зброї. Однією з найважливіших характеристик 
людського матеріалу є, на думку вченого, рівень його морального 
духу, який за певних умов перетворюється в грізну моральну силу.

З аналізу робіт військових психологів, в їх числі роботи
А. Я. Анпугюва, А.І.Глоточкіна, Л.Ф.Жслізняка, В.П.Каширіна, Н.Ко- 
упленда, О.Д.Сафіна, А.А.Таланкіна, Н.Ф.Феденка, В В.Шеляга, мо
жна зробити висновок, що морально-психологічний стан особового 
складу підрозділу — це єдине ціле, обумовлене тісною взаємодією 
двох факторів -  морального і психологічного, яке забезпечує саморе
гулювання і самонастроювання всієї системи (соціально-психо- 
логічної структури підрозділу), передачу властивостей елементів сис
теми цілому і, навпаки, властивостей цілого її елементам.

Таким чином, для визначення і розкриття змісту психологіч
них станів військовослужбовців підрозділу необхідно проаналізувати 
ці два фактори у взаємовпливі та взаєморозвитку. Необхідно відзна
чити, що ці поняття в роботах багатьох військових психологів часто 
переплітаються.

Привертаючи увагу психологів до вивчення морального фак
тора Г. Д. Луков вважав, що психологія і військова наука “тісно при
микають одна до одної в питаннях пізнання моральних можливостей

особового складу армії та психологічних закономірностей формуван
ня морального стану воїнів, проте система понять, які характери зу- 
ють це явище, склалась, в основному, поза психологією: в рамках 
філософії та в роботах політичної тематики".

Для оільш глибокого розуміння морального стану необхідно 
більш широко розкрити поняття самого терміну, особливо його дефі
ніцій і складових елементів, шо його визначають.

Але нерідко поняття “моральний фактор" підміняється інши
ми. такими як, наприклад, "морально-політичний стан", “моральний 
дух”, тощо.

Проте командирів, особливо в бойовій обстановці, завжди ці
кавив саме морально-психологічний стан особового складу, незва
жаючи на тс. як він-називався Наприклад, бібліотеки Офіцерських 
зібрань царської армії налічували значну кількість праць, в яких ви
свічувалась проблема морального духу військ як проблема їх психо
логічного стану.

На їх основі вже в подальших роботах відзначається, що мора
льний дух народу і армії діє не сам по собі, а у взаємодії з полі нічни
ми, економічними, соціальними, моральними, психологічними, вій
ськовими га іншими факторами Відомий полководець гою часу 
М. В. Фрунзс відзначав особливу роль у ньому політичних і мораль
них компонентів. “Боєздатність армії. - підкреслював М. В. Фрунзс, - 
визначається трьома основними моментами, по-перше, бойовою під
готовкою особового складу армії ..., по-друге, настроями армії, або 
тим, що ми називаємо нашого військовою мовою політико-моральним 
станом, по-третє, технікою”.

Не стояла осторонь від вивчення даної проблеми і психологіч
на наука, яка мала свої погляди стосовно грактовки морального фак
тора. Велику зацікавленість в цей період викликала робота А. А. Та- 
ланкіна, який розглядав політико-моральний стан воїнів як їх здат
ність керуватися у своїй поведінці в різних умовах служби і бойової 
діяльггості "ідеологічними мотивами”. Він вважав, що моральний 
стан необхідно вимірювати глибиною проникнення в свідомість вої-
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ні в суспільно-політичних ідей та їх активністю як фактором поведін-

Однак. аналіз вивченої літератури виявляє ряд суттєвих, на 
наш погляд, недоліків в питаннях розробки методологічних основ 
проблеми, що вивчається. Відсутня чіткість і одноманітність в розу
мінні вжитих термінів та визначень, що призводить до нерозуміння і 
помилок при описуванні близьких, але неадекватних явищ, особливо 
в суміжних дисциплінах.

Разом з тим, все ж таки є можливість вибудувати ієрархічну 
драбину термінів, які зустрічаються в роботах різних авторів, визна
чити серед них місце і роль поняття “психологічний етан” колективу
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М. Гасюк

ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ АНДРОПННОГО 
ВИХОВАННЯ

У нашому суспільстві тривають процеси демократизації і гу
манізації, завдяки яким створюються рівні можливості розвитку осо
бистості та самореалізації всіх людей незалежно від їх соціального 
походження, становища, національності, віку, статі. Справжня гу
манізація передбачає переборення пануючих тендерних стереотипів, 
звільнення культури від ссксисі ськоі ідеології та впровадження кон
цепції “тендеру" в усі сфери суспільного життя.

Концепція тендеру або статі має певні біологічні корені, однак 
соціальний конструктивізм полягає в тому, що культурні фактори 
впливають навіть на інтерпретацію фактів біології. Томас Лакьор, 
наприклад, стверджує, що з часів античності і до кінця XVIII сг. 
західна культурна модель була в дійсності одностатевою: єдиною 
статтю визнавалася чоловіча, а жіночі анатомічні структури розгля
далися як інтроверговані або ж недорозвинені форми чоловічих ста
тевих органів. Іншими словами, “обидві" статі уявлялися лише двома 
різними формами однієї, чоловічої, статі. Однак протягом XVIII ст. 
була започаткована більш чітка диференціація, яка визнавала чо
ловіків та жінок двома різними статями [ І ).

До 60-х років XX століття всі дослідження гуманітарних 
наук були андроцентричними і здійснювалися з позицій чоловічого 
домінування в суспільстві. Концепція тендеру стала (агальнови іна- 
ним досягненням неофеміністичного руху, що поширився в 60-70-х 
роках на Заході Цей рух принципово змінив уявлення ггро зміст де
мократії. змусив побачити різнобарвність соціального простору.

Поняття тендеру увійшло у вжиток з соціології і визначає 
соціальну стать людини, на відміну від біологічної, соціально- 
рольовий статус, який визначає соціальні можливості кожної статі в 
освіті, професійній діяльності, доступі до влади, сімейній ролі та ре
продуктивній поведінці і є одним з базових вимірів соціальної струк
тури суспільства.



У сучасній літературі існує декілька концепцій тендеру. Це 
обумовлено як відносною новизною тендерного підходу (перші нау
кові праці з'явилися близько 20 pp. тому), так і складністю самого 
феномену. Для таких концепцій базовим положенням є виокремлення 
понять стать (sex) і тендер (gender). Стать -  цс термін, що означає ті 
анатомо-бюлогічиї особливості людей (в основному -  в репродук
тивній системі), на основі яких люди визначаються як чоловіки або 
жінки; поняття “стать” вживається тільки стосовно характеристик і 
поведінки, які випливають безпосередньо з біологічних відмінностей 
між чоловіками і жінками. Поняття “тендер” -  цс складний 
соцюкультурний конструкт, який відображає відмінності в ролях, 
поведінці, ментальних і емоційних характеристиках між чоловічим і 
жіночим. У рамках цього підходу тендер розуміється як організована 
модель соціальних відносин між жінками і чоловіками, яка не тільки 
характеризує їх спілкування і взаємодію в сім'ї, а і визначає їх 
соціальні відносини в основних інституціях суспільства | 2 |. Таким 
чином, тендер трактується як один з базових вимірів соціальної 
структури суспільства, що разом з іншими соціально-демогра- 
фічними І культурними характеристиками -  раса, клас, вік -  орга
нізовує соціальну систему.

Соціальне відтворення тендерної свідомості на рівні індивідів 
підтримує засновану за ознакою статі соціальну структуру. Втілюючи 
в своїх діях очікування, які пов'язані з їх тендерним статусом, 
індивіди конституюють тендерні відмінності і одночасно зумовлені 
ними системи панування і владності. Тендер конструюється через 
певну систему соціалізації, розподілу праці і існуючі в суспільстві 
культурні норми, ролі і стереотипи. Вони певною мірою визначають 
психологічні якості, здібності, види діяльності, професії людей за
лежно від їх біологічної статі. При цьому тендерні ролі і норми не 
мають універсального змісту/ і значно різняться в різних суспільствах.
У цьому розумінні бути чоловіком або жінкою означає зовсім не во
лодіння певними природними якостями, а виконання певної ролі. У 
сучасних соціальних і іуманітарних дослідженнях гендер використо
вується не як незмінна і універсальна конструкція, а як рухливе ди
намічне комплексне переплетіння стосунків і процесів.

по

Наукові дослідження в галузі психобіології тільки почина
ють підходити до розуміння тих впливів, які справляють гормони на 
людський мозок у пренатальний період |3; 326). Та немає сумнівів 
стосовно того, ЩО навчання після народження є ключовим фактором, 
який визначає багато що з того, що називається чоловічою або жіно
чою поведінкою, а також у тому, що думка відносно доцільності та 
припустимості тієї чи тієї поведінки для хлопчиків та дівчаток фор
мується суспільством. Можна припустити існування ефекту мно
ження, згідно з яким біологічні та соціальні фактори діють почерго
во. взаємно підсилюючи один одного мірою дорослішання людини. 
При народженні спостерігається відносно небагато помітних відмін
ностей у поведінці між статями |2; 29|. Однак у процесі взаємодії я 
своїм оточенням діти засвоюють певні ролі, а потім при статевому 
дозріванні гормональні фактори знову викликають істотні зрушення 
у статевій диференціації, шс більше посилюючи відмінності між жін
ками та чоловіками. Більшіст ь фахівців вважає, що хлопчики та дів
чатка у процесі виховання піддаються різним впливам, які отримали 
назву диф еренціюючої соціалізації |2; 45|. У кожному суспільстві від 
чоловіків та жінок очікується відповідність певним заданим ролям, і 
у кожному суспільстві, як правило, чоловіки та жінки мають досить 
узгоджені уявлення стосовно цих очікувань, незалежно від того, по
добаються вони їм чи ні. Чоловічість (маскулінність) і жіночість (фс- 
мінність) виражаються в стилі одягу, у ході й мовленні, в манерах, 
захопленнях, в будь-яких інших формах поведінки [4|.

Психологічна маску лі нність значною мірою пов язана з інди
відуалізацією особистості, тобто розвитком її від ссрсдовищно. зале
жності до автономності, від конформності до вільного самовиз
начення Становлення індивідуальності пов'язане з розвитком само
свідомості і волі. Це відбувається годі, коли людина усвідомлює себе 
представником певного історичного часу, спадкоємцем певних куль
турних традицій, носієм тих чи інших обдарувань і неповторних по
воротів людської долі. У цій “універсальній” унікальності вона при
ймає своє життєве завдання, визначає покликання, в якому бачить 
переконливе звертання духовного світу тільки до неї. Оюж, індивіду
алізація відображає психологічну реальність філософського тракту
вання розвитку духу (його самодетермінації) як домінанти чоловічого
принципу [5, 36|.



Психологічна фемінність пов'язана з децентрацією особис
тості, тобто зміщенням мотиваційно-ціннісної домінанти з егоцент
ричних і групоцентричних прагнень на універсально-милосердні та 
альтруїстичні. Причому децентрація базується на нсусвідомлюваних 
процесах, виявляється безпосередньо в почуттях та бажаннях і не 
підлягає прямі й вольовій регуляції (не можна примусити себе спів
переживати: або співпереживаєш, або ні). Відтак децентрація відо
бражає психологічну реальність філософського трактування розвитку 
душі (здатності до співчуття і любові) як домінанти жіночого прин
ципу 15, 36].

У той же час жодна поведінка, окрім репродуктивної, сама 
по собі не є виключно чоловічою чи виключно жіночою Хоча згідно 
з найпростішою, так званою біполярною концепцією гендерних 
ролей, справа виглядає саме так: чим частіше та виразніше людина 
виявляє маскулінну поведінку, тим рідше та слабкіше в неї має 
виявлятися фемінна поведінка, і навпаки Іншими словами, чим 
більше жіночого, тим менше чоловічого.

Аналіз стереотипних гендерних уявлень виявив, що чолові
ків, як правило, вважають активнішими, агресивнішими, більш во
льовими та владними, а жінок -  пасивними, слабкими, схильними до 
самоприниження та з домінуючою потребою у турботі. Акцентоване 
посилення прийнятих у певній культурі ознак маскулінності чи фе- 
мінності призводить до формування гіпермаскулінності чи гіперфе- 
мінності. 1'іпермаскуліниість -  цс схильність до посилення поведін
ки, яка сприймається як суто чоловіча. Вона набуває таких форм, як 
агресивність, відсутність вияву емоцій у сексі, підкреслена готовність 
захищати власну честь та гідність від реальних чи уявних зазіхань. 
Іїперфемінність характеризується надмірною уважністю до інших, 
повагою та шаною до них, особливо до чоловіків, перебільшеною 
схильністю коритися агресивній поведінці з боку оточуючих і під
тримкою традиційних настанов про права та роль жінок у суспільстві 
12 ] .

У процесі традиційного виховання від чоловіків очікується 
більша частота вияву “маскулінної” поведінки, а жінки мають демон
струвати “фемінну” поведінку. Існують моделі поведінки, де люди 
досить часто виявляють як чоловічий, так і жіночий стиль поведінки. 
Такий вияв обох тинів поведінки однією людиною називається анд-
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рогінії ю. від грецьких коренів стйго “чоловік" і $уп - “жінка". Пси
хологічна андрогінність тісно пов’язана з високим рівнем розвитку 
особистості, подоланням егоцентричних, групоцентричних та конфо
рмних настановлень, поєднанням індивідуалізації та децентрації. Мо
тиви андрогінності широко описані в міфології, релігії, філософії. З 
новою гостротою вони проявили себе у XX ст. Зокрема М.Бердяєв 
писав: “Нова людина є перш за все така, яка відновила у собі андро- 
пнічний образ і подобу Божу, викреслену розпадом на чоловіче і жі
ноче в людському родоводі” [6; 418].

Психолог Сандра Бем була однією з перших учених, яка роз
робила опитувальник, що дозволяв вимірювати ступінь андрогіннос
ті. Вона розглядала людей, які набирали високі показники як фемін- 
ності, так і маскулінності, як андрогінних. Дослідження, проведені 
нею та її послідовниками, показали, що цс визначення можна засто
сувати майже до третини підлітків та студентів У процесі цих дослі
джень з'ясувалося також, що андрогіній люди є гнучкішими і легше 
адаптуються, а також мають більш високий рівень розвитку Его, ніж 
ті, чиї показники виявилися виразно зсунутими в бік маскулінності 
чи фемінності. Наприклад, люди, які демонструють традиційні форми 
маскулінної поведінки, більше схильні до агресивної поведінки і ме
нше здатні до співпереживання та ніжності Ті, хто поводиться у тра
диційно фемінній манері, вільніше виявляє теплі почуття, участь та 
ніжність, однак меншою мірою схильні або ж здатні демонструвати 
наполегливість чи незалежність. Андрогінні люди з більшою неви
мушеністю можуть бути то незалежними й сильними, то м'якими й 
турботливими, залежно від ситуації, і тому легше адаптуються до 
різноманітних ситуацій [7|.

Сказане не означає, що статево-рольова соціалізація має бути 
спрямована на повну ліквідацію розбіжностей між чоловіками та 
жінками і формування якоїсь абстрактної статевої одиниці. Певні 
біологічно обумовлені відмінності в поведінці жінок та чоловіків все 
ж таки мають існувати. Однак культурно зумовлені обмеження у 
нашій поведінці (особливо ті, що ігнорують можливосгі жінок та їх 
досягнення, увічнюють їх залежність від чоловіків, намагаються 
виправдати підлегле становище жінок) мають бути усунуті у такий 
спосіб, щоб чоловіки й жінки були вільними у виявленні всього того 
спектру індивідуальних особливостей, якими природа наділила



обидві статі. Як зазначає 3. С. Карпенко “ідея андрогінного вихован
ня -  виховання з урахуванням природних статевих відмінностей і 
нахилів, але без усталеного, закріпленого дійсністю вивищення 
чоловічої психології над жіночою неухильно пробиває собі дорогу в 
теорії і на практиці [8, 42J. Цьому має, зокрема, сприяти формування 
системи тендерної освіти в Україні, розробка нових навчальних 
програм, методичних посібників, підручників, які б враховували 
новітні досягнення у галузі тендерної проблематики.
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In clause the division o f  concepts «sex» and «gender» is resulted. 
Is proved, that gender socialization expects display o f  the fixed stereotypes 
to a role the man and woman in a society. The idea o f androgin education 
is discussed, that will allow to prepare base fo r  alignment o f opportunities 
of se lf realization o f  the representatives o f  both sex.

І. 3. Борис

ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ ПОВЕДІНКИ Й ДІЯЛЬНОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ

Сучасна психологія мотивації - це колосальний, але досить 
слабко впорядкований масив теорій і експериментів. За останніх пів
століття за кордоном було розроблено більше 50 мотиваційних тео
рій, за кожною з яких -  сотні, а інколи й тисячі емпіричних дослі
джень. Спроби зарубіжних психологів-теоретиків узагальнити

весь цей матеріал приводять, як правило до створення більш 
або менш повних реферативних оглядів [ 1 1 ].

Поведінка і діяльність особистості визначаються і регулю
ються ієрархизованою сукупністю мотивів, які складають ії мотива
ційну сферу. Але важливим є не тільки визнання функцій що, як пра
вило, не викликає заперечень (хоча розуміння суті цих функцій у різ
них авторів відрізняється), а розуміння природи мотивації, механізмів 
її формування.

Питання сутності і походження мотивації людини стало за
лишались у полі, визначеному двома філософськими течіями, -  раці
оналізмом та ірраціоналізмом. Згідно з раціоналістичною позицією, а 
вона особливо помітна в роботах стародавніх філософів і теологів, 
майже до середини XIX ст. -  людина є унікальною істотою особливо
го роду, яка не має нічого спільного з тваринами. Вважалось, що вона 
і тільки вона наділена розумом, мисленням і свідомістю, володіє во
лею і вільним вибором дій. Мотиваційне джерело людської поведінки 
убачається виключно в розумі, свідомості і волі людини.

На думку О. Я. Сеньків-Ферцаді [9, с. 17.3] саме спрямова
ність визначає харакгер вияву активності особистості, джерелом якої 
є властиві їй мотиви. Під мотивами розуміють систему чинників, які 
спонукають особу до певних видів діяльності. Це інтереси, бажання, 
захоплення, установки, прагнення, пристрасті, словом все те, що в 
кінцевому підсумку визначає ставлення людини до тієї чи іншої дія
льності .
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Автор звертає увагу на те, що людська поведінка рідко зумо
влена єдиним мотивом. Найчастіше їх буває декілька. Ними можуть 
стати ідеали, мрії, почуття та багато іншого. Мотиви класифікують за 
видами потреб, що їх викликають, і за конкретним змістом діяльнос
ті, в якій вони реалізуються. Усвідомлюються мотиви по-різному, 
вони відображають істинні потреби людини, які сприяють її розвит
кові, але можуть і надумуватись [9, с 174].

Чим же насправді є мотив, яка психологічна реальність по
значається цим поняттям? Щодо вимог до цієї реальності, то вона 
повинна поєднувати в собі як єдине ціле явища емощйно-потреб- 
нісного й інтелектуально-когнітивного порядку. Ще Вундт розумів 
мотив як поєднання уявлень і почуттів, перші виступають основою, а 
другі -  спонукальною причиною поведінки. Причому перевага нада
ється останнім, а цс дуже важливо, оскільки потреба, як початок по
ведінки, виступає фактором мотиваційної сфери. Навіть когнітивний 
елемент мотиву, раціональна оцінка ситуації діяльності виробляють
ся суб'єктом через призму потреб. Мотив, згідно Д. Н. Узнадзе, це те, 
на що опирається оцінка прийнятності поведінки з боку суб'єкта. Та
кож може бути тільки суб’єктивна оцінка тієї поведінки, у відношен
ні до якої необхідно приймати рішення або створити установку. Мо
тив -  динамічний, відбиваючи всі колізії між факторами поведінки, 
він фактично ніколи не буває в кінці поведінки таким, як на її почат
ку. «Мотив -  це складне психічне утворення, яке виникає в результаті 
багатостапного процесу мотивації» [2]. С. Д. Смірнов стверджує, що 
«мотиви більш або менш плавно і постійно модифікуються, уточню
ються, розвиваються і навіть перероджуються в процесі здійснення 
діяльності» [10, с. 23].

Поняття мотиву займає особливе місце в низці ключових 
психологічних категорій. Воно виконує важливу пояснювальну фун
кцію, будучи проте одним із найбільш багатозначних і розмитих. 
Труднощі систематизації певних мотиваційних відношень зумовлені 
їх високою складністю. В якості регулятора діяльності мотивація 
пронизує всі психічні процеси й тому неминуче посередньо вивчаєть
ся практично у всіх психолого-педагогічних дослідженнях. Мотива
ція пояснює цілеспрямованість дії організованістю і стійкістю ціліс
ної діяльност і, спрямована на досягнення визначеної цілі. Мотив на 
відміну від мотивації -  це те, що належить самому суб'єкту поведін-
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його стійкою особистісною властивістю, яка внутрішньо спонукає до 
певних дій. Мотив також можна визначати як чинник, який у заіаль- 
ному вигляді пропонує багато диспозицій [ 1 ]

В. Е. Мільман стверджує [7]. що будь-який мотив зарод
жується у середині суб’єкта, в той же час цілі навчального процесу 
саме в силу своєї соціальної обумовленості, в силу своєї інтсрпси- 
хічної природи можуть приймати інтрапсихічний характер, внут
рішньо об'єднуючись з мотивом в процесі діяльності.

На думку В. Г. Леонтьєва, в мотиві поєднуються спонукаль
на, регулятивна, селективна функції, які разом забезпечують вищий 
рівень саморегуляції особистості. Цей рівень характеризується сис
темністю. цілісністю організації активності людини [5].

На основі проведеного аналізу, АГ. Асмолов підкреслив, що 
вивчати мотив без діяльності суперечить самій природі мотиву. Мо
тив він розглядає як, спонукальний і визначаючий вибір направлено
сті на предмет (матеріальний чи ідеальний), завдяки якому здійсню
ється діяльність людини. Розвиток мотивів відбувається через зміну і 
розширення кола діяльностей (а не предметів). Багатоманітність мо
тивів особистості, їх ієрархія і загальний мотиваційний профіль ви
ступають параметрами структури особистості і являють собою осно
ву для побудови типології особистості [5].

У цьому контексті О Н Лєонтьєв говорить про мотиви «ро- 
зуміннєві» і «дієві». В розходженні цих мотивуючих чинників відзер- 
калюється розходження дійсних мотивів учіння з соціально заданими 
цілями навчального процесу. Дія стає діяльністю тоді, коли її пред
мет, в даному випадку ціль, починає характеризуватись спонукаючи
ми властивостями, тобто стає мотивом Цей процес -  «з суву мотиву 
на ціль» -  О Н. Лєонтьєв розглядає як основний механізм розвитку 
нових форм діяльності: «Тільки розуміннєві мотиви при певних умо
вах стають дієвими мотивами» [4].

В.І Ковальов розглянув теоретичні і методичні питання оці
нки професійної мотивації при відборі студентів у вузи. Розуміючи 
професійну мотивацію як спекгр широких соціальних, процесуально- 
діяльнісних, колективістських, стимульно-заохочувальних мотивів, 
він запропонував ввести в практику вищої школи мотиваційний 
профвідбір абітурієнтів, який дозволяє реалізовувати особистіший 
підхід при зарахуванні абітурієнтів у вуз [5].



І. Ломпшером (1982) запропонована концепція формування 
навчальної діяльності; її основна ідея в тому, що психічні компонен
ти регуляції дії в навчальній діяльності формуються як система і тому 
повинні вивчатись як система регуляції.

Мотиваційним компонентом конкретної навчальної дії ви
ступає суб'єктивний зміст цієї дії. який реалізується через прийняття 
дії, процеси її виконання і завершення. Мотив досягнення, який дете
рмінує початок конкретної навчальної дії, набуває конкретних форм в 
навчальній дії. виражаючись не тільки в боязні неуспіху чи надії на 
успіх, але і в специфічних процесуальних мотиваційних динамічних 
компонентах, а саме в інтенсивності прагнення отримати інформа
цію, сформувати уміння і навички вирішення тієї чи іншої навчальної 
задачі, досягти високої якості вирішення.

Мотив досягнення (мотив діяльності за О Н. Лєонтьєвим) ро
зуміється як компонент навчальної діяльності, що формується в онто
генезі і реалізується як мотивація дії. Дослідження показують, що 
мотив досягнення формується в онтогенезі дуже рано; вже при по
ступленні в школу чітко виражені індивідуальні відмінності. (Г. Хск- 
хаузен, 1980). Таким чином мотивацію слід розуміти як процес, що 
має початок, динамічні компоненти і кінець в регуляції дії [4].

По суті процес мотивації є і процес регуляції поведінки. В 
ньому проходить пошук і знаходження оптимальної поведінки, а та
кож утворення психологічної основи для її здійснення. В цьому про
цесі приймають участь різноманітні психічні функції і утворення, які 
відповідають за ті чи інші сторони регуляції поведінки. їх дія, з точки 
зору теорії установки, інтегрується в рамках актуальної установки, 
яка і виступає кінцевим продуктом мотивації. В процесі мотивації, як 
процесі формування і видозмінення установки, проходить об'єднання 
спонукальних, направляючих і ціннісно-змістовних початків поведін
ки. Саме в процесі мотивації, який пронизує всю поведінку від поча
тку до кінця, відбувається виникнення і подальша трансформація 
установки, дія якої забезпечує доцільність поведінки [3].

У своїй праці А.Б. Орлов [8] співвідносить основні теоретич
ні положення про мотивацію, які розроблені в зарубіжній психології, 
з уявленнями про мотиви поведінки в загально-психологічній теорії 
діяльності О.Н. Лєонтьєва. Авгор виділяє основні теоретичні схеми 
аналізу мотивації.

А. Стимульно-реактивна схема (Б—»Я). Криза на рубежі XIX- 
XX ст. класичної суб’єктивної психології, предметом якої були фе
номени свідомості і різноманітні психічні функції, висунула в центр 
психологічного аналізу новий предмет -  поведінку. Така трансфор
мація предмету психології характерна для всіх зарубіжних напрямків, 
які дійсно побороли цю кризу. Біхевіоризм, фрейдизм, а за ними і 
гештальтпсихологія стали першими психологічними доктринами по
ведінки людини. В їх склад увійшли вихідні схеми мотивації поведі
нки, які в ході наступного розвитку зарубіжної психології лише мо
дернізувались і конкретизувались, залишаючись ири цьому незмін
ними в основних і суттєвих рисах.

Загальна ідея, яка покладена в основу цих вихідних схем мо
тивації поведінки, виявилась метафізичною за своїм змістом, уявлен
ням про функціональні зв’язки між поведінкою і її детермінантами 
На основі цього були сформовані різноманітні варіанти схеми реак
тивної поведінки. Для всіх варіантів цієї схеми характерне тракту
вання поведінки як реакції (функції).

Реактивна схема мотивації поведінки отримала різне втілен
ня в трьох основних напрямках розвитку зарубіжної психології. У 
біхевіоризмі в якості детермінант (мотивів) поведінкових реакцій (К) 
виступають зовнішні стимули (8), і схема мотивації поведінки вира
жається формулою Б -  Я. Різноманітні психоаналітичні концепції 
локалізують детермінанти поведінки у сфері внутрішніх потреб (І'і) 
людини, і тому реактивна схема мотивації поведінки, типова для цих 
концепцій, може бути виражена формулою N -  Я. Гештальтпсихоло
гія, як відомо, була своєрідним теоретичним синтезом даних одно
сторонніх підходів до детермінації поведінки; варіант цього синтезу, 
який отримав подальший розвиток у руслі когнітивної психології, 
може бути показаний наступною формулою мотивації поведінки: 
/8,М/—»Й..

Сучасні модифікації схеми реактивної поведінки відрізня
ються від вихідних схем лише проміжними змінними, які опосеред
ковані психологічними механізмами, що модулюють і перетворюють 
впливи зовнішніх стимулів і внутрішніх спонукань на поведінку. За
кони і гіпотези, які мають відношення до психології мотивації і які 
покликані пояснити та передбачити поведінку людини, залишають 
закритими в сфері суто функціональних (причинних і ймовірнісних)



зв'язків і відношень, які існують у схемі 8—>Н— (де Б - зовнішні 
стимули або внутрішні потреби; Н -  гіпотетичні проміжні, головним 
чином когнітивні змінні; II -  поведінка).

Б Суб’єкт-об’єктна схема (Б—Ю). В середині 20 рр. предме
том психології стала поведінка як сукупність реакцій індивіда у від
повідь на зовнішні і внутрішні стимули, її вперше було осмислено, як 
предметна діяльність. Діяльнісна схема Б< Ю у всіх своїх частинах і 
визначеннях с відкиданням реактивної схеми 8 ->Н—>Я. Предметна 
діяльність показана схемою Б<->0, Б і О є лише моментами 
діяльності, моментами її розвитку. Поведінка у схемі Б—»Н—*11 є 
тільки одним елементом II Поняття поведінки не тотожне, таким 
чином, поняттю діяльності. Діяльність, говорить О Н. Леонтьєв, - «це 
не реакція і не сукупність реакцій, а система, що має будову, свої 
внутрішні переходи і перетворення, свій розвиток» [4].

Індивід у схемі Б—>Н—*Я виступає внутрішніми погребами і 
різноманітними соціокультурними проміжними змінними, опосеред
ковуючи зовнішні впливи на поведінку й одночасно виступає в ролі 
зовнішнього рушія поведінки; суб'єкт предметної діяльності (особис
тість) не є ні центром схеми Б-*-Ю, ні рушієм діяльності [4].

В. Схема поля або взаємодії (Р*-»Е). В логіці розвитку зару
біжної психології мотивації між схемами Б—>Н— і Б<-*0 можна 
виявити свофідні проміжні схеми. Ці проміжні схеми і в логічному і 
в історичному розумінні наслідують і розвивають цілісну традицію 
теорії К. Левіна [8]. Розвиток даної теорії можна подати як боротьбу 
двох теоретичних схем аналізу мотивації -  реактивної і діяльнісної. 
Дійсно, поляризація детермінант поведінки і їх об'єднання в цілісних 
теоретичних системах К. Левіна ведуть до заміни схеми Б—*Н—»Я 
схемою 8<-*0 , а виявлення в цих системах визначаючих (детер
мінуючих) факторів, приводить, навпаки, до редукції схеми типу 
8<-*0, до реактивної (факторної) схеми Б—*Н— Формула детермі
нації поведінки В=Р<-^Е, або Р+-+Е, де В -  поведінка, Р -  особистість, 
Е -  психологічне оточення.

А. Б. Орлов [8] виділяє основні поняття теорії мотивації у її 
трьох різних схемах.

А. Психологічні поняння у схемі Б—>Н—>Я. Мотивація. 
Зарубіжні психології терміном «могивація» позначають сукупність 
«всіх детермінант поведінки». В мотиваційну сферу входять; зовніш

ні і внутрішні потреби (стимули, підкріплення); соціальні і біологічні 
потреби (цілі, ідеали, цінності) і т.д. Потреба. В більшості зарубіжних 
теорій мотивації зміст поняття «потреба» утотожнюється з внутрі
шніми рушіями поведінки. Сутність потреб (мотивів) розкриваться, 
як правило, шляхом співвіднесення їх з певними типами новедінко- 
вих реакцій. Ціль. Розглядається в зарубіжних теоріях мотивації як 
спонукаюча, а інколи як векторна (спонукаюча і направляюча) моти
ваційна змінна.

Б. Психологічні поняття в схемі S<-»Q. Мотивація. Поняття 
мотивації в загальнопсихологічній теорії діяльності відсутня. Термін 
«мотивація» використовується для позначення детермінації діяльнос
ті опредмечуваними потребами і мотивами. Потреба. О Н. Леонтьев 
пише: «...природа потреб природньо лежить неопоссрсдковано в 
суб'єкті, в той же час в дійсності вона залежить від особливостей 
об'єктів діяльності, які ведуть до їх задоволення» [4]. «Потреба сама 
по собі ще не здатна надати діяльності певну визначеність... Тс іцо є 
єдиною спонукою визначеної діяльності, є не сама по собі потреба, а 
предмет, який відповідає даній потребі» Мотив в теорії діяльності є 
оригінальним поняттям «Мотив» це те, що позначає ге об'єктивне на 
що направлена діяльність, як на спонукаюче його» [8, с. 32]. Ціль. В 
теорії діяльності вона не є мотиваційною (динамічною чи векторною) 
змінною, вона не має функції спонуки Ціль -  цс направляюча змінна, 
вона визначається як виділений у формі уявлення проміжний, частко
вий результат діяльності, що не співпадає з предметом потреби (мо
тивом) і сама по собі не здатна задовільнити потребу суб'єкта [4].

Підводячи підсумки, узагальнюючи і систематизуючи уяв
лення про психологічні проблеми мотивації поведінки і діяльності 
слід зазначити, що по суті процес мотивації і є процес регу ляції пове
дінки. В ньому відбувається пошук і знаходження оптимальної пове
дінки, а також створення психологічної основи для її здійснення. Мо
тив іменує діяльність, виступає критерієм різноманітних особливих 
типів і форм поведінки, він завжди знаходиться у внутрішньому 
зв’яку із діяльністю, визначаючи тим самим її змістовну характерис
тику'.
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1Ъе question o f  the motivation o f  personality behaviour and activiies
it is considered in this article. Autor also exposes the question o f essence
and origin o f  personality motivation, shows the main theoretical schemes
fo r  analysis o f  the motivation.

О. Гринчук

ПРОБЛЕМА СПІЛКУВАННЯ В СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ 
МЕНЕДЖЕРА ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сучасному бізнесу необхідні перш за все 
індивіди, які вміють об'єднувати людей; не 
просто менеджери, здатні створювати 
команди, а враховуючі переваги об ’єднань 

М. Фоялет

В умовах переходу до ринкової економіки виникла гостра 
соціальна потреба в швидкій і ефективній підготовці нового для Ук
раїни типу спеціалістів -  професійних менеджерів з розвинутим еко
номічним і творчим мисленням. Мається на увазі спеціаліст, який 
здійснює керуючу діяльність в нових економічних умовах. Але по
стає питання: у зв’язку з чим проблеми діяльності та особисгісних 
якостей спеціалістів нового гатунку стали надзвичайно актуальними 
тепер не лише для нас а й для суспільства загалом?

Зрозуміло, що динамічність економічних відносин передбачає 
підвищення не лише освітнього, культурного, а й ігрофесійного рівня 
розвитку людини, сприяє пошуку спеціальних форм навчання, вима
гає нових навичок та здібностей, створює ситуацію дифіциту про
фесійності, особистої відповідальності, активності, підприємництва.

Нашому сьогоденню вкрай потрібні менеджери енергійні, 
ініціативні, економічно підготовлені, творчі, які володіють навичка
ми ефективного управління виробничими, технологічними та людсь
кими ресурсами, навичками швидкого прийняття рішень, встанов
лення комунікативних зв’язків.

Все це вимагає інноваційного підходу до підготовки і розвитку 
підприємців і менеджерів, зумовлює впровадження нових управ
лінських технологій, передбачає зміну нормативних вимог до 
керівників, до їх технічної компетентності, здібності орієнтуватися в 
зростаючих інформаційних потоках, уміння створювати працездатні 
колективи з людей, які притримуються різних принципів і цілей, і 
використовувати засоби комунікації. Керівник повинен вміти вплива-



ти на ефективність використання всіх природних і суспільних ре
сурсів, здійснювати перспективне планування, яке враховує цілі 
суспільного розвитку, підвищувати культуру праці та інше [6, с. 97|.

Створення єдиної системи навчання та виховання керівних 
кадрів у нашій країні с одним з головних завдань, вирішення якою 
повинно базуватися на принципах комплексності, безперервності, 
послідовності, цілеспрямованості, гуманізації та передбачати на
явність системи пошуково-творчої діяльності для розвитку нових 
ефективних форм професійної орієнтації, для підготовки управ
лінських кадрів нового типу. Вирішення даної проблеми отримає по
зитивний результат в тому випадку, якщо економічна, психологічна 
та професійна підготовка майбутніх спеціалістів буде проводитись на 
основі чіткої професіограми менеджера і її широкому застосуванні у 
навчально-виховному процесі.

Згідно з визначеними професійними стандартами управлін
ської діяльності робота менеджера передбачає виконання чотирьох 
основних ролей:

управління діяльністю (задоволення вимог клієнтів), 
управління ресурсами (грошима, устаткуванням, енергією, ма
теріалами);
управління людьми (підвищення ефективності діяльності команд
-  відбір, підготовка, формування команди, розподіл завдань та 
оцінка їх виконання; управління робочим часом самого менедже
ра та відносини із співробітниками організації); 
управління інформацією -  відповідальність менеджера за отри
мання. аналіз і використання необхідної для прийняття рішень 
інформації; розгляд питань лідерства, проведення зустрічей та 
зборів [1, с. 164-163].

Здійснюючи професійну підготовку спеціалістів в галузі уп
равління слід враховувати і особливості їх майбутньої діяльності. 
Необхідно акцентувати увагу на тих обставинах в яких доведеться 
працювати менеджеру, мається на увазі політичне, економічне, пра
вове, соціальне становище суспільства. Професійна підготовка моло
дих спеціалістів в галузі менеджменту повинна включати в себе не 
лише систему економічних, технічних та інших знань, для ефектив

ного здійснення безпосередніх професійних обов'язків (на думку
В. Полякова економіці властивий безособовий, інструментальний 
підхід до людини, ставлення до неї як до інструменту вирішення ви
робничих завдань), а й використовувати потенційні можливості пси
хологічних дисциплін, адже діяльність менеджера в першу чергу пе
редбачає знання закономірностей людської поведінки, всього, що 
залежить від людини, її здібностей, можливостей, бажань. Тобто поле 
діяльності менеджера в першу чергу зосереджується на управлінні 
“людським чинником”, на керівництві працівниками, -  а все цс вима
гає практичного застосування теоретичних знань, постійного вдоско
налення професійних якостей, що в свою чергу передбачає високий 
рівень особистісної культури, культури спілкування, моральності та 
емпатійності, особистої ерудованості, дотримання етичних вимог, 
норм та стандартів поведінки.

У період підготовки до професійної діяльності в середніх чи 
вищих навчальних закладах першопочатково акцентують увагу на 
розвитку в студентів знань, умінь та навичок, необхідних для про
фесійної діяльності, а розвиток тих здібностей, які слугують загалом 
творчій активності особистості, а також навички поведінки в колек
тиві, відсуваються на другий план і таким чином складається дефор
мована система мотивів, які лежать в основі професійної діяльності
К|.

Отже, навчання студентів як майбутніх менеджерів (керів
ників) у межах їх психологічної підготовки повинно вирішувати ряд 
складних завдань: соціально-психологічної та комунікативної компе
тентності, вміння об’єднати та узгодити діяльність колективу, висо
кої сгресостійкості та адаптаційної мобільності, емпатійності, впев
неності в собі, самостійності та відповідальності. Отож, поєднання 
фундаментальних економічних знань з високою психологічною під
готовленістю дає студентам таку освіту, яка дозволить їм ефективно 
здійснювати як основну професійну діяльність в сфері управління, 
безпосередньо пов’язану з організацією взаємодії між людьми, так і 
просування вверх по службовій драбині менеджменту.

Таким чином, можна сформулювати складові забезпечення 
психологічної підготовки студентів до роботи в якості керівників:



• знання особливостей иоведінки людей, закономірностей групової 
сумісної діяльності та стилів керівництва нею, психологічних ме
ханізмів міжособистісної взаємодії;

• уміння аналізувати свою діяльність як сукупність конкретних 
проблемних ситуацій, здійснювати міжособистісну взаємодію, адек
ватно розуміти індивідуальні особливості -  свої та інших, будувати 
спільну діяльність, спираючись на ці особливості,

• здатність співчувати і співпереживати, формувати соціальні ус
тановки на діалогічне спілкування, а також вдатність до адекватної 
самооцінки [2. с. 79-80].

Аналіз наукової літератури з проблем управління засвідчує, що 
успішність діяльності будь-якої організації, а, отже, і ефективна ро
бота менеджера управління персоналом знаходиться в залежності від 
рівня розвитку його комунікативних навичок, діалогічності, діалого
вої форми взаємодії з підлеглими, адже в загальній структурі діяль
ності менеджера комунікабельність відображає власне психологічний 
бік його професійної діяльності і виступає ії базовим компонентом.

Всю діяльність менеджера пронизує комунікація; при доборі 
кадрів і проведенні співбесід, при вирішенні стратегічних завдань, 
при проведенні нарад, при ділових переговорах, при вирішенні 
конфліктних ситуацій і т.д. Комунікативна діяльність менеджера 
здійснюється на двох рівнях -  вертикальному -  в даному випадку 
мова йде про комунікацію між працівниками які знаходяться на 
різних рівнях організаційної ієрархії (“керівник -  працівник’ ) й гори
зонтальному -  комунікація між рівними за своїм становищем в ор
ганізації працівниками (“керівник -  керівник"). Зрозуміло, що назва
ними рівнями комунікативна взаємодія керівників та працівників, яка 
розгортається в тій чи іншій соціальній організації не обмежується. 
Комунікативні потоки поділяються на низхідні (від керівництва до 
працівників) та висхідні (від працівників до керівництва).

Очевидно, що будь-яка комунікація, в тому числі і професійна 
ділова, передбачає наявність двостороннього комунікативного зв’яз
ку, де важливе значення має наявність процесу взаєморозуміння між 
учасниками ділового спілкування. Р. Албанезе і Д. Ван Фліт |4] 
підкреслюють, що ефективного зворотнього зв’язку можна досягнути

лише у випадку росту довіри та відкритості у відносинах між члена
ми організації і одночасного зниження організаційної дистанції та 
несумісності працівників. Як засвідчують дослідження 73% амери
канських. 63% англійських і 85% японських менеджерів вважають 
невміння ефективно спілкуватися головною перешкодою на шляху 
досягнення цілей, які стоять перед організацією. Отже, комунікація є 
одним з основних факторів ефективної діяльності організацій, а від 
вміння менеджерів здійснювати цю комунікацію залежить не лише 
зовнішня упішність, але й внутрішня стабільність даної соціальної 
організації

Відсутність у професіонала спеціальних умінь та навичок у 
сприйнятті та розумінні зверненого до нього спілкування неминуче 
призводить до збоїв у роботі механізмів зворотнього зв'язку, що в 
свою чергу тягне за собою втрати інформації, проблеми з дешифру
ванням повідомлень, непорозуміння та конфлікти, виникнення чуток 
і т.д.

Соціально-психологічні дослідження показують, що в основі 
комунікативних навичок керівників лежать їх спеціальні комуніка
тивні здібності, структура яких складається із трьох підструктур: гно
стична здібність -  це здатність людини розуміти інших людей (праг
нення до розуміння інших, вміння слухати партнера по спілкуванню), 
експресивна здібність -  здатність до самовираження своєї особи
стості (прагнення бути розумілим іншими, культура мовлення, прав
дивість та довіра до партнерів); інтерактивна здібність -  здатність 
адекватно впливати на партнерів по спілкуванню (вимогливість, ввіч
ливість, такі, рішучість, дисциплінованість) [8, с. 721

Для того, щоб здійснити вагомий внесок в роботу менеджера 
(керівника) і дійсно допомогти йому у вирішенні багатьох складних 
задач виробничого процесу, психологія, ще на етапі фахової підго
товки спеціаліста, повинна дати йому розуміння того, що без спілку
вання, діалогу, обміну інформацією, взаємодії, взаєморозуміння, 
співпраці із співробітниками не може бути ефективної професійної 
діяльності.

Особливість управління полягає в тому, що поза спілкуванням 
з учасниками взаємодії, без співпраці та діалогу керівника з іншими



членами організації не може бути справжнього вирішення управ
лінських завдань, прийняття управлінських рішень, професійного 
зростання керівника та його співробітників. При цьому діалогічний 
тип відносин у цьому процесі можна вважати універсальною, не
обхідною умовою ефективності управлінської діяльності керівника, 
формою розкриття потенційних можливостей учасників управ
лінської взаємодії [5, с. 2221.

Під діалогічністю розуміється єдність готовності і здатності 
зрозуміти іншу людину, цілеспрямованості на сприйняття іншої точ
ки зору, свідомої відмови від стереотипів стосовно поведінки іншого, 
готовності і здатності до адекватного самовираження у спілкуванні, 
прагненні виразити себе і бути зрозумілим іншим |4].

Подібна тенденція розвитку діалогічності спостерігається не 
лише в усіх галузях сучасної науки, а й в  усіх сферах життєдіяльності 
людини; відбувається перехід від суб'єкт-об’ектної комунікації, яка 
базується на монологічному зверненні до суб’єкт-суб’єктного спілку
вання, в основі якого лежить діалогічна взаємодія спроямована на 
діалог у спілкуванні та взаємодії між партнерами. Що стосується діа
логічної спрямованості управлінської діяльності менеджера то вона 
зосереджена на досягненні взаємодії в процесі принципової рівно
правності учасників спілкування.

Г. Денисснко зазначає, що діалогова форма управлінської за 
змістом діяльності виступає як один з найбільш продуктивних засобів 
вирішення економічних, політичних і соціальних проблем. Комуні
кативна діяльність керівника, на думку вченого, представляє собою 
послідовний порядок дій, який спрямований на певні результати за 
допомогою оптимального вирішення комунікативних задач. А власне 
комунікаційний елемент включає дії, пов’язані з встановленням 
доцільних взаємовідносин по вертикалі та по горизонталі |6, с. 99- 
100].

Щоденна управлінська діяльність менеджера вимагає від нього 
вияву не лише діалогічності, а й здатності оперативно оцінювати ри
си тієї чи іншої психологічної реальності. З цього приводу соціально- 
психологічна література виділяє номотетичну сенситивність (здат
ність схоплювати загальне, типове в людині, в оцінці опиратися на

знання характерних рис представників різних типологічних груп - 
соціальних, психологічних, статевовікових) та ідеографічну сенси
тивність (здатність розуміти людину в її своєрідності та неповтор
ності) 14].

Важливу роль у становленні особистості професіоналом ві
діграють її психологічні властивості та індивідуальні якості враху
вання яких є обов’язковим у гірофссіограмі менеджера, а отже, одним 
з центральних питань успішної підготовки управлінських кадрів. З 
цього приводу ряд вчених наводять певний перелік протипоказань до 
керівної діяльності, сюди відносяться: невміння творчо та логічно 
мислити, відсутність самоконтролю, впевненості в собі, надмірна або 
недостатня емоційність, агресивність, занижена адаптаційна мобіль
ність, безініціативність, безхарактерність, замкнутість та ін. Усе ска
зане стосується також зовнішніх та внутрішніх ссредовишних 
впливів які здійснювались на особистість до початку трудової 
діяльності, мовиться про сім’ю, здоров'я, професійну освіту, досвід 
набутий особистістю.

Дослідження в нашій країні та за кордоном свідчать, що успіху 
менеджерської діяльності в великій мірі сприяють такі особисті 
якості [7. с. 3-41:

високий рівень загальної та інтелектуальної активності;
творчий підхід до вирішення проблем;
вміння ефективно взаємодіяти з людьми;
впевненість в собі, наполегливість, готовність до ризику;
шарм, здоров'я та працездатність.

Ефективність навчання як на етапі довузівської підготовки так 
і в період навчання у вузі в значній мірі залежить від усієї сукупності 
методів економічної, технічної та психологічної освіти. Саме тому 
науковці, які досліджують проблеми удосконалення професійної 
підготовки економістів і менеджерів, значну увагу приділяють пошу
ку ефективних шляхів навчання у вузі. Одиним з таких шляхів вба
чають у впровадженні у навчально-виховний процес професіограми 
менеджера.

Підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що високий 
освітній і первинний професійний рівень, досягнутий в системі



вузівської підготовки, свідомий вибір професії менеджера, висока 
адаптованість до неї дас можливість молоді підвищити свою конку
ренте здатність, мобільність на ринку праці, добитись успіху в сфері 
суспільного виробництва, приватного підприємництва, іменшиги 
ризик стати безробітними.
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The problems o f  communication in the structure o f  professional 
training o f manager to management activity is analised in this article. /I is 
stressed on the neassity o f  including o f  psychological knowledges and 
communikative training into the professional education o f  manager.

Л. С. Воліик 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ

Суспільний розвиток в Україні характеризується глобаль
ними перетвореннями, спрямованими на вихід з глибокої кризи 
шляхом переходу до ринкової економіки. Зміни, які відбуваються в 
суспільстві, торкаються всіх його сфер і, зокрема, освіти, яка є 
індикатором найменших зрушень у соціумі. На часі дня виникає 
гостра соціальна потреба в ефективній підготовці нового типу 
спеціалістів -  професіоналів у сфері управління, оскільки нова 
система господарювання зацікавлена у формуванні особистості, здат
ної діяти демократичними методами, реагувати адекватно на крити
ку, об’єктивно оцінювати себе та інших. Саме тому професійно зрілі 
особистості, які б характеризувалися високими організаторськими, 
комунікативними, проективними і креативними здібностями, вкрай 
необхідні в сфері управління. Цим пояснюється актуальність 
вивчення досліджуваної проблеми, шляхів, способів соціокультур- 
ного проектування і організаційно-педагогічного розширення освіти 
в Україні з відповідним науковим забезпеченням як професійно- 
предметним (менеджмент, маркетинг, економіка), так і психоло
гічним (консультування, моделювання, прогнозування, інноваційні 
технології навчання) /4; 5/.

Наукове забезпечення навчання кадрів управління передба
чає врахування психологічних особливостей освіти при її соціально- 
психологічному проектуванні, навчанні і навчально-методичній реа
лізації. Необхідність проектування професійного становлення май
бутніх спеціалістів психологами і педагогами пов’язана з тим, що 
його окремі, стихійно виникаючі форми, далеко не завжди відпові
дають сучасним науковим (соціально-психологічним і інноваційно- 
педагогічним) вимогам і не можуть задовольнити потреби суспіль
ства в ефективній і швидкій підготовці спеціалістів до управлінської 
діяльності. Тому проектування освітнього процесу повинно виходити 
із рефлексивного аналізу соціокультурної ситуації переходу до 
ринку, задоволення соціальних потреб в спеціалістах нового типу 
професійних управлінцях, а також урахування комплексу конкретних



регіональних умов (економічних, предметних, методичних, організа
ційних, кадрових, соціально-психологічних і г ін.) при побудові і 
розгортанні інноваційних форм і методів навчання управлінню як 
особливому роду діяльності. Ефективне здійснення професійної 
підготовки майбутніх спеціалістів вимагає певного рівня розвитку як 
економічного і творчого мислення, так і соціального і професійного 
росту особистості учнів, причому не тільки школярів і студентів, але і 
спеціалістів, котрі підвищують свою кваліфікацію Для вирішення 
цього завдання необхідно застосовувати ряд мір: від підвищення 
соціальної активності школи до перегляду і підвищення якості 
підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності в 
умовах вузу. Все це можливе за умови, коли сам процес підготовки 
майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності буде базуватися 
на гуманізації і демократизації навчання і виховання

Професійна підготовка спеціалістів до управлінської діяль
ності - процес тривалий, складний, творчий і безперервний. Актуаль
ними в зв’язку з цим є надбання таких вчених як 1. М. Ссмснов,
В. М. Дюков, Г. Ф. Похмелкін, Л. Е. Орбан-Лсмбрик, В.В.Третьячсн- 
ко та ін. На думку дослідників, професійна підготовка спеціалістів 
триває в системі безперервної освіти. Ключовим аспектом в ній є 
особистісно-орієнтований акцент. При такому антрогшцентричному 
акценті в системі безперервної освіти є необхідність не тільки 
підготовки спеціаліста до професійної життєдіяльності, але і 
створення для його особистішого і творчого росту середовища 
спілкування, яке забезпечує розвиток майстерності. Антропоцент- 
ричне спрямування професійної підготовки спеціалістів до управ
лінської діяльності визначає тенденцію до зростання людського ком
понента в системі управління як суб’єкта прийняття рішень на всіх 
рівнях функціювання організаційної системи.

Забезпечення умов, які розвивають особистість, досягається 
різними психолого-псдагогічними технологіями, які включають еле
менти соціально-психологічного тренінгу, інтенсивно-ігрових мето
дів навчання, техніки людських взаємовідносин, психотехніки само
регуляції, аутотренінгу та інших прийомів.

Оптимізація процесу професійної підготовки майбутніх спе
ціалістів до управлінської діяльності досягається за рахунок розробки 
і впровадження алгоритму продуктивного рашязання завдань

професійної підготовки управлінця, що містить систему дій, послі
довне виконання яких надає всьому процесу цілеспрямованого 
характеру. У психологічному словнику алгоритм трактується як 
“прикисання, що діє на основі системи правил, послідовність опера
цій, точне виконання яких дозволяє вирішувати певні завдання” | 2 , 
с. 18}. Алгоритм володіє такими рисами як детермінованість, масо
вість, визначеність, результативність. Детермінованість виражається 
в тому, що вказівки, які входять в приписання, повинні бути строго 
визначеними, точно вказувати на характер і умови кожної дії. Масо
вість означає те. що в якості вихідних даних задачі, яка вирішується 
засобом алгоритму, може бути будь-який об'єкт, що належить до 
певного класу Результативність полягає в тому, що алгоритм завжди 
направлений на отримання певного результату.

У загальному вигляді система дій ( алгоритм ) нов'язана з 
виконанням трьох основних груп завдань [3; 5|:
1. Аналіз фактичного стану справ (діагностика), яка розкриває 

суперечності між мірою розвитку теорії і практики оптимізації 
досліджуваного процесу і суб'єктивною потребою суспільства в 
його інтенсифікації і між наявним рівнем, зумовленим недос
татніми знаннями і об'єктивною необхідністю в новому знанні; 
між зростаючими об’єктивними вимогами суспільства до кадрів 
управління і необхідним рівнем їх професійної підготовки.

2. Проектування відповідного рівня взаємодії в системі зв'язку: “ 
учень -  майбутній спеціаліст - управлінець " як важливої умови 
оптимізації навчально-виховного процесу в цілісній системі під
готовки майбутніх спеціалістів.

3. Корекція процесу професійної підготовки майбутніх спеціалістів 
до управлінської діяльності.

При розгляді проблеми психологічних особливостей профе
сійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності 
актуальними є основні вимоги, які визначаються, з одного боку, 
загальнопсихологічними принципами, з іншого - конкретними 
умовами процесу становлення професіонала, тобто в ретроспектив
ному аналізі враховувались як аспекти задатків, можливостей 
психологічного розвитку, так і визначення особистісного рівня дома
гань, психологічного самопочуття особистості майбутнього спеціа
ліста у соціальній структурі професійної підготовки



Збірник наукових іюаиь: філософія, соціологія, психологія_____________________________

Як свідчить аналіз наукових праць дослідників, вивчення 
процесу професійного становлення майбутньою спеціаліста до уп
равлінської діяльності -  проблема багатоаспектна, складна Склад
ність полягає в тому, що наука і практика все більше підходять до 
розуміння того, що мова йде не просто про об єкт соціально-психоло
гічного виховання, а про свідомий, активний суб'єкт життєдіяльності. 
На нашу думку, частково розв’яже існуючу проблему розроблена 
нами схема професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управ
лінської діяльності, яка включає етапи: а) початковий (шкільна 
освіта); б) вищий етап (вуз), в) найвищий етап (безперервна освіта).

1 Початковий етап професійної підготовки майбутнього 
спеціаліста включає організацію психологічної служби школи з 
метою відбору дітей у класи за спеціальними профілями. При цьому 
враховуються психофізіолологічні особливості розвитку школяра 
(характер, темперамент, пам’ять, мислення, увага), психологічний 
клімат в сім'ї (рівень взаємовідносин у сім'ї, сімейні професійні 
династії). Велику роль на початковому етапі відіграють інститути 
соціалізації, а саме: товариство ровесників як фактор соціального 
оточення (підліткові об'єднання і організації з вираженою соціально 
значущою направленістю і відношенням підлітка до них) і система 
позашкільних закладів (клуби за інтересами та ін., спеціалізовані 
“інститути" навчання підлітків, згідно профілю майбутньої професії), 
ядро роботи яких становить інтерес до певного виду знань і умінь.

2. Вищий етап (вузівський) професійної підготовки майбут
ніх спеціалістів до управлінської діяльності включає активну про
фесійну освіту і розвиток майбутнього керівника, в ході яких 
формуються ціннісні наміри особистості, орієнтація на життєву 
перспективу і готовність до професійної діяльності.

Вузівська підготовка майбутніх спеціалістів до управлінської 
діяльності включає:
а) Теоретико-методичну підготовку майбутнього спеціаліста, в 
програму якої входить: 1) оволодіння студентами знаннями з
предметів психологічного циклу, основ наук з предмету спеціалізації; 
2) інтелектуальна активність майбутнього спеціаліста у сприйнятті й 
осмисленні лекційного матеріалу, проведенні семінарських, практич
них і лабораторних занять, 3) формування позитивної професійної

мотивації майбутнього спеціаліста; 4) формування адекватної 
самооцінки студента в групі та ін
б) Позаауди-горну роботу майбутніх спеціалістів. 1 ) самостійну 
робот)' студентів в осмисленні теоретичного матеріалу; 2 ) роботу з 
науково- методичною літературою, підвищення свого професійного 
рівня, 3) науково-дослідну роботу, формування навичок дослід
ницької діяльності, вмінь до аналізу і синтезу психологічних і 
професійних управлінських ситуацій; 4) розвиток загальних і 
спеціальних здібностей (уміння передбачати розвиток подій, здат
ність до ризику, комунікабельність, креативність), здатність до 
релаксації й т ін.
3. Найвищий етап професійної підготовки майбутніх спеціалістів до 
управлінської діяльності реалізується в межах безперервної освіти і 
включає в себе такі поняття як -  професійний розвиток; готовність до 
професійного вдосконалення; професіоналізм; акме професійної 
діяльності.

Розроблений нами алгоритм включає в себе наступні кроки
1. І отовнісгь до школи. На таке складне утворення як готов
ність до школи (моральна, соціально-психологічна, психофізі
ологічна) мають значний вплив психологічний клімат в сім’ї, 
нахили і здібності, обдарованість, талант, загальна активність і 
розвиток особистості.
2. Загальна освіта. На цьому сгапі важливу роль відіграє орга
нізація психологічної служби в школі з мстою відбору учнів у 
класи за спеціальними профілями.
3. Загальна освіта і профосвіга (школа). Названий крок готує 
особистість до реального вибору професії, закінчується засвоєння 
норм соціалізації, відбувається психологічна адаптація до рин
кових умов.
4. Активна професійна освіта і розвиток (вуз). Особистість 
планує свою життєву перспективу, пов’язану з обраним видом 
діяльності, стосовно цього оформлюються ціннісні наміри і 
світосприйняття, провідні мотиви значущого виду діяльності. 
Характерними новоутвореннями цього кроку виступають: перехід 
від ідентифікації (1-3 курс) до персоніфікації (4-5 курс), 
сформованість чіткої потребово-мотиваційної сфери; удоскона
лення спеціальних здібностей, доповнення мислення такими



категоріями як стратегічність, системність, масштабність; вироб
лення навички адаптивності до управлінських ситуацій; сформо- 
ваність соціально-психологічної готовності до управлінської 
діяльності і таких значущих компонентів як мотиваційний, 
операційний, емоційний.

Загалом, алгоритм продуктивного вирішення задач дозволяє 
констатувати стан справ в системі не тільки професійної підготовки 
спеціалістів до управлінської діяльності, але й вносити поточні 
корективи в цей процес, проектувати, прогнозувати, моделювати 
потрібний рівень готовності, в цілому оптимізувати процес профе
сійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності.
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Статья посвящена одной из актуальнейших проблем: пробле
ме профессиональной подготовки кадров управления. Автор утвер- 
д.ждает, что проэктирование образовательного процесса должно 
выходить из рефлексивного анализа социокультурной ситуации пе
рехода к рынку, удовлетворения социальных потребностей в специа
листах нового типа при построении инновационных форм и методов 
обучения управлению как специальному виду деятельности.

ного здійснення безпосередніх професійних обов'язків (на думку
В. Полякова економіці властивий безособовий, інструментальний 
підхід до людини, ставлення до неї як до інструменту вирішення ви
робничих завдань), а й використовувати потенційні можливості пси
хологічних дисциплін, адже діяльність менеджера в першу чергу пе
редбачає знання закономірностей людської поведінки, всього, що 
залежить від людини, її здібностей, можливостей, бажань. Тобто поле 
діяльності менеджера в першу чергу зосереджується на управлінні 
“людським чинником”, на керівництві працівниками, -  а все це вима
гає практичного застосування теоретичних знань, постійного вдоско
налення професійних якостей, що в свою чергу передбачає високий 
рівень особистішої культури, культури спілкування, моральності та 
емпатійності, особистої ерудованості, дотримання етичних вимог, 
норм та стандартів поведінки.

У період підготовки до професійної діяльності в середніх чи 
вищих навчальних закладах першопочатково акцентують увагу на 
розвитку в студентів знань, умінь та навичок, необхідних для про
фесійної діяльності, а розвиток тих здібностей, які слугують загалом 
творчій активності особистості, а також навички поведінки в колек
тиві, відсуваються на другий план і таким чином складається де(|юр- 
мована система мотивів, лежать в основі професійної діяльності 
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Отже, навчання студентів як майбутніх менеджерів (керів
ників) у межах їх психологічної підготовки повинно вирішувати ряд 
складних завдань: соціально-психологічної та комунікативної компе
тентності, вміння об’єднати та узгодити діяльність колективу, висо
кої стресосгійкості та адаптаційної мобільності, емпатійності, впев
неності в собі, самостійності та відповідальності. Отож, поєднання 
фундаментальних економічних знань з високою психологічною під
готовленістю дає студентам таку освіту, яка дозволить їм ефективно 
здійснювати як основну професійну діяльність в сфері управління, 
безпосередньо пов’язану з організацією взаємодії між людьми, так і 
просування вверх по службовій драбині менеджменту

Таким чином, можна сформулювати складові забезпечення 
психологічної підготовки студентів до роботи в якості керівників:



• знання особливостей поведінки людей, закономірностей групової 
сумісної діяльності та стилів керівництва нею, психологічних ме
ханізмів міжособистісної взаємодії;

• уміння аналізувати свою діяльність як сукупність конкретних 
проблемних ситуацій, здійснювати міжособистісну взаємодію, адек
ватно розуміти індивідуальні особливості -  свої га інших, будувати 
спільну діяльність, спираючись на ці особливості;

• здатність співчувати і співпереживати, формувати соціальні ус
тановки на діалогічне спілкування, а також здатність до адекватної 
самооцінки 12. с. 79-80].

Аналіз наукової літератури і проблем управління засвідчує, що 
успішність діяльності будь-якої організації, а, отже, і ефективна ро
бота менеджера управління персоналом знаходиться в залежності від 
рівня розвитку його комунікативних навичок, діалогічності, діалого
вої форми взаємодії з підлеглими, адже в загальній структурі діяль
ності менеджера комунікабельність відображає власне психологічний 
бік його професійної діяльності і виступає ії базовим компонентом.

Всю діяльність менеджера пронизує комунікація; при доборі 
кадрів і проведенні співбесід, при вирішенні стратегічних .завдань, 
при проведенні нарад, при ділових переговорах, при вирішенні 
конфліктних ситуацій і т.д. Комунікативна діяльність менеджера 
ід;;:сї!ісстьсл на двох рівнях -  вертикальному -  в даному випадку 
мова йде про комунікацію між працівниками які знаходяться на 
різних рівнях організаційної ієрархії ("керівник -  працівник") й гори
зонтальному - комунікація між рівними за своїм становищем в ор
ганізації працівниками (“керівник -  керівник"). Зрозуміло, що назва
ними рівнями комунікативна взаємодія керівників та працівників, яка 
розгортається в тій чи іншій соціальній організації не обмежується. 
Комунікативні потоки поділяються на низхідні (від керівництва до 
працівників) та висхідні (від працівників до керівництва).

Очевидно, що будь-яка комунікація, в тому числі і професійна 
ділова, передбачає наявність двостороннього комунікативного зв'яз
ку, де важливе значення має наявність процесу взаєморозуміння між 
учасниками ділового спілкування. Р. Албанезе і Д. Ван Фліт |4] 
підкреслюють, що ефективного зворотнього зв'язку можна досягнути

лише у випадку росту довіри та відкритості у відносинах між члена
ми організації і одночасного зниження організаційної дистанції та 
несумісності працівників. Як засвідчують дослідження 73% амери
канських, 63% англійських і 85% японських менеджерів вважають 
невміння ефективно спілкуватися головною перешкодою на шляху 
досягнення цілей, які стоять перед організацією. Отже, комунікація є 
одним з основних факторів ефективної діяльності організацій, а від 
вміння менеджерів здійснювати цю комунікацію залежить не лише 
зовнішня уиішність, але й внутрішня стабільність даної соціальної 
організації

Відсутність у професіонала спеціальних умінь та навичок у 
сприйнятті та розумінні зверненою до нього спілкування неминуче 
призводить до збоїв у роботі механізмів зворотнього зв’язку, що в 
свою чергу тягне за собою втрати інформації, проблеми з дешифру
ванням повідомлень, непорозуміння та конфлікти, виникнення чуток 
і Т.д.

Соціально-психологічні дослідження показують, що в основі 
комунікативних навичок керівників лежать їх спеціальні комуніка
тивні здібності, структура яких складається із трьох підструктур: гно
стична здібність -  цс здатність людини розуміти чіших людей (праг
нення до розуміння інших, вміння слухати партнера по спілкуванню), 
експресивна здібність -  здатність до самовираження своєї особи
стості (прагнення бути розумілим іншими, культура мовлення, прав
дивість та довіра до партнерів); інтерактивна здібність - здатність 
адекватно впливати на партнерів по спілкуванню (вимогливіст ь, ввіч
ливість, такт, рішучість, дисциплінованість) |8, с. 721.

Для того, щоб здійснити вагомий внесок в роботу менеджера 
(керівника) і дійсно допомогти йому у вирішенні багатьох складних 
задач виробничого процесу, психологія, ще на етапі фахової підго
товки спеціаліста, повинна дати йому розуміння того, що без спілку
вання, діалогу, обміну інформацією, взаємодії, взаєморозуміння, 
співпраці із співробітниками не може бути ефективної професійної 
діяльності.

Особливість управління полягає в тому, що поза спілкуванням 
з учасниками взаємодії, без співпраці та діалогу керівника з іншими



членами організації не може бути справжнього вирішення управ
лінських завдань, прийняття управлінських рішень, професійного 
зростання керівника та його співробітників. При цьому діалогічний 
тин відносин у цьому процесі можна вважати універсальною, не
обхідною умовою ефективності управлінської діяльності керівника, 
формою розкриття потенційних можливостей учасників управ
лінської взаємодії [5, с. 2221.

Під діалогічністю розуміється єдність готовності і здатності 
зрозуміти іншу людину, цілеспрямованості на сприйняття іншої точ
ки зору, свідомої відмови від стереотипів стосовно поведінки іншого, 
готовності і здатності до адекватного самовираження у спілкуванні, 
прагненні виразити себе і бути зрозумілим іншим [4].

Подібна тенденція розвитку діалогічності спостерігається не 
лише в усіх галузях сучасної науки, а й в  усіх сферах життєдіяльності 
людини; відбувається перехід від суб’скт-об’сктної комунікації, яка 
базується на монологічному зверненні до субєкт-суб’єктного спілку
вання, в основі якого лежить діалогічна взаємодія спроямована на 
діалог у спілкуванні та взаємодії між партнерами. Що стосується діа
логічної спрямованості управлінської діяльності менеджера то вона 
зосереджена на досягненні взаємодії в процесі принципової рівно
правності учасників спілкування.

Г. Денисенко зазначає, що діалогова форма управлінської за 
змістом діяльності виступає як один з найбільш продуктивних засобів 
вирішення економічних, політичних і соціальних проблем. Комуні
кативна діяльність керівника, на думку вченого, представляє собою 
послідовний порядок дій, який спрямований на певні результати за 
допомогою оптимального вирішення комунікативних задач. А власне 
комунікаційний елемент включає дії, пов’язані з встановленням 
доцільних взаємовідносин по вертикалі та по горизонталі [6, с. 99- 
100] .

Щоденна управлінська діяльність менеджера вимагає від нього 
вияву не лише діалогічності, а й здатності оперативно оцінювати ри
си тієї чи іншої психологічної реальності. З цього приводу соціально- 
психологічна література виділяє номотетичну сенситивність (здат
ність схоплювати загальне, типове в людині, в оцінці опиратися на

Збірник наукових првчь: Філософія, соціологія, психологія_____________________________

знання характерних рис представників різних типологічних груп -  
соціальних, психологічних, статевовікових) та ідеографічну сенси
тивність (здатність розуміти людину в її своєрідності та неповтор
ності) [4].

Важливу роль у становленні особистості професіоналом ві
діграють її психологічні властивості та індивідуальні якості враху
вання яких є обов'язковим у професіограмі менеджера, а отже, одним 
з центральних питань успішної підготовки управлінських кадрів. З 
цього приводу ряд вчених наводять певний перелік протипоказань до 
керівної діяльності, сюди відносяться: невміння творчо та логічно 
мислити, відсутність самоконтролю, впевненості в собі, надмірна або 
недостатня емоційність, агресивність, занижена адаптаційна мобіль
ність, безініціативність, безхарактерність, замкнутість та ін. Усе ска
зане стосується також зовнішніх та внутрішніх ссрсдовищних 
впливів які здійснювались на особистість до початку трудової 
діяльності, мовиться про сім’ю, здоров’я, професійну освіту, досвід 
набутий особистістю.

Дослідження в нашій країні та за кордоном свідчать, що успіху 
менеджерської діяльності в великій мірі сприяють такі особисті 
якості [7, с. 3-4]:
-  високий рівень загальної та інтелектуальної активності;
-  творчий підхід до вирішення проблем; 

вміння ефективно взаємодіяти з людьми;
-  впевненість в собі, наполегливість, готовність до ризику, 

шарм, здоров'я та працездатність.
Ефективність навчання як на етапі довузівської підготовки так 

і в період навчання у вузі в значній мірі залежить від усієї сукупності 
методів економічної, технічної та психологічної освіти. Саме тому 
науковці, які досліджують проблеми удосконалення професійної 
підготовки економістів і менеджерів, значну увагу приділяють пошу
ку ефективних шляхів навчання у вузі. Одиним з таких шляхів вба
чають у впровадженні у навчально-виховний процес професіограми 
менеджера.

Підсумовуючи вище сказане, слід зазначити, що високий 
освітній і первинний професійний рівень, досягнутий в системі



вузівської підготовки, свідомий вибір професії менеджера, висока 
адаптованість до неї дас можливість молоді підвищити свою конку- 
рснтоздатність, мобільність на ринку праці, добитись успіху в сфері 
суспільного виробництва, приватного підприємництва, зменшити 
ризик стати безробітними.
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The problems o f  communication in the structure o f  professional 
training o f manager to management activity is analised in this article. It is 
stressed on the neassity o f  including o f psychological knowledges and 
communikative training into the professional education o f  manager.

Л. С. Волі як 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ

Суспільний розвиток в Україні характеризується глобаль
ними перетвореннями, спрямованими на вихід з глибокої кризи 
шляхом переходу до ринкової економіки. Зміни, які відбуваються в 
суспільстві, торкаються всіх його сфер і, зокрема, освіти, яка є 
індикатором найменших зрушень у соціумі. На часі дня виникає 
гостра соціальна потреба в ефективній підготовці нового типу 
спеціалістів -  професіоналів у сфері управління, оскільки нова 
система господарювання зацікавлена у формуванні особистості, здат
ної діяти демократичними методами, реагувати адекватно на крити
ку, об'єктивно оцінювати себе та інших. Саме тому професійно зрілі 
особистості, які б характеризувалися високими організаторськими, 
комунікативними, проективними і креативними здібностями, вкрай 
необхідні в сфері управління. Цим пояснюється актуальність 
вивчення досліджуваної проблеми, шляхів, способів соціокультур- 
ного проектування і організаційно-педагогічного розширення освіти 
в Україні з відповідним науковим забезпеченням як професійно- 
предметним (менеджмент, маркетинг, економіка), так і психоло
гічним (консультування, моделювання, прогнозування, інноваційні 
технології навчання) /4; 5/.

Наукове забезпечення навчання кадрів управління передба
чає врахування психологічних особливостей освіти при її соціально- 
психологічному проектуванні, навчанні і навчально-методичній реа
лізації. Необхідність проектування професійного становлення май
бутніх спеціалістів психологами і педагогами пов'язана з тим, що 
його окремі, стихійно виникаючі форми, далеко не завжди відпові
дають сучасним науковим (соціально-психологічним і інноваційно- 
педагогічним) вимогам і не можуть задовольнити потреби суспіль
ства в ефективній і швидкій підготовці спеціалістів до управлінської 
діяльності. Тому проектування освітнього процесу повинно виходити 
із рефлексивного аналізу соціокультурної ситуації переходу до 
ринку, задоволення соціальних потреб в спеціалістах нового типу 
професійних управлінцях, а також урахування комплексу конкретних



регіональних умов (економічних, предметних, методичних, організа
ційних, кадрових, соціально-психологічних і т ін.) при побудові і 
розгортанні інноваційних форм і методів навчання управлінню як 
особливому роду діяльності. Ефективне здійснення професійної 
підготовки майбутніх спеціалістів вимагає певного рівня розвитку як 
економічного і творчого мислення, так і соціального і професійного 
росту особистості учнів, причому не тільки школярів і студентів, але і 
спеціалістів, котрі підвищують свою кваліфікацію Для вирішення 
цього завдання необхідно застосовувати ряд мір: від підвищення 
соціальної активності школи до перегляду і підвищення якості 
підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності в 
умовах вузу. Все не можливе за умови, коли сам процес підготовки 
майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності буде базуватися 
на гуманізації і демократизації навчання і виховання

Професійна підготовка спеціалістів до управлінської діяль
ності -  процес тривалий, складний, творчий і безперервний. Актуаль
ними в зв’язку з цим є надбання таких вчених як 1. М. Семснов. 
В М. Дюков, Г. Ф. Похмелкін, Л. Е. Орбан-Лембрик, В.В.Трстьячсн- 
ко та ін. На думку дослідників, професійна підготовка спеціалістів 
триває в системі безперервної освіти Ключовим аспектом в ній є 
особистісно-орієнтований акцент. При такому антропоцентричному 
акценті в системі безперервної освіти с необхідність не тільки 
підготовки спеціаліста до професійної життєдіяльності, але і 
створення для його особистішого і творчого росту середовища 
спілкування, яке забезпечує розвиток майстерності. Антропоцент- 
ричне спрямування професійної підготовки спеціалістів до управ
лінської діяльності визначає тенденцію до зростання людського ком
понента в системі управління як суб'єкта прийняття рішень на всіх 
рівнях функціювання організаційної системи.

Забезпечення умов, які розвивають особистість, досягається 
різними психолого-педагогічними технологіями, які включають еле
менти соціально-психологічного тренінгу, інтенсивно-ігрових мето
дів навчання, техніки людських взаємовідносин, психотехніки само
регуляції, аутотренінгу та інших прийомів.

Оптимізація процесу професійної підготовки майбутніх спе
ціалістів до управлінської діяльності досягається за рахунок розробки 
і впровадження алгоритму продуктивного розв’язання завдань

професійної підготовки управлінця, що містить систему дій, послі
довне виконання яких надає всьому процесу цілеспрямованого 
характеру. У психологічному словнику алгоритм трактується як 
“приписання, що діє на основі системи правил, послідовність опера
цій, точне виконання яких дозволяє вирішувати певні завдання” [2, 
с. 18]. Алгоритм володіє такими рисами як детермінованість, масо
вість, визначеність, результативність. Детермінованість виражається 
в тому, що вказівки, які входять в приписання, повинні бути строго 
визначеними, точно вказувати на характер і умови кожної дії. Масо
вість означає те, що в якості вихідних даних задачі, яка вирішується 
засобом алгоритму, може бути будь-який об'єкт, що належить до 
певного класу. Результативність полягає в тому, що алгоритм завжди 
направлений на отримання певного результату.

У загальному вигляді система дій ( алгоритм ) пов’язана з 
виконанням трьох основних груп завдань [3; 5|:
1. Аналіз фактичного стану справ (діагностика), яка розкриває 

суперечності між мірою розвитку теорії і практики оптимізації 
досліджуваного процесу і суб'єктивною потребою суспільства в 
його інтенсифікації і між наявним рівнем, зумовленим недос
татніми знаннями і об'єктивною необхідністю в новому знанні; 
між зростаючими об'єктивними вимогами суспільства до кадрів 
управління і необхідним рівнем їх професійної підготовки.

2. Проектування відповідного рівня взаємодії в системі зв'язку: " 
учень -  майбутній спеціаліст -  управлінець ” як важливої умови 
оптимізації навчально-виховного процесу в цілісній системі під
готовки майбутніх спеціалістів.

3. Корекція процесу професійної підготовки майбутніх спеціалістів 
до управлінської діяльності.

При розгляді проблеми психологічних особливостей профе
сійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності 
актуальними є основні вимоги, які визначаються, з одного боку, 
загальнопсихологічними принципами, з іншого - конкретними 
умовами процесу становлення професіонала, тобто в ретроспектив
ному аналізі враховувались як аспекти задатків, можливостей 
психологічного розвитку, так і визначення особистішого рівня дома
гань, психологічного самопочуття особистості майбутнього спеціа
ліста у соціальній структурі професійної підготовки



Як свідчить аналіз наукових праць дослідників, вивчення 
процесу професійного становлення майбутнього спеціаліста до уп
равлінської діяльності -  проблема багатоаспектна, складна. Склад
ність полягає в тому, що наука і практика все більше підходять до 
розуміння того, що мова йде не просто про об' єкт соціально-психоло- 
гічного виховання, а про свідомий, активний суб'єкт життєдіяльності. 
На нашу думку, частково розв’яже існуючу проблему розроблена 
нами схема професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управ
лінської діяльності, яка включає етапи: а) початковий (шкільна 
освіта); б) вищий етап (вуз); в) найвищий етап (безперервна освіта).

1. Початковий етап професійної підготовки майбутнього 
спеціаліста включає організацію психологічної служби школи з 
мстою відбору дітей у класи за спеціальними профілями. При цьому 
враховуються психофізіолологічні особливості розвитку школяра 
(характер, темперамент, пам'ять, мислення, увага), психологічний 
клімат в сім'ї (рівень взаємовідносин у сім'ї, сімейні професійні 
династії). Велику роль на початковому етапі відіграють інститути 
соціалізації, а саме: товариство ровесників як фактор соціального 
оточення (підліткові об'єднання і організації з вираженою соціально 
значущою направленістю і відношенням підлітка до них) і система 
позашкільних закладів (клуби за інтересами та ін., спеціалізовані 
“інститути” навчання підлітків, згідно профілю майбутньої професії), 
ядро роботи яких становить інтерес до певного виду знань і умінь.

2. Вищий етап (вузівський) професійної підготовки майбут
ніх спеціалістів до управлінської діяльності включає активну про
фесійну освіту' і розвиток майбутнього керівника, в ході яких 
формуються ціннісні наміри особистості, орієнтація на життєву 
перспективу і готовність до професійної діяльності.

Вузівська підготовка майбутніх спеціалістів до управлінської 
діяльності включає:
а) Теоретико-методичну підготовку майбутнього спеціаліста, в 
програму якої входить: 1) оволодіння студентами знаннями з
предметів психологічного циклу, основ наук з предмету спеціалізації,
2) інтелектуальна активність майбутнього спеціаліста у сприйнятті й 
осмисленні лекційного матеріалу, проведенні семінарських, практич
них і лабораторних занять; 3) формування позитивної професійної

мотивації майбутнього спеціаліста; 4) формування адекватної 
самооцінки студента в ф у пі та ін
б) Позааудигорну роботу майбутніх спеціалістів: 1) самостійну 
роботу студентів в осмисленні теоретичного матеріалу; 2) роботу з 
науково- методичною літературою, підвищення свого професійного 
рівня; 3) науково-дослідну роботу, формування навичок дослід
ницької діяльності, вмінь до аналізу і синтезу психологічних і 
професійних управлінських ситуацій; 4) розвиток загальних і 
спеціальних здібностей (уміння передбачати розвиток подій, здат
ність до ризику, комунікабельність, креативність), здатність до 
релаксації й т ін.
З, Найвищий етан професійної підготовки майбутніх спеціалістів до 
управлінської діяльності реалізується в межах безперервної освіти і 
включає в себе такі поняття як -  професійний розвиток; готовність до 
професійного вдосконалення; професіоналізм, акме професійної 
діяльності.

Розроблений нами алгоритм включає в себе наступні кроки:
]. Готовність до школи. На таке складне утворення як готов
ність до школи (моральна, соціально-психологічна, психофізі
ологічна) мають значний вплив психологічний клімат в сім'ї, 
нахили і здібності, обдарованість, талант, загальна активність і 
розвиток особистості.
2 . Загальна освіта. На цьому етапі важливу роль відіграє орга
нізація психологічної служби в школі з метою відбору учнів у 
класи за спеціальними профілями.
3. Загальна освіта і профосвіта (школа). Названий крок готує 
особистість до реального вибору професії, закінчується засвоєння 
норм соціалізації, відбувається психологічна адаптація до рин
кових умов.
4. Активна професійна освіта і розвиток (вуз). Особистість 
планує свою життєву перспективу, пов’язану з обраним видом 
діяльності, стосовно цього оформлюються ціннісні наміри і 
світосприйняття, провідні мотиви значущого виду діяльності. 
Характерними новоутвореннями цього кроку виступають: перехід 
від ідентифікації (1-3 курс) до персоніфікації (4-5 курс), 
сформованість чіткої потребово-мотиваційної сфери; удоскона
лення спеціальних здібностей, доповнення мислення такими



категоріями як стратегічність. системність, масштабність; вироб
лення навички адаптивності до управлінських ситуацій; сформо- 
ваність соціально-психологічної готовності до управлінської 
діяльності і таких значущих компонентів як мотиваційний, 
операційний, емоційний.

Загалом, алгоритм продуктивного вирішення задач дозволяє 
констатувати стан справ в системі не тільки професійної підготовки 
спеціалістів до управлінської діяльності, але й вносити поточні 
корективи в цей процес, проектувати, прогнозувати, моделювати 
потрібний рівень готовності, в цілому огттимізувати процес профе
сійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності.
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( татья посвящена одной и і актуальнейших проблем: пробле
ме профессиональной подготовки кадров управления. Автор утвер- 
дждает, что проэктирование образовательного процесса должно 
выходить из рефлексивного анализа социокультурной ситуации пе
рехода к рынку, удовлетворения социальных потребностей в специа
листах нового типа при построении инновационных форм и методов 
обучения управлению как специальному виду деятельности.

О. В. Диса

РОЛЬ ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ ТА ДИНАМІКА ЙОГО 
УСВІДОМЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ

Сучасна психологія дає можливість розглядати мисленнєву ді
яльність як суму розумових дій. Принципове значення понят тя дії 
для аналізу процесу мислення заключається в тому, що вона задові
льно пояснює усі види внутрішніх взаємовідносин суб'єкта з об'єктом 
в ході розумового процесу Внутрішня дія включає в себе як форми 
свідомого відображення дійсності, так і різноманітні компоненти нс- 
усвідомлюваної активності суб'єкта, за допомогою яких здійснюють
ся його взаємовідносини з об'єктом.

Співвідношення усвідомлюваних та нсусвідомлюваних компо
нентів у структурі конкретного розумового акта визначається йото 
видом, характером, а також місцем, яке він займає в загальній струк
турі діяльності суб'єкта. Зрозуміло, що в ході творчого мислення по
давляючу перевагу мають усвідомлені компоненти. Збільшення ж 
неусвідомлюваних компонентів у структурі розумового процесу має 
місце в різноманітних процесах автоматизації розумових актів як на
слідок їхнього розвитку, повторення і, відповідно, скорочення, згор- 
нутості, відходу зі свідомості. Такі акти за своєю сутністю переста
ють бути актами мислення, перетворюючись в розумові чи практичні 
навички, хоча і можуть бути використані як засіб рішення задач і за
сновані на ряді дуже істотних узагальнень. Саме узагальнений харак
тер автоматизованих дій - розумових і практичних - дозволяє суб'єкту 
активно використовувати їх у різних ситуаціях як засіб рішення різ
ного типу задач, у структурі яких вони складають неусвідомлювану 
основу дії.

На думку Я. А. Пономарьова уявляється можливим визначити 
загальну закономірність зростання питомої вати нсусвідомлюваних 
інтуїтивних компонентів також і у процесах творчого мислення, коли 
нове знання не виводиться за допомогою логічних дій із вже наявних 
посилок, а стає функцією таких процесів як інсайт, осяяння, здогад. 
Однак, оскільки існує декілька різних розумінь визначення "творчос



ті", критерії якої точно не визначені, то и і у процесах, які відносять 
до творчого мислення, роль і значимість неусвідомлюваних компоне
нтів також може бути дуже річною [4].

Здійснивши порівняльний аналіз декількох експериментальних 
досліджень, О. К. Тихомиров прийшов до висновку про те, що процес 
постійного співвіднесення дій, які здійснюються на усвідомлювано
му і неусвідомлюваному рівнях розумової діяльності, шляхом спів
віднесення її вербалізованих і невербалізованих компонентів, висту
пає як основний механізм регуляції мислення, визначення і відбору 
властивостей, елементів ситуації, формулювання нових гіпотез [5].

Рухаючись у напрямку поглиблення загальної уяви про неусві- 
домлюване в структурі усвідомленого Ю.Б.Гиппснрейтер [2] поряд з 
поняттям "дія" вводить поняття "процес" і розділяє неусвідомлюване 
на три класи:

1. Неусвідомлювані механізми свідомих дій.
2. Неусвідомлювані побудники свідомих дій.
3. "Надсвідомі" процеси.
Розглянемо кожний з названих класів.
Неусвідомлювані механізми свідомих дііі - цс технічні вико

навці, чи "чорнороби" свідомості. Багато хто з них утворюється шля
хом передачі функції свідомості на неусвідомлювані рівні. У цей 
клас автор включає:

а) неусвідомлювані автоматизми (ходьба, конвергенція очей, 
практичні навички, які формуються протягом життя і т.д.),

б) явища неусвідомлюваної установки (готовність організму 
до майбутнього дії);

в) неусвідомлювані супроводи свідомих дій (мимовільні рухи, 
міміка, пантоміміка, вегетативні реакції).

Клас неусвідомлюваних побудників свідомих дій складають 
побудники, які втиснуті зі свідомості, емоційно заряджені і час від 
часу прориваються у свідомість в особливій символічній формі. Ав
тор обірунтовує це положення свердженням Фрейда про те, шо пси
хіка ширше свідомості. Сховані знання - це теж психічні утворення, 
але вони неусвідомлені. Для їхнього усвідомлення потрібно посили
ти сліди минулих вражень. Іншими словами, неусвідомлювані побу-
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дники свідомих дій - це витиснуті зі свідомості переживання люди
ни, які мають великий енергетичний заряд. У свідомість вони не про
пускаються, свідомість робить їм опір, проте, вони прориваються у 
свідоме життя людини, приймаючи перекручену чи символічну фо
рму (сновидіння, помилкові дії і невротичні синдроми).

І нарешті, третій клас "надсвідомі процеси", який являє собою 
для нас найбільший інтерес. "Цс процеси утворення деякого інтегра
льного продукту великої свідомої роботи, який потім вторгається у 
свідоме життя людини у вигляді нової творчої ідеї, нового відношен
ня або життєвої установки, змінюючи подальший плин свідомості" 
[2 , 88].

Ю.Б.Гиппснрейтер подібні процеси поміщає поза свідомістю 
по двох причинах. По-перше, суб'єкт не знає того кінцевого підсумку, 
до якого приведе "надсвідомий" процес. Свідомі ж процеси передба
чають мсту дії, тобто ясне усвідомлення результату, до якого суб'єкт 
прагне. По-друге, невідомий момент, коли "надсвідомий" процес за
кінчиться; часто він завершується раптово, зненацька для суб'єкта. 
Свідомі ж дії передбачають контроль за наближенням до мсти і при
близну оцінку моменту, коли вона буде досягнута.

Для позначення інтуїтивних процесів автор гикористовує тер
мін - "надсвідомі", тому що термін "несвідомі" має занадто спеціаль
ний зміст у психоаналізі. Термін "надсвідомі" адекватно відбиває 
головну особливість цих процесів: "вони відбуваються над свідоміс
тю у тому сенсі, що їхній зміст і тимчасові масштаби значно більші 
всього того, що може умістити свідомість, проходячи через свідо
мість окремими своїми ділянками, вони як ціле перебувають за його 
межами" |2, 91]. За її розміркуванням до класу "надсвідомі" процеси 
треба віднести процеси творчого мислення. Таким чином підтвер
джується точка зору ряда психологів, про те, що в розумовій діяльно
сті беруть участь неусвідомлювані процеси, а джерелом творчості є 
інформація (знання), що перебуває за межами свідомості - у несвідо
мому (Фрейд) чи в надсвідомому (Гиппенрсйтср).

У зв'язку з цим виникають як мінімум два питання. По-перше - 
яким чином думка, що здійснила "прорив" з несвідомої сфери у сві
доме, утримується, фіксується у свідомості і включається у внут



рішній діалог суб"єкта мислення? Гіо-друге - який психологічний 
механізм забезпечує активізацію і узгодження усіх мислснневих ком
понентів у процесі творчого пошуку та сприяє генеруванню великої 
кількості альтернативних ідей? З'ясування цих питань, на нашу дум
ку. дасть певні підсгави для спроби побудови деяких нових теорети
чних положень відносно дінамики та органі зації творчого процесу.

Теоретичний аналіз наукових праць, присвячених розробці пи
тань творчого мислення, дозволяє нам висунути передбачення про тс, 
що у людей з творчим (дівергентним) типом мислення основним ме
ханізмом, забезпечуючим успішну постановку і розв'язання творчих 
зада9ч. є внутрішнє мовлення, яке на певних етапах творчого процесу 
може бути по-різному представлене у свідомості людини. Нагадаємо, 
що у свій час Б.Ф.Баєв, досліджуючи функціонально-динамичні осо
бливості внутрішнього мовлення в процесі породження і становлення 
думки, звернул увагу на рівень її усвідомлювання піддослідними в 
процесі розв'язання різних типів розумових задач. Автор встановив 
залежність між змістом мисленнєвої діяльності, зокрема ступенем 
насиченості її чугтєвообразними компонентами, і функціональним 
навантаженням внутрішнього мовлення. При наявності в мисленні 
наочної опори була помічена тенденція до значного скорочення внут
рішнього мовлення, і його участі в процесі розв'язання задач піддос
лідні не помічали. Розв'язання задач наочного, ситуативного харак
теру здійснювалось за допомогою чуттєвих засобів, тоді як мовні за
соби просто випадали з поля зору піддослідних, не усвідомлювались 
ними. Участь внутрішньго мовлення вони пов'Язували, як правило, 
лише з вузловими пунктами розв’язання задач |1, 119]. В процесі 
розв'язання абстрактних задач, де наочні образи не відіграють суттє
вої ролі власне мовна діяльність максимально активізовувалась та 
розгорталась, оскільки робота думки в такому разі являє собою опе
рування виключно словесним змістом. Піддослідні відмічали макси
мальне усвідомлення роботи внутрішнього мовлення і їх висловлю
вання свідчили про тс, що досвід, до якого вони зверталися, існував 
тільки у мовній формі [1, 12 1).

Таким чином, ми бачимо, що внутрішнє мовлення - це дина
мічний психічний процес, який, в залежності від складності та типу
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розумових задач, може бути по-різному представленим у свідомості 
людини. Не дивлячись на це, опора на існуючі теоретичні розробки 
та власний досвід досліджень |6, 7; 8 | дозволяють вважати, що неза
лежно від рівня рефлексії породження нової ідеї під час інтуїтивною 
проблиску відбувається саме за допомогою внутрішнього мовлення 
(чи певної його форми).

Несвідоме, будучи джерелом творчості, являє собою згусток 
досвіду історії й особистого досвіду людини; вихідним його джере
лом є пізнання, яке пов’язане з реальною суспільною практикою. По
вертаючись у сферу свідомості, запаси досвіду можуть піддаватися 
творчій обробці, як цс власт иво дія всієї діяльності мозку в процесі 
відображення У підсумку несвідоме, втягуючись в тканину свідомо
сті, стає джерелом нового пізнання [3]. Несвідоме в людини в кінце
вому рахунку залежить від її свідомості, бо вся невичерпна інформа
ція, яка зберігається в цій сфері, колись була вербалізованою та инте- 
ріоризованою ззовні. Витягти і розшифрувати її можна, на наш по
гляд, лише за допомогою внутрішнього мовлення, яке під час інтуї
тивного проблиску схоплює потрібну думку, проводить у свідомість, 
утримує її там і включає у внутрішній діалог, у ході якого вона логіч
но оформляється

Як показують спостереження, рівень усвідомлення внутріш
нього мовлення у творчому процесі дуже невеликий. Неважко зрозу
міти, що це має місце тому, що під час активного творчого пошуку 
воно максимально згортається, завдяки чому неусвідомлено охоплює 
найбільшу кількість альтернативних ідей (такий процес пошуку хара
ктерний для дивергентного типу мислення). Однак під час творчого 
процесу внутрішнє мовлення не зовсім звільняється від свідомого 
контролю. Контроль залишається і здійснюється завдяки тому, що 
свідомість має фокус, периферію і. нарешті, межу, за якою почина
ється область неусвідомлюваного [21. В залежності від типу розумо
вої задачі та форми мислення, внутрішнє мовлення займає певне мі
сце у цьому полі свідомості. Рух в один бік - цс відхід внутрішнього 
мовлення з фокуса свідомості на його периферію і з периферії - за 
його кордон, у галузь неусвідомлюваного. Рух у протилежний бік 
означає повернення внутрішнього мовлення у свідомість. Причому цс



повернення може бути результатом довільного наміру. Властивість 
внутрішнього мовлення чнов ставати усвідомленим дуже важлива, 
оскільки забезпечує перспективу її додаткового вдосконалення та 
розвитку. Така неймовірна динамічність і рухливість внутрішньої 
мови, що полягає в здатності переміщатися в межах і за межі свідо
мості, забезпечує проникнення інформації (знання, досвіду) із сфери 
несвідомого у поле свідомості, завдяки чому мислення збагачується 
новими нестандартними ідеями. На нашу думку, при рішенні склад
них творчих задач внутрішнє мовлення відходить від фокусу свідо
мості, до межі несвідомого (джерела творчості) і тому не повністю 
усвідомлюється та контролюється людиною.

Таким чином, ми прийшли до висновку, що внутрішнє мов
лення - це психологічне явище, яке в процесі мислення характеризу
ється складною динамікою усвідомлення і тому при його дослідженні 
інтроспективні методи недостатньо ефективні, а іноді і зовсім неін- 
формативні, особливо якщо це стосується творчого акту.
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І. М. Гояп 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОПВ

Загальновідомим є положення про те, що рівень та якість 
підготовки професійних кадрів значною мірою визначає перспективи 
економічного розвитку країни. Високий кадровий потенціал держави
- це об’єктивна нагальна потреба сьогодення і водночас важлива 
умова її перспективного і цивілізованого розвитку, умова входження 
в Європейське Співтовариство, у світовий цивілізований процес За 
таких умов стала об’єктивною необхідність посилення ролі теоретич
ного знання у підготовці спеціалістів, а саме: визначення принципово 
нових вимог до якості їх професійної підготовки, готовності до твор
чої трудової діяльності з оперативним урахуванням прогресуючих 
змін у всіх суспільно-виробничих сферах Йдеться про забезпечення 
випереджувального розвитку професійної освіти.

Проблема професійного розвитку вивчається представниками 
багатьох наукових дисциплін, в тому числі, представниками психо
логічної науки, які не дивлячись на різні концептуальні іасади схи
ляються до думки, що професійний розвиток особистості це резуль
тат впливу індивідуальних особливостей людини і соціокультурного 
середовища в єдиному процесі професіоналізації

Актуальність даного питання пояснюється, з одного боку, тим, 
що індивідуальні характеристики людини (установки, потреби, інте
реси, бажання, рівень домагань, особливості когштивної сфери і т и ) 
обумовлюють значний вплив на вибір професії і хід професійного 
становлення. Вони можуть як сприяти формуванню професійно- 
значущих якостей професіонала, професійної майстерності і творчо
му підходу до професійної діяльності, гак і перешкоджати їм, обумо
влюючи цим самим швидкі темпи професійної деформації. З другого 
боку, професійне самовизначення особистості не завершується із 
вибором професії і першими кроками оволодіння нею. Впродовж 
всього професійного навчання здійснюється подальше формування 
людини як суб’єкта праці, поглиблюються уявлення про майбутню



професійну спільність, особливості професійної діяльності. Форму
ється професійна спрямованість особистості як сукупність мотива
ційних утворень, які визначають вибір професії, успішність оволо
діння нею і ефективність її реалізації надалі (6. с. 143-157).

На кожній віковій стадії професійне становлення відрізняється 
своїм змістом і динамікою. Ми акцентуємо увагу на психологічних 
закономірностях професійного онтогенеза в період ранньої зрілості, 
початку якого передує завершення статевого дозрівання людини, ди
ференціація інтересів та розумових здібностей. Сформована відпові
дна система цінностей, ціннісний образ Я, готовність до саморозвит
ку, професійні наміри тощо.

Згідно тверджень Ш.Бюлер в продовж цього вікового періоду 
людина визначається із професійним вибором (цит. за (3)). Вона зна
ходиться на фазі адепта, коли вибір професій вже зроблений і почи
нається (продовжується) процес її освоєння, розуміння змісту профе
сії і своєї причетності до неї.

Хоча вибір професії вже зроблений, уявлення про змістовні ха
рактеристики майбутньої професійної діяльності далекі від ідеалу, в 
основному зорієнтовані на зовнішні сторони професії (2, с. 142). 
Тільки тоді, коли людина одержує можливість ознайомитись з де
якими видами професійних занять, коли бачить можливість реалізації 
саме в цій діяльності своїх особистісних цінностей -  в неї розвива
ється інтерес до професії. Саме на цьому етапі у своїх професійних 
пізнаннях вона потребує допомоги з боку усвідомлення та диферен
ціації професійного вибору. Мова йде про складне багатокомпонент
не утворення -  професійну орієнтацію.

Під професійною орієнтацією ми розуміємо відповідну соціа
льну установку на відповідний вид професійної діяльності, яка ви
ступає продуктом в:іаемодії ціннісних орієнтацій особистості і соціа
льної ситуації (5, с. 13,24).

З метою визначення особливостей професійної орієнтації у 
студентів психологів ми скористались відомою методикою С Бога- 
рової “Визначення умов та мотивації навчальної діяльності студентів 
інженерно-педагогічних спеціальностей”, методикою В. П. Бондарева 
“Вибір професії”, опитувальником Л. Н. Кабардової “Професійна
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готовність”, методикою визначення основних мотивів вибору профе
сії (Павлютенков Е. М.), а також розробленого нами варіанту методи
ки незакінчених речень, спрямованої на виявлення відношення сту
дентів до психології, як сфери професійної діяльності. Дослідженням 
було охоплено 374 студенти денної форми навчання філософського 
факультету спеціальності “Психологія”.

Отримані емпіричні дані відображають непросту ситуацію ви
бору студентами професії психолога, відношення їх до психології як 
до спеціальної науки, як до професії, навчальної дисципліни. Так, 
основними мотивами вибору даної професії студентами першого кур
су (див. мал. 1) стали: здобуття вищої освіти (76%), престиж професії 
(62%), добра заробітня плата (54%). саморсалізація (51%), спроба 
самостійносіі (36%), студентські пільги (характерно переважно для 
хлопців, пов’язані із відстрочкою від служби в ЗСУ) -  (17%), розши
рення кола знайомих, можливе створення сім’ї (18%) -  переважно 
для дівчат.

М о т и в и  в и б о р у  п р о ф е с і ї  с т у д е н т а м и  І-к у р с у
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Мал. 1

Ієрархія професійних мотивів, їх змістовні характеристики (які 
відображають процес становлення провідної діяльності, а також ви
ражають спрямованість суб'єкта діяльності) для студентів старших 
курсів були дещо іншими. Так, провідними мотивами вибору про
фесії студентами п’ятого курсу (див. мал.2) стали: отримання вищої 
освіти (67%), можливість самовдосконалення (44%). розширення меж



професійної придатності (58%), професійна кар’єра (32%), одержання 
теоретично-практичних навичок (51%).
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Мал. 2
Дещо іншою була мотиваційна сфера сгудентів третього курсу. 

Аналіз емпіричних даних дозволяє констатувати своєрідну кризову 
ситуацію викликаною суперечностями поглядів на професійну діяль
ність до вступу у вуз і реальним уявленням про зміст, умови та перс
пективи професії психолога в майбутньому. Індивідуальна нсусвідо- 
млюваність цінності психологічних знань, стереотип "всемогутності" 
психології як науки, виступили деформуючими факторами професій
ної спрямованості (Див. мал.З).

Вже 62 % студентів третього курсу не вважають професію пси
холога престижною, 68 % -  не мають чіткого уявлення про специфіку 
і умови роботи психолога, 14% -  взагалі оцінюють свій вибір невда
лим, звинувачуючи при цьому батьків (9%), 5% -  невдалість власного 
професійного вибору пов’язують із прогалинами профорієнтаційної 
роботи попереднього навчально-виховного заклад)'. Крім того, як 
зазначило 34% студентів третього курсу перше знайомство з майбут
ньою професією під час навчально-о.знайомлюючої та виробничої 
практик значною мірою змінює їхню професійну спрямованість.

Заслуговують на увагу дані щодо вибору студентами майбут
нього місця роботи: 38 % п’ятикурсників пов'язують свою професій
ну діяльність із виробничою психологією, 42% -  з клінічно га пато

психологією, 54% -  із управлінською, 68 % -  з психологією бізнесу, 
66% -  із кримінальною та судовою. І тільки 33% першокурсників і 
18% п’ятикурсників віддають перевагу роботі в загальноосвітній 
школі.

Мотиваційна сфера студентів ІІІ-студентів
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Мал. З

Розкрити свій науковий потенціал бажає іільки 7% студенті в- 
випускників, і 5% -  бачить себе в ролі викладачів вузу.

Є очевидним, шо мотиваційні характеристики ніколи не ви
ступають ізольовано, а розвиваються і проявляються в діяльності (в 
нашому випадку навчальна діяльність), як складне інтегральне утво
рення, як синтез багатьох особистісних, інтелектуальних та вольових 
якостей (І, с.253). Емоційна сфера виконує в мотивації енергетичну 
функцію, вольова -  визначає дієвість і стійкість мотивації, а інтелек
туальна -  пов’язана із змістовним боком мотивів. Цікаві, на наш по
гляд дані, пов’язані із вибором професії і успішністю її оволодіння 
Так, сам факт наявності першокурсника в числі студентів психологі
чної спеціальності не означає стовідсоткового його професійного 
самовизначення. Рекламні кампанії, спонукання батьків, думка авто
ритетних ровесників, -  загалом поспіх зроблений у виборі майбут
ньої професії породжує значні труднощі у процесі оволодіння профе
сійними знаннями, вміннями, навичками. Так, 33% студентів відчу



вають певні труднощі в засвоєнні матеріалу фундаментальних га 
професійно-зорієнтованих дисциплін, 28% -  одержують незадовільні 
оцінки при поточних та семестрових контрольних заходах, 11 % -  
взагалі розчарувались в обраній професії. Загалом, значна більшість 
студентів “визнає" психологію як самостійну сферу знань про люди
ну, її психічний устрій, пов’язуючи тільки з нею прогрес людства в 
цілому. Хоча 34% респондентів просто застосовують абстрактно- 
нейтральні формулювання, інші ( 1 1 %) -  взагалі позбавлені будь-яких 
змістовних міркувань.

Одержані дані дозволяють стверджувати, що вибір студентами 
професії психолога був мотивований не наявністю стійких мотива
ційних утворень, тобто інтересу до психологічних знань, бажання 
допомагати людям у вирішенні їхніх проблем, прагненням бути саме 
в цій професійній спільності, усвідомлювати і визнавати себе психо- 
логом-нрофесіоналом та ін., а лише можливістю задоволення так зва
ної соціальної зорієнтованості на вищу освіту.

Проведений нами аналіз провідних професійних мотивів, їх 
динамічні та змістовні характеристики, іцо в свою чергу відобража
ють процес становлення провідної діяльності, а також виражають 
професійну спрямованість студентів-психологів, дозволяють зробити 
наступні висновки.

Професійна орієнтація студентів-психологів -  це науково-прак
тична система підготовки особистості до вільного, самостійного і 
свідомого професійного самовизначення та самореалізації. Основне 
завдання вузівської системи професійної орієнтації полягає в огітимі- 
зації взаємозв’язків між інтересами, бажаннями, прагненнями, здіб
ностями, можливостями особистості, різноманітними видами спеціа
лізації професійної діяльності та формування нового типу спєціаліс- 
та-професіонала і попитом на нього на ринку праці.

Сукупність одержаних нами даних дозволяє констатувати на
ступні особливості професійної орієнтації студентів психологів.

На першому курсі головна орієнтація в професійній сфері 
пов’язана з низьким рівнем усвідомлення провідних професійних 
мотивів і змісту професійної діяльності. Професійний вибір обумов

лений загально соціальними цінностями вищої освіти. Відсутнє реф
лексивне відношення до навчальної діяльності як одного із важливих 
чинників глибокої професійної компетентності.

На другому курсі професійна орієнтація пов'язана із розумін
ням змісту' майбутньої професійної діяльності і своєї причетності до 
неї. Ідеалізовані уявлення про професійну спільність сні вставляються 
із реальністю і її відповідністю здібностям.

На третьому курсі спосгерігається спад професійного самови
значення. Відношення до психології визначається наявними профе
сійними можливостями. Студент постає перед дилемою вибору М ІЖ  

невизначеними, а іноді і негативними ставленнями до обраної профе
сії та продовженням навчання в вузі

На четвертому курсі спостерігаються значний ріст позитивного 
відношення до психологічних дисциплін. Орієнтація у професійній 
сфері пов’язана із визначеною спеціалізацією і власними професій
ними можливостями в даній сфері. Пракгичний досвід і вміння оде
ржані в ході виробничих практик виступають в якості основного ссн- 
сібілізуючого фактору розвитку професійної сфери особистості. Від
буваємся поступове підвищення міри інтегрованості всієї професій
ної орієнтованості.

На п'ятому курсі виникають нові внутрішні суперечності між 
власними професійними можливостями і попитом їх на ринку робо
чої сили. Спостерігається неспівпадання обраної спеціалізації із за
питами ринку праці: малоінформованісгь про сучасне виробництво 
може привести до появи різного роду “захисних” мотивів, які в свою 
черіу можуть спонукати студента випускника до зміни професійної 
спрямованості.

Завершуючи, необхідно зауважити, що проведений нами аналіз 
є не що інше, як гіпотетичне припущення, оскільки розкрити стан 
реального генезу професійної орієнтації, що можливо лише за умов 
повноцінного лонгітюдного дослідження. Але з вже існуючого 
досвіду побудови систематичної професійної роботи у вузі 
відомо, що не тільки самі студенти, але і їх батьки, викладачі



зацікавлені в тому, щоб психологічна праця надала незаперечну до
помогу у вирішенні такого важливого питання як вибір професії.
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The article describes peculiarities o f  psychology students profes

sional orientation.
Analysis o f  main professional motives, their dynamic and semantic

characteristics is conducted which in its turn reveals making the leading 
activity and shows professional motivation o f  psychology students.

О. ЇМ. Швед

СПІЛКУВАННЯ ЯК СФЕРА СТАНОВЛЕННЯ 
СТУДЕНТА У ВУЗІ

Студентська молодь е об’єктом широких психологічних до
сліджень як за рубежем, так і в нашій країні. Головна причина інтере
су дослідників до студентства пов’язана із зростанням соціально зу
мовлених вимог до якосгі підготовки фахівців. Студент вузу постас 
як одна із найважливіших постатей майбутнього суспільства, його 
прогресивного розвитку та демократичних перетворень. Крім того, 
студенство розглядають як об’єкт вивчення ще й тому, що зміна соці
ального статусу недавнього школяра, перехід до нової навчальної 
структури - вузу веде до змін у діяльності особистості. Студент, ІІО- 
падаючи в нову, ще невідому для нього ситуацію вищого навчального 
закладу, починає засвоювати існуючі тут норми, цінності, правила 
поведінки, особливості як своєї нової діяльності, так і діяльності тої 
структури, в якій він опинився. Тобто, розвиток особистості молодої 
людини відбувається у якісно нових умовах.

Під розвитком особистості розуміють процес її формування 
як соціальної якості індивіда в результаті соціалізації і виховання. 
Загалом, становлення особистості можна уявити як процес входження 
людини в нове соціальне середовище і інтеграцію в ньому як резуль
тат цього процесу (7, с.262). Велике значення в сучасній соціалізації 
молодої людини належить освіті і здобуттю професії. Вуз постає як 
один із закладів, який забезпечує молодь освітою і готує її до майбут
ньої професійної діяльності. Сучасні юнаки та дівчата прагнуть реалі
зувати себе в професійній діяльності, розвиваючи свої здібності і про
являючи можливості. (1, с.44) Ці тенденції сучасної соціалізації охоп
люють все більшу кількість молоді і відображаються на процесі ста
новлення конкретної особистості.

Методологічним принципом, який дає можливість розкрити 
специфіку становлення особистості, що змінюється у змінюваному 
світі, є принцип активної взаємодії індивіда з середовищем. (6, с.63) 
Активність особистості відображається в процесі її діяльності. Прові-
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дною діяльністю студента виступає навчання, спрямоване на здобут
тя за допомогою засобів спілкування теоретичних знань і пов’язаних
з ними умінь і навичок в різних сферах суспільного знання (5, с.396). 
Ефективність самостійної роботи студента залежить від його актив
ності і мотивації навчання. Тобто, навчальна діяльність студента є 
тою основною діяльністю, в якій відображаються особливості його 
соціалізації у вузі. Процес навчання є невід'ємним від процесу спіл
кування. Попадаючи в нове середовище, молода людина прагне знай
ти однодумців, встановлює нові соціальні контакти в ще не досить 
знайомому середовищі, її спілкування з оточуючими стає опосоред- 
коване рамками вузу і набуває якісно нового характеру. Залежно від 
того, наскільки це нове спілкування буде задовільняти особистість, 
наскільки вона зможе себе реалізувати в ньому, настільки ефектив
нішою буде діяльність (а в даному випадку -  навчання) молодої лю
дини. Крім того, взаємодія студента з викладачем носить комунікати
вний характер. Тут мова йде про педагогічне спілкування як особли
вим чином організоване спілкування, в процесі якого відбувається 
управління пізнанням, засвоєнням суспільно-історичного досвіду, 
відтворення і засвоєння всіх видів діяльності (3, с. 43).

Загалом, становлення особистості студента опосередковане 
особливостями його спілкування і відображається в процесі навчання. 
Дана думка заслуговує на експериментальне підтвердження. Спілку
вання як особистіша потреба студента у вузі вивчалась за допомогою 
методики для визначення рівня потреби у спілкуванні (ПО) (Ю. М О > 
лов, В. І. Шкуркін, Л. П. Орлова, 1974) (4). Тест містить твердження, 
які корелюють із ознаками двох протилежних груп: з високим і низь
ким рівнем потреби у спілкуванні. За допомогою даного тесту виді
ляють п’ять рівнів потреби у спілкуванні: низький, нижче середнього, 
середній, вище середнього, високий. Для визначення ефективністі 
навчальної діяльності у вузі використано методику «Мотивація на
вчання у вузі», запропоновану Т. И. Ільїною (2). У ній є три шкали: 
«придбання знань» (прагнення до придбання шань, допитливість); 
«оволодіння професією» (прагнення опанувати професійними знан
нями і сформувати професійно важливі якості); «одержання диплома» 
(прагнення придбати диплом при формальному засвоєнні знань, праг

нення до пошуку обхідних шляхів при здачі іспитів і заліків). Крім 
того, методика дає можливість виявити адекватність вибору обраної 
професії.

Для підтвердження результатів даних методик ми викорис
тали анкету, яка включає в себе питання пов'язані із сприйманням 
студентами відносин в академгрупі, рівнем задоволення спілкуанням 
серед одногрупників, пізнавальною активністю та самостійною робо
тою студент ів, мотивацією навчання у вузі.

В опитуванні брало участь 220 студентів Прикарпатського 
університету філософського, педагогічного та історичного факульте
тів. Слід сказати, що студентська аудиторія була різновікова -  до до
слідження були залучені студенти 1-ю, 3-го, 5-го курсів.

Аналіз результатів тесту для визначення рівня потреби у спі
лкуванні показав, що серед студентів, незалежно від тендерних та 
вікових характеристик, переважає низький рівень потреби у спілку
ванні (52,3%) та нижче середнього (29,5%) Високий рівень потреби 
у спілкуванні має найнижчий показник -  1 ,7% Серед опитуваних 5- 
го курсу такий показник відсутній взагалі.

Дня показників середнього та вище середнього рівня иортеби 
у спілкуванні характерна тенденція зниження з віком відсотку студе
нтів.

Слід відзначити, що юнакам характерний більший відсоток 
низького рівня потреби у спілкуванні (60,6%), ніж дівчатам (48,8%)

Таблиця. 1
Визначення рівня потреби у  спілкуванні

Рівень по греби V 
спілкуванні

Стать Курси Іісьото
Чол. Жін. 1 1 3 5

Кі л ь к і с т ь, %
Низький 60,6 48,8 40,2 63,5 Г 55,0 52,3
Нижче середи. 29,6 29,5 29,3 24.7 36,7 29,5
Середній 5,6 10,8 14,1 7,1 5,0 9,3
Вище середи. 2,8 9,0 13,0 3,5 3,3 7,2
Високий 1,4 1,8 3,3 1,2 1 - _...Р  _ і
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Кількісний аналіз даних методики "Мотивація навчання у ву
зі” дав змогу виявити переважаючі мотиви навчання у вузі серед сту
дентів 1-х, 3-х, 5-х курсів. Мотивація “одержання диплому” є домі
нуючою серед опитуваних, незалежно від статі та вікової категорії. 
Спостерігається тенденція (з невеликими відмінностями) зниження з 
віком показника переваги даної мотивації (найбільший показник на 1- 
му курсі, найменший -  на 5-му).

Мотивація "придбання знань” займає другу позицію. З віком 
актуальність даного мотиву дещо знижується.

Мотивація “оволодіння професією"мас найнижчі показники. 
У таблиці дані показники середнього балу кожного мотиву 

(оскільки при обробці результатів школи по трьох видах мотивів у 
балах мають різне кількісне значення, то для зручності середній бал 
ми показали у відсотковому відношенні).

Таблиця 2
Мотивація навчання студентів у  вузі

Мотиви Курси Всього, 
% ( сер. 

бал)
1-ий, % 

(сер. бал)
3-ій, % 

(сер. бал)
5-ий, % 

(сер. бал)
І Іридбання знань 46,8 45,2 38,5 44,12
Оволодіння професією 42 32,5 36 37
Одержання диплому 74,5 74 55 69,4

Тобто, у навчальній діяльності студентів ми прослідкували 
таку ієрархію мотивів, яка не залежить від статевих чи вікових харак
теристик: одержання диплому, придбання знань, оволодіння профссі-

У кількісному співвідношенні мотиву “придбання знань” на
дають перевагу 36,4% студентів, 4,6% прагнуть оволодіти професією, 
66,5% навчаються у вузі, щоб одержати диплом. Слід відмітити, що 
існує ряд студентів, у яких за показниками переважаючими є два мо
тиви. Істотних відмінностей за статевими та віковими показниками 
не відмічалось.

За допомогою даної методики дослідили і адекватність вибо
ру професії. Слід сказати, що І/3 опитуваних (.33,1%) задоволені об-

Збірник наукових праиь: філософія, соціологія психологія_____________________________

раною прфесією, для 2/3 (66,9%) студентів основний мотив навчан
ня у вузі -  одержання диплому.

Співвідношення рівня потреби у спілкуванні та мотивації 
навчання відображено у табл.З та графіку 1.

Взаємозв'язок рівня потреби у спілкуванні та мотивації на
вчання.

'Таблиця З

Рівень по греби у 
спілкуванні ^

Мотивація
навчання

1 Іиіькии,
%

Нижче 
середи .

%

Середній,
%

Вище
середі І..%

! 
1

І Іридбання знань 30,2 32.6 18,6 15,1 3.5
Оволодіння професією 54,2 27,3 18,2 0 0
Одержання диплому 42,7 35,7 15,9 5,1 <),<>



Аналізуючи результати анкети за допомогою факторного ана
лізу, ми виявили ряд запитань, відповіді на які є взаємопов’язані.

Для більшості студентів (57,5%) одногрупники є людьми, з 
якими вони не тільки вчаться, але проводять вільний час. Половина з 
них (51%) швидко і легко знайшли спільну мову з одногрупниками, 
42% — нормально адаптувались в групі, але дотримуються більш фо
рмальних відносин. У 42,4% студентів спілкування опосередковане 
рамками вузу, з них у 66% спілкування з одногрупниками носить фо
рмальний характер. Більшість студентів (62,2%) у спілкуванні з одно
групниками охоплюють всі сфери свого життя, з них 64.8% сприй
мають одногрупників як людей, з якими вони і навчаються у вузі і 
проводять вільний час.

47,9% студентів обговорюють проблеми, висунуті викладача
ми на заняттях іноді, з них 12 ,2% спілкуються з одногрупниками суто 
про справи, пов'язані з університетом. Виявлено залежність між по
казниками обговорення проблем, які висуваються на заняттях і об
меженням спілкування суто про університетські справи. Так, при пе
реважанні формального спілкування, яке стосується тільки проблем, 
пов’язаних з навчанням, зменшується частота обговорення питань, 
висунутих викладачем на занятті.

Більшість студентів краще засвоюють матеріал, коли викладач 
вступає з ними в діалог (76%), з них 61,5% краще сприймають інфо
рмацію в процесі спілкування. 7,6% ефективніше засвоюють матеріал 
під час самостійного опрацювання, з них 77,8% краще сприймають 
інформацію в процесі самостійного прочитування.

Студентська група по-різному задовільняє потребу у спілку
ванні кожного її члена. Так, тих хто справді має задоволену потребу у 
спілкуванні серед одногрупників 29,8%, з них 70,4% -  сприймають 
одногрупників як друзів, 74,6% — цікавляться проблемами станов
лення і розвитку особистості. У 49,1% студентів спілкування оціню
ють як формальність, з них 53,8% нормально адаптувались у групі, 
але дотримуються формальних відносин. 2 1 % опитуваних мають не- 
задоволену потребу в спілкуванні, з них 68% дотримуються форма
льних відносин.

Атмосфера у студентській групі дозволяє у великій мірі реалі
зувати свої пізнавальні потреби 30,7% студентам, з них 74% свої 
думки висловлюють краще усно. 58% вважають, що атмосфера у їх
ній академгрупі не сприяє прояву ініціативи у навчанні, з них 58%

підтримують формальні відносини з одногрупниками, 53% -  іноді 
обговорюють з одногрупниками проблеми, висунуті викладачем на 
заняттях.

Показники про рівень задоволення потреби у спілкуванні серед 
одногрупників представлено на графіку 2. Дані про можливість реалі
зації пізнавальних потреб в академгрупі зображено на графіку 3.

Графік 2. Взаємини в студентській групі.

Графік 3. Атмосфера в академгрупі
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Порівнявши ці два результати, бачимо подібність між ними. 
Гак, подібні показники незадоволеної потреби у спілкуванні і відсут
ності бажання вчитися, при переважанні формальних відносин пере
важає ситуація, яка не сприяє прояву ініціативи у навчанні.

61% студентів при наявності проблеми навчального характеру 
прагнуть зробити свій внесок у її розв'язок, з них 69% при спілкуван
ні з одногрупниками охоплюють всі сфери життя, 62% краще вислов
люють думки усно. 82% ефективніше засвоюють матеріал, коли ви
кладач вступає в діалог з аудиторією, 34% вважають, що атмосфера 
групи дозволяє у великій мірі задовільніші свої пізнавальні можли
вості.

16,8% студентів уникають вирішення проблеми навчального 
характеру, перекладають цс на інших. З них 52% практично не обго
ворюють питання, висунуті викладачами на заняттях.

39 % вважають навчання у вузі підготовкою до професійної ді
яльності у даній галузі. З них 7,5% обмежують своє спілкування суто 
справами, пов'я даними з університетом, 84.95% краще засвоюють 
матеріал, коли викладач вступає в діалог з аудиторією, 77,4% при 
вирішенні проблеми навчального характеру прагнуть зробити свій 
внесок у її розв’зок, 4,3% надають перевагу, щоб її вирішили інші.

57,14% навчаються у вузі, щоб здобути вищу освіту (див.гр.
4). З них 20,6% спілкуються в основному з приводу у ніверситетських 
питань, 70,6 % краще засвоюють матеріал, коли викладач вступає в 
діалог з аудиторією, 50.7% прагнуть зробити свій внесок у вирішення 
проблеми навчального характеру, 23,5% надають перевагу, щоб її 
вирішили інші.

Як бачимо, існує взаємозв'язок між мотивацією навчання у 
вузі, стилем спілкування серед одногрупників та активністю студен
тів на заняттях. Так, при мотивації навчання у вузі як підготовки до 
професійної діяльності нижчі показники формального спілкування, 
вищі показники активності студентів на заняттях.Більшість студентів 
(74,4%) зацікавлені рядом дисциплін через те, що викладач вміє заці
кавити і подати матеріал. Серед них 82,5% краще засвоюють матері
ал, коли викладач вступає в діалог з аудиторією. 66, 1% прагнуть зро

бити свій внесок у розв’язок проблеми навчального характеру. Такі 
дані показують взаємозв’язок між професійними вміннями викладача 
та активністю студентів.

Графік 4. Що для вас є навчання у вузі.
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Самостійний поглиблений інтерес до дисциплін проявляє 16% 
студентів Серед них 47,4% іноді обговорюють проблеми, висунуті 
викладачами на заняттях. 50% мають задоволену погребу у спілку
ванні серед одногорупників, 29% прагнуть самостійно вирішити про
блему навчального характеру. 71% сприймають навчання у вузі як 
підготовку до професійної діяльності у даній галузі. Більшість студе
нтів (59,2%) іноді проявляють самостійний поглиблений інтерес до 
дисциплін. Серед них 54% іноді обговорюють з одногрупниками 
проблеми, висунуті викладачами на заняттях, 46,8% відносини у сту
дентській групі сприймають як формальні, 56,7% навчаються у вузі, 
щоб здобути вищу освіту 24,8% рідко проявляють самостійний інте
рес до дисциплін. Серед них 66, 1% вважають, що взаємини в їхній 
академгрупі носять формальний характер, 76,3% мстою навчання у 
вузі мають здобуття вищої освіти. Тобто, виявлено зв’язок між само
стійною роботою студентів, задоволеністю потребою у спілкуванні та 
мотивацією навчання у вузі.

Співставимо результати кожної методики.



Збірник наукових прань філософія, соціологія, психологія_____________________________

Досить інформативним є порівняння даних за визначенням 
мотивації навчання у вузі та виявленням рівня потреби у спілкуванні.

Так, серед студентів переважає низький (52.3%) та нижчий 
середнього (29,5%) рівні потреби у спілкуванні. Відповідно 66,9% 
студентів основним мотивом навчання у вузі бачать здобуття вищої 
освіти. Графік 1 показує зв'язок між рівнем потреби у спілкуванні та 
мотивацією навчання. Слід відзначити, що існує ряд студентів, у яких 
аналіз результатів дослідження показав пріоритет двох мотивів, а не 
одного. Серед опитуваних (36,4%), в яких домінує мотив “придбання 
знань”, 30,2% мають низький рівень потреби у спілкуванні, 32,6% -  
нижчий середнього, 18,6% -  середній, 1 5 ,1 % -вище середнього, 3,5%
-  високий рівень потреби у спілкуванні Для 4,6% студентів основний 
мотив навчання у вузі -  оволодіння професією. Серед них 54,5% ма
ють низький рівень потреби у спілкуванні, 27,3% -  нижче серед
нього, 18,2% -  середній рівень потреби у спілкуванні. Високий та 
вище середнього рівні потреби у спілкуванні у даної категорії студе
нтів не спостерігається. Більшість студентів (66,9%) навчаються у 
вузі, щоб одержати диплом. Серед них 42,7% мають низький рівень 
потреби у спілкуванні, 35,7% -  нижчий середнього. 15,9% -  серед
ній, 5, 1% -- вище середнього, 0,6% -  високий рівень потреби у спіл
куванні. Результати методики "Мотивація навчання у вузі” дають нам 
дані і про адекватність вибору професії. Адекватний вибір професії 
зробило 33,1% студентів Одержання диплому як головний мотив 
навчання у вузі характерний 66,9% студентів. Результати досліджен
ня показують, що у студентів переважає низький (52,3%) та нижчий 
середнього (29,5%) рівні потреби у спілкуванні. Низькі показники 
середнього (9,3%) та вище середнього (7,2%) рівнів потреби у спілку
ванні. Зовсім незначний показник високого рівня потреби у спілку
ванні (1,7%).

Заслуговує на увагу порівняльний аналіз відповідей студен
тів на деякі питання анкети (див.гр. 2, 3, 4) та вище вказаних резуль
татів дослідження. Спілкування у студентській групі для більшості 
опитуваних носить формальний характер (49,16%), більшість студен
тів бачать атмосферу групи такою, що не сприяє прояву ініціативи у
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навчанні (58%), 57,14% навчаються у вузі, щоб здобути вищу освіту. 
2 1 % студентів в середовищі одногрупників мають незадоволену по
требу у спілкуванні, у 11,3% атмосфера у академгрупі не викликає 
бажання вчитися, 3.8% сприймають навчання у вузі як небажану тра
ту часу. 29.8% студентів серед одногрупників мають повністю задо
волену потребу у спілкуванні, 30,7% можуть в атмосфері академгру- 
пи реалізовувати свої пізнавальні можливості, 39°о оцінюють на
вчання у вузі як підготовку до професійної діяльності.

Підсумовуючи результати дослідження, можна зробити на
ступні висновки

У студентів переважає низький та нижче середнього рівні потре
би в спілкуванні.

— Основна мотивація навчання молоді у вузі -  одержання диплому, 
відповідно малий відсоток студентів адекватно обрало професію

-  Результати анкетування показали, що атмосфера у академгрунах 
носить більш формальний характер, більшість студентів сприй
мають спілкування з одногрупниками як формальність, відповід
но атмосфера у групі не сприяє прояву ініціативи у навчанні, го
ловна мета навчання у вузі -  здобуття вищої освіти. Слід відзна
чити. що, крім гого.що у студентів переважає низький та нижче 
середнього рівні потреби у спілкуванні, ще й до того переважає 
відсутність повної задоволеності потреби у спілкуванні, перева
жає формальний характер взаємодії.

Як бачимо, в рамках даної проблеми існує широке поле для 
діяльності психологів з приводу становлення особистості юнаків та 
дівчат у вищих навчальних закладах, суть якої полягає у психокорек
ції спілкування серед студентської молоді, створення сприятливого 
соціально-психологічного клімату, впливу на мотивацію навчання у 
вузі.
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]п paper the writer considers process o f  communication as an orb 
o f  a becoming o f  the student in a higher educational establishment. The 
analysis o f  the given problem is founded on practical probing. The 
students o f  PreCarpathian University participated in inquiry. Were 
investigated a level o f  need in communication and motivation o f  learning 
activity in a higher educational establishment.

JI. Мойсчч пк’о

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЗАДУМУ 
ТВОРЧИХ МАТЕМАТИЧНИХ ЗАДАЧ

Психологічні дослідження творчих математичних процесів 
це дослідження процесів, що пов'язані і і розв'я зуванням нестандарт
них математичних задач, народженням математичних відкриттів, 
створенням нових математичних теорій. Хоч ця тема дослідження не 
нова і містить чималі наробки, проте існує баг ато не з'ясованого, не
зрозумілого психологам у процесах математичного мислення і твор
чого математичного мислення зокрема. Дослідники давно вже відмо
вились від пошуку “математичної гулі" в мозку людини, але і адек
ватної моделі творчого математичного процесу не створено також.

Одним із важливих сторін психологічного дослідження твор
чого математичного процесу є процес формування задуму Його вив
чення було в центрі уваги нашого експериментального дослідження, 
яке проводилось із студентами інженерних спеціальностей Івано- 
Франківського національного технічного університету нафти і га зу

Ми підібрали 23 серії математичних завдань, що, на нашу 
думку, охоплювали рі зні сторони творчого математичного процесу 
Серед них були серії задач на знаходження невідомого, на доведення, 
на побудову, на дослідження, на логічні міркування, на утворення 
математичних понять, на складання задач заданого типу, були серії 
задач, що ро зв’язуються за допомогою рівнянь, що приводят ь до са
мообмеження, що пов'язані з просторовою уявою, що містять різну 
ступінь наглядності, з вза ем о про н и каюч 11 м и елементами, з декіль
кома розв'язками, з надлишковим складом умови, з несформульо- 
ваним -запитанням, з недостаючими даними, нереальні задачі й г.п.

Учасники експерименту розв'язували по одній задачі з кож
ної серії, що дало можливість створити більш-менш цілісну характе
ристику специфіки процесу формування задуму творчих математич
них задач.

Спектр математичних задач дуже широкий Зміст прийомів, 
що застосовуються, дуже різний. Тому, на перший погляд, тс, що



об'єднує їх під спільною на шою “математичні задачі” (наявність аб- 
сірактних формалізованих об'єктів, частину з яких необхідно визна
чити так, щоб задовільнити певні математичні умови) не дає впев- 
ненності в тому, що існує узагальнений механізм формування їх 
розв'язку. З іншої сторони, розчленити процес пошуку розв’язку за 
домінуючими в кожній галузі математики пошуковими прийомами -  
означало б загубити ідею дослідження творчого пошукового процесу 
математиків.

Аналізуючи мислительні прийоми при вирішенні творчих 
математичних завдань наголосимо на паралельному існуванні двох 
тенденцій, двох основних напрямів пошуку: аксіоматичного і конс
труктивного (функціонального). Звичайно, вони не існують в чисто
му вигляді, бо суб’єкт розв’язування математичної задачі 20 століття 
в достатній мірі володіє обома методами, знання про які, набував у 
процесі навчання на всіх його рівнях і має багатий досвід застосуван
ня кожного з них.

За аксіоматичним підходом результат отримується за допо
могою ланцюга посилань на означення, аксіоми, теореми, відомі 
суб'єкту, і одержання з них логічних наслідків Пізніше до них дода
ють ще інші аксіоми, теореми чи означення і дістають нові наслідки 
Так будується логічний ланцюг, в результаті чого дістається бажаний 
результат. Так, наприклад, доводяться теореми у шкільному курсі 
геометрії.

За конструктивним підходом, будується певна математична 
конструкція: вираз, функція, що описує математичну проблемну си
туацію Наприклад, вводять невідому величину, що позначає шукане, 
за її допомогою складають рівняння, що описує задачну ситуацію, 
розв'язують цс рівняння (знаходять значення невідомої величини). 
Розв'язок рівняння є значенням шуканої величини, або її складові.

Доцільність застосування того, чи іншого напрямку пошуку 
ситуативна і залежить від типу задач і суб'єктивних чинників.

Описані процедури аксіоматичного і конструктивного пошу
кових процесів на перший погляд разючо відрізняються, але вони 
мають багато спільного. Головне, що їх об’єднує - це тс, що в основі 
обох напрямків пошуку є процес висування і перевірки гіпотез про

шляхи розв’язування. Адже, процес розв’язування будь-якої творчої 
математичної задачі -  цс багатоступінчатий процес наближення до 
бажаного результату через висування, перевірку і відбір різних ідей 
(гіпотез), прогнозів.

Різниця прогнозування при розв'язуванні задач на основі 
вказаних підходів полягає в змісті гіпотез. В першому випадку - це 
гіпотези про структурні елементи, про їх функції, взаємозв'язок. В 
другому випадку - це гіпотези про тс, яку величину доцільніше фор
малізувати у невідому шукану, як і який процес описати рівнянням.

В обох напрямах будь-яка гіпотеза наближає розв’язок, фор
мує суб'єктивне уявлення про нього В першому випадку обстежен
ню через гіпотези піддаються структурні елементи задачі, вивчається 
продукт, що є результатом поєднання їх властивостей, впливу одного 
елемента на інший в контексті тієї математичної теорії, до якої нале
жать задачі (алгебра, геометрія, математичний аналіз і т и ). В друго
му випадку гіпотеза об'єднує певні структурні елементи у функціо
нальну залежність і через неї також формує уявлення про взаємо
зв'язок структурних одиниць. Не відразу (з першої гіпотези) вдається 
скласт и уявлення про шуканий розв’язок в обох випадках. Нові гіпо
тези висувають на передній план інші елементи з іншими власти
востями, іншими взаємозв’язками. В одному випадку будується ін
ший логічний ланцюг властивостей та їх наслідків, в іншому - скла
дається інше рівняння і т.д. При цьому, в аксіоматичному напрямі 
пошуку, часто акцент прогнозування зміщується на виявлення нових 
властивостей вибраного елементу, а у конструкіивному - на мегоди 
розв’язування утвореного рівняння.

Бажаний результат деколи досягається, коли у аксіоматичний 
метод вплітаються елемент и конструктивного, як допоміжної о мето
ду (наприклад, значення величини певного елементу обчислюють за 
допомогою введення невідомої) і навпаки (утворене рівняння деколи 
спрощується на основі відомого означення чи певної властивості та
ких рівнянь).

Проведене нами дослідження формування задуму в процесі 
розв’язування творчих математичних задач дає право стверджувати, 
що якісна характеристика відмінностей пошукової діяльності більше
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пов’язана із змістом (класом, типом задач) і суб’єктивними мисли- 
тельними тенденціями того, хто їх розв’язує, а не з описаними вище 
концепціями побудови математичних теорій.

Аналізуючи процес формування задуму творчих математич
них задач, ми застосували системний підхід, умовно виділивши 
когнітивний, операційний і особистісні компоненти цього процесу.

Одержані результати підтверджують, що успішність пошуко
вих дій піддослідних залежить від рівня їх знань і попереднього 
досвіду (когнітивного компоненту' мислення).

У кожній математичній задачі зазвичай виділяють вимогу і 
умову, що визначає шляхи реалізації цієї вимоги. Під ідеєю, задумом 
чадячі мають на увазі проміжні стратегічні і тактичні цілі, що не за
дані явно, але вимагають своєї постановки і вирішення 11, 2]. Так як 
творча задача має своєю ознакою замасковані в початковій позиції 
орієнтири, що призводять суб’єкта до розв’язку, то його завдання при 
формуванні задуму в першу чергу зводиться до відшукання таких 
орієнтирів. Звісно, що вони груигуватимуться на властивостях і 
функціях структурних об'єктів, що передбачає їх знання. Крім того, 
будь-який математичний об’єкт тим чи іншим чином пов язаний з 
існуючими теоретичними фактами: теоремами, формулами, означен
нями, тощо. Чим в більшій мірі знання розв'язуючого суб екта обтя- 
жені такою інформацією, тим легше йому орієнтуватись в просторі 
задачі і виявити замаскований зв'язок між умовою і вимогою. Аль
тернативи. які вибирає суб’єкт, в значній мірі пов'язані з тим, що він 
може пригадати в конкретній ситуації. Вони також обмежені об ємом
когнітивних зусиль.

Тобто, при формуванні задуму математичних задач, в першу 
чергу студент звертає увагу на структурні елементи за їх властивос
тями, або на відомі йому теоретичні факти. Задум формується або 
під дією структурних елементів, або під дією певних теоретичних 
фактів - ті, або інші фактори стають суб'єктивно привабливими оріє
нтирами. В одних випадках пошук здійснюється навколо вибраного 
елементу, в інших - навколо вибраної теореми, означення, закономір
ності. Це можна проілюструвати на прикладах дослідження функції

на монотонність у задачі з неповним складом умови: необхідно дове
сти, що у  — (х  — 4)" - зростаюча функція.

Студенти, мислитсльна діяльність яких спрямована структу
рним елементом, мислили так: “Це квадратна функція, вона може 
мати і проміжки зростання і проміжки спадання. Довести, що вона 
зростає -  означає довести, що не існує проміжків спадання. ..” Якщо 
ж пошуковою дією керує теоретична ознака, то ми отримаємо 
слідуюче міркування: “Якщо функція зростаюча, то, згідно означення 
зростаючої функції, для двох значень аргументу, для яких справедли
во, що І ,  >  X 2 , повино виконуватись /  {.X1 )  >  / ’(.V ,  ) .  Візьмемо
такі шачення аргументу і перевіримо виконання умови монотонного 
зростання ".

Часто зустрічаються випадки, коли формування задуму 
ідійснюється навколо елементу і пов’язаних з ним математичних 
тверджень, або навколо одного елементу і віддалених від нього 
тверджень - комбінований шлях Результати дослідження показали, 
що в загальному існує деяка перевага використання комбінованих 
методів пошуку над іншим (біля 48%) В процесі розв'язування івор- 
чих математичних задач не існуює ситуативних переваг, щодо вико
ристання того чи іншого шляху формування задуму для певної серії 
задач.

Звичайно, такий поділ досить умовний і отримана кількісна 
характеристика може лиш свідчити про те, що при формуванні заду
му творчих математичних задач, структурні і теоретичні ознаки задач 
виступають для суб’єкта розв’язування в кожній задачі по-своєму 
Тобто, основні орієнтири пошуку розв’язку визначаються змістом 
задачі і суб’єктивними вподобаннями

Математична задача включає в себе крім умови і вимоги ще 
й правила перетворення ситуації. Специфіка процесу розв'язування 
математичних задач ще й у змісті всіх трьох компонентів. Розкриття 
змісту умови і вимоги в певній мірі передбачає процес розуміння за
дачі, розкриття ж правил перетворення ситуації, правил переходу від 
умови до вимоги відбувається на етапі формування задуму

Правила перетворення ситуації регламентують дії суб’єкта. 
Деколи вони подаються в тексті задачі: “Побудувати трикутник, що 
задовольняв би вказані умови, не користуючись циркулем”. Частіше 
в математичних завданнях правила перетворення вважаються відо-
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мими. До таких належать, наприклад, правила рівносильності, сліду
вання в процесі розв'язування рівнянь і нерівностей.

Особливо значущими в процесі формування задуму творчих 
математичних задач с досвід. Пойя Д. підкреслював: "Напевно ми не 
зможемо уявити собі абсолютно нову задачу, не схожу і не пов язану
з жодною раніше розв'язаною, але якби така задача могла існувати, 
вона була б ^розв'язуваною. Дійсно, при розв’язуванні задач нам 
завжди слід діставати уроки із раніше розв’язаних задач, використо
вувати їх результати, методи і досвід, набутий при іх розв язуванні.

[З, с. 434|.
У процесі розв'язування відбувається перекодування умови 

чадачі на “свою" мову, що перш за все розпочинається з вирішенням 
того, чи знайома (хоч в певній мірі) суб'єкгу дана задача. Цей мікро- 
етап досить важливий для пошуку розв’язку. Адже прийняття 
суб'єктивного рішення про те, що подібна задача вже йому зустрі
чалась (або ні) - а саме це є змтстом згаданого мікроетапу на початку 
розв'язування - істотно спрямовує пошукову діяльність.

’ У випадку, коли задача хоч не в значній мірі відома, йде по
шук задачі-аналога. або адаптація відомої задачної ситуації до новот 

Перша ситуація досить показова для математичних задач, бо 
в математиці існує багато задач, для яких відомі алгоритми їх 
розв'язування, існують еврістичні прийоми, що сприяють пошуку 
розв'язку. З точки зору математики алгоритм це зведення процесів 
розв’язування задач до простих, максимально елементарних опера
цій. Кількість таких операцій ролі не грає. Використання відповідно 
до пізнавальної задачі (або її частини) алгоритму, сприяє когнітивніи 
економії. Еврістика - будь-яке емпіричне правило, що використову
ється для розв'язування проблеми. Воно не завжди дає вірну відпо
відь, але є досигь корисним практичним засобом. Пойя Д. визначав
еврістику як “сприяючу відкриттю [->. с.

Творча математична діяльність в багатьох випадках є поєд
нанням еврістичних прийомів і алгоритмічних методів. Гурова Л.Л. 
підкреслює, що в мисленні людини не існує певної межі функціону
вання еврістичних, творчих процесів і використання алгоритмів, бо 
для суб’єкта не існує абсолютно невідомої задачі (інакше вона не
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буде для нього задачею), не існує абсолютно нової задачі, що не міс
тила би елементів проблемної ситуації, пов’язаних з теоретичними 
знаннями і практичними навичками розв'язуючою задачу (бо інакше 
він її не зможе розв'язати). Співвідношення еврістичних і нссврісти- 
чних компонентів процесу розв'язування задач щоразу інше (різні 
задачі, різні суб’єкти) |4|.

Зупинсмось на змісті мислительних операцій (операційний 
компонент) в процесі формування задуму творчої математичної за
дачі.

Деякі дослідники представляють структуру розв'язування 
будь-якої задачі у вигляді схеми, що мас вихідне і кінцеве положення, 
а всі можливі шляхи розв'язування, що ведуть від вихідного до 
кінцевого положення (мети), утворюють простір задачі. Тому, при 
розв'язуванні будь-якої задачі, людина вивчає цей простір, щоб 
відшукати найкращий шлях розв'язування. Окрім вихідного поло
ження, мсти і шляхів, що їх з’єднують, ще існують певні дані, що 
включають інформацію, необхідну для досягнення мети |6| Такі дані 
можуть бути як у явній, гак і в неявній формі Завдання суб’єкта - 
встановити їх. Тому пошуковий процес в першу чергу опирається на 
аналіз і синтез.

В реальній мислитсльній діяльності аналіз і синіє і пов'язані 
нерозривно Особливо яскраво це проявляється в математиці при роз
в’язуванні задач Розв'язування будь-якої задачі розпочинається з 
аналізу її тексту. Далі йде співвідношення умови і вимоги, тобто син
тез Таким чином, аналіз більш-менш повний реєстр об'єктів, їх 
властивостей і відношень, що фііурують у задачі, за допомогою 
розчленування (мисленого і навіть практичного), виділення в них їх 
частин (перегляд властивостей, закономірностей) а синтез - це об'єд
нання виявлених розрізнених елементів у ціле. Пойя Д. ст верджу вав. 
“Аналіз є винайдення, синтез -  виконання, аналіз є складання пла
ну, синтез -  його здійснення” [5, с. 140].

Аналіз переходить в абстракцію, яка сприяє відокремленню 
істотного від неістотного для існуючої у суб’єкта ідеї розв'язування 
За допомогою абстракції відбувається поділ на загальне і поодиноке.
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Математика оперує з формалізованими об'єктами, реальний 
зміст яких, прихований за символами, при цьому вона застосовує 
численні логічні посилання, що є загальними, або такими, що мають 
місце лише для конкретної ситуації. Тому такий поділ дуже суттєвий 
для формування задуму. Відбувається мислене ревізування наявних 
структурних елементів не лише за ситуативними властивостями (тоб
то тими, що вони мають в даний момент), але і тими, які будуть маги 
після трансформації, пов'язаною з тією чи іншою ідеєю розв’язку. 
Вирішується наскільки наявні властивості є загальними, щоб функці
онувати при перенесенні в нові умови

Окрім гого, вичленеїшя поодинокого із загального дає мож
ливість перевірити очікуваний результат, випробувати висунуту ідею 
в частинному випадку. Тим самим може припинити не результатив
ний напрям пошуку, або навпаки, ствердитись віра в нього. Таку пе
ревірку ідеї “на марші" часто використовують в математичних 'зада
чах при прогнозуванні пошукових дій

Операція узагальнення поодинокого часто суттєво корегує 
ідею задуму Слід наголосити, що узагальнення -  цс не виділення 
взагалі будь-яких загальних властивостей, а лише властивостей, сут
тєвих для ряду явищ. У математичній практиці використовують два 
види узагальнення: 1) самостійне виділення і формування спільних 
суттєвих ознак на основі співставлення заданих об’єктів і 2) виділен
ня наперед відомих спільних суттєвих ознак у заданих об'єктів на 
основі знань про їх зміст. В якості ілюстрації, розглянемо процес 
розв’язування задачі: Скількома способами можна розставити в 
чергу п осіб ? Отримані при цьому кількісні показники подамо у таб
лиці 1

Таблиця 1
Кількісні показники процесу розв 'язування задачі

п Показник 3 4 5 п

Середній час розв'язування 

(У хв)
2,75 8,70 1,60 <1

Кількість розв'язків (у %), отри
маних за аналогією з попере

днім результатом
- 25,0 66,6 94,4

Ідея розв’язування полягала в переборі всіх можливих варіа
нтів Частіше всього (82,6% розв’язувань) пошукова діяльність роз
починалась із спрощеного варіанту задачі: задача розв’язувалась при 
умові, що п=3, 4, 5 і т.д. Якщо обрахунок проводився для трьох осіб, 
основна ідея реалізовувалась швидко. Це не було громіздким проце
сом (всього 6 варіантів) і проводився всіма учасниками експеримен
тальної ситуації із середнім часом 2,75 хв. При розгляданні 4 осіб 
реалізація ідеї безпосереднім обчисленням кількості варіантів, става
ла громіздкою. Цс викликало потрубу з'ясування певного принципу 
для обчислення можливих варіантів. Частина студентів зуміла вико
ристати попередній результат: 4-6=24. В наступному випадку (5 осіб) 
ще більша частина студентів скористалась попереднім результатом. 
Зауважимо, що при цьому середній час пошуку різко зменшився.

Крім того, деякі студенти обчислювали кількість варіантів не 
просто як 5-24=120 (безпосередньо використавши попередній резуль
тат), а саме як: 5-4-3-2=120. Тобто ідея “перерахувати всі випадки пе
вним чином’’ деталізавалась у ідею “перерахувати з використанням 
попереднього результату”, а пізніше, в ідею “перерахувати на основі 
встановленої, по ходу розв'язування, закономірності” Коли ж сту
денти переходили до розв’язання задачі з п особами, вони відрізу 
використовували отриманий результат і обчислювали кількість варі
антів як п-(п-1)-(п-2)...... 5-4-3-2-І=п!

Слід відзначити роль порівняння у формуванні задуму. При 
розв’язуванні задач суб’єкт намагається вибрати найбільш результа
тивний шлях, тобто він здійснює оцінку свого шляху розв’язування, 
застосовуючи порівняння. Таке порівняння торкається і основного 
шляху, яким є провідна ідея, і її реалізації Весь час, на основі 
порівняння, йде вибір яким елементом, якими його властивостями, 
якими наслідками з утвореної ситуації варто скористатись. Саме так 
відбувається реорганізація умови і задача стає більш конкретнішою.

Підкреслимо, що із усіх виділених нами компонентів процесу 
формування задуму, системотвірним чинником виступав операційний 
компонент, що об’єднує всі інші. Цс стає очевидним, коли до аналізу 
формування задуму застосувати стратспальний підхід 11]. Цей підхід
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сприяє чі'і кішому висвітленню особистісного компоненту творчого 
математичного мислення.

Стратегія формально визначає процес складання плану 
прийняття рішень, психологічно - пов'язана з ланцюгом суб’єктивних 
актів: суб'єктивним вибором орієнтирів у задачі, суб'єктивним мето
дом перетворення задачного простору, суб'єктивним вибором і роз
поділом конкретних дій, що сприяють досягненню бажаного резуль
тату'. Стратегії, опираючись на знання, завжди індивідуально, осо- 
бистісно значимі.

Саме в такому сенсі варто використовувати стратегію для 
аналізу пошуку розв'язку будь-якого творчого завдання, і математич
ного в тому числі. Адже, зіткнувшись з новою задачею, що потребує 
актуалізації розумового потенціалу, суб'єкт, не маючи можливості 
застосувати відомі йому алгоритми, мегбди розв’язування, виявляє 
свої потенції у виборі стратегії пошукових дій.

Стратегія охоплює всю структуру процесу розв’язування: ро
зуміння умови, формування задуму, перевірку задуму, бо, як дове
дено численими дослідженнями [1, 2], всі такі дії суб’єкта спрямовані 
певною провідною мислительною тенденцією в його інтелектуальній 
поведінці. Ця домінуюча тенденція і визначає стратегію як таку.

Розв'язуючи задачі, суб’єкт приймає різного роду рішення 
про розуміння умови задачі, про формування задуму, про його адек
ватність, і ще багато інших, менш значимих. Ця система прийняття 
рішень входить в структуру стратегії, регулюючи процес розумової 
діяльності.

Зміст стратегії визначають домінуючі дії. В нашому випад
ку, як це встановлено багатьма дослідженнями (наприклад (І)), були 
дії основані на аналогії, протиставлені, комбінуванні. Слід зауважи
ти, що такі три мислительні тенденції (аналогізування, протиставлен
ня і комбінування) у мислительній діяльності студентів, що спрямо
вувались на пошук розв’язку математичних задач, проявлялись до
сить чітко. Проте зустрічались випадки, коли задум базувався на пе
реплетені таких тенденцій. Ми отримали експериментальне підтверд
ження того, що саме вони в основному спрямовують пошуковий про
цес будь-якої творчої математичної задачі.

Наголосимо на значно частішому використанні дій за ана
логією при розв’язуванні різних серій задач (майже 39%). Тобто на 
певному етапі формування задуму, в результаті порівняння умови чи 
вимоги задачі з існуючими в досвіді студента і актуалізованими в 
певний момент розв’язування еталонами, виникає гіпотеза викори
стати певним чином відомий аналог. Такий аналог може стати 
змістом будь-якої проміжної гіпотези аж до задуму.

За відомим аналогом задача може псрсформульовуватись 
вцілому, або її частина, за аналогом можуть відшукуватись певні 
складові задачі і т.п. Суб’єктивна готовність студента скористатись 
аналогією при розв'язуванні творчих математичних задач має своє 
пояснення, бо, як вже наголошувалось, для багатьох задач в матема
тиці існують алгоритми розв’язування.

Суб’єкт, що розв’язує математичну задачу відчуває певну 
функціональну залежність від звичного йому оперування тими чи 
іншими математичними об’єктами. Наприклад, добре засвоєним ал
горитмом дій є розв язування задач на спільну роботу, спільний рух 
за допомогою складання рівнянь Тому ми часто спостерігали на 
перших етапах пошуку, дії за аналогією до такого алгоритмічного 
прийому скрізь, де це тільки можливо, а не необхідно. Діючи за ана
логією, студенти часто вводили невідому, складали рівняння і т.н., 
хоч такий метод пошуку не завжди був виправданий, раціональний і 
навіть не завжди результативний.

Звісно, що творча задача передбачає не безпоссредне вико
ристання алгоритмів. Вони використовуються після адаптації до за- 
дачної ситуації. Відоме правило використовується як допоміжний 
інструмент досягнення мети. Саме про таке аналогізування йде мова, 
коли аналізується творчий пошуковий процес.

Математика має свій метод добування істини, який грун
тується на протиставленні і називається методом дії від супротивно
го. Його зміст полягає в припущенні протилежного до того, що не
обхідно довести. Наступними логічними кроками отримується про
тиріччя до умови, яке доводить невірність припущення, а, отже, 
справедливість того твердження, яке необхідно довести.

На таких діях грунтується стратегія протиставлення. На загал 
вона використовувалась значно рідше за інші (біля 19%), однак звер



тає на себе увагу значне збільшення реконструктивних дій в задачах 
найбільш творчого характеру.

Результатом порівняння часто є комбінування нового з уже 
відомих частин. Це також природній шлях для студента при пошуці 
розв'язку (біля 22 % гіпотез). Адже студені вже достатньо адаптова
ний до комбінування різних розділів математики при розв язуванні 
різних математичних задач (і не лише математичних).

Отже, можна стверджувати, що суб’єктивні знання, досвід 
розв'язуючого є тим невід’ємним фоном, на основі якого розгорта
ється процес формування задуму творчих математичних задач у ви
гляді висування і перевірки гіпотез При цьому суттєво впливають на 
пошукові дії існуючі в математиці алгоритми розв’язування деяких 
типів задач. Мислитсльні операції, що задіяні в процесі пошуку 
розв’язку', підпорядкування суб’єктивним мислительним тенденціям 
до пошуку аналогів, до реконструювання, до комбінування чи до їх 
поєднання. Мислительні операції при формуванні задуму орієнтовані 
на структурні елементи, що є символічними формалізованими об єк- 
тами та теоретичні факти, що слідують з умови задач.
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In the article there have been analyzed the process o f  forming the 
creative mathematical intention when solving nonstandard mathematical 
problems The analysis has been given on the basis o f .systems approach, picking 
out cognitive, efficient (operative) and personal components. There have been 
brought to light the content o f subjective cogitative tendencies and pointed out the 
reference points o f search ;roc:e.ss.

А. Палій

ДО ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНИХ 
КОНЦЕПЦІЙ ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

У вітчизняних педагогічних публікаціях і наукових дослі
дженнях все частіше утверджується думка про тс, що сучасна школа 
повинна стати гуманістично-антропоцентричною. Псрсдбачасться. 
що центральною фігурою всіх навчально-виховних заходів повинен 
стати конкретний учень. При цьому всі шляхи і форми організації 
навчально-виховного процесу мають бути спрямовані головній меті 
всссторонньому розвитку особистості школяра. Зокрема, активно 
розробляється ідея “особистісно зорієнтованого навчання”, пов’яза
ного з пошу ком шляхів оптимального задоволення пізнавальних по
треб дитини і створення умов для її психічного зростання.

У контексті “особистісно зорієнтованого навчання” обгрун
товується необхідність визнання унікального особистого (суб'єктив
ного) досвіду кожного учня, який існує у вигляді його знань, засвоє
них уявлень і понять, практичних і розумових способах дій, особисті
ших стереотипів, установок, мотивів, і прагнень. На думку І С Які- 
манськоі [1]. традиційна педагогіка мала справу із виконанням соціа
льного замовлення на формування особистості з на перед заданими 
властивостями. При цьому створювались однакові умови для всіх 
дітей і відповідно всі учні повинні були засвоювати певні обов’язкові 
норми інтелектуальної поведінки (у вигляді системи наукових понять 
і способів навчальної роботи). Власний досвід (суб'єктивний) при 
такому типі навчання “загальмовувався” як недосконалий, “засмі
чений” випадковими (не науковими) уявленнями

“Навпаки, особистісно орієнтоване навчання, яке враховує 
своєрідність індивідуального досвіду дитини, передбачає створення 
таких навчальних програм, які надають учню свободу вибору на
вчального змісту, заохочують індивідуальну вибірковість по відно
шенню до форми навчання, визнають існування індивідуально-специ
фічних способів засвоєння матеріалу (2, 669].
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Однак задеклароване особистісно юрієнтоване навчання по
требує свого наукового психологічного обґрунтування, тієї теоретич
но-педагогічної бази, яка б визначала мету і зміст шкільної освіти, 
сформувала критерії ефективності форм і методів навчання, обумо
вила роль шкільного підручника і функції вчителя. Без такого ґрунто
вного наукового аналізу і експериментального підтвердження його 
ефективності на практиці особистісно-орієнтованс навчання стане 
черговою “науково-педагогічною" теорією.

В даній статті робиться спроба проаналізувати основні пси
хологічно орієнтовані моделі шкільного навчання і співставити їх із 
задекларованим новим напрямком в шкільній освіті, а саме, 
особистісно зорієнтованим.

Нсдивлячись на об’єктивні умови, в яких тривалий час роз
вивалась вітчизняна (радянська) школа і гісихолого-педагогічна нау
ка, на протязі всієї її історії не причинялись спроби розробити і впро
вадити в практику освіти психологічно орієнтовані методичні моделі, 
які були побудовані із врахуванням психологічних механізмів розу
мового розвитку учнів і пов'язані із створенням конкретних іннова
ційних технологій викладання у школі.

С пираючись на філософію екзистенціалізму і переосмислю
ючи концепцію “вільного виховання” в сучасних умовах, психолога
ми була розроблена так звана “вільна модель” шкільного навчання. 
В ній максимально враховується внутрішня ініціатива дитини. При 
наданні певної допомоги із сторони вчителя учень сам визначає інте
нсивність і тривалість своїх навчальних занять, вільно планує влас
ний час, самостійно вибирає засоби навчання. Будь-яка жорстка сис
тема педагогічних впливів відсутня. Навпаки, заохочується імпрові
зація як дітей і вчителя стосовно змісту, так і способів навчання Різ
новиди цієї моделі (“вільний день , “вільний клас і т.д.) об єднує 
неформальне ставлення до процесу навчання: відсутність класно- 
урочної системи, обов'язкових навчальних програм, контролю і оцін
ки знань учнів. Головний психологічний елемент - “свобода індиві
дуального вибору”. Автори подібних теорій висувають як постулат 
таку вимогу: “Менше уваги академічним заняттям" [3, 134].

Автор поділяє ряд концепцій даного напрямку, тим паче, що 
багато вищих навчальних закладів на Заході працює за такою систе
мою, або використовує ряд її положень. Методологічні засади цієї 
моделі багато в чому відповідають положенню “особистісно-орієнто- 
ваного навчання, але іі впровадження в систему шкільної освіти 
(принаймні в початковій і середній ланці) дасть тільки негативний 
результат. Принаймні, за такої системи буде проблематично виконати 
ключові завдання освіти -  дати систему наукових знань з базових 
дисциплін і навчити учнів вчитись.

“Діалогічна модель'* і іі варіанти (інтеракціоналістичні) пе
редбачають зміну змісту і форми шкільної освіти в напрямку засво
єння дітьми культурних основ людського пізнання. В центрі уваги -  
цілеспрямований розвиток інтелекту учнів, “глибинно-розвинутого 
розуму”. На перший план виходить формування діалогізма як основ
ного визначника людської думки (у вигляді діалогу думок, ідей, 
знань, умінь, культур).

Визнається непередбачуваність, самобутність інтелектуаль
ного розвитку особистості, в тому числі можливість для дитини са
мостійного вивчення дисциплін. Створюються умови для індивідуа
льної інтелектуальної творчості. Підручники використовуються міні
мально, єдина програма відсутня, оцінки не практикуються. Базовий 
психологічний елемент -  “діалогічність індивідуальної свідомості" 
|4].

Слід зазначити, що дана модель ще не отримала широкого 
практичного застосування, а радше використовуються її елементи 
поряд з іншими методичними напрямками. У значній мірі в ній також 
присутні положення, які використовуються в особистісно-орієнто- 
ваній системі освіти.

Головним завданням “особис тісної моделі”, яку сформували 
теоретичні і Практичні здобутки школи О. В Занкова і Ш.О. Амона- 
швілі, є загальний розвиток учня, його пізнавальних, емоційно- 
вольових, моральних і естетичних можливостей. Організація навча
льного процесу ґрунтується на певних взаємопов’язаних принципах: 
навчання на високому рівні трудності, провідна роль теоретичних 
знань на початковому етапі навчання, швидкий темп вивчення навча
льного матеріалу, усвідомлений характер учіння, одночасна робота із 
розвитку слабких і сильних учнів. Кінцева мста особистісної моделі -
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дати школяру цілісну картину світу на основі науки, літератури 
стецтва із врахуванням трьох основних ліній загального психічного 
розвитку дитини -  спостереження, мислення 1 практичних дій. Особ
лива увага приділяється створенню на уроці атмосфери довірливого
спілкування [5], [6].

Методика викладання відповідає вимогам комплексності
(спрямованості на розвиток різних сторін особистості учняХ процесу
а л ь н о ї  (послідовного ускладнення засвоєних знань), проолемност. 
(опори на колізії) і варіативності (гнучкості у використанні форм і 
засобів навчання в залежності від ситуації, що склалась на уроці).

“Різновидом” цю моделі с система навчання, яка грунтується 
на особистісно-гуманному підході до дітей. В якості її відмінної осо
бливості виступає підкреслена увага до індивідуальності кожної ди
тини і спрямованість на співробітництво з дітьми. Базовии психоло
гічний елемент -  “цілісне особистіше зростання” [7 ,671].

Проаналізувавши основні компоненти особистісно зорієнто
ваного навчання і', співставивши їх із “особистішою моделлю", мо
жемо помітити, що основні принципи 1 методичні підходи майже 
повністю співпадають. Таким чином, вона може слугувати теоре
тичною і методичною базою, яка була перевірена експериментально, 
особисгісно-орієнтованого навчання в сучасній школі. Однак, слід 
зауважити, що “особистіша модель” була розроблена і впроваджена 
тільки в молодших класах і лише частково у середніх. Серйозним 
зауваженням до такого підходу є те, що, навіть за дотримання всіх п 
постулатів, значна частина учнів не справляється з навчальним ма
теріалом, особливо у середніх та старших класах.

В останні роки активно розробляється і впроваджується в 
практику так звана “^ г а щ о ч а ^ щ е л ь : ,  яка також має багато спіль
них моментів із особисгісно-оріентованим підходом до процесу шкі
льного навчання. Її суть полягає в тому, що інтелектуальне виховання 
учнів здійснюється за рахунок актуалізації і ускладнення ментально
го (розумового) досвіду дитини. Кожна дитина має власнии менталь
ний досвід 1 володіє певним діапазоном можливого нарощування 
своїх інтелектуальних здібностей. Адресатом педагогічних впливів є 
основні компоненти індивідуального ментального досвіду (в тому 
числі його когнітивні, метакогнітивні й інтенцюнальні складові), ста
новлення яких здійснюється засобами спеціально побудованих на-

вчальних текстів (напр, навчальних посібників з математики). Кож
ний навчальний посібник виступає в якості інтелектуального само- 
учителя, оскільки організація тексту така, що, по-перше, забезпечу
ється формування базових інтелектуальних механізмів, по-друге, 
створюються умови для індивідуалізації учіння з врахуванням інди
відуальних пізнавальних схильностей дітей із різним складом розуму,
і, по-третє, стимулюється мотиваційна включеність дитини за раху
нок сюжетно-діалогічної конструкції матеріалу |8 |.

“Збагачуюча модель”, як зазначають її автори, є дуже ефек
тивною саме в середніх і особливо старших класах для учнів із доста
тнім рівнем розвитку інтелектуальних здібностей і відповідних осо
бистіших характеристик. Потрібно віддати належне даній теорії і її 
авторам, оскільки вона одна із небагатьох спрямована на навчання і 
розвиток старшокласників.

В 70-80-х роках минулого століття в рамках школи Д.Б. Ель- 
коніна і В.В. Давидова сформувався напрям, який отримав, назву 
“розвивальне навчання”. Дану модель характеризує такий тип на
вчання, який спрямований на розвиток основ теоретичного мислення 
в молодшому шкільному віці. Згідно з даною моделлю, основне за
вдання навчання полягає у формуванні спеціально організованої на
вчальної діяльності школярів. Зокрема, в якості основи навчальної 
діяльності виступає змістовне узагальнення: аналізуючи певний 
предметний зміст, дитина з допомогою вчителя виявляє його генети
чно первинну основу і вчиться мисленнєво слідкувати за проходжен
ням її окремих характеристик (тобто, в учня формується здатність 
мислити за принципом “від загального до окремого"). Дітям пропо
нуються навчальні -задачі, дитина навчається певним мислительним 
діям, таким, як аналіз, планування і рефлексія. В результаті вже в 
молодшому шкільному віці діти засвоюють навчальні знання на рівні 
наукових понять, оволодівають новими засобами навчальної діяльно
сті (у вигляді знакових моделей), при цьому змінюється характер на
вчальної активності учнів ( діти включаються в дослідницьку діяль
ність, працюють у режимі діалога і т.інш.). Головний психологічний 
елемент -  “способи діяльності” [9].

Ефективність даної моделі була підтверджена як експериме
нтальними дослідженнями, так і практикою навчання дітей в загаль
ноосвітніх школах. Такий підхід потребує особливої організації дія-
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льності вчителя, ггри якій на перший план виступають такі форми 
його роботи як розробка індивідуальних стратегій навмання, навчаль
но-педагогічна діагностика, індивідуальне консультування і т.п. Слід 
відмітити, що ефективним буде тільки такс навчання, яке побудоване 
у відповідності з закономірностями і специфікою інтелектуального 
розвитку кожного учня. Тому в даній методиці зростають вимоги до 
психологічної підготовки вчителя і психологічної служби школи. 
Теорія і мсгодика розвивального навчання була розроблена для поча
ткових класів і її дієвість в цьому' віці не викликає сумнівів. А от в 
середніх і старших класах школи її результативність не була підтвер
джена

Переважна більшість освітніх технологій, що були розробле
ні вітчизняними вченими, були спрямовані на організацію навчальної 
діяльності дітей молодшого шкільного віку. Психологічно Обгрунто
ваних моделей навчання учнів середніх і, еобливо, старших класів 
практично не існувало В 70—80-х роках починає розроблятись нова 
освітня технологія, яка отримала назву "проблемне навчання”, або 
“активізуюче навчання”. Активізуюча модель спрямована на під
вищення рівня пізнавальної активності учнів за рахунок введення в 
навчальний процес проблемних ситуацій, опори на пізнавальні по
треби й інтелектуальні почуття. В рамках цієї моделі збережені всі 
основні моменти традиційного навчання, в тому числі і засоби конт
ролю за рівнем засвоєння знань, умінь і навичок. Враховуються два 
основні психологічні фактори ефективності навчання: пізнавальна 
мотивація і мислигельна активність школярів в умовах вирішення 
навчальних проблемних ситуацій. Основний психологічний елемент
-  “пізнавальний інтерес” 110].

Практика використання даної моделі показала її дієвість і 
ефективність. Однак, знову ж таки, достатню результативність пока
зували учні, розумові здібності яких були вищими за середні. Широ
кому впровадженню даної системи в практик)' перешкоджало тс, що 
не було розроблено відповідних методиці підручників і посібників з 
базових дисциплін шкільної програми, а також неготовності більшо
сті вчителів працювати за такою програмою.

Одночасно з психологічними теоріями, які обгрунтовували 
надання якомога більше самостійності і творчого самовияву учневі, 
розроблялись концепції жорсткого регламентування навчальних дій

дітей за спеціально розробленою програмою (алгоритмами). Одна із 
таких методик отримала назву “формуюча модель”. Вона базується 
на івердженні, що впливати на розумовий розвиток дитини — означає 
здійснювати цілеспрямоване керівництво процесом засвоєння знань і 
умінь. За умови проходження учнем всіх необхідних етапів і з враху
ванням спеціально організованої вчителем орієнтувальної основи дій 
можна гарантувати сформованість знань і вмінь з наперед заданими 
якостями. Зокрема, учень повинен в чітко визначеній послідовності 
пройти наступні етапи: мотивацію, складання схеми орієнтувальної 
основи дій, матеріалізовані дії. зовнішнє проговорювання, мова про 
себе, розумова дія т д  керівним впливом "команд” вчителя Не має 
виключення і творча діяльність, оскільки остання, згідно даного під
ходу. є нормативним процесом, який виконується іга усвідомленому 
рівні планомірно, теоретичним шляхом Різновидом даної моделі є 
програмоване й алгоритмічне навчання Основний психологічний 
елемент “розумова дія”[ 111.

Варто зазначити, що хоча дана модель є надто регламен
тована, не стимулює творчий самовияв школярів і творчий пошук, 
однак дає змогу більшості учням справлятись із навчальною програ
мою середньої школи

Аналіз вищевказаних моделей і навчальних технологій до
зволяє зробити висновок, що всі вони утворюють свофідну ієрархіч
ну драбину в залежності від співвідношення двох складових: "міра 
свободи суб єктивного вибору дитини -  обсяг керованих впливів”. 
Відповідно вільна модель відповідає критерію “максимум свободи 
суб єктивного вибору - мінімум керованих впливів”, а “формуюча 
модель -  критерію “мінімум свободи суб'єктивного вибору -  мак
симум керованих впливів” [12, 6731

Тому, будуючи задекларовану “особистісно-орієнтоваиу сис
тему освіти”, необхідно критично проаналізувати напрацьовані в цій 
царині досягнення і помилки. Психологічно орієнтована система на
вчання в першу чергу має дати відповідь на запитання: як. навчаючи 
(а навчання завжди передбачає досить строгий контроль інтелектуа
льної поведінки дітей через залучення їх до обов’язкових норм люд
ського пізнання), в той же час гарантувати дитині можливість вільно
го і конструктивного інтелектуального саморозвитку із врахуванням 
індивідуальної своєрідності складу її розуму? В той же час слід за-



уважити, що ефективним буде тільки таке навчання, яке побудоване у 
відповідності і з закономірностями не тільки розумового, але і особи- 
стісного розвитку учня.
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\  статті аналізуються основні психологічно орієнтовані 
моделі шкільної освіти: вільна, діалогічна, особистісна, збагачуюча, 
розвивальна, активізуюча та формуюча. Лані моделі розглядаються 
в контексті сучасних вимог до осойистосно-оріоптованої системи 
освіти.

О. В. Двіжона

ЗАСОБИ ПРОФІЛАКТИКИ АСОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ 
ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

У літературі пропонуються різні класифікації засобів профі
лактики. За соціальним рівнем попереджувальної діяльності виді
ляють три групи засобів: загально-соціальні, ті, що протидіють со
ціальним аномаліям; спеціальні, а також засоби, які вимагають пра
вового впливу.

В зв’язку з розвитком суспільства здійснюється функція зага
льно-соціальної профілактики. Загально-соціальне попередження 
асоціальної поведінки пов’язане з найбільш значущими довготрива
лими видами соціальної діяльності, здійснюється в процесі вирішен
ня загальномасштабних соціальних завдань.

Звичайно, загальномасштабні засоби, які реалізують поступо
вий розвиток суспільства мають більш ширшу мету, ніж вплив на 
поведінку. Ці засоби впливають на детермінанти асоціальної поведі
нки і на їх прояви у конкретних випадках 11, с 121].

До загально-соціальних засобів попередження асоціальної по
ведінки належить перетворення, що відбуваються у сфері економіки, 
які мають на меті підняти життєвий рівень суспільства, якість його 
життя. Під цим кутом зору повинна оцінюватись концепція радика
льної реформи господарського механізму країни, яка орієнтована на 
створення основи ефективної економіки, що слугує людині, стиму
лювання ділової активності та ініціативи людей, їх зацікавленості в 
результатах праці, забезпечення соціальної та правової захищеності 
різних верств населення, в тому числі й неповнолітніх; на забезпе
чення усунення, послаблення, нейтралізацію ряду криміногенних 
факторів, що лежать в основі майнової економічної, посадової та ін
шої злочинності.

Зменшенню побутової, насильницької та іншої злочинності 
сприяють заходи з вирішення житлової проблеми, зміцнення сім’ї, 
покращення умов праці, побуту, охорона материнства і дитинства, 
організація дозвілля.



Безсумнівний профілактичний вплив мають демократизація і 
гласність, докорінно змінюючи ідейно-політичну атмосферу в суспі
льстві,-Я К І  сприяють створенню атмосфери негативного ставлення 
суспільства до правопорушень, оздоровленню морально-етичного 
клімату' в міжособистїсних відносинах.

Характеристика значення загальносоціальних засобів прогре
сивного розвитку суспільства для попередження асоціальної поведін
ки не має вичерпного характеру. Проте достатньо з нею ознайоми
тись, щоб переконатись у правильності висновків про базове значен
ня рівня профілактики для всієї системи.

І ради цінний поділ попередження асоціальної поведінки тільки 
на загальносощальний і спеціальний 11, с 228) мас. як показує аналіз, 
умовний характер. Існує сукупність засобів, які поєднують в собі ри
си загально-соціальної та спеціальної профілактики. Такими засо
бами є засоби, щ0 протидіють соціальним аномаліям. З першою їх
поєднує те, що мета цих засобів ширша, ніж мста боротьби із проти
правними діяннями

Наприклад, в основу боротьби з пияцтвом, вживанням нарко
тиків та інших одурманюючих речовин серед неповнолітніх, бродяж
ництвом, проституцією, контрабандою та ін. покладене завдання 
охорони здоров’я населення, забезпечення нормального функціону
вання економіки, захисту сім’ї та інтересів дітей і підлітків. В той же 
час ймовірно, що засоби влаштування, підтримки і допомога непов
нолітнім з груп підвищеного соціального ризику мають чітко визна
чений аспект профілактики саме асоціальної поведінки, хоч і не схи
льні до нього Тому, виділяють поряд із загальносоціальним і спеціа
льним попередженням асоціальної поведінки проміжний рівень про
філактики засобів загальносоціальних за змістом, але спеціалізованих 
для боротьби з аномаліями в суспільстві, більш ширшим за масшта
бами, ніж протиправні діяння.

До спеціальної профілактики належать засоби, спрямовані са
ме на виділення, знешкодження, послаблення, нейтралізацію кримі
ногенних факторів, виправлення осіб, які можуть скоїти протиправні 
діяння. На рівні спеціальної профілактики мета боротьби із асоціаль
ною поведінкою, ії окремими видами і конкретними вчинками не

розповсюджена, що характерно для загальносоціального рівня профі
лактики, і не є виробничою, як у засобах боротьби з соціальними 
аномаліями. Ця мета тут виділена в якості єдиної або провідної для 
відповідних способів соціального контролю, соціальної реабілітації 
чи правоохоронної діяльності. Іншими словами, розробка і реалізація 
засобів спеціальної профілактики прямо обумовлена наявністю про
типравних діянь, її станом і характером діючих кримінологічних де
термінант. В той же час спеціальні засоби профілактики та раніше 
виділені засоби загального рівня боротьби з соціальними аномаліями 
взаємопов’язані і доповнюють один одного. Загальносоціальні засоби 
створюють відповідні базові посилання для спеціальної профілактики 
та профілактики соціальної аномалії. В свою чергу, засоби цих рівнів 
взаємодіють між собою і сприяють ефекгивності загальносоціальних 
засобів попередження протиправних діянь.

За обсягом попереджувальні засоби поділяються на загальні, 
особливі, індивідуальні.

Загальні профілактичні засоби спрямовані на виявлення, усу
нення, послаблення, нейтралізацію причин та умов асоціальної пове
дінки вцілому або її окремі види. Іншими словам, вони зорієнтовані 
на обсяг індивідуально не визначеного кола об’єктів взаємодії, на
приклад. комплекс засобів по боротьбі з незаконним продажем зброї 
або наркотичних речовин.

Особливі засоби здійснюються в рамках окремих ситуацій чи 
осіб, яких виділяють за певними ознаками, наприклад, неповнолітні 
які схильні до скоєння злочинів у зв’язку із бродяжницгвом, вживан
ням наркотиків та ін.

Індивідуальна профілакгика полягає у конкретизації загаль
носоціальних та спеціальних попереджувальних засобів щодо окре
мих осіб. Вана послідовно спрямована на:
1) усунення негативного впливу на підлітка, який може призвести до 

формування антисуспільної спрямованості і суспільно-небез
печної поведінки;

2) зміна соціально-негативної поведінки, яка призводить до перехо
ду на злочинний шлях та корекція кругозору і рис особистості, які 
цьому сприяють;



3) застосування невідкладних засобів попередження підготовлених 
протиправних діянь, припинення спроб їх скоїти. [З, с. 74]

Загальна, особлива, індивідуальна профілактика в залежності 
від стадії прояву асоціальних детермінант, розвитку на їх основ, не 
правильних орієнтацій і рис особистості, які виражають їх поведінку і 
початок попереджувальної роботи, поділяють на сім етапів впливу на

об'єкт:
- ранню профілактику у формі соціального захисту, яка поля

гає у виявленні і знешкодженні протиправних діянь, неблагосприяг- 
пивих жштєвих умов, середовища підвищеного ризику, груп, конкре
тних осіб до того, як ця ситуація і умови сформували неправильне 
трактування ціннісних орієнтацій та мотивації,

’ - ранню профілактику в формі поєднання соціально-психоло
гічного та корегуючого впливу, якщо негативний вплив неблагоспри- 
ятливих життєвих умов уже призвів до негативної позиці, груп і кон
кретних осіб у соціально негативній поведінці;

- безпосередню профілактику, коли соціально негативна поведі
нка певних осіб перетворилась у систематичне (неодноразове) скоєн
ня протиправних діянь, характер яких вказує на зростаючу небезпеку
переходу на злочинний шлях;

- профілактику безпосередньої небезпеки скоєння протиправних

діянь [3, с. 951.
Таким чином, загальна, особлива та індивідуальна профілакти

ка виконує такі комплексні завдання:
-  протидія протиправним детермінантам, які створюють ситуацію, 

що об’єктивно сприяє формуванню у неповнолітніх асоціальної

поведінки,
-  вплив на особистість Підлітка щодо якого прогнозується та

діагностується схильність до асоціальної поведінки.
Мова йде про категорію підлітків, які:

-  знаходяться у несприятливому середовищі і можуть викликати 
соціальну дезадаптацію та подальшу асоціалізащю особистості,

-  вже виявляють ознаки такої дезадаптації (відчуження від соціа
льних інститутів, перевага негативних видів дозвілля, набування 
негативних звичок та стереотипів поведінки).

-  систематично скоюють правопорушення, які свідчать про форму
вання мотивації переходу на злочинний шлях;

набули психологічної готовності до скоєння проттшраізн^Г^- 
янь]2, с. 118].

При цьому сучасне і повне використання можливостей кожно
го типу впливу на об'єкт профілактики може анулювати необхід
ність переходу до наступного етапу. Цілеспрямоване попередження 
здійснюється за такими напрямками:

застосовуються до сфер суспільного життя, в яких відбувається 
формування підлітка і виникають ситуації, як. детермінують його 
поведінку,

соціальним групам, що характеризуються специфічними показ
никами та ін

Наведеним перелік може бути покладений в основу програ
мування спеціально-психологічних засобів. 1 1, с 1901

Деякі дослідники профілактичні засоби поділяють на
- загальні;
- спеціальні;
- індивідуальні.

Загальні засоби -  це соціально-економічні і культурно-виховні
заходи. ‘

Спеціальне попередження асоціальної поведінки -  це соціальний 
процес, основою якого є застосування відповідних вимог моралі і 
законності, спеціальних методів і прийомів, знань і навичок регулю
вання соціальних відносин з метою знешкодження тих негативних 
факторів, які можуть сприяти формуванню асоціальної поведінки

Індивідуальна профілактика -  полягає у виправній та корекцій- 
ши роботі з метою знешкодження несприятливою впливу на особис
тість зміни поглядів, інтересів, домагань і нахилів підлітка.

Індивідуальна профілактика більш, ніж інші види профілактично
го впливу, потребує врахування суті і форми зовнішнього впливу тих 
особливостей особистості 1 соціально-психологічних умов середови
ща, які впливають на формування свідомості неповнолітнього, асоці
альних поглядів, переконань і звичок.

Різниця полягає в тому, що в індивідуальній профілактиці акцент 
робиться не стільки на соціальні фактори, скільки на особистість під
літка. При вивченні особливостей відхилень У  поведінці, після виді
лення найбільш Стійких форм (навичок, звичок) слід проаналізувати 
блок оціночних функцій неповнолітнього. Перша з них - зміщення
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оцінки і мсти на результат. При цьому підліток порушує морально- 
етичні і правові норми, не має почуття провини.

За територіальним масштабом засоби попередження асоціаль
ної поведінки можуть бути : а) загальнодержавними; б) місцевими, 
які здійснюються в межах району, населеного пункгу та ін

Засоби попередження слід аналізувати також за спрямованіс
тю і видом (змістом) їх дії. Ця класифікація поділяє засоби профіла
ктики всіх рівнів, масштабів на соціально-економічні, соціально- 
психологічні, медичні, психолого-педагогічні, технічні, правові тощо.

Перш за все поірібно виділити засоби соціально-економіч
ного характеру. Які впливають на усунення, подолання, нейтра
лізацію негативних факторів (до яких входять їх прояви на рівні мік- 
росередовиїца та окремих осіб), пов’язаних із зниженням життєвого 
рівня населення, кризовими явищами у соціальному середовищі. Мо
ва йде про засоби соціального захисту найбільш вразливих прошарків 
населення, тобто, про засоби оздоровлення економіки та стабілізації в 
суспільстві.

На організаційно-управлінському рівні розробляються норма
тивні акти і методичні поради про взаємодію школи, органів і служб 
у справах неповнолітніх, батьків, державних і громадських організа
цій. Робота будується в комплексі взаємозв'язку вчителі -  діти -  ба
тьки -  соціальне середовище.

До ідеологічних засобів належать обмежуючі криміногенні 
фактори що сприяють формуванню в суспільстві певної позиції зорі
єнтованої на загальнолюдські цінності: засоби, які формують суспі
льну думку яка засуджує усі протиправні діяння; засоби підвищення 
рівня культури суспільства.

Особливої уваги потребує молодь, яка внаслідок недостатньої 
сформованості кругозору і навиків, частих змін ідеологічних ціннос
тей, а також негативного впливу з боку дорослих немає чітко сформо
ваних ціннісних орієнтацій.

З ідеологічними чітко пов’язані засоби, які мають соціально- 
іісихологічний зміст. Вони спрямовані на формування в соціальному 
середовищі атмосфери суспільного спокою, впевненості у власній 
безпеці, готовності до взаємодопомоги у важких життєвих ситуаціях, 
довіри до батьків, вчителів та інших дорослих.

Впровадження таких засобів здійснюється через інститути со
ціального виховання, перш за все через навчальні заклади і засоби 
масової інформації. Разом з тим, за останні роки стало необхідним 
протидіяти зловживанню свободи інформації, у зв’язку із розповсю
дженням неправдивої інформації, або пропагуванням стереотипів 
вседозволеності у поведінці та ін.

До медичних та психолого-гіедакн ічних засобів належать
- попередження розповсюдежння хвороб, небезпечних для суспі

льства; лікування га ресоціалізація осіб, хворих на венеричні та 
інші захворювання (сюди входять і психічні захворювання ); 
протидія розповсюдженню асоціальних форм поведінки, бродя
жництва, проституції, пияцтва, побутових конфліктів га ін., соці
альна, психолого-педагогічна, медична допомога тим, хто її по
требує.

На іісихолого-недагоіічному рівні в різноманітних формах 
діяльності педагогічних колективів профілактична робота поляїає у 
проведенні психолого-педагогічних семінарів, консиліумів вчителів, 
класних керівників, працівників позашкільних установ; шкільних 
соціальних служб, рад профілактики з подолання відхилень у поведі
нці учнів; діяльності батьківських семінарів; роботі різноманітних 
трудових об’єднань школярів, особливо на госпрозрахунковій основі 
При цьому ефективним є широке застосування активних форм і ме
тодів роботи [І, с. 1921.

Правові засоби попередження протиправних діянь по-перше, 
створюють правову основу для розробки і застосування засобів про- 
філакгики усіх видів асоціальної поведінки. По-друге, передбачені у 
відповідних нормативних актах засоби правового виховання, що без
посередньо забезпечують попередження протигтравності [1, с. 1941.

Всі профілактичні засоби можна розподілити на гри типи 
первинна, вторинна і третинна профілактика.

Первинна соціально-психологічна профілактика спрямована на 
збереження і розвиток умов, що сприяють здоров'ю, збереженню 
життя підлітків, на попередження несприятливого впливу факторів 
соціального і природного середовища. Первинна профілактика є 
масовою і найбільш ефективною. Вона грунгується на комплексному 
систематичному вивченні впливу умов і факторів соціального і 
природного середовища на здоров'я і розвиток неповнолітнього.
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Завданням вторинної (ранньої) профілактики с якомога раніше 
виявити негативні зміни у поведінці дитини, що дає можливість 
також попередити їх подальший розвиток. Вторинна, або рання 
профілактика ґрунтується на результатах масової діагностики 
різноманітних аспектів життєдіяльності учнів і с індивідуальною в 
плані корекції системою життєдіяльності і життєзабезпечення 
організму.

Отже, рання профілактика є діяльністю по запобіганню можливих 
порушень соціальних механі змів моральної регуляції. Нижня вікова 
межа ранньої профілактики відносна, однак доцільно ранню профіла
ктику відхилень у поведінці розпочинати вже в старших групах дитя
чого садка.

Третинна, або ціленаправлена профілактика правопорушень не
повнолітніх -  це сукупність заходів, спрямованих на попередження 
переход)' відхилень у поведінці в більш важку стадію. Третинна про
філактика також індивідуальна, вона містить заходи по виявленню і 
усуненню конкретних недоліків сімейного, шкільного і суспільного 
виховання, а також цілеспрямовану роботу 'з тими підлітками, які 
мають відхилення в поведінці від моральних і правових норм, з окре
мими групами, колективами, з уникнення несприятливих наслідків їх 
поведінки. |4, с. 165]

1 Криминология: Учебник/ Подред Н.Ф.Кузнецовой, профММинь- 
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3. Мороз В Школи соціальної реабілітації: сучасне становите і 
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В статье предлагаются средства профилактики асоциапьно- 
го поведения подростков. Автор анализирует общие и индивидуаль
ные средства профилактики, раскрывает их социапьно-психологи- 
ческое содержание. Дает характеристику типам профилактических 
действии, которые влияют на развитие и становление личности 
несовершеннолетнего.
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МЕТОДИКА ТЕМАТИЧНОЇ ПРОЕКЦІЇ ВНУТРІШНІХ СТАНІВ 
У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ МОРАЛЬНОГО ВЧИНКУ (МТПВС) 

ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ МОРАЛЬНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ 
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

Моральна саморегуляція особистості є важливим чинником її 
поведінки. Останнім часом це особистісне утворення стало об'єктом 
посиленої уваги і боку дослідників ( V 4; ІЗ та ін.) Стрижневою віко
вою групою з точки зору розвитку моральної саморегуляції с молод
ший шкільний вік. оскільки ба зові основи особистості (9. с 13-14) вже 
сформовано, але ще зберігається вира зна залежність від дорослих, що 
дас значні можливості для корекції На думку Н.Непомнящей, основ
ні риси моральної саморегуляції зберігають з 6 до 30 років до 80 % 
осіб (9. с 143-145) Однією з важливих проблем вивчення моральної 
саморегуляції є її діагностика. На сьогодні умовно придатною для 
діагностики моральної саморегуляції є лише методика діагностики 
узагальненого ставлення “Я-інший” Н. Непомнящей, яка відзначаєть
ся високими складністю, витратами часу та трудомісткістю (9). Про
блема діаі ностики складних особистісних утворень (серед яких і мо
ральна саморегуляція) давно і гостро стоїть в сучасній педагогічній 
психології (6. с.227), на шляху її розв’язання зустрічаються значні 
труднощі

Використовуючи загальні методологічні підходи та специфі
чні особливості молодшого шкільного віку, ми розробили та апробу
вали методику діагностики моральної саморегуляції молодшого шко
ляра.

Основою моральної регуляції є саморегуляція, яка здійсню
ється самою особистістю поза зовнішнім контролем. Мораль є одним 
з видів нормативної регуляції, функцією якого с регуляція соціальної 
поведінки та взаємин людей згідно з прийнятою в суспільстві систе
мою цінностей (12, с.29). Необхідність моральної регуляції зумовлена 
суперечностями між індивідуальними прагненнями людей та можли
вими негативними наслідками реалі зації цих прагнень для інших лю-
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дей або суспільства в цілому. Особистісним утворенням, на основі 
якого здійснюється моральна саморегуляція, с совість (12, с .'2). Со
вість -  це вторинна рефлексія особистості, яка спрямована на свої 
вчинки, мотиви та цінності, яка виникає тоді, коли людина здатна 
судити себе і моральної точки зору. При цьому людина сама с
об остом тих вимог, які вона висуває до себе, як суб єкт. Ознакою 
наявності у дитини совісті є засвоєння дитиною моральних норм та 
спонтанне їх наслідування поза зовнішнім контролем. В совісті поєд
нується когнїтивна оцінка з сильним афектом у формі переживання 
провини.

В МТПВС використовується шкала порядку, методика ви
значає тип моральної саморегуляції. Узагальнені нами наявні в пси
хологічній літературі описи морально-психологічних типів дітей (5; 
7; 8, 9; 10) та проведене на кафедрі психології Вінницького держав
ного педагогічного університету їм. М.М.Коцюбинського досліджен
ня типів моральної саморегуляції молодших школярів дозволили по
будувати сучасну наукову типологію моральної саморегуляції моло
дших школярів (2). Згідно з цією типологією, діти 7-10 років діляться 
на дві групи: з сформованою моральною саморегуляцією і несформо- 
ваною моральною саморегуляцією. На основі цих груп виділяються 
такі типи (які в свою чергу мають кілька варіантів).

Група з сформованою моральною саморегуляцією
A) Тип з високим рівнем моральної саморегуляції. Варіанти:

власне просоціальний, 
просоціально-залежний.

Б) Залежний тип Варіанти: 
залежний сором’язливий; 
залежний заляканий.

Група з несформованою моральної саморегуляцією.
B) Тип з низьким рівнем моральної саморегуляції. Варіанти:

демонстративний;
ворожий;
корисливий;
ворожий відсторонений;
конформний.

МТПВС дозволяє визначити тип моральної саморегуляції 
молодшого школяра Для виявлення варіанту слід скористатися клі
нічним методом, але певні припущення щодо варіанту- типу мораль
ної саморегуляції можна зробити і на основі аналізу даних МТПВС'.

Методика містить два ілюстрованих оповідання "Образа" та 
“Запізнення". Кожна ситуація, яка містить сталий виразний внутрі
шнії! стан персонажа оповідання, ілюструвалася картиною. Перед 
піддослідною особою ставилася низка запитань, відповіді на які роз
кривали розуміння нею внутрішніх станів головного персонажа, який 
здійснював вчинок з виразним моральним змістом. Нижче подано 
текст оповідання “Образа ’ (варіант для хлопчиків).
МЕТОДИКА МТПВС. ІЛЮСТРОВАНЕ ОПОВІДАННЯ “ОБРАЗА"

1. Сашко вийшов у двір погуляти. Друзів у дворі не було. Він 
побачив маленьку дівчинку Таню з лялькою. І пішов до неї (Дитині 
показується картинка №1 і задаються почергово питання з поданого 
нижче переліку.)

Як ти вважаєш, про що зараз думає Сашко?
Як ти вважаєш, які зараз почуття у Сашка, що він відчуває, що у 
нього на душі?
Як ти вважаєш, чого зараз хоче Сашко?
Як ти вважаєш, що зараз зробить Сашко?

2 Сашко вихопив у Тані ляльку і підняв її високо над собою. 
Таня намагалася дістати ляльку, але не могла дотягнутися. І Сашко 
подумав: (Дитині показується картинка №2 і задаються питання.)

3. Таня не змогла дістати ляльку і гірко заплакала (Дитині 
показується картинка №3 і задаються питання.)

4. В цей час поряд проходила старшокласниця, (Дитині пока
зується картинка Л?4 ) Вона забрала у Сашка ляльку і насварила його 
(Дитині задаються питання.)

5. Тільки-но старшокласниця пішла, Сашко знову відібрав 
ляльку. ] Таня прко розплакалася. (Дитині показується картинка № 5 
і задаються питання.)

6. Відібравши ляльку, Сашко кинув її на землю. Лялька роз
билася. (Дитині показується картинка№6 і задаються питання.)
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7. Сашко повернувся і пішов собі. Таня стояла і гірко плака
ла. (Дитині показується картинка №7 і вдаються питання.)

8. Сашко повернувся додому. Мама зустріла його і спитала 
(Дитині показується картинка №8 ): “Як справи? Чи не сталося чогось 
у дворі?” (Дитині задаються запитання.)

9. Сашко відповів: “Ні, мамо, всс добре" (Дитині показуєть
ся картинка №9 і задаються питання. )

10 Десь через годину Сашко пішов у магазин за хлібом. І по 
дорозі зустрів дівчинку Ганю, у якої відібрав і розбив ляльку. (Дитині 
показується картинка №10 і задаються питання.)

11. Від сусідки мама дізналася про вчинок Сашка і насварила 
його. (Дитині показується картинка №Т1 і задаються пиіання.)

12. Ввечері, коли сім'я Сашка сіла дивитися цікавий фільм 
по телевізору, Сашка відправили в іншу кімнату. (Дитині показується 
картинка №12 і задаються питання.)

13. Наступного дня тато повів Сашка в магазин і купив таку 
ж ляльку, яку було розбито, щоб Сашко віддав її Тані. (Дитині пока
зується картинка №13 і задаються питання.)

14. Купивши ляльку, тато сказав Сашкові: “Цю ляльку я ку
пив тобі за гроші, які ми з мамою відкладали тобі на день народжен
ня Тепер тобі доведеться залишитися без подарунка”. (Дитині пока
зується картинка №14 і задаються питання.)

Для прикладу на рис. І подаємо ілюстрації до кількох ситуа
цій, описаних в оповіданні.

КЛЮЧ ДО ОПОВІДАННЯ "ОБРАЗА ”

№
п/п

Оповідання
«Образа»

Тип з високим 
рівнем мора
льної саморе

гуляції

Залежний тип Тип з низьким і  

рівнем моральної | 
саморегуляції ;

1

і

Сашко вийшов 
у двір погуля
ти. Друзів у 
дворі не було. 
Нін побачив 
маленьку дів
чинку Ганю з 
лялькою. і

Хоче пограти
ся з дівчинкою. 
Ігрові інстру
ментальні пра
гнення.

Негативні не- 
ре-живаиия, 
пов'язані з 
страхом пока
рання та інши
ми формами 
залежності від 
уявного

Агресивні наміри 
познущатися над 
дівчинкою, забра
ти прашку, 3t ін
шії ги її, отримати 
задоволення від її 
плачу і прохань.

36іш кнаукових праць: ф пософія, соціологія, психологія
пішо» до неї.

г
сіб'гкга пока
ранім.

2 Сашко вихопив
у-
І 11 рові шетру- Негативні пе Агресивні наміри

у Тані ляльку і і метальні пра реживання, познущатися над
ПІДНЯВ її висо гнення. пов'язані з дівчинкою, забра
ко над собою. страхом пока ти прашку, зни

Таля помщала рання та інши щити її, отримати
ся дістати ля ми формами задоволення від її
льку, але не залежності від плачу і прохань.

могла до- уявної о
гяі нуіися. сіб>кіа пока

І  ̂ "
.................- .............. рання.

Таня не могла ) Ірагпення Негативні пе Стан задоволення
дістати ляльку віддати ляльку. реживання. Агресивні наміри
і гірко попла є мпаті я, про  пов’язані з познущатися над
кала вина, сором страхом пока дівчинкою, забра

перед дівчин рання та інши ти прашку, зни
кою. ми формами 

залежі і ості від 
уявного 
сіб'гкта пока
рання

щити її, отримати 
задоволення від її 
ішачу і проханії.

4 В цей час по Сором перед Сірах та сором Агресія проти
ряд проходила дія чинкою або перед старшо старшокласниці
старшокласни провина класницею. яка іноді страх, що
ця Вона іа- може покарати вона покличе до
брала у Сашка або розповісти рослих.
ляльку і насва старшим.

1........... J рила його.
г 5 ТІЛЬКИ-ІЮ 1 іровина, со Негативні пе Сіаи вдоволення

старшокласни ром перед дів реживання. Агресивні наміри
ця пішла. Саш чинкою, розу пов’язані з познущатися над
ко знову віді міння. що ро страхом пока дівчинкою, «бра
брав ляльку. 1 би 1Ъ погано рання та інши ги іірашку, зни

Танягірко ми формами щити її, отримати

і

розплакалася. залежності від 
уявного 
сіб’гкта пока
рання. 1

задоволенім від її 
плачу і прохань.
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і 6 Відібравши 
ляльку, Сашко 
кинув її на 
землю. Лялька 
розбилася.

Провина, со
ром перед дів
чинкою, розу
міння, що ро
бить погано.

Негативні пе
реживання, 
пов’язані з 
страхом пока
рання та інши
ми формами 
залежності під 
уявного 
сіб’єкта пока
рання.

Негативні пережи
вання, пов’язані з 
страхом покарання 
та іншими форма
ми залежності від 
уявного суб’єкта 
покарання.

7 Сашко повер
нувся І lljjtlOB
собі. Таня сто
яла і гірко пла
кала.

Провина, со
ром перед дів
чинкою, розу
міння, гцо зро
бив погано.

Негативні пе
реживання, 
пов'язані з 
страхом пока
рання та інши
ми - формами 
залежності від 
уявного 
суб'єкта пока
рання.

Нейтральні н ев 
живання, не 
пов'язані з щойно 
минулими подія
ми Іноді 
пов’язані з а і рес ті
ні юю розрядкою 
позитивні емоції.

8 Сашко повер
нувся додому. 
Мама зустріла 
його і спитала: 
“Як справи? Чи 
не сталося 
чогось'?”

Хоче розказати 
мамі правду, 
соромно, що 
зробив поганий 
вчинок, почу
ватися вин
ним, збираєть- 
ся все розказа
ти мамі.

Побоїться ска
зати мамі, бо 
його будуть 
сварити або 
бити. Йому 
погано, він 
боїться.

Обмане, щоб йото 
не сварили. Внут
рішній стан нейт
ральний, спокій
ний.

9 Сашко відпо
вів: “Ні, мамо, 
все добре”.

Почувається 
винним, хоче 
розказати мамі 
правду.

Йому погано, 
він боїться, 
його мучить те, 
що він обма
нув.

Стан нейтральний 
Думає, щоб мама 
не взнала про дів
чинку.

10 Десь через 
годину Сашко 
пішов у мага

зин за хлібом. 1 
по дорозі зу

стрів дівчинку 
Таї по, у якої 

відібрав і ро ї-

Він почуває 
себе винним, 
хоче попроси
ти пробачення.

Він боїться, 
щоб дівчинка 
не розказала 
дорослим про 
його поганий 
вчинок. Йому 
може бути 
соромно перед

Стан нейтральний 
і байдужий. Іноді 
знову виникає 
агресія до дівчин
ки.
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бив ляльку. батьками або 
він може боя
тися покаран
ня.

11 Від сусідки 
мама дізналася 
про вчинок 
Сашка і насва
рила йото

Соромно, 110- 
чунає себе 
винним.

Боїтт.ся, що 
його будуть 
бити, соромно.

Боїться покарання, 
соромно.

12 Ввечері, коли 
сім’я Сашка 
сіла дивитися 
цікавий фільм 
по телевізору, 
Сашка відпра
вили в іншу 
кімнату.

Думає про свій 
поганий вчи
нок, сором і 
провина. Хоче 
якось заглади
ти свою про
вину перед 
дівчинкою.

Йому погано, 
страждає, со
ромно перед 
батьками, ду
має про свій 
поганий вчи
нок.

Думає, як би об
манути батьків і 
подивитися улюб
лений фільм.
Часто злість па 
батьків або нена
висть до них 
Іноді злість на 
дівчинку, що із-за 
неї йоі о покарали

ІЗ 1 Іастунного 
дня тато повів 
Сашка в мага
зин і кунюі 
таку ж ляльку, 
яку було роз
бито, щоб Са
шко віддав її 
Тані.

Задоволений, 
що нарешті 
поверне Гані 
ляльку і по
просить у неї 
пробачення.

Думаг про свій 
поганий вчи
нок.

) (обре себе і ючу- 
ває, стан нейтра
льний.

14 Купивши ляль
ку, тат о сказав 
Сашкові: “Цю 
ляльку я купив 
тобі за гроші 

які ми з мамою 
відкладали тобі 
на день наро
дження. Гелер 
тобі доведеться 
залишитися без 

подарунка”

Задоволений, 
що дівчинка 
отримає ляльку 
взамін розби
тої.

Пригнічений 
тим. що ли
шиться без 
подарунка.
Іноді стражда<. 
Іноді думає 
про свій пога
ний вчинок.

Сердиться на ба
тьків за ге, що 
лишили його без 
подарунка, або на 
сусідку, через яку 
батьки взнали про 
йото аїресію, або 
на дівчинку, із-за 
якої він лишився 
без подарунка.



Збірник наукових прань: філософія, соціологія, психологія _________________________

Надійність методики. Розрізняють такі види надійності (1, 
с. 104-114): ретестова, для взаємозамінних форм, метод розщеплення, 
метод Кьюдера-Річардсона. У нашому випадку відсутні взаємозамін
ні форми, тест не може бути розбитий на дві співставимі форми, а 
досліджувана обласгь поведінки має високу неоднорідність. Тому ми 
визначали лише регестову надійнісгь з інтервалом чотири тижні.

Таблиця 2
Ретестова надійність МТПВС

Група з високим кри
терієм

Фі-коефіцієнт Значущість

Низька МС 0.8 Р,* <0.01
Висока МС 0.84 Ро <0 .01
Залежність 069 Р() <0 .01

МС моральна саморегуляція. І\> ймовірність того, що 
кореляція між■ групами нульова. Фі-коефіціснт обчислювався за фор
мулою: Фі (АО ВС)/((А ' В)(В і І))( І)  1 0 ( С  < А)).

Таким чином, нами було встановлено задовільну надійність 
методики МТПВС.

Валі дні сть МТПВС. Валідність - характеристика тесту, яка 
вказує, що тест вимірює і наскільки добре він це робить (1, с. 126), 
Метою процедури валідації є з'ясування того, як виконання тесту 
співвідноситься з іншими незалежно зафіксованими фактами дослі
джуваних характеристик поведінки (1, с. 126).

У психологічній літературі виділяють три типи валідності (1, 
с 126): валідність за змістом; валідність за критерієм; конструкт на 
валідність. Валідність за змістом і конструктна валідність для тестів 
особистісних рис мають допоміжне значення і для МТПВС порівняно 
просто встановлюються.

Валідність за критерієм показує, наскільки результати тесту 
співпадають з критерієм - безпосередньою та незалежною мірою то
го, що повинен вимірювати тест (1, с.131). Найчастіше використову
ються такі критерії (1, с. 133): показники успішності; результати спе
ціальної підготовки; виконання реальної діяльності; складний крите

рій, який використовується в методі контрасних груп; лікарський діа
гноз; суб'єктивні оцінки, створені раніше тести.

Моральна свідомість не пов'язана з показниками успішності 
та результатами спеціальної підготовки. Моральна свідомість не мо
же бути визначена і за результатами виконання діяльності. Лікарсь
кий діагноз не має об'єктивного причинно-наслідкового зв’язку і мо
ральною свідомістю. Нам невідомі створені раніше тести, за резуль
татами яких може бути описана моральна свідомість молодшого 
школяра.

Таким чином, для валідації МТПВС за критерієм можуть 
бути використані суб'єктивні оцінки та метод контрасних груп Влас
не, ці методи не є окремими, оскільки метод контрасних груп потре
бує критерію для формування контрасних груп, а цим критерієм мо
жуть бути лише суб'єктивні оцінки.

Отже, критерієм валідації МТПВС можуть бути лише суб'єк
тивні оцінки, але використання цих суб'єктивних оцінок може бути 
простішим - для виділення контрасних груп, або складнішим - для 
рангування молодших школярів за ступенем вияву їх моральної са
морегуляції. В першому випадку ми можемо використати коефіцієнт 
кореляції, який називають “фі-коефіцієнтом Гілфорда” В другому - 
можемо використати коефіцієнт рангової кореляції ГПрсона

Проблемою, пов'язаною з використанням для валідації ран
гування груп є тс, гцо в 1-2 класах вчитель не мас можливості об'єк
тивно спостерігати відповідну поведінку, тому для суб'єктивних оці
нок доводиться використовувати внутрішньогрупові оцінки. Особли
вістю цього виду суб'єктивних оцінок в молодших класах є значна 
кількість дітей, які при рангуванні отримують однакові місця. Тому 
перевірка валідності МТПВС може бути ефективною лише за двох 
умов: для валідації використовується метод контрасних груп; крите
рієм формування груп є сукупність внутрішньогрупових оцінок.

Методика отримання внутрішньогрупових оцінок є одним з 
варіантів соціомстричної процедури. Дітям повідомлялося, що з ними 
буде проведено ф у на спостережливість. Після цього їм зачитувався 
короткий (з трьох речень) портрет дитини, якій властивий певний тип 
моральної саморегуляції (наприклад, для тип}' з низьким рівнем мо-
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ральної саморегуляції - “ображає інших, насміхається з інших, отри
мує задоволення, якщо зробив іншій дитині погано ) і давалося ш-
вдання: “Вгадайте, хто це”.

Для валідації ми повинні врахувати тс, що методика розподі
ляє членів групи по підгрупах. За таких обставин для валідації мето
дики ми іювинні використати в якості групи з низьким критерієм по
чергово кожну підгрупу, оскільки розбіжності між підгрупами неод
накові (1, с. 170-172). Сумарний коефіцієнт валідності дорівнює най
меншому з коефіцієнтів кореляції між групами, виділеними за крите
рієм та внаслідок тестування.

Згідно з усталеними в прикладній статистиці нормами, ста
тистичні гіпотези повинні підтверджуватися на рівні значимості 0.01 
(11, с.221). Результати валідації наведено в таблиці.

Таблиця І
Результати валідації методики М1ПВС

Група з високим 
критерієм

Фі-коефіцієнт Значущість

Низька МС 0.71 Р(,<0.01

Висока МС 0.78 Р0 <0.01
Залежність 0.66 РпО.ОІ

Отже, нами встановлено, що валідність МТПВС задовільна.
Таким чином, розглянута Методика тематичної проекції вну

трішніх станів в процесі здійснення морального вчинку (МТПВС) 
визначає тип моральної саморегуляції молодшого школяра. В основі 
МТПВС лежить метод інтерпретаційної проекції. За формою МТПВС 
є ілюстрованими оповіданнями, які складаються з низки ситуацій. 
Методика має задовільну ретестову надійність з інтервалом чотири 
тижні. Вона має задовільну валідність за критерієм, яка визначалася 
за методом контрасних груп. Наступним етапом роботи над пробле
мою психодіагностики моральної саморегуляції є розробка методики 
діагностики варіантів типу моральної саморегуляції.
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В статье дано описание особенностей методики диагнос
тики типа .моральной саморегуляции у  младших школьников. Мето-



дика построена на основе метода интерпретационной проекции 
( одержанием методики является приписывание младшим школьни
ком а цепочке ситуаций внутренних состоянии персонажу иллюст
рированного рассказа, который совершает нарушение моральной 
нормы гЦаны результаты проверки надежности и валидности ме
тодики
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Картинка 8

Н. Р. Вінок

РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ-КОМУНІКА ГОРА В Г УМАНІСТИЧНІЙ 
ПАРАДИГМІ ОСВІТИ

Однією і ознак сучасної системи освіти є гуманістична спря
мованість навчання і виховання, яка багатопланово і різносторонньо 
висвітлюється у Державній національній програмі "Освіта (Україна 
XXI століття)” та законі України “Про освіту”. Необхідність рефор
мування системи освіти в цьому напрямі обгрунтовується багатьма 
вченими. Зокрема, Г О Балл, стверджує, що проблема гуманізації 
освіти є актуальною в усьому світі, а особливо в постготалітарному 
суспільстві 11].

З огляду на зростаючий динамізм суспільно-економічних 
процесів, підвищену особисту відповідальність кожного індивіда, 
докорінне реформування осипи в гуманістичному напрямку дедалі 
більше визнається усім світом як нагальна необхідність. У зв’язку з 
цим основні функції освіти набувають гуманістичної спрямованості 
Щоб відповідати вимогам часу, і зміст, і методи, і організація нав
чання мають спати гнучкішими; на цс насамперед спрямовані сучасні 
освітні новації.

Актуалізація гуманістичних тенденцій у розвитку сучасної 
освіти передбачає переорієнтацію психології і педагогіки на антро- 
поцентричні засади. Таке превалювання антропоцентризму свідчить 
про те, що в центрі аналізу є людина з її самосвідомістю та 
інтересами, самовизначенням і активністю. Гуманістична педагогіка 
ґрунтується на принципах, які спираються на суб'єкт-суб’єктні 
взаємовідносини вчителя і учня. Більшість науковців виокремлюють 
наступні принципи: діалогічності, проблемності, персоналізації, 
індивідуалізації педагогічної взаємодії, співробітництва іа стимулю
вання суб’ектності учня, принципи постійного оновлення, націо
нально орієнтованої освіти.

Психолого-псдагогічні дослідження обгрунтовано доводять, 
що в якості особливо важливого інструменту розв'язання навчально- 
виховних завдань слугує педагогічне спілкування: по-перше, як засіб



розв'язання .власне- навчальних- завдань, псндруге. як система 
■соїцальне-тсихологічнот забезпечення виховного процесу, по-третє, 
•як~спосіб організації жвтгсжггемтгстосу н кт -педагогів та учнів, що
- забезпечу е ї.у<жішніеть-.навчання j  -виховання підростаючої особи- 
•етвсті-ЧГЛ-'-Баля,- &А,Как-Калнс. 0 .0 . ,-Лсонтьсв, С.Д. Макснменко, 
•М,В£авчии. І -M.. Титаренко та інД. Отже, тільки1 через взаємодію і 
язаємопроникнешог єфер-жигтсдіяльності -одна.. людина знаходить 
-доступ, де іншої, має змогу.-впливати на неї ми отримати вплив, від неї. 
Дліг нього необхідно “«ВІЙТИ-’ -у сферу життя іншої людини, "увійти в 
орбіту н активності!', включити нвсф еру власної активності. Інакше 

■ як через -спілкування -це неможливо. • Тому, методична структура педа
гогічної діяльності завжди повинна співвідноситись зі специфікою 
процесу спілкування, його рівнем, формами і т. ін Спілкування, от
же, мас розумітися-як основна утворююча педагогічної діяльності у 
всіх її формах, яка пронизує всі ланки навчально-виховної роботи З 
чинника, який супроводжує педагогічну діяльність, спілкування пе
ретворюється- у-професійно значу щу категорію.

- --Гуманізм.у навчально-виховному процесі -  цс його гуманні
цин та ^міст;* туманні способи в'иомодії педагогів і учнів, в основі 
яких -  дрієнтація педагога на суб'єкт-суб’єктні відносини з учнями. 
Тобто можемо стверджувати, що гуманізація освіти відбувається на
самперед через гуманізацію педагогічного, спілкування між учасни
ками'педагогічної взаємодії. В сучасних умовах оновлення суспільст
ва і свідомості людини, коли, індивід включений в складне перепле
тіння відносин-, 'жива-комунікація набуває особливого значення -  во
на гуманізує відносини, сприяє встановленню ділових контактів; стає 

.-Засобом, котрий забезпечує успіх сукупної' людської діяльності.
- . Аналізуючи лісихологічш основи становлення гуманістично 

зорієнтованої освіти, вчені- визначають монологічну і діалогічну 
•стратегії психологічного впливу. При використанні монологічної 
стратегії,' педагог .виступає носієм беззаперечної істини і діє як її 

• .‘-транслятвр’-'. Лавпаки;.діалогічна 'стратегія визнає суб'єктивну пов- 
;-зіочшніїль'нартнерів-хоч вони різнилися, за віком,-соціальним
г  статусом,-рівнем "знань і “досвідченістю 111 (рис. 1). -Діалогічний 

підхід -визначає суб'єкт-суб'єжтну взаємодію учасників педагогічного

Збірник наукових праці,: філософія, соціологія, психологія _____________

процесу, їх самоактуалізацію і самоорганізацію’’ (І.Д. Бех) [2, с.9|

Суб'єкт впливу Об'єкт впливу

Вчитель

▼

“Партнер”.
- Створює умови для 
особистісного рочвиг- 
ку і прояву здібностей

Суб'єкт впливу

Розвикальїш
стратегія н іж 
модії, спрямо

ваність на спів
робітництво, 

творчість

Учень

у

“Партнер" 
Творчий,активний 
учасник взаємодії

- X

Суб'єкт впливу

--Р и с •!. Основні-сірагеїїї подяки ічішї взаємодії

” ' Д'^гопчисть-сінлкувагшя чучнямнпов'язана' з-педагогічним 
-оптимізмом, опорою на-позитивний .потенціал особистості дитини і 
учнівського колективу.; впевненою відкритістю, щирісгао  ̂природніс- 
■тю У спілкуванні^вмощйним-ярийняттям ’уинів як партнерів по взає-
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модії, прагненням до взаєморозуміння і співробітництва. Такий стиль 
спілкування забезпечує поєднання доброзичливості з довірою до са
мостійності школярів; глибоке і адекватне сприймання і розуміння 
поведінки учнів, їх особистих проблем, врахування полімотивовано- 
сті їх вчинків; цілісний вплив на особистість школяра та їі ціннісно- 
смислові орієнтації, передачу соціального досвіду як особистісно 
прожитого знання тощо.

Таким чином, основною парадигмою в дослідженні комуні
кативних властивостей вчителя є суб єкт-суб єктна взаємодія, яка 
характеризується тим, що суб'єктом і об’єктом відносно один до од
ного є люди, які відрізняються активністю, здатністю свідомого ціле
спрямованого планування і організації своєї поведінки та життєдія
льності загалом, які взаємовпливають, певним чином сприймають і 
оцінюють один одного.

Запропонована логіка аналізу дає можливість цілісного 
осмислення суті педагогічної діяльності через актуалізацію комуніка
тивних здібностей вчителя, адже педагогічна взаємодія забезпечуєть
ся педагогом як особистістю, його моральними установками, бажан
ням і прагненням працювати з дітьми. У розв'язанні навчально- 
виховних завдань задіяні насамперед його комунікативні можливості 
і саме завдяки їм та їхньому розвитку можливе досягнення педагогіч
них цілей.

Комунікативні здібності педагога є професійно-особистіс- 
ною характеристикою, що забезпечує можливість формувати спіл
кування з учнями ефективно, творчо, активно, гуманістично спрямо
вуючи його. Високий рівень розвитку цих здібностей надає впевне
ності педагогові у своїх силах, зумовлює здатність довільно управ
ляти своєю поведінкою та поведінкою інших, врівноваженість і ви
тримку у спілкуванні. Комунікативні здібності забезпечують готов
ність вчителя до оптимальної організації професійної взаємодії, пере
дачі та сприйняття інформації, правильного розуміння учасників пе
дагогічного спілкування, їх поведінки, що є необхідними умовами 
педагогічної майстерності спеціаліста.

Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія _______________________

Центральною характеристикою при розгляді здібностей пе
дагога до здійснення професійного спілкування є сформованість гу
маністичного за своїм характером комунікативного ядра, до складу 
якого дослідники відносять не тільки характеристики, безпосередньо 
пов язані із спілкуванням, а й вольові, моральні і навіть інтелек
туальні якості. Так, у поняття "комунікативне ядро” особистості, за
О. О. Бодальовим, входить єдність відображення, ставлення і пове
дінки, що виявляється в конгактах індивіда з іншими людьми і спіль
нотами. Основу комунікативного ядра, вважає дослідник, становлять:

1) всі форми знання (образи сприймання, нам'яті, уяви, поняття 
і т. ін.) про людей чи спільноти, якими володіє індивід і які акту
алізуються у нього під час спілкування з цими людьми;

2) переживання, які виявляються в контактах з іншими людьми 
чи спільнотами;

3) всі види вербальної і невербальної поведінки |3|.
Психолого-гіедагогічне вивчення передового педагої ічного 

досвіду, діяльності видатних педагогів К.Д.Ушинського, Я Корчака,
А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського та інших доводить, що тонке, 
делікатне спілкування як інструмент педагогічного впливу значно 
зумовлює цілісну ефективність навчально-виховного процесу. Вод
ночас, К.Д У шиїтський наголошував, що у вихованні все повинно 
грунтуватися на особистості вихователя, тому що виховна сила 
ллється тільки з живої о джерела людської особистост і. Тільки особи
стість може впливати на розвиток і визначення особистості, тільки 
характером можна утворити характер

Багатогранну комунікативну діяльність педагог здійснює по
стійно, і для ефективності своєї роботи він повинен бути і джерелом 
інформації, і людиною, яка намагається пізнати іншу людину чи гру
пу людей, бути організатором спільної діяльності та взаємовідносин 
у колективі. “Вчитель повинен тримати у власних руках ключі до 
розуміння природи людських стосунків, володіти здібностями та на
вичками спілкування, розвивати їх у власних вихованців" (М.В. Сав- 
чин) |6, с.41]. Досвід педагогів-практиків доводить, що органічний 
процес спілкування, який в системі побутової взаємодії протікає без
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особливих зусиль з боку співрозмовників, ніби сам по собі, в цілесп
рямований педагогічній взаємодії може викликати певні труднощі. 
Причиною цього постає незнання вчителем структури і законів педа
гогічного спілкування, слабкий розвиток професійних комунікатив
них здібностей і комунікативної культури загалом. Педагоги з недо
статнім рівнем комунікативної компетентності швидко втомлюються, 
дратуються, почувають себе невпевнено, перебувають у постійній 
емоційній напрузі, що, звичайно, ускладнює їх роботу в школі

Оптимальне педагогічне спілкування вчителя із школярами, 
за 0 .0  Леонтьєвим, створює найкращі умови для розвитку мотивації і 
творчого характеру учбової діяльності школяра, забезпечує сприят
ливий психологічний клімат навчання, зокрема перешкоджає виник
ненню психологічних бар’єрів спілкування Д5]. Отже, для того, щоб 
виховати особистість у вимогах часу, сам педагог має володіти неза
лежністю, грамотністю, ініціативністю, самостійністю та багатьма 
іншими якостями, систематично розвиваючи їх у себе.

Підготувати дітей до активного життя в суспільстві можуть 
лише такі вчителі, які люблять дітей і прагнуть до спілкування з ни
ми, які вміють аріументовано переконувати своїх вихованців і корис
туються у них неформальним авторитетом. Розглядаючи комунікати
вну сферу' особистості вчителя, В. А.Кан-Калік справедливо зауважує, 
що здібність до спілкування з дітьми повинна ґрунтуватися на твер
дому фундаменті любові до них -  на тому, що в науці прийнято нази
вати педагогічним покликанням, професійно-педагогічною спрямо
ваністю вчителя [4].

В.О.Сухомлинський з цього приводу часто говорив, що на
вчитися любити дітей не можна ні в якому навчальному закладі, ні за 
якими книгами. Ця здібність розвивається в процесі участі людини в 
суспільному житті, її взаєминах з іншими людьми. Та за самою своєю 
природою педагогічна діяльність -  це повсякденне спілкування з ді
тьми - поглиблює любов до дитини, віру в неї.

За прийомами професійної діяльності педагогів-новаторів 
(ТІ і О Амонашвілі, Є.М. Ільїна, В.Ф. Шаталова, С.М. Лисенкової,
І. П. Волкова, А. Захарченка, М. Гузика та ін.) простежуються певні

закономірності вміння говорити з дитиною. Вони успішно долають 
в собі егоцентризм, властивий у взаємодії з дітьми багатьом педаго
гам, бо розуміють, що цс не сприяє творчості. їх об’єднує особистісна 
відкритість дітям, здатність переконати дитину в тому, що вона кон
тактує не тільки з педагогом, а й з людиною, яка справді зацікавлена 
у спілкуванні; вміння організувати спілкування “від учня”, від його 
думок, насірою, вміння поставити себе на місце дитини, зрозуміти її, 
прийняття учня як рівноправного партнера по спілкуванню, як люди
ни, рівної за соціально-психологічними параметрами.

Отже, високий рівень взаємовідносин, співробітництва та 
співтворчості педагогів і учнів надає реальні можливості для успіш
ного становлення особистості кожної дитини, а також вияву всього 
багатства педагогічних засобів і особистіших характеристик вчителя, 
зокрема комунікативних. Науковці та педагоги-практики обгрунто
вують наступні вимоги організації педагогічного спілкування на ос
нові співробітництва: довірливість, діалогічність, взаєморозуміння, 
реальний психологічний контакт, здатність педагога відмовитись від 
впливу і перейти до взаємодії, активність процесу педагогічної взає
модії, співтворчість, розширення об'єму і репертуару видів педагогі
чного спілкування, інтенсивність цього процесу, яка виявляється в 
динаміці, насиченості, різноманітності педагогічної взаємодії, ство
рення позитивного психологічного комфорту, який забезпечує само
розкриття особистості дитини; розвиток у вчителів особливих внут
рішніх установок, найбільш адекватних гуманістичному навчанню 
(Т О. Балл, Є.М. Гльїн, В. А. Кан-Калік, С.Д. Максименко, К.Роджсрс, 
В.А. Семиченко, С.В. Терсщук. В.Ф. Шаталов га ін.).

Розглядаючи сутність педагогічного спілкування, В. А. Семи
ченко зазначає, що воно завжди цілеспрямоване. При цьому сам пе
дагог ніби знаходиться одночасно в кількох “площинах”: він безпо
середньо взаємодіє з партнером, спостерігає за собою і своїми діями з 
позицій іх “професійної відповідальності” (рефлексивний контекст 
спілкування), утримує під контролем свідомості початково прийняту 
ціль і одночасно оцінює доцільність її збереження чи заміни на нову 
(раціональний контекст спілкування) [7, с.37]. Автор зупиняється і на
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такій важливій ознаці педагогічної діяльності, як поліфункційність 
будь-якого акту взаємодії учителя з учнями, який включає в себе ін
формаційний, статусяо-рольовий, стимулюючий, координаційний, 
амотивний аспекти спілкування.

У зв’язку з цим дослідники виокремлюють комплекс функці
ональних ролей вчителя — суб'єкта педагогічної комунікації.
-  дидактична, через яку здійснюється трансляція нормативного 

змісту навчання;
-  виховна, згідно якої вчитель розглядається як фасилітатор, ( по- 

легшувач“), який допомагає учневі в особисгісному розвитку,
-  здійснення неофіційних стосунків з учнями;
-  підтримання взаємовідносин із сім’ями учнів;
-  асоційоване членство педагога в учнівському середовищі; 

членство в конкретному педагогічному колективі;
-  самовиховання вчителя, інтегрованого до соціально-професійної 

співдружності педагогів.
Висвітлення комплексу функціонально-рольових проблем, 

важливих з погляду гуманістичного оновлення підготовки майбутніх 
педагогів розглядається вченими як орієнтовна програма реформу
вання школи “зсередини”, через збагачення особистішого та профе
сійного потенціалу вчителів [1].

Вивчення явищ гуманістично організованого педагогічного 
спілкування на основі діалогічного підходу відкриває ряд можливос
тей як теоретичного, так і практичного характеру. Це насамперед пер
спективи узагальнення і систематизації наукового матеріалу щодо 
сутності комунікативних здібностей вчителя, визначення передумов 
їх розвитку, це спроба теоретичного моделювання і розробки оптима
льних технологій формування комунікативної компетентності майбу
тніх педагогів, особистість яких характеризується гуманістичним 
спрямуванням до майбутньої педагогічної діяльності, іеоретичне під- 
сумування результатів психслого-педагогічних досліджень дає мож
ливість зробити висновок про необхідність розвитку у вчителів здіб
ностей формувати педагогічне спілкування творчо, на основі рівно
правних, діалогічних стосунків, підтримувати оригінальність та іні

ціативу в учнів, відноситися до кожної дитини як до індивідуальності 
і визнавати й талант, забезпечуючи цим можливість вдосконалення як 
власних комунікативних можливостей, так і комунікативних здібнос
тей учнів.
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Ппе humanization o f  education is realizing through the humani
zation o f  pedagogical communication. The article deals with importance 
of communicative faculties for the modem teacher The author underlines 
that just the teacher’s  communicative faculties provide the possibility to 
organize the communication with the pupils actively, effectively and crea
tively.



Р. П, Скульськнй

НЕПЕРЕХІДНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЕТНОПЕДАГОГЖИ

Започатковані на межі 80-90 років минулого століття демокра
тичні перетворення в галузі освіти не могли не позначитися на нав
чанні та вихованні підростаючих поколінь. Особливо помітні зміни 
торкнулися загальноосвітньої школи, що була й надалі залишається 
найбільш масовим навчально-виховним закладом. Вона перестала 
бути єдиною і гранично стандартизованою за змістом освіти. 
Надійними аналогами середньої школи стали гімназії, ліцеї, ко
легіуми, загальноосвітні шжоли-інтернати, спеціальні загальноосвітні4Г
школи, загальноосвітні санаторні ніколи, школи соціальної ре
абілітації, вечірні (змінні) школи та інші [1, с. 6-7].

Помітно змінився зміст загальної освіти. Він практично по
вністю позбувся тих політично-ідеологічних нашарувань, які пере
творювати шкільні підручники, особливо з гуманітарних наук, у по
сібники з політичної грамоти. У 2002 році національна українська 
школа, нарешті, започаткувала давно очікуваний перехід на так звані 
державні стандарти освіти. Отже, попереду 12-річний процес перехо
ду на державні освітні стандарти та підготовка до нових переходів, бо 
за сучасними науковими уявленнями зміст шкільної освіти повинен 
змінюватися через кожні 10-12 років.

Перелік прогресивних зрушень в освіті можна було б продо
вжити, якби на її розвитку не позначилась криза в галузі економіки, 
науки, культури та інших сферах, що мають істотний вплив на освіту, 
та не визріли зумовлені нею гострі проблеми.

Не торкаючись таких проблем, як збереження педагогічних 
кадрів, підвищення соціального статусу вчителів, забезпечення шкіл 
підручниками, навчальними посібниками, методичною літературою, 
комп’ютерами та іншим технічним устаткуванням, а також числен
них споріднених з ними проблем, які в своїй основі є економічними, 
вдамося до аналізу деяких теоретико-методологічних, загально-
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педагогічних і дидактико-методичних питань, практичне вирішення 
яких викликає нездоланні труднощі у роботі освітян.

Розглянемо для прикладу проблему педагогічного цілспок- 
ладаинн, тобто визначення мети і завдань навчання та виховання 
школярів. Значущість оптимального вирішення цієї проблеми важко 
переоцінити. Адже педагогічна мета -  це системотворчий елемент 
будь-якої моделі процесу навчання чи виховання. Її постановка га 
осмислення уможливлюють оптимізацію розробки всіх інших елеме
нтів будь-якої моделі навчання чи виховання (її змісту, засобів, мето
лі;?, форм тощо) [2, с. 10-12].

Стратегічні цілі навчання та виховання підростаючих 
поколінь від імені суспільства задає держава. Тому вони знаходять 
своє висвітлення у державних нормативно-правових документах, 
якими є Закони, державні програми, інші нормативні документи ор
ганів управління освітою. Учителі, котрі працювали в радянській 
школі, досі добре пам'ятають, як формувалася стратегічна мета ко
муністичного виховання Вона зводилася до того, щоб виховати нову 
всебічно розвинуту людину, яка органічно поєднує в собі духовне 
багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість.

Пєдагоги-теоретики конкретизували виховний процес через 
відомі складові його частини, якими тривалий час були: розумове, 
моральне, естетичне, трудове та фізичне виховання. Згодом ці аспек
ти виховання були доповнені новими, як, наприклад, економічне ви
ховання, екологічне, правове, валеологічне і т. п. Практичним резуль
татом такої диференціації було те, шо вихователям всіх рівнів, перед
усім класним керівникам були запропоновані стандартизовані схеми 
планів виховної роботи, у яких кожному з перелічених напрямів був 
відведений окремий розділ. А планування виховної роботи здійсню
валось за принципом “всього по трохи”. Таке виховання зводилось до 
виконання плану, тобто до проведення тих виховних заходів, які були 
зафіксовані в ньому. Часто план виховної роботи був єдиним джере
лом інформації, за якою оцінювали цю роботу'. Так само в якості 
предметів оцінювання результатів виховної роботи використовува
лось обладнання піонерських кімнат, матеріалі шкільних музеїв -
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словом, все те, що легко побачити очима, до чого можна доторкнути
ся рукою. І залишались поза увагою ті цінності, які приховались у 
глибинах внутрішнього світу школяра. Якраз у цьому виявився най- 
разючіший формалізм в оцінюванні результатів виховної роботи.

На цьому' можна було б не акцентувати уваги читача, якби 
формалізм, як і низка інших негативних явищ навчання та виховання 
школярів, який на початку 90-х років був успадкований національ
ною ШКОЛОЮ, не знайшов “сприятливого Грунт}'” для свого розвитку. 
На жаль, він процвітає. Подібно до того, як колись допитливий вчи
тель шукав відповіді на запитання про те, що таке "всебічний розви
ток”, “духовне багатство”, “моральна чистота”, “органічне поєднан
ня” і до якої міри могли б бути розвинені ці якості в учня на різних 
етапах його вікового зростання, так й тепбр творчий педагог намага
ється з’ясувати для себе подібного роду запитання На це є вагомі 
підстави.

Щоб переконатися в цьому, розглянемо як ставиться загаль
на мета виховання або освіти у деяких документах.

В одному з них читаємо: “Загальна середня освіта забезпечує 
всебічний розвиток дитийи як особистості, її нахилів, здібностей, 
талантів, трудову підготовку, професійне самовизначення, форму
вання загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, 
національно-культурними потребами обсягу знань про природу, лю
дину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдо
сконалення” [3, с. 17].

В іншому документі записано: “Головна мета національного 
виховання -  набуття молодим поколінням соціального досвіду, успа
дкування духовних надбань українського народу, досягнення високої 
культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно 
від її національної належності особистіших рис громадянина Україн
ської держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, мора
льної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культу
ри” [4, с. 15].
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Приведених визначень завдань загальної середньої освіти та 
мети національного виховання цілком достатньо, щоб переконатися в 
тому, що кожне з них заслуговує на критику у багатьох відношеннях.

Справді, коли уважно прочитати їх і замислитись над зміс
том прочитаного, то не можна не помітити, що в кожному з визна
чень має місце “словесна реконструкція” відомих положень радян
ської педагогіки. Із системи завдань загальної середньої освіти чо
мусь “випало” естетичне виховання учнів, формування в них пра
вової, господарсько-економічної культури.

У визначенні головної мети національного виховання, висвіт
леної одним реченням, двічі акцентується увага на духовних ціннос
тях (“успадкування духовних надбань українського народу”, а через 
два рядки -  формування “розвиненої духовності”).

Якщо до цього додати, що низка понять, які викорис
товуються у визначеннях мети і завдань національного виховання та 
освіти, не знайшли належної інтерпретації на сторінках наукової 
літератури, то стає зрозуміло, чому допитливому вчителю так нелег
ко зрозуміти, чого від нього очікують і як “вимірювати” результати 
власної праці. Все це дає підставу для висновку про те, що сучасна 
наука про навчання та виховання школярів ще не виробила надійної 
методології вирішення проблеми педагогічного цілепокладання.

А між тим основу для її розробки знаходимо у системі етно- 
педагогічних знань. Визначаючи мету і завдання виховання людини, 
українська етнопедагогіка виходить з того, що педагогічна мета -  не 
ідеальний образ кінцевого продукту педагогічної діяльності, яку 
належить здійснити. Інформаційною базою для її визначення слугує 
система цінностей, притаманних виховному ідеалу українського 
паро,іду, тобто ідеальному образу людини, до якого прагне макси
мально наблизитись кожен вихованець.

Процес становлення традиційного українського ідеалу люди
ни в історичній регроспективі грунтовно висвітлений у творах видат
ного вітчизняного педагога Г. Г. Ващенка [5]. Він переконливо пока
зав, яким був виховний ідеал нашого народу перед хрещенням Руси- 
України, яких змін зазнав у княжі часи та наступні століття, яким,
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нарешті, став у новітні часи. Особливо ц інними є  думки Г . Г. Баш ен

ка щодо виховного ідеалу українц ів у перш ій половині X X  століття.
Український виховний ідеал побудований на християнській 

ф ілософії та моралі. В ін  увібрав у  себе вищі ц інност і хри стиянсько ї 

морал і (любов, віру, гад ію , доброту, справедливість, чуйність, 

милосердя тощо), що •€ неперехідними. В ін  синтезував у собі вищі 

ц інності людини як особистості, трудівника, сім 'янина, представника 

нації, громадянина. Тому вони є неперехідними, тобто такими, що не 

змінюються з часом.

Але це не означає, що система виховних цінностей україн

ського народу позбавлена будь-якого динамізму. В  н ій та або інша 

цінність л ід  впливом конкретно-історичних обставин може наповню

ватись новим змістом. Покажемо це на простому прикладі.

Коли у  селянському господарстві застосовувалась головним 

чином ручна праця, народження у с ім ’ ї  сина викликало у  батьків, 

передусім у  господаря велику радість. У  таких випадках говорили: 

“Пом ічником  буде” , “ Косарем стане” , “Господарем...”  і т.п. Але  коли 

в сільському господарстві почали застосовувати техніку, зм іст висло

вів, які вживали при народженні в с ім ’ ї  хлопчика, дещо змінився. Не 

змінюючи свого ставлення до господарських цінностей, батьки гово

рили: “Механізатором буде” , “Комбайнером буде” , “ Інженером ста

не” і т.п. А  останнім часом у моду входять вислови' “Бізнесменом 

буде” , “Менеджером...”  і т. п, І це не просто слова, сказані в гумори

стичному тон і. Адж е яри всіх труднощах теперішнього життя значна 

частина сі льської молоді при зацікавленні та підтримці батьків праг

не до того, щоб здобути популярні в наш. час професії (економіста, 

юриста, менеджера і  т. п ).
Окреслені зм іни в системі виховних цінностей умовно можна 

назвати “ природними” , а значить, і прогресивними.

Але, з іншого боку, деякі виховні ц інності п ід д ією  певних 

чинників можуть переростати у сво ї антиподи. Покажемо це на прос

тому прикладі.
У  силу національних традицій головний тягар виховання д і

тей випадав на с ім ’ю. І в дорадянські часи ї ї  пом ічниками була шко-
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ла та духовенство. Виховання грунтувалося на ідеях християнської 
філософії та моралі.

Після жовтневого перевороту більшовики з величезною на
полегливістю взялися за розбудову системи комуністичного вихо
вання. Вони повністю відкинули християнську філософію та мораль, 
яку сповідувала переважна більшість українців, протиставивши їм 
марксистсько-ленінське вчення, з властивою йому комуністичною 
мораллю, що ґрунтувалася на ідеях класової боротьби, войовничим 
атеїзмом і т.п.

Цілком зрозуміло, що утвердження комуністичної ідеології у 
свідомості дітей через сім’ю було приречене на невдачу, бо віруючі 
батьки, котрі з материнським молоком успадкували від своїх далеких 
пращурів ідеї християнства, не могли сприйняти та засвоїти войовни
чий атеїзм.

Такою ж не сприйнятливою виявилась і комуністична мо
раль. А ті, хто став жертвою організованих більшовиками голодомо
рів і депресій, сприймали її як мораль геноциду.

За таких обставин центром виховної роботи з дітьми була 
проголошена загальноосвітнії школа. У радянські часи вона стала 
головним чинником виховання, а сім’я та громадськість -  її поміч
никами. Цим зміщенням “центру” виховної роботи в бік школи було 
започатковано відлучення дітей від сім’ї та сім’ї від школи, що не 
могло не мати негативного впливу на виховання дітей, котрі опини
лися в ситуації впливу на них “подвійної” моралі. За таких обставин 
істотно поліпшились умови для виховного впливу на дітей “вулиці”, 
неформальних об’єднань різного спрямування та інших сумнівних 
чинників.

Вивільнення сім’ї від обов’язків головного вихователя та 
відповідальності за його наслідки призвело не тільки до істотного 
спаду інтересів батьківської громадськості до проблем навчання та 
виховання дітей, але й до пов’язаних з цим проблем наукової та на
родної педагогіки. Як не дивно, але факт залишається фактом: пере
важна більшість батьків учнів (якщо не рахувати початкових класів) 
не налагодили ділового педагогічного співробітництва з учителями 
школи. У більшості випадків стосунки між ними у кращому разі
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“нейтральні”. Вони будуються за принципом: “Не чіпайте мене, а я не 
чіпатиму Вас” . Помітно впала педагогічна культура батьків. Матеріа
льні цінності потіснили на другорядний план духовність.

За нашим переконанням, настав час, коли визріла об’єктивна 
потреба у проведенні масштабних соціолого-педагогічних дослі
джень на предмет вивчення виховних ідеалів, які сповідують пред
ставники різних соціальних груп теперішнього суспільства, і на цій 
основі розробити зміст педагогізації батьківської громадськості, а 
можливо, й усіх громадян нашої країни. Бо тільки це допоможе пове
рнути їм колишній статус найперших вихователів своїх дітей та збе
регти золоті фонди неперехідних цінностей української етнопедагогі- 
ки. А в тому, що вони потрібні сучасній педагогічній науці та прак
тиці, сумнівів немає.

Покажемо це ще на одному прикладі.
Орієнтація нашої держави на перспективне входження в єв

ропейський науково-технічний, економічний та освітньо-культурний 
простір зумовлює помітне зростання інтересу українських освітян до 
здобутків сучасної зарубіжної педагогічної науки та навчально- 
виховної практики. Предметом особливого захоплення педагогів- 
тсоретиків, методистів, учителів і вихователів стали в наш час так 
звані інноваційні педагогічні технології, передусім, освітні.

Розглядаючи навчання як процес нарощування індивідуаль
ного та соціально-культурного досвіду, автори сучасних дидактичних 
теорій розрізняють два його типи: підтримуюче та інноваційне.

Підтримуюче навчання -  це процес і результат навчальної 
та освітньої діяльності, спрямованої “на підтримку та відтворення 
існуючої культури, соціального досвіду, соціальної системи” [б, с.З].

Інноваційне навчання -  це “процес і результат навчальної 
та освітньої діяльності, здатної стимулювати внесення інноваційних 
змін в існуюче содально-культурне середовище. Як зазначає М. В. Кла- 
рін, сучасна зарубіжна дидактика все більшою мірою орієнтує 
освітян на інноваційний тип навчання, оскільки його застосування, 
на думку численних дидактів, здатне на краще змінити підготовле
ність людей до зіткнення з новими ситуаціями суспільного життя та

його своєчасного реагування на політичні, економічні, екологічні та 
інші проблеми.

Звернення до літературних джерел переконливо показує, що 
У розробці моделей інноваційного типу навчання та його практичного 
використання зарубіжна дидактика досягла великих успіхів. Перші 
плідні кроки в означеному аспекті педагогічних пошуків здійснено й 
сучасними вітчизняними педагогами [7].

Знайомство з творами, присвяченими інноваційному навчан
ню, не може не захоплювати наявними здобутками, що знайшли своє 
вираження у численних освітніх технологіях.

Але коли спробувати узагальнити знання про них, як це 
бездоганно здійснив М. В. Кларін, то виявляється, що інноваційні 
технології зводяться до організації навчального процесу на ідеях 
гри, систематичного дослідження та дискусії [6].

Що стосується гри, то вона з давніх давен була й 
залишається популярним виховним засобом української етнопеда- 
гогіки. Це стосується і дискусій та дослідницької діяльності. І коли 
замислюєшся над цими інноваціями, то мимоволі пригадується 
народний афоризм, який стверджує, тцо “все нове -  це давно забуте 
старе”. В істинності цієї думки переконуємось кожен раз, як тільки в 
процесі наукового пошук}' виникає потреба у здійсненні історичного 
екскурсу.

Здійснюючи його, дослідник має можливість з ’ясувати, з якої 
потреби і за яких обставин був створений той чи інший педагогічний 
засіб (наприклад, гра, іграшка і т.п.), які початкові функції виконував 
він, як і під впливом чого ці функції змінювались, а разом з ними змі
нювались правила гра та самі іграшки. Таке ретроспективне бачення 
означених змін допомагає виявити певні їх закономірності. І тоді пе
дагогічна інновація, якою оригінальною вона не була б, набуває хара
ктеру закономірного явища.

На жаль, часто досліднику не вдається сягнути до витоків 
певної проблеми в її первісній формі. У такому разі доцільно вдатися 
до масової практики. Так, приміром, у пошуках інноваційних моде
лей навчання, що ґрунтується на дослідженні, доцільно через учите
лів виявити тих учнів, які захоплюються певними видами пізнаваль



ної та практичної діяльності, і з’ясувати, які елементи дослідження 
мали місця у цій діяльності. Після цього корисно з ’ясувати факти 
випадкового відкриття для себе певних істин (наприклад, що в соня
чний день скляною банкою з водою можна добути вогонь) та побуду
вати на їх основі систему дослідницьких задач.

Аналіз подібних явищ можна продовжити, але й викладено
го, на наш поглад, цілком достатньо, щоб переконатися, що навіть 
найсучасніші інноваційні явища своїми коренями сягають сфери 
української етнопедагогіки. А це означає, що при вирішенні будь- 
яких сучасних питань навчання та виховання дітей доцільно з ’ясу
вати, як вирішуються вони на етнопедагогічному рівні з тим, щоб 
скористуватися неперехідними ідеями української народної педагогі
ки. ,
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В статье показано, что в прогрессе научной разработки путей 
преодоления кризисных явлений в обучении и воспитании школьников 
в качестве неисчерпаемого источника прогрессивных идей может 
быть использована украинская народная педагогика.

В. І. Ілійчук

ПСИХОЛОГ О-ПЕДАГОПЧНА МОДЕЛЬ ПОДОЛАННЯ 
КОНФЛІКТІВ ПІДЛІТКІВ

Розробка прогностичної моделі психолого-недагогічного по
долання конфліктів підлітків усвідомлюється як один із важливих 
напрямів теоретичних і практичних досліджень навчально-виховного 
процесу в школі. Модель перш за все повинна бути засобом, що опи
сує шляхи ефективного психолого-педагогічного подолання конфлік
тів підлітків. У трактуванні дифініції “модель” немає однозначного 
підходу, під якою в одному випадку розуміється характеристика ти
пових задач, в іншому -  перелік видів діяльності, або ж -  сукупність 
професійних знань і вмінь. В тій чи іншій мірі всі існуючі моделі 
спеціаліста, що працює з дітьми, включають такі параметри: вимоги 
до спеціаліста, які висуває перед ним його професійна діяльність; 
необхідні знання й уміння; специфічні соціально-психологічні якості 
та властивості, що забезпечують ефективну діяльність, в тому числі в 
галузі розв’язання конфліктів підлітків.

Наявність різносторонніх конкретних моделей відображає різ
ні підходи і методи їх побудови. Вони поділяються на дві групи: 
перша включає моделі, які будуються на базі аналізу діяльності педа
гогів, друга -  організується на основі ідей перетворення навчального 
процесу. Ці два підходи дозволяють виділити два типи моделей: мо
дель діяльності й модель підготовки. В нашому випадку мова йде про 
модель діяльності спеціаліста, яка повинна дати відповідь на питан
ня: яким повинен бути спеціаліст, який працює з дітьми? Тобто опи
сати, що він повинен знати, вміти робити, якими якостями володіти й 
т.п. Все це передбачає “накладання” психологічною, педагогічного, 
дидактико-методичного і професійно-специфічного поглядів на дія
льність вчителя і, відповідно, розробку її “модельного” уявлення.

Таким чином, психолого-педагогічна модель подолання конф
ліктів підлітків включає:
1. Соціальну установку особистості педагога на ефективну п р о м 

айну діяльність в цілому і на результативне подолання конфлік
тів підлітків зокрема. Мова йде про психологічну гоговність вчи



теля здійснювати даний вид роботи, яку ми розглядаємо як інтег
ральну особистісну якість, що включає в себе оптимальну суму 
знань, необхідну систему вмінь та навичок, тобто все те, т о  
складає професійно-моральний склад особистості вчителя та його 
реальне ставлення до даного виду діяльності. З погляду змісту ( і) 
готовність складається з тісно пов’язаних між собою структурних 
компонентів: а) мотиваційного (позитивне ставлення до даного 
виду діяльності, бажання займатися даним видом діяльності); 
б) когнітивного (наявність необхідних знань, уявлень про особ
ливості роботи з підлітками); в) гностичного (володіння спосо
бами та прийомами, що необхідні для даного виду діяльності); 
емоційно-вольового (самоконтроль, здібність відчувати задово
лення від роботи і т.п.); г) оціночного (самооцінка своєї профе
сійної підготовки).

2 Соціальну установку особистості підлітка ка задоволення своїх 
потреб, вирішення проблемних ситуацій шляхом згоди, пороз
уміння, домовленості, компромісу, співробітництва. Це досяга
ється за умови співвідношення та взаємозв’язку зовнішньої регу
ляції та саморегуляції особистістю своєї' поведінки.

3. Урахування провідних потреб підлітків та. їх етнопсихологічних 
та індивідуально-фізіологічних особливостей у розв’язанні конф
ліктів, що передбачає знання педагогом і підлітком особливостей 
характеру підростаючої особистості; провідних потреб підлітків, 
умов їх ефективного задоволення та причин незадоволення; соці
ального статусу школяра в суспільстві, засобів яаггтєдіяльності, 
стосунків з дорослими, інститутів соціалізації, етнопсихологічну 
культуру підлітка, його внутрішній світ, спрямованість інтересів.

Формування загальної моделі психолого-педагогічного подо
лання конфліктів підлітків передбачає послідовний процес розробки 
низки проміжних робочих моделей:

соціально-психологічні здібності педагога, які включають: а) пе- 
рцептивні (вміння сприймати емоційний фон класу та кожного 
підлітка зокрема, володіти здатністю до емпатії, розвивати чут
тєвість сприйняття внутрішньоосібних потреб учня, реакції на 
виклад матеріалу і його засвоєння, що дасть можливість корегу-
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вати виховний процес і впливати на підлітка); б) комунікативні 
(спілкування як на рівні учнівського, так і на рівні учительсько
го колективів, уміння долати комунікативні бар’єри, високий рі
вень комунікативного контролю, здатність до розуміння етно
психологічних особливостей вербального та невербального спі
лкування); в) організаторські (вміння організувати учнівський 
колектив на вид діяльності, пов’язаної з конфліктною сигуацією, 
формувати у підлітків досвід саморегуляції власної поведінки); 
г) конструктивні (вміння планувати виховну роботу з підлітка
ми, приймати неординарні, нестандартні рішення, вміння знахо
дити оптимальний вихід із напруженої ситуації, враховувати ти
пологічний метод вивчення підлітків у роботі, індивідуально- 
фізіологічні та етнопсихологічні особливості підлітків); д) про
гностичні (визначення основних напрямків розвитку учнівсько
го колективу та прогнозування їх ефективного рішення, діагнос
тична діяльність вчителя, вміння передбачити результати вихов
ного впливу);

-  досвід саморегуляції власної поведінки, який передбачає взаємо
зв’язок зовнішніх впливів і усвідомленого впливу підростаючої 
особистості на саму себе, що виражається в стимулюванні одних 
і гальмуванні інших своїх дій, бажань, потреб; 
технології подолання конфліктів, які розробляються з урахуван
ням причини конфлікту, його мотивів, змісту цілей; з ’ясуванням 
особливостей особистості кожного з опонентів (їх рис характе
ру, здатність до афекгивної поведінки тощо), урахуванням ди
наміки конфлікту.

Коротко охарактеризуємо кожний із названих структурних 
елементів моделі психолого-педагогічного подолання конфліктів під
літків.

Психолого-педагогічне подолання конфліктів -  це процес ці
леспрямованого впливу на окремого школяра чи колектив в цілому, 
який включає діагностику конфлікту, розв’язання суперечностей си
туації.

Діагностика конфлікту спрямована, перш за все, на оператив
не з ’ясування його причин за рахунок аналізу інформації про його



перебіг та поведінку учасників. Безпосередньо причиною конфліктів 
є зміст суперечностей, що виникають в процесі розвитку особистості 
підлітка або при його взаємодії з оточуючими людьми. У багатьох 
ситуаціях її визначення є найбільш складним етапом розв’язання 
конфлікту, оскільки вона часто замаскована суб’єктивними виправ
даннями підлітка своєї поведінки. Замість істотних причин висува
ються вторинні, боротьба лідерів, груп уявляється як зіткнення між 
між самими групами. Між причинами, які висувають діти і які на
справді призвели до конфлікту, спостерігається відповідність лише в 
тому випадку, коли конфлікт стався через аморальну поведінку шко
ляра та зіпсовані стосунки з усім дитячим колективом. Тому важли
вим в розгляді та аналізі конфлікту є залучення самих дітей -  автори
тетних представників дитячого колективу, а, деколи і батьків. Це не
обхідно, щоб його причина була відома всім і було доведено, що саме 
вона є справжньою.

Складність встановлення істинної причини конфлікту викли
кана і тим, що вона завжди заломлюється через міжособистісні взає
мини учасників, тому його виникнення та результат залежить від ста
влення діючих осіб одне до одного і до тієї діяльності, через яку від
булось зіткнення. Якщо в такій ситуації опинились друзі, то конфлікт 
може і не виникнути. Суперечки між сторонами, переломлюючись 
через доброзичливі взаємини, будуть слабнути, згасати. А якщо кон
флікт виник між ворогами або школярами, що не довіряють одне од
ному, то він набуває затяжної (}юрми, оскільки суперечності ще біль
ше посилюються, непорозуміння розпалюється, що підсилюється 
особистою неприязню сторін.

Тільки за умови, коли відомі міжособистісні взаємини в колек
тиві, можна встановити істинну' причину конфлікту і знайти раціона
льні шляхи нормалізації відносин. Конфлікти підлітків завжди мають 
дві сторони: внутрішню і зовнішню. Внутрішня сторона пов’язана з 
сутністю конфлікту, з виникненням гострих нерозв’язаних супереч
ностей. Зовнішня сторона -  це очевидні прояви конфлікту. Як прави
ло, вчитель реагує саме на зовнішній прояв конфлікту, вдається до 
відповідних заходів, які не призводять до дійового усунення, оскіль
ки основна суперечність не розв’язання.
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Часто причиною конфлікту' є відсутність умов для соціально- 
цінного психофізіологічного задоволення потреб школярів у самоут
вердженні в колективі однолітків. Подекуди підліток не може ніде 
себе проявити і його поява в колективі класу залишається непоміче
ною. Бажання завоювати авторитет в однолітків в кінцевому резуль
таті втілюється в конфліктних діях школяра. При такій ситуації клас
ний керівник повинен розібратися в істинній причині конфліктної 
поведінки підлітка, побачити її внутрішню сторону, що дасть можли
вість нормалізувати стосунки підлітка з учителями та однолітками.

Причина конфлікту завжди втілюється у певних мотивах пове
дінки, що виникають у підлітка, які є безпосередньо спонукою для 
розв’язання суперечностей, що виникли. Зміст мотивів може бути 
різноманітним за характером в залежності від умов перебігу конфлік
ту: підтримка чи осуд з боку однокласників, присутність авторитет
ного вчителя та інші, які мають здатність посилити негативізм вчин
ків школяра або послабити і навіть нейтралізувати його, спонукати 
шукати інттгі способи вирішення проблеми. Мотивом поведінки підлі
тка може бути прагнення утвердитись у новому колективі однолітків, 
а умовами, що сприяють формуванню певного змісту цього мотиву -  
підтримки його дій з боку класу. Якщо б умови перебігу конфлікту 
були іншими, наприклад: учні залишились байдужими до поведінки 
однолітка або навіть осудили його, то причина конфліктної поведінки 
підлітка одержала б виявлення в інших мотивах і проявилась би в 
іншій ситуації,

Дослідження показало, що школярі можуть вести себе з викли
ком, очевидно протиставляти свої вчинки тим, які прийняті серед 
однолітків або рекомендуються вчителями, здійснювати, як здається, 
необдумані дії. І лише знання мотивів їхньої поведінки у співстав- 
ленні з умовами перебігу конфлікіу дозволяло визначити істинну 
причину того, що відбувається.

Саме мотиваційна сторона конфлікту визначала, в якому на
прямку він буде розвиватися далі.

Особливо важливо з ’ясувати мотиви при аналізі групових 
конфліктів. Наше дослідження показало, що найчастіше це конфлікти 
між лідерами груп, хоча вони, безпосередньо не втручаючись, мо-



Збірник наукових щюиь філософія, соиюпогіят психологія 
жуть лише спрямовувати дії решти.

Виявлені в процесі дослідження найбільш доцільні психолого- 
педагопчні впливи з боку педагога на школярів в момент його під
ключення до конфлікту, наведені в таблиці 1.

Тип конфліктної 
поведінки

---- ---------  ... іиилиич і
П си х о л о го -п ед аго гічн і впливи

Агресивний Агресивний тип підлітка, який характеризуються нега
тивним ставленням до будь-якої інформації, неадекват
ною самооцінкою, нетерпимістю до зауважень, порад, 
критики, вимагає терплячого ставлення до себе. Най
більш вдалими формами зовнішньої регуляції поведін
ки тут виступає прохання, непряма вимога, переклю
чення уваги з предмету конфлікту. У роботі з такими 
нідаігками педагог може використати ефект “атракції” 
1 притягування), тобто залучити до чогось, спробувати 
викликати симпатію, ефект “акомодації” -  пристосу
вання до дії повільно наростаючого за силою подразни
ка, ефект- “згоди”, коли перші слова у розмові ствер
джуючі, приміром: “дійсно”, “вірно”, “з цим не можна 
не погодитись” та ін. Можна також перервати конфлікт, 
якщо можливо -  перенести його розгляд на інший час. 
Це необхідно для зняття емоційної напруги школяра, 
інакше виникне загострення конфлікту і ще більше 
погіршення відносин. Під час розгляду опиратися на 
достоїнства підлітка, викликати в нього співчуття до 
партнера, показувати своє засмучення та співчуття в 
зв язку з тим, що відбувається. Неприпустимі “розноси” 
в присутності однокласників.

П  оміркований Якщо підліток знаходиться в стані афекту, то дати йому 
можливість прийги до себе і обдумати те, що сталося, 
деколи цього достатньо, щоб він зрозумів свою помил
ку. Якщо конфлікт вимагає негайного розв’язання, то 
краще за все використовувати відкрите обговорення, 
залучення авторитетів, аргументоване переконання, 
ділова розмова “на рівних”, чесне з'ясування своєї по
зиції.

Збірник наукових праць 

Компромісний Дати можливість висловитись, звинуватити іншого. 
Часто після такого впливу підліток визнає, що й сам був 
не зовсім правим. У будь-якому випадку його тепер 
буде легше переконати в цьому. Підчас розгляду конф
лікту посилатися на всезагальність виконання норм, 
традицій колективу, значущих для підлітка людей.

Конформний Демонстрація свого ставлення до вчинку підлітка, по
силання на колектив, на норми дружби, на всезагаль
ність виконання норм і правил.

Індиферентний Прилюдне розв’язання конфлікту небажане, краще по
говорити наодинці, проявити співчуття, співпережи
вання, навіть якщо школяр неправий- Тоді можна буде 
викликати його на відвертість і з’ясувати причини кон
флікту. Неприпустимі крик, ірубість, особливо в при
сутності однокласників, що викликає відхід від себе, 
замкнутість. ...........

Спостереження показало, що вказані способи впливу педагога
емоційно готують школярів до ро ів язання суперечностей, що виник
ли, а деколи здатні навіть примирити протидіючі сторони,

1. Орбан Л. Е. Акмеологическая концепция нравственного ста
новления личности. — Автореф. дис... доктора психолог.наук. — М.,
1992.-С . 29.

В статье изложены результаты предпринятой автором 
попытки разработать психолого-педагогическую модель осуществ
ления целесообразной корректировки конфликтного поведения под
ростков. При этом автор учитывает социальную установку лично
сти педагога на ефективную профессиональную деятельность в це
лом и результативное разрешение конфликтов подростков в част
ности; социальную установку личности подростка на удовлетворе
ние своих потребностей, разрешение проблемных ситуаций путем 
компромиса; ведущие потребности подростков и их этнопсихологи
ческие и индивидуально-физиологические особенности в разрешении 

конфликта.



О. В. Федик

АКТИВНІСТЬ СТУДЕНТА ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО 
ФОРМУВАННЯ ЗДІБНОСТЕЙ ДО ТРЕНЕРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ

Формування здібностей до тренерської діяльності у май
бутніх учителів фізичної культури передбачає наявність активної 
взаємодії педагога та студента, що є необхідною умовою для забез
печення успіху у підготовці спеціалістів. Якщо з якоїсь причини по
рушується чи обривається ця взаємодія, піддається деформації або 
руйнується не лише сам процес підготовки, але й формування май
бутнього спеціаліста як особистості в цілому. Отже, активність сту
дента у взаємодії з педагогом проявляється в тому, наскільки глибоко 
він усвідомлює, виражає, оцінює та реалізує свої життєві потреби, 
задовольняє свої прагнення та інтереси в оволодінні знаннями та 
вміннями з фізичної культури. Це така його якість, яка інтегрує та 
регулює в динаміці усю особистісну структуру індивіда (здібності,
волю, свідомість, потреби.)

Аналіз праць сучасних вчених з проблеми взаємин педагога з 
вихованцем, а також особливостей прояву активності індивіда [І; 5 та 
ін.] вказує на те, що все різноманіття зазначених проблем набуває 
сьогодні особливої ваги, оскільки процес соціалізації студента в те
перішніх умовах соціально-економічних перетворень в Україні, сут
тєвим чином впливає на зміну традиційних підходів щодо підготовки 
майбутніх фахгвців, грунтовного перегляду особливостей активного 
сприйняття та розуміння ними зовнішніх впливів

Спробуємо розглянути деякі із представлених проблем на 
основі вивчення праць окремих науковців Можна зазначити, що од
ним з найважливіших завдань сучасної системи освіти та виховання 
є актуалізація активної позиції педагога стосовно взаємодії з вихова
нцями, забезпечення зворотного зв’язку' в цьому процесі. Отже, 
йдеться про активність не лиш вихователя, але й вихованця.

Забезпечення такої активності вихованця можливе на основі 
самооцінки ним себе та своєї поведінки, а саме, досягнення студен
том такого рівня, коли він зможе співставляти свої досягнення із за
даними нормами та вимогами, що існують у суспільстві та пред’яв
ляються до майбутнього спеціаліста, вибрати соціально вірний спо
сіб вігрішення проблеми. Формування та розвиток у студентів актив
ності дозволить вирішити одне з найважливіших завдань навчання, а 
саме, набуття уміння ним керувати власного навчальною діяльність га 
забезпечувати надійний аналіз і контроль за оволодінням здібностей 
до тренерської діяльності

Систематизація наукових даних показує, що активність роз- 
і „»здається у системі тих багатогранних стосунків, в яких перебуває 
особистість, і Я К І  формують та регулюють її вчинки і поведінку. Ряд 
вчених [2, 4 та ін ] розглядають активність у контексті саморегуляції, 
тобіо, активного ставлення особистості до впливів зовнішнього сере
довища, свідомого керування своєю поведінкою.

Інші дослідники аналізують активність в структурі діалекти
чної взаємодії внутрішнього та зовнішнього [1; 3 та ін]. При цьому 
зовнішнє забезпечує певну спрямованість психічних процесів та по
ведінки людей, оскільки бере участь у формуванні ідеалів, переко
нань, почуті я обовязку, совісті в тому числі і здібностей до тренер
ської діяльності. В той же час, підкреслюється роль внутрішнього у 
процесі особисгісного та професійного самовизначення, вірності собі 
та своєму внутрішньому "Я". До них, власне, відносять особистісну 
спрямованість, ціннісні орієнтації, мотиви, інтереси, потреби, устано
вки тощо.

Сказане дозволяє нам розглядати становлення майбутнього 
спеціаліста як процес взаємодії, у якому активності суб’єкта відво
диться визначальне місце. Найважливішою умовою ефективного фо
рмування здіоностеи до тренерської діяльності є тісний взаємозв’язок 
механізмів саморегуляції із зовнішньою регуляцією, самоаналізу із 
зовнішньою рефлексією.

Проте, як свідчить досвід, здійснити таку взаємодію вдається 
далеко не завжди, в результаті чого рефлексія та регуляція з боку пе
дагога запишається чимось зовнішнім, стороннім для студента. По-
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стає питання: чому саме в одних випадках випадках виховний вплив с 
ефективним, дієвим і приносить позитивні результати, а в інших - 
навпаки, зусилля педагога, його намагання вплинути, підготувати 
майбутнього спеціаліста не приносять бажаного результату ? Однією 
з причин такого стану справ, на думку багатьох вчених, є загальний 
характер впливів педагога, його прагнення організувати усіх студен
тів відразу [3; 4; 5]. Окрім того, зовнішня рефлексія та регуляція за 
своєю суттю, повинна відповідати індивідуальним особливостям 
студентів.

У процесі взаємодії реакція студента на вплив педагога 
може бути і пасивною, і активною. Пасивність проявляється у тому, 
що студент поводиться індиферентно, не виявляє жодного інтересу 
до навчального матеріалу та дій педагога. Водночас, активні дії сту
дента не завжди адекватні сподіванням педагога, оскільки студент 
може прийняти або не прийняти сказане ним. Якщо студент освоїв 
матеріал, зрозумів наміри педагога (однак вони суперечать його цін
нісним орієнтаціям або ж порушують внутрішній емоційний ком
форт чи не задовольняють його погреб), то це автоматично не озна
чає, що він їх зможе прийняти. Скоріше навпаки, він проявлятиме 
свою позицію у активній протидії критикуючи чи не приймаючи ма
теріал. В кінцевому результаті, студент утверджує свою позицію , 
тобто в небажаному для педагога напрямку, виходячи зі свого не
прийняття.

Прийняття матеріалу' і визнання студентом позиції педагога 
може мати подвійний зміст: прийняття конформне, яке може прояв
лятися у пристосуванні чи у небажанні вступати у відкритий 
конфлікт через неспівпадання їх поглядів; прийняття активне, яке 
внаслідок впливу вчителя завершується трансформацією цінностей 
студента, тобто, у нього під впливом дій педагога формуються свої 
власні ціннісні орієнтації, якості і здібності.

Активність можна розглядати як усвідомлену оцінку студен
та самого себе, яка проявляється у стимулюванні одних і призупи
ненні інших своїх дій, бажань, потреб, заради досягнення поставленої 
мети. Активність суб’єкта в таких випадках завжди опосередкована

вимої а ми. які пред’являються до обраної спеціальності. Отже, зовні
шня регуляція та рефлексія також впливають на особистість, хоча 
діють опосередковано, через систему ціннісних орієнтацій, потреб, 
звичок, мотивів, когнітивну сферу.

Зовнішні регулюючі системи, рефлексивні дії, які сприйма
ються як норми, вимоги педагогів, впливають на студента через три 
його найважливіші оеобистісні сфери: інтелектуально-ціннісну, емо
ційно-чуттєву та морально-вольову. Таким чином, в даному процесі 
задіяні переконання, почуття, сила волі людини, яка, співставляючи у 
власній самосвідомості значущість цього впливу з актуальними для 
неї погребами, приймаєте чи інше рішення. При цьому використову
ється моральний досвід, такі компоненти підсвідомості, як емоції та 
інтуїція. Завершується цей процес формуванням позиції особистості, 
яка породжує певне ставлення щодо об’єктів зовнішнього світу' та до 
себе самої.. Зовнішній вплив завжди апелює до переконань суб’єкта, 
які здатні визначити подальший моральний вибір.

За допомогою переконань студент свідомо придушує одні і 
стимулює інші мотиви поведінки. Наявність тих чи інших переко
нань значно полегшує прийнятгя певного рішення у виборі способів 
поведінки і забезпечує безболісну відмову від деяких з них на ко
ристь інших. Проте боротьба між мотивами буде надто тривалою, 
якщо вони є вагомі для суб’єкта, однак їх якісні характеристики про
тилежні за своїм моральним змістом.

"Внутрішній розлад" можна подолати шляхом пошуку дода
ткового мотиву, який би допоміг швидше прийняти рішення. Власне 
формулювання такого мотиву складає найбільшу трудність [ 1|. Са
ме тому у даній ситуації допомога педагога, дружня його порада, 
найбільш необхідні для особистості, яка знаходиться у стані внутрі
шнього дискомфорту, у пошуках вірного вибору. Додатковими моти
вами можуть бути: очікування успіху, бажання уникнути негативних 
наслідків, прагнення швидше закінчити неприємну роботу тощо. Дія 
мотивів, особливо додаткових, пов'язана з почуттями та емоціями, які 
можна розглядати як результат впливу зовнішньої рефлексії та регу
ляції на емоційно-почуттєву сферу особистості.
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У ситуації вибору задіяні моральні почуття, які підсилюють 
емоційне ставлення до ситуації чи до учасників подій, що впливає на 
вибір певного мотиву, який і бере верх над іншими. Моральні почут
тя виконують сигнальну функцію, тобто повідомляють про відповід
ність поведінки вимогам навчального процесу. Якщо особистість 
змушена діяти наперекір своїм переконанням, у неї виникає почуття 
незадоволення, внутрішнього дискомфорту. Зняття емоційної напру
ги досягається за допомогою вольової активності, яка є результатом 
впливу зовнішньої регуляції та рефлексії на морально-вольову сферу 
особистості студента. Певне ставлення до ситуації навчання та до її 
учасників породжує мету, яка у свою чергу формує мотиви поведінки 
та стимулює вольову активність в оволодінні необхідними знаннями 
та вміннями.

Воля виступає як "своєрідний інструмент" реалізації профе
сійних переконань за тих обставин, коли особистість змушена зроби
ти вибір у певній навчальній ситуації. Почуття та переконання впли
вають на ставлення особистості до ситуації навчання, на формування 
мети, опосередковано тим самим взаємодіючи з вольовою активніс
тю. Крім того, переконання допомагають суб’єкту' зберегти своє "Я", 
відстояти свою позицію. Почуття ніби створюють певне ставлення до 
ситуації і одночасно є ланкою, яка поєднує особистість з навчальним 
середовищем, з реакцією оточуючих [5].

Взаємодія переконань, почуттів та волі, в результаті якої осо
бистість приймає певне рішення та діє згідно з цим рішенням і є сут
ністю механізмів саморегуляції га самооцінки. їх зв'язок з зовнішніми 
регуляцією та рефлексією не є одностороннім та однозначним. Діале
ктична єдність між ними передбачає не тільки узгодженість позицій, 
але і протиставлення, боротьбу. Це означає, що студент може діяти 
всупереч оточуючим чи вимогам навчальною процесу, захищаючи 
при цьому свої власні установки та цінності.

На активність студента впливає усвідомлення соціальної 
значущості обраної спеціальності та зовнішніх регулюючих впливів.
У даному випадку йому стануть у пригоді такі вольові якості як са
мостійність, ініціативність, самовдосконалення тощо, за допомогою

І

яких індивід навчиться свідомо засвоювати матеріал і готувати себе 
до майбутньої професії.

Ієрархія тих чи інших мотивів в кінцевому результаті визна
чає появу вольової активності, яка необхідна як під час засвоєння 
теоретичного матеріалу, так і у подальшій його реалізації на практи
ці. Програвання, передбачення студентом наслідків такого навчання , 
спонукають його до формування необхідних здібностей та вмінь.

Активність під час навчання та набуття практичних навичок 
передбачає: логічний аналіз засвоєного матеріалу, програвання поду- 
мки його значущості; його співвіднесення з обраною спеціальністю; 
свідому стимуляцію мотивів навчання, планування подальшої діяль
ності після досягнення мети -  формування здібностей до тренерської 
діяльності. Провідна роль у цьому’ процесі належить самооцінці та 
вольовій активності. Переконання і почуття створюють магивацію 
діяльності, а досвід забезпечує формування заданих здібностей.

Створення позитивного емоційного ставлення до навчальної 
діяльності є важливою передумовою досягнення успіху. Йдеться про 
позитивну емоційну активність. Яка разом з самосвідомістю сприяє 
появі вольової активності, самоаналізу та самоконтролю. Самоконт
роль передбачає самоаналіз дій та їх співвідношення з метою, аналіз 
ситуації навчання в цілому, рефлексії оточуючих, а також здійснення 
корекції навчання для досягнення відповідності між реальним і ба
жаним.

Механізм самоаналізу формується на основі взаємодії моти
вації аналізу і відповідного реального досвіду. Регулюючою ланкою 
між мотиваційною сферою та професійним досвідом може бути са
мосвідомість суб’єкта, а зокрема такі її якісні характеристики, як по
зитивне емоційне ставлення до обраної професії; до труднощів та ре
зультатів на шляху оволодіння нею; до можливих контактів у процесі 
її здійснення, пошук додаткових привабливих перспектив для досяг
нення мети, утримання від своїх негативних емоцій, впевненість у 
своїх силах та в загальному успіху.

Таким чином, активність передбачає усвідомлену мотивацію 
студентом своєї навчальної діяльності, самоконтроль та самооцінку 
своїх дій та вчинків під час оволодіння знаннями та вміннями, пози-
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тивну емоційну активність, свідому стимуляцію вольової активності, 
подолання небажаних емоційних станів. З огляду на вищесказане 
можна виділити такі рівні значущих показників внутрішньої активно
сті студентів в процесі набуття знань та формування здібностей до 
тренерської діяльності:

1) набуті знання та їх оцінка;
2) сформовані здібності до тренерської діяльності та їх оцінка..

Зовнішня активність діяльності та їх оцінка визначає зміст 
педагогічної діяльності в цьому процесі, який у першу чергу пов'яза
ний з регуляцією та рефлексією знань студентів, з методикою їх ор
ганізації, що являє собою сукупність шляхів, засобів та методів взає
модії. Незаперечним є факт, що успішність і ефективність роботи 
педагога досягається завдяки його авторитетності та професійної 
майстерності. Останні грунтуються на органічній єдності теоретич
ної, методологічної та практичної діяльності, яка забезпечує дієвість 
його знань і умінь. Успіхи в роботі педагога у значній мірі визнача
ються рівнем сформованості його комунікативних умінь, силою 
впливу на поведінку інших людей, інтегральною чутливістю до су
б'єкта, процесу і результату психологічної діяльності, як складових 
професіоналізму.

У психологічній літературі доведено, що педагогічна техно
логія, яка не протиснута психологічною компетентністю, не тільки 
не спроможна забезпечити досягнення серйозних професійних ре
зультатів, але й не може бути визнана як така взагалі. Знання педаго
гом засобів психологічного впливу є необхідною умовою ефективно
сті його взаємодії з студентом |3; 4].

Гуманізація та демократизація навчального процесу перед
бачає утвердження діалогічних суб'єкт-суб’єктних взаємин між педа
гогом та студентом, головними компонентами яких є співучасть, 
співпереживання, співробітництво. Механізмом психологічної взає
модії за таких умов є переконання, дія якого спрямована на оновлен
ня внутрішнього світу студента, формування у нього наукового світо
гляду, активної життєвої позиції у засвоєнні необхідних знань та фо
рмуванні вмінь, необхідних майбутньому вчителю фізичної культури. 
Переконання людини в кінцевому результаті виступає як мотив її
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діяльності, поведінки. Процес переконання вимагає від учасника вза
ємодії соціально-психологічних знань та майстерності, оскільки його 
основна функція полягає в тому, щоб перетворити інформацію, яка 
повідомляється суб’єкту у систему його установок, мотивів, цінніс
них орієнтацій, принципів.

Механізм переконання у педагогічній взаємодії має такі осо
бливості. по-перше, педагог, насамперед, звертається до когнітивної 
сфери студента, що вимагає від нього аргументованого доказу ідей 
та поглядів; по-друге, прийняття певних ідей чи поглядів відбуваєть
ся шляхом усвідомлення їх суспільної, професійної та особистішої 
значущості; по-третє, переконання завжди охоплюють сферу почуттів 
суб’єкта; по-четверте, переконуючий вплив призводить до виникнен
ня у студентів впевненості у правильності оцінки набутих знань га 
сформованих вмінь, а такояс забезпечує готовність діяти відповідно 
до засвоєних знань. Результат переконання залежить від цілого ряду 
умов: якості інформації, майстерності педагога, міри активності сту
дентів у взаємодії та навчальному процесі. На його результат накла
дає також свій відбиток і громадська думка у студентській групі, і 
міжособистісні відносини, які стихійно складаються всередині групи 
і взаємостосунків студента та педагога. Отже, переконання завжди 
вимагає психічної активності не тільки від педагога та студента, але і 
від студентської аудиторії. Так, у соціально-психологічному аспекті 
участь студентів у навчальній дискусії являє собою форму активної 
практичної поведінки і має особливе значення д ія  формування пере
конань та здібностей. Це власне і буде практичним випробуванням.

У соціально-психологічному аспекті основною метою переко
нання є перетворення ідей навчання та набуття навичок у внутрішній 
регулятор соціальної активності студентів. Цей складний процес по
в'язаний з формуванням, закріпленням нових та зміною раніше засво
єних студентами знань. Це відбувається на основі раціонального ро
зуміння реальних причинно-наслідкових зв'язків між фактами дійсно
сті, усвідомлення їх співвідношення з уже сформованими у студента 
вміннями та здібностями, почуттєвими переживаннями за здобуп 
результати.



У процесі переконання вірність висунутих педагогом позицій 
доводиться за допомогою уже відомих доказів або твердо встановле
них фактів (аргументів). Факти мають силу лише тоді, коли вони вза
ємопов'язані та використовуються в певній послідовності. Виділяють 
три групи аргументів, які використовуються в процесі переконуючо
го впливу. По-перше, це неспростовні факти, які або підводять студе
нтську аудиторію до оцінки набутого знання як вірного, або дозво
ляють зробити такий висновок самостійно. По-друге, аргументи, які 
містять позитивну апеляцію до психічного задоволення, яке і сприяє 
прийняттю запропонованої інформації. По-третє, аргументи, в яких 
міститься негативна апеляція, яка наголошує на неприємні наслідки у 
випадку, якщо інформація не буде прийнята.

Педагогічна практика навчання у вузі показує, що існує од
носторонній та двосторонній порядок викладу аргументів. Під час 
двостороннього викладу у зміст активно вводиться і думка педагога, і 
думка студента. Експериментальні дослідження доводять ефектив
ність саме двостороннього викладу аргументів, при якому відбува
ються більш глибокі зміни у набутті знань та формуванні здібностей 
студентів. Переконання педагога впливає не тільки на когнітивну 
сферу студента, але і на його почуття, і тільки у цьому випадку воно 
виявляється ефективним. У процесі переконання, логічні аргументи 
повинні чергуватися з психологічними доводами. Педагог повинен 
активно використовувати даний досвід, адже цей висновок особливо 
важливий у сучасних умовах, коли є потреба знімати психологічну 
напругу, у тому числі у процесі навчання, набуття знань. За допомо
гою апеляції до почуттів студента педагог може викликати загостре
не відчуття обов'язку, гордості, товариськості, знизити можливий 
психологічний опір. Це досягається частково умінням зрозуміти до
сить складний емоційний стан сучасної студентської аудиторії, про
явити здатність до співчуття та співпереживання.

Під впливом дії емоцій спрацьовують такі механізми як на
слідування, навіювання, емоційне зараження, які проявляються у вза
ємовпливі, взаємопереживанні та взаємозбагаченні учасників навча
льного процесу.

Як засвідчує практика, очевидною є явна недооцінка педаго
гами експресивно-емоційного боку навчального процесу. Отже, є 
погреба загострити на них увагу. Відомо, що навіювання являє собою 
емоційно-вольовий метод впливу на свідомість індивіда, який грун
тується на некритичному сприйнятті викладеної інформації. На від
міну від переконання, навіювання звернене не до логіки та розуму 
людини, а до її готовності сприймати слова суб’єкта як належне, і 
тому воно не потребує аргументації та звернення до активної діяль
ності мислення. Дія навіювання грунтуєгься на такій властивості 
психіки як податливість до навіювання, навіюваність, що дуже важ
ливо знати педагогу. Навіюваність не зводиться лише до пасивного 
одержання інформації. Вона передбачає інтенсивну емоційну діяль
ність, яка пригнічує будь-які інші ідеї та образи. З погляду соціальної 
психології ефективність комунікативного впливу педагога на студен
та у значній мірі залежить від правильного поєднання переконання га 
навіювання та від наявності зворотного зв’язку у цьому процесі.

Навіювання, у свою чергу, без переконання, також не може 
створити у студентів стійких уявлень та почуттів Одночасно, пере
конання без навіювання часто не може дійти до серця вихованця, фо
рмує просто знання, не скріплене системою соціально-значущих емо
цій. Навіювання головним чином спрямоване на забезпечення досту
пності та привабливості повідомлення. При цьому велике значення 
мають емоційність, образність мови педагога, ясність висловлювань, 
інтонацій, ораторський пафос, а також високий соціальний статус 
педагога, навколишня обстановка.

Навіювання слугує допоміжним механізмом, який доповнює 
переконання та підвищує його ефективність у тих випадках, коли 
необхідно подолати опір студентів, через їх недовіру та недостатню 
ефективність дії переконання.

В умовах соціально-психологічної ситуації прямого міжосо- 
бистісного спілкування, яке має місце у процесі навчальної діяльнос
ті, виникають ефекти співчуття та співпереживання, з обох боків, 
зараження та наслідування, ідентифікації.

Психологічне зараження - несвідоме, невільне набуття лю
диною певного психічного стану. Воно здійснюється шляхом переда-
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і(і особистості студента психічного настрою педагога, або навпаки, 
залежно від того, хто з учасників взаємодії володіє більшим емоцій
ним зарядом. В процесі комунікативної взаємодії педагог га студенти 
активно впливають один на одного, підсилюючи або навпаки послаб
люючи процеси сприйняття та засвоєння знань і формування здібнос
тей. При цьому відбувається процес інтеграції групи на основі одна
кових психологічних переживань.

Поряд із зараженням в процесі активної взаємодії проявля
емся і соціально-психологічний механізм наслідування, тобто най
частіше свідоме відтворення особистістю студента певних рис, зраз
ків поведінки, манер, дій та вчинків інших людей, педагогів, одно- 
групників. Ефективність переконання зростає, якщо педагог зміцнює 
доведення, аргументи зразками з конкретної ситуації, реального, зви
чного життя. Механізм наслідування та сила .прикладу діють і всере
дині студентської групи. Особливо великий вплив мають так звані 
лідери д>мки, тобто найбільш авторитетні особи на ггредмет засвоєн
ня матеріалу з фізичної культури Тому педагог повинен знати лідерів 
студентській групі, постійно тримати їх в полі зору, вивчати їх фізи
чну реакцію, рахуватися з їх репліками, зауваженнями, вчасно реагу
вати на них. Сам педагог також повинен бути зразком для насліду
вання у веденні полеміки, у підтримці здорового способу життя, в 
умінні скромно та з гідністю поводитися, у захопленості фізичною 
культурою, у ставленні до здоров’я, в умінні відстоювати інтереси 
своїх підопічних тощо.

З механізмом прикладу безпосередньо пов'язаний і такий 
близький до нього універсальний соціально-психологічний механізм, 
як ідентифікація - ототожнення, уподібнення себе з іншою людиною 
на основі схожості яких-небудь характеристик, в тому числі студента 
з "героєм" пре якого веде мову педагог, або з особистістю самого 
педагога. Адже відомо, що людина набагато легше сприймає суджен
ня, ідеї, зразки поведінки та діяльності тих людей, на чиє місце вона 
себе подумки ставить, з ким вона вільно або невільно ототожнює се
бе Ось чому дуже важливо завоювати довір'я студентів та викликати 
у них почуття єдності під час засвоєння навчального матеріалу та 
практичного формування здібностей до тренерської діяльності, доби

тись сприйняття особистості педагога студентами як "одного з нас" 
З цією метою використовуються такі прийоми як свідомий виклад 
педагогом мотивів своєї позиції; створення ситуації співучасті 
("Уявимо собі, що ми знаходимося на олімпіаді, спортивному майда
нчику..."; "Багато з нас були свідками таких досягнень у спорті..." 
тощо). Ефект ідентифікації забезпечується не тільки завдяки співуча
сті педагога у розв язанні проблем навчання га формування здібнос
тей до тренерської діяльності, але і завдяки його умінню психологіч
но зблизити інформаційний матеріал з досвідом конкретної студент
ської аудиторії.

В цілому аналіз наукової літератури з проблем активності 
особистості у формуванні здібностей до тренерської діяльності до
зволяє зробити наступні висновки:

1. Особистість студента, його активність займають визнача
льне місце у процесі навчання. Активність передбачає усвідомлення 
студентом соціальної значущості зовнішніх регулюючих впливів, 
рефлексивних механізмів, аналіз студентом наслідків тих чи інших 
своїх дій та вчинків, орієнтацію на самооцінку та самовиховання, 
взаємодію реіулюючої мотивації та відповідного досвіду поведінки,

2. Активність індивіда починається із сприйняття і усвідом
лення ним ситуації навчання, проявляється у розумінні (нерозумінні) 
навчального матеріалу та прийнятті (неприйнятті) почутого У цьому 
процесі задіяні інтелектуально-ціннісна, емоційно-чуттєва та мора- 
льно-вольова сфери студента.

3. Успішність і ефективність роботи педагога в значній мірі 
визначаються його авторитетністю і професійною майстерністю, які 
грунтуються на органічній єдності теоретичної, методологічної та 
практичної підготовки, яка і сприяє дієвості знань і умінь педагога. 
Досягнення успіхів у роботі педагога забезпечується високим рівнем 
психологічної готовності, розвитком комунікативних умінь, чугливі- 
стю до суб екта, до процесу взаємодії і його результату, як складових 
професіоналізму.

Досягнення результативності у навчанні та формуванні у 
студентів здібностей до тренерської діяльності забезпечується за 
умови обов'язкового прояву активності з обох сторін: з боку педагога
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та з боку студента. Встановлення психологічного контакту із студен
том досягається за допомогою умінь та глибоких знань педагогом 
навчального матеріалу та засобів психологічного впливу: переконан
ня, навіювання, психологічного зараження, наслідування, ідентифіка
ції. Педагогічна практика засвідчує, що успіх психологічної взаємодії 
залежить не тільки від уміння грамотно їх застосувати, але і від їх 
вдалого поєднання в процесі навчання та формування здібностей до 
тренерської діяльності, враховуючи при цьому психолого-педагогічні 
та індивідуальні особливості як кожного студента зокрема так і сту
дентської групи в цілому.
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В статье автор анализирует проблему активности в кон
тексте формирования способностей к тренерской деятельности. 
Особое внимание обращается на активность с двух сторон: актив
ность педагога и активность студента. Показывается, зависи
мость активности от индивидуальных особенностей и уровня го
товности субъектов взаимодействия.

В. М. Фіглевський

ХРИСТИЯНСЬКА ФІЛОСОФІЯ -  МОГУТНІЙ ЗАСІБ 
БІОЕГИКИ

Філософія і релігія давні, як світ, і актуальні, як нинішні 
новини. Ідеї і погляди, що виникли століття тому, все ще формують 
спосіб життя людей і їх уяву про світ. Не лише у богословській літе
ратурі, а й у наукових виданнях, в засобах масової інформації все 
частіше з'являються поняття "християнська філософія", "християнсь
ка етика", "християнська педагогіка" і.т.д. Мабуть не випадково одну 
з своїх енциклік “Fides et ratio”(Bipa і розум), яка в Україні чомусь 
маловідома Папа Іван Павло II присвятив саме проблемам філософії. 
Це об'ємний документ, який складається зі вступу, семи розділів і 
закінчення. В енцикліці, зокрема читаємо: "...палко прагну заохотити 
філософів, як християнських, так й інших, щоби зберігали довір'я до 
можливостей людського розуму і не ставили надто скромної мети у 
своїх філософських пошуках. Історія тисячоліття, що минає, вчить 
нас, що належить іти однією дорогою: не втрачати туги за кінцевою 
істиною, самовіддано її шукати та сміливо відкривати нові шляхи. 
Саме віра спонукує розум долати всякі бар'єри ізоляції і не вагається 
йти на ризик в пошуках усього, що гарне, добре і правдиве" [4, 3]. У 
цих словах зосереджена вся суть енцикліки "Віра і розум". “Філо
софія певною мірою відіграє роль посередника між наукою і релігією. 
Вона прагне довести релігійний міф до стану раціонального взаємо
зв’язку з усіма окремими фактами буття, відкритими наукою“, -  вва
жає Райнхольд Нібур [ІЗ, 3821.

Чи існує християнська філософія? На перший погляд, зда
сться, що жодних сумнівів у цьому- бути не може. Звичайно, існує! 
Але як не дивно, зустрічаються думки, що жодної християнської фі
лософії не може бути, як не може бути християнської фізики, матема
тики, хімії і т.д. А є просто філософія. Хотілося б зробити наступне 
заперечення: гуманітарні науки, до яких, безперечно, належить філо
софія, мають істотну відмінність від наук природничих. Дійсно, ні 
математична формула, ні той чи інший висновок природничих наук



не мають специфічного релігійного чи національного забарвлення, 
але з гуманітарними науками зовсім інакше.

Адже вони безпосередньо зв'язані з духовним світом лю
дей, цілком очевидно, що абстрактної "загальнолюдини" в природі 
не існує. Кожна людина є не що інше, як індивідуальний вияв свого 
народу, у тій чи іншій мірі виражає його світогляд, його дух. І якщо 
гуманітарні науки хочуть мати справу з реальністю, а не з абстракт
ними схемами, вони повинні говорити не про людину взагалі, а про 
людину як представника свого культурно-історичного типу.

У релігійній картині світу втілюється багато філософських, 
моральних, естетичних, природничо-наукових та інших уявлень, що 
органічно переплітаються з релігійними ідеями.

Цікаве визначення поняття "християнська філософія" дає 
Е. Пльсон. На нашу думку, воно найбільш виважене теоретично і 
найбільш обгрунтоване історично. "Я називаю'християнською філо
софією всяку філософію, котра, формально відрізняючи два рівні, 
трактує християнське Об'явлення як невідворотну допомогу для ро
зуму". Іншої думки дотримуються автори “Філософського енцикло
педичного словника", який було видано в Москві у 1999 р. “Христи
янська філософія -  полеміка християнської віри з пануючою сучас
ною філософією, - вважають вони. - Християнська філософія почи
нається з отців церкви. Хоч багато хто з отців церкви заперечували 
філософію , вона все ж утвердилася в церкві, особливо починаючи з 
Августина , як християнська філософія . Однак лише з XIII ст., тобто 
з епохи розквіту схоластики, філософія і геологія чітко розділяються: 
філософія виступає як джерело “природного світла“, а теологія -  як 
джерело“ надприродного світла“. В епоху Гуманізму і Відродження 
ці відмінності знову стираються, щоб в епоху Реформації уступити 
місце різкій ворожнечі між філософією й теологією. Пізніше христи
янська філософія знаходить продовження в протестантизмі, а також 
католицькій неосхоластиці, яка з 1879 р. за розпорядженням папи 
була знову покликана до життя, звідсіля став звичним вислів РЬі- 
ІОБорЬіа регеІтІБ“ ] 14, 517].

Останнім часом все частіше, в тому числі на конференціях, 
в різних наукових виданнях, в засобах масової інформації з'являється

поняття "християнська біоетика”. Так, на Першому національному 
конгресі з біоетики, який проходив у Києві 17-20 вересня 2001 року, 
наголошувалося, що "християнська біоетика визначається як наука 
про моральне добро людини, що шанує дар життя. Вона є могутнім 
виховним засобом у формуванні моральних і громадських чеснот" 18 
71].

Поняття “ біоетика “ було введене наприкінці 60 років ми
нулого століття з метою виокремлення вчення про моральність 
людської поведінки з біолого-медичної галузі та інших соціально 
орієнтованих наук про життя. Його появу пов’язують з книгою аме
риканського біолога В. Р, ГІоттера “Біоетика -  міст у майбутнє”, що 
була видана у США. Біоетика аналізує моральні аспекти медико- 
біологічяої діяльності та її вплив на суспільство. Засади біоетики -  
закони людської гідності, особистої свободи, рівноправності і солі
дарності. Саме на цьому наголошували учасники “круглого столу” на 
тему ’’Біоетика в Україні: стан і перспективи розвитку”, який від
бувся в Інституті філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. В об
говоренні взяли участь провідні українські філософи, біологи, меди
ки, представники громадських організацій.

“Ця наука, - підкреслювали учасники “круглого столу” , -  
грунтується на праві кожної людини оцінювати з етичної точки зору 
діяльність осіб, які приймають рішення щодо екологічних, медичних 
та інших проблем, що стосуються життєдіяльності людини, а також 
на праві висвітлення своєї етичної позиції в засобах масової інформа
ції” [II, 117].

У даний час біоетика рядом вчених розглядається як спеці
альна галузь міждисциплінарних досліджень, фокус яких визначаєть
ся від типу питань, що розглядаються, і природи етичного аналізу 
Так, у фундаментальній англо-американській “Енциклопедії біоети
ки’ інтерпретується дане явище, з одного боку, як “міждисцип
лінарна теорія”, “світоглядна концепція”, покликана до жипя глибо
ким конфліктом в галузі “технології”, що розвивається і “основних 
людських цінностей” (як один з факторів, який обумовив потребу в 
даній теорії називається кризовий стан філософської і теологічної 
думки); з іншого боку, біоетика виступає як “напрям досліджень”,



галузь проблем , у вивченні яких можна застосовувати старі методи 
дослідження моральних явищ (і відповідно колишні філософські й 
етичні теорії зберігають валідність). [16, 124-1251.

Професор Б. Ю. Юдін вважає, що “біоетику слід розуміти 
не лише як галузь знань, але і як соціальний інститут, що формується 
в сучасному суспільстві". Цей інститут включає етичні комітети при 
лікарнях, етичні комітети в науково-дослідних установах, спеціальні 
біоетичні організації, що об’єднують поряд з медиками священиків, 
юристів, економістів, філософів, інших громадян. їх завдання -  вирі
шення питань, пов язаних з виробленням рекомендацій з конкретних 
проблемних ситуацій медико-біологічної діяльності, хоч буде це тео
ретична чи практична ст орона.

Біоетика закликає шанувати житгя як ,^ар Божий. Вона ви
користовується з метою покращення умов життя, Людина мас обов'я
зки перед людьми і перед тваринами, які не можуть не трактуватися 
як прості речі. Людина є втіленим духом і одухотвореним тілом, її 
людський дух виражається тілесно. Тіло і душа людини - це не дві 
дійсності, що відокремлені одна від одної. Тіло-це жива матерія, злу
чена з душею і іло, маючи здатність до живлення, руху, відпочинку, 
розмноження підпадає під :іакони матерії, тобто, зокрема, під закон 
смерті. Тіло наділене п’ятьма органами чуття. Людська душа оживляє 
тіло, виявляє духовну спроможність абстрактно мислити, творити 
ідеї, оцінки, міркування, вільно приймати рішення.

На думку академіка Ю. І. Кундієва, "біоетика — це не тіль
ки сучасний стан розвитку медичної етики та деонтології, а й порів
няння можливостей медицини та біології з правами людини та пошук 
шляхів гуманізації медицини, досягнення справедливості. Видатні 
українські вчені-медики, лікарі минулих часів не тільки дотримува
лися високих етичних норм і правил, а й розвивали і доповнювали їх" 
Г8 11І. 5 -і•

Християнська філософія в певній мірі відіграє роль посере
дника між наукою і релігією Так, в сучасному католицизмі форму
ється розуміння християнської біоетики як "антропології людської 
гідності". Але створення такої все ж справа майбутнього. Сьогодні 
мова іде про біоетику як філософське "простеження", проникнення і

Збірник наукових поаиь: філософія, соціологія, психологія______________________________

оцінка усіх подій, доль, їх класифікації і повному обговоренні. При 
цьому в силу особливої природи духовного впливу єдиною і обов’яз
ковою регулюючою основою для католицької Церкви є збір офіцій
них документів.

Одними із перших християнські філософи і теологи почали 
висловлювати на повний голос свої думки з гострих і актуальних 
проблем біоетики -  клонування, евтаназіі, генної інженерії, захисту 
навколишнього середовища. Всебічний і глибокий аналіз ці та інші 
питання знайшли в енцикліці Папи Івана Павла 11 "Євангелія життя". 
Останнім часом постійну увагу біоетиці приділяють православні, 
протестантські Церкви. Так, один з розділів декларації Помісного 
Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату 
“Церква і світ на початку третього тисячоліття” має назву “Проблеми 
біоетики”. В ньому наголошується : ”На порозі третього тисячоліття 
вчені і суспільство стурбовані досягненнями в галузі біології і гене
тики. З’явилась можливість маніпуляції генною інженерією і самим 
житіям. Церква не може бути безучасною і байдужою до проблем, 
які виникають у сфері біоетики. Намагання вчених поставити себе на 
місце Бога і за своїм розумінням змінювати і “покращувати” його 
створіння може призвести до не передбачуваних результатів. Розви
ток біомедичних технологій випереджає осмислення можливих духо
вно -  моральних і соціальних наслідків. Досягнення біоетики потре
бують богословського осмислення; вони не можуть бути віддані на 
відкуп вченим і законодавцям.

Церква, висловлюючи свою позицію з питань біоетики, ви
ходить із вчення Божественного Одкровення про життя як безцінний 
дар Божий і про свободу, яка є невід’ємною сутністю людини, ство
реної за образом і подобою Божою” (Православний вісник. - 2001. - 
№ l-2 .-C .1 7 ).

Християнська філософія, як і релігія, є могутнім засобом 
для біоетики. Релігія, вважають дослідники, може розбудити у людях 
свідомість, відмінну від матеріалістичної. Релігія допомагає усвідо
мити, що контроль людини над живим і неживим світом не безмеж
ний. Релігія проповідує, ідею, що людське лшття не можна міряти 
матеріальними благами і мета життя не полягає в максимальному



споживанні. Релігійні переконання є дієвою мотивацією для активної 
участі в програмах, спрямованих на охорону природи. Релігійний 
імпульс, очевидно, дуже глибоко в людині, щоб бути викорчуваним 
атеїзмом. Лауреат Нобелівської премії молекулярний біолог Жак Ме
не сказав з цього приводу-, що здатність до релігійного досвіду і пра
гнення до релігійного пояснення є тією ж силою, яка сформувала на
шу кисть руки -  природним відбором Прагнення до релігійного по
яснення світу мас сильний генетичний компонент.

Поширеною є точка зору, що віра достає таким самим засо
бом пізнання, як і розум, а вибудуваний на основі її спосіб духовно- 
практичного освоєння дійсності розглядається у статусі, що є спів- 
розмірним науці. Цікаві судження з цього приводу висловив відомий 
англійський філософ і логік, математик і методолог науки Альфред 
Норт Уайтхед (1861-1947). Хоч у питанні співвідношення релігії і 
науки повністю довіряти А.Уайтхеду, мабугь не варто, його обгрун
тування заслуговують на скрупульозне вивчення. На думку А.Уайт
хеда, наука і релігія-два різних погляди на дійсність. Наука має спра
ву з загальними закономірностями, які вивчаються з метою регуляції 
фізичних явищ; релігія пов'язана з роздумами про моральність і есте
тичні цінності. "З одного боку, -  підкреслює філософ, -  закон граві
тації, з другого-споглядання краси святості. “Те, що помічає одна 
сторона, інша лишає поза своєю увагою і навпаки” [10, 485] Обидва 
погляди однаково необхідні для людства. 1 хоч оцінка життя з пози
цій кожного з них буде, безперечно, іншою, релігійне бачення гармо
нії істини є такою ж необхідною складовою суспільної практики, як і 
науковий аналіз закономірностей розвитку дійсності. Суперечливість 
між наукою і релігією А.Уайгхед розглядає не як сигнал біди, а як 
перший крок успіху у напрямі до об’ємного бачення світу.

"Сучасні філософи базуються на тому ж джерелі, тобто на 
розумі людини, хоч він веде себе по-різному у відношенні християн
ства, - відзначається у "Короткому біблійному словнику". Напри
клад, деякі філософи вважають, що християнство іде від людини, і 
тому' порівнюють його з буддизмом, індуїзмом, магометанством, 
стверджуючи, що все це галузі однієї' і тієї ж людської релігії, і, хоч 
вважають християнство найдосконалішою з релігій, жодну іншу релі

гію не засуджують і вважають, що усі вони істинні! Інші філософи 
беруться судити про слово Боже і вважають, що слід вилу'чити бага
то частин Писання по тій причині, що вони написані не натхненними 
авторами, а тому' не мають права складати частини Писання Треті 
оголошують, що сучасній думці не слід ставити перешкод у вигляді 
догм, які християни до цього часу вважали майже універсальними, і 
які в основному дійсно виражають те, чого вчить Писання. На думку 
прихильників іншої теорії, найважливішим є не вникати ні в що, крім 
того, чому вчить свідомість або вищі почуття. Що стосується того, 
чи є Істота, яка стоїть вище людини або що стосується майбутнього 
існування людини, то про це вони нічого не знають і стверджують, 
що цього неможливо знати, бо все цс невідоме. Причина їх незнання 
Бога /що вони називають агностицизмом/ у тому і полягає, що вони не 
бажають підкоритися Богові і пізнати Його” [5,865]. Подібні тверджен
ня нині поділяють і деякі інші богослови, християнські мислителі.

Необхідно відзначити, що в роки тоталітарного режиму у 
колишньому Радянському Союзі поняття "християнська філософія" 
вживалося досить рідко. Натомість частіше використовувалися по
няття "релігійна філософія", “католицька філософія”, “православна 
філософія”, "протестантська філософія". Визначення "християнська 
філософія" не має ні у "Філософському словнику" (М.: Политиздат, 
1980), ні у відповідних словниках, що виходили в Україні, ні у "Релі- 
гієзнавчому словнику", що був виданий у Києві у 1996 р. І цс не див
но, адже багато років про таку важливу частину християнської філо
софії, як неотомізм у численних публікаціях говорилося, як про "зна
вісніле мракобісся". Так, у “Короткому філософському словнику”, що 
був виданий київським Політвидавом у 1952 р. (За ред. М. Розенталя і 
П. Юдіна) читаємо: "Неотомізм або неофомізм офіціальна філософ
ська доктрина католицької церкви, що являє собою знавісніле мрако
бісся, одну з найбільш впливових течій буржуазної філософії епохи 
імперіалізму, ідеологічну зброю найжорстокішої реакції в боротьбі 
проти передових суспільних і наукових ідей" 13, 336]. "Той факт, що 
в середині XX століття, в епоху становлення і розвитку соціалістич
ного суспільства і бурхливого науково-технічного прогресу, однією з 
впливових філософських течій залишається неотомізм, є парадокса



льним анахронізмом" [15.407], -  писали автори іншого солідного ви
дання.

Представники християнської філософії довший час вважа
лися “прислужниками і проповідниками американської агресії". 
“Вони пропагують войовничі лозунги “хрестового походу” проти 
СРСР і країн народної демократії, беруть активну участь у боротьбі 
проти суспільних рухів. У боротьбі проти прихильників передових 
революційних ідей вони відзначаються фанатичною непримиренніс
тю і нещирістю. Разом з середньовічними ідеями вони воскрешають 
середньовічні методи розправи із своїми противниками" [3, 336], - 
писали окремі автори. Звичайно, що після подібних "характеристик" і 
"оцінок" даремно було шукати у книгарнях чи в наукових бібліотеках 
праць християнських філософів. "Середньовічні" погляди не мали 
права на існування в умовах “найпередовішоїо" у світі соціалістич
ного ладу. За знайомство з роботами вчених із табору "мракобісся" 
можна було поплатитися посадою, стати неблагонадійним.

Сьогодні Україна широко відчиняє двері для співпраці з 
представниками різних ідеологій, різних філософських шкіл, релігій
них конфесій Недавній візит до нашої держави Папи Івана Пала 11, 
його проповіді перед багаточисельними аудиторіями у Києві і Львові 
ще одне цьому підтвердження. Після тривалого панування в колиш
ньому СРСР діалекгико-матеріалістичної філософії, як єдиного до
зволеного та силою нав'язаного світогляду, нині громадяни України 
мають доступ до різних філософських течій, можуть вільно сповіду
вати будь-яку з них. "Створюючи незалежну Українську державу, - 
відзначає Максим Маурітссон, директор серії "Християнські філосо
фи", що виходить у Києві у університетському видавництві "Пульса
ри" та видавничому домі "KM Academia", -  оновлюючи суспільне 
життя, важливо усвідомлювати, що здійснення цих завдань можливе 
через оновлення суспільної свідомості, насамперед філософії, як її 
теоретичної основи. А оновлення філософії може бути здійснене ли
ше через осмислення філософської спадщини, і то не лише вітчизня
ної..." [6,4].

Зустріч християнства з філософією, на нашу думку, відбу
валася не відразу і не без труднощів. Англійські дослідники Лінда

Сміт і Вільям Рейнср один із розділів своєї книжки "Подорож по сві
ту думки. Вступ до історії філософії" назвали "Філософія і Біблія" 
[12, 23]. 1 це, мабуть, не випадково У Святому Письмі дійсно знахо
димо немало місць, які мають відношення до цієї науки, до історії її 
виникнення і формування. Як відомо, слово "філософія" у Біблії зу
стрічається досить рідко /напр, у 1 Кол 2:8/. Не часто зачіпаються і 
філософські питання, хоч у Псалтирі деколи йде мова про глибокі 
проблеми, які стосуються життя після смерті і розглядаються в аспе
кті теодицеї.

Біблія пропонує цілісний погляд на природу людини як су
му різних елементів -  тіла, душі й духа. Звичайно, біблійні автори 
були людьми свого часу і користувалися термінологією свого часу 
для описування того, як вони розуміють природу людини. Однак всі 
вони вірили в тс, що ряд авторів називає "психологічною єдністю 
особистості", взаємозалежністю тіла, розуму і емоцій. По слід диву
ватися, що уява давнього християнства про людину несе відбиток 
впливу давньогрецької філософії з характерним для неї протистав
ленням душевного і тілесного. Стародавній грецький вислів "сома- 
сема" ("тіло цс могила") був популярний в часи раннього християн
ства, було прийнято вважати, що душа похована в тілі, як в могилі, - 
лише смерть звільняє її.

Згідно Біблії, людина смсргна, але вона не належить всеці- 
ло до світу тварин Людина створена за образом і подобою Бога. Вона 
відкрита одночасно і світові плоті, і світові духа.

Біблія також розповідає, що святий Павло належав до най
більш освічених людей свого часу і був знайомий з проблемами фі
лософії і літератури. Він не був ані и інтелектуал ом, про що свідчить 
хоч би те, що цитує грецьких поетів /Діян. 17:28/. Крім того, він про
тиставляє своє вчення епікурійцям і стоїкам, з чого видно, що був 
знайомий з їхніми працями. Не дивно, що Павло, цей "апостол для 
язичників", більш "філософський" і більше займається особливо важ
кими питаннями по-філософськи, ніж якісь новозавітні апостоли. 
Попереджаючи колоссян від захоплення філософією /1 Кол. 2:8/, він. 
мабуть, мав на увазі не класичну філософію, а гностицизм-релігійно- 
філософську течію перших віків християнства, які з'єднували христи



янську теологію з неоплатонізмом і піфагорійством. Найбільш відо
мий з гностиків Валентин з Єгипту висунув фантастичну ідею про 
існування особливої позапросгорової і позачасової "одиниці", якій 
відповідає такс надприродне начало -  “жіночість". Поєднання їх по
єднує ряд "божественних начал", у тому числі Христа.

Розквіт гностицизму припадає на період між 80 і 150 рока
ми нашої ери. Грецьке слово "гносіс" означає "знання". Гност ики ві
рили, що їм відкрите особливе, таємне знання. їх вірування являли 
собою еклектичну мішанину християнства, іудаїзму, платонізму і 
пізнього зороастризму. Гностики вважали, що дух -  цс все; матерія, 
тіло -  ніщо, відкинули християнське вчення про воскресіння тіла 
душа безсмертна, а тілу безсмертя не потрібне. Зневажливе ставлення 
до тіла примушувало їх нехтувати шлюбами і їжею Іноді траплялося, 
що вірування гностиків приводило їх до створення цілком зворотньо
го твердження -  про високе значення тіла. Такі повчання несли за 
собою повну аморальність і розпусту. Гностики відкидали Старий 
Завіт, світ, вважали вони, знаходиться у владі злих духів. Після смер
ті душу чекає небезпечна подорож через володіння демонів, щоб до
сягти небес. Зрозуміло, що апостол Павло повинен був розвінчувати 
подібні погляди, попереджати, щоб люди не потрапляли під вплив 
таких вчень.

В ілюстрованій повній популярній біблійній енциклопедії, 
що була видана в Москві у 1891 році архімандритом Никифором, 
відзначається, що “філософія (любов до мудрості)- це наука, яка має 
предметом розумове дослідження начал і основ, законів і цілей, по
рядку і зв’язку всього видимого та невидимого, чуттєвого та надчут
тєвого, і звідсіля - дослідження і визначення законів і цілей і всього 
буття взагалі, і розумового і морального життя і діяльності людини 
зокрема. Святе Писання навіює і схвалює застосування розуму і 
знання. В Новому Завіті сам Господь, що прийшов просвітити рід 
людський, порівнюючи розум наш з тілесним зором і не віданням з 
темрявою та сліпотою, ясно дає бачити важливість розумової освіти. 
Він викривав лише помилкову мудрість і людські заблудження, але 
не істинне знання (Лук. 11, 52, Мф.22, 29). Апостоли почали, щоб 
віруючі не були дітьми своїм розумом, але були досконалими

(І. Кор. 14,20) і молились, щоб ті мали достатньо розуму і почуттів, 
щоб пізнавати краще (Фил.1.9-10). Історія Церкви свідчить, що бага
то з отців і вчителів Церкви володіли глибокими і широкими знання
ми в філософії, історії, природничих і інших науках (Юстин Муче
ник, Климент Алсксандрійський, Василій Великий, Григорій Бого
слов та ін.) Але всі спроби розуму в досягненні істини знання, у ви
рішенні найвищих завдань, в усіх пошуках своїх без світла Божест
венного Одкровення , без вчення Церкви, не тільки недостатні, не 
повні й однобічні, але іноді цілком хибні і руйнівні Приклади цього 
бачимо серед найзнаменитіших грецьких філософів . С’ократ і Пла
тон. віруючи в єдиного Бога, допускали багатьох нижчих богів, вчи
ли шанувати богів вітчизняних і не зраджувати народній реліпі Сок
рат сумнівався в безсмерті душі. ГІлатон перекручував істину безсме
ртя вченням про переселення душ. Арістотсль визнавав вічність ма
терії Зенон підпорядковував Бога і людину долі. І між новітніми 
філософами , на жаль , зустрічаються і матеріалісти, і атеїсти та ін. 
Ось це і є хибна філософія, про яку великий вчитель мов каже: 
“Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за 
переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом” (Кол. 2, 8). 
Де початок і коріння хибної філософії? Хвороблива любов до новиз
ни без сумніву веде людський розум і до єресі. Дійсно люди часто 
забувають величні і хвилюючі слова Спасителя про своїх дітей. "По 
правді кажу вам: коли не навернетесь і не станете як ті діти, - не 
ввійдете в Царство Нсбсснс”(Мт. 18, 3)117, 703).

Відомо також, що перші християни захоплювалися античною 
філософією. Так, християнська Церква у Сократі бачила мало не 
"християнина до християнства". Моральна чистота і світлий розум 
Сократа побуджували ранніх християнських мислителів уявляти його 
християнином. Можна погодитися з думкою дослідників, що їх праг
нення пояснювалися бажанням виглядати "по-сучасному" в очах ан
тичного світу, що цілком досягалося християнською "адаптацією" 
Сократа як видатну особу. Сократ жив за декілька століть до Христа. 
Юстин Мученик у своїй "Другій апології" (написана в 150-160 рр.) 
охарактеризував Сократа як "християнина до Христа". Юстин вихо
див з того, що Ісус існував у світі як С'лово Боже. Від Слова Божого
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виходило все краще, що с в світі, і так було до того часу, як Слово 
стало плоттю в Ісусі Христі. “Все істинне, що коли-небудь було ви
словлене людьми, належить нам, християнам. Адже слідом за Богом 
ми любимо і шануємо Слово, що виходить від народженого і нетлін
ного Бога, який заради нас став жертвою, щоб співчуттям у наших 
стражданнях принести нам зцілення. Всі ті письменники тому і могли 
невиразно побачити Істину, що в них було посіяне сім’я Слова”.

Відповіді на питання про сенс життя, про його цінність дас 
людям релігія. Безсторонній аналіз легко доводить, що якраз хрис
тиянство є найвеличнішою з релігій, яка чітко вказує напрям руху для 
кожної людини: за словами Василія Великого, “людина -  це звір, 
якому' звелено піднятися до неба”, а отже, до свого Творця, отже ста
вати істотою одухотвореною.

У згаданій енцикліці Папа Іван Павло II наголосив, що не 
лише апостол Павло, а й інші письменники перших віків, зокрема св. 
Іриней і Тертуліан, висловлювалися критично щодо певної культур
ної традиції, яка пробувала підпорядкувати логіку Об'явлення інтер
претації філософів. “...Зайняття філософією, відвідування філософсь
ких шкіл здавалися першим християнам більше перешкодою, ніж 
сприятливою нагодою для взаєморозуміння". [4, 7]

У той час, коли поставали останні античні системи нсопі- 
фагорійства і неоплатонізму, розпочався розвиток християнської фі
лософії. Як відзначає відомий польський дослідник Владислав Татар- 
кевич, "вона була зв'язана з античною традицією і мала характер, 
аналогічний до сучасної їй філософії греків. Однак її не можна роз
глядати як плід розвитку грецької філософії, бо вона мала власну ос
нову і новий власний початок -  християнську віру" 19, 212].

Можна погодитися з думкою ряду дослідників, зокрема за
рубіжних, що за поділом Церкви стояло розходження у філософських 
поглядах: римська Церква перебувала під впливом платонізму. Вона 
поділяла переконання, що між Богом і його творінням пролягла вели
чезна прірва. Світ створено з матерії, а тому він позбавлений божест
венного. Східна Церква перебувала під впливом неоплатонізму, а 
тому вважала, що творіння походять від Бога. Тим самим між Богом і 
Його творінням уже немає непрохідної безодні. У цьому розумінні

божественність присутня у всіх створених речах. Все створене похо
дить від Бога, і немає нічого, щоб не було створене Богом. Люди ж 
неминуче знаходят ься або на шляху до Бога, або на шляху від Бога.

Найвизначнішим продовжувачем справи апостола Павла 
був, безперечно, Августин. Його ідеї значною мірою визначили май
бутній розвиток християнської філософської думки. Ідеї Августина 
були домінуючими в епоху середньовіччя, а Реформація, як і, між 
іншим, контрреформація, будували свої аргументи на його вченні 
"Св. Авіустин не часто вдавався у чисту філософію, та коли вже ро
бив це, то виявляв великі здібності” - відзначив Б. Расссл |7, 303] 
Філософія Августина стає "вивченням Бога і людської душі І пода
льший шлях відкривається вірою: "Ось шлях до бачення і усвідом
лення -  добре жити, добре молитися, добре виконувати вчення".

Але своїм найбільшим розвитком християнська філософія 
завдячує великому богослову-схоласту Фомі Аквінському, що ство
рив філософське вчення відоме як юмізм. У своїй філософській сис
темі він виходив з праць Арісготеля, у гой час широко відомих в уні
верситетських колах, і тим самим відсунув філософію Платона з чі
льних позицій. В богослов'ї Фоми, як відомо, розум займає дуже по
чесне місце. З Фоми починається поступовий розподіл на "природний 
розум" і "надприродну віру" Він вірив, що розумом можна відкрити 
деяке обмеження числа істин про Бога, але такі догмати, як вчення 
про Трійцю, “Боговгілення” можуть бути зрозумілі лише шляхом 
одкровення. Далі в історії європейської думки розум стає все більш 
незалежним від віри і релігії.

Християнська філософія, звичайно, не стоїть на місці. Вона 
розглядає дуже важливі питання: про те, як правильно думати і як 
правильно жит и. Вона досліджує питання про смисл життя, а також ті 
проблеми, які були висловлені з цього питання. Адже наші думки 
визначають уявлення про самих себе, наше ставлення до інших лю
дей і світу. До найбільш відомих філософів минулого століття можна, 
безперечно, віднести багатьох представників християнської думки. 
Це і такі відомі католицькі філософи, як Е Марітен, Е. Жільсон, 
Г. Марсель, Тейяр де Шарден, протестантські автори Карл Барт 
(1886-1968), Пауль Тілліх (1886-1965), Рейнгольд Нібур (1892-1971).
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Треба додати і імена російських та українських релігійних філософів 
кінця ХІХ-першої половини XX століття В.Соловйова. М.Бердяева, 
П.Юрксвича та багатьох інших. Значний інтерес викликають філо
софські гграці Івана Павла II -  нинішнього Папи Римського, професо
ра з ядерної фізики у Фрібурзі (Швейцарія) Фрідріха Дессанера, який 
досліджував зв'язок природничих наук з богослов'ям, французького 
письменника і філософа Габрісля Марселя (широко знаний у світі 
його твір "Homo Viator" ).

Як відзначають дослідники, християнська філософія все 
ширше і все активніше залучає в орбіту свого розгляду проблеми 
суспільства, науки, людини, в тому числі біоетики. Це одна і примат 
оновлення релігійної думки

В низці публікацій висловлюється думка, що християнська 
філософія мас слати методологією християнської- біоетики. Однак, 
слід враховувати, що сучасна методологія уникає крайніх оцінок ме
тодологічних програм чи абсолютизації якоїсь з них, що мало місце в 
минулому. Багатьма дослідниками в біоетиці обгрунтовується мето
дологічний плюралізм /тобто різні методологічні підходи/. У цьому 
зв'язку досить характерною є позиція християнського філософа і бо
гослова, спеціаліста з проблем біоетики Жана-Марі Обера. Роздуми 
про відмінність між наукою і мораллю він починає з твердження ви
значного математика Г.Поінкаре про дедуктивне мислення /силогізм/: 
"Якщо обидва висновки /премісеи/ силогізму є вказівні, тоді й висно
вок вказівний. Щоб висновок був приказовий, необхідно, щоб хоч 
один засновник був також ітриказовим. Отже, принципи науки є й не 
можуть бути іншими, як тільки приказовими /в імперативі/ Під тим 
оглядом навіть найбільш старанний діалектик може бавитися зі свої
ми принципами скільки захоче, може їх комбінувати, змінювати одні 
іншими; все-таки те, що одержить буде приказне. Ніколи не огрима- 
ється пропозиції, яка казала 6: роби те, або не роби того, тобто про
позиції, яка стверджує або протирічить моралі". Жан-Марі Обер за
уважує: "Є немало представників позитивних наук, яким корисно 
було б задуматися над цими міркуваннями перед тим, як твердити 
запевняючи про право науки бути в основі етики, зокрема, біоетики 
кожна наука, яка мас намір бути позитивною, відходить від свого

призначення”.
Звичайно, що багато дослідників з подібними висловлю

ваннями не завжди погоджуються. Але така позиція теж заслуговує 
на увагу. Філософська культура -  цс і філософська ерудиція, і світо
глядна розбірливість, і плюралізм поглядів. Сьогодні важливо вивчи
ти взаємозв'язок християнської філософії з біоегикою. Біоетичне ви
ховання і навчання є спільним для всіх християнських конфесій, воно 
містить у собі загальнолюдські цінності Його мета-виховувати лю
дей, особливо молодь, на засадах правди, свободи, екуменізму, поша
ни людського, тваринного і рослинного життя, прищеплювати низку 
моральних чеснот, мудрість, справедливість, милосердя, миролюб
ність Отже, християнська філософія є могутнім засобом біоетики 
Адже об'єкт біоетичного дослідження - людина взаємозв'язує філо
софа, медика, теолога.

Важливо усвідомлювати, відзначав Гегель, що багато
гранність філософських систем не лише не завдає шкоди самій філо
софії ,а, навпаки, така різноманітність була і є безумовно необхідна 
для існування самої науки філософії, що є її істотною рисою (Ге
гель Г. -  В -Ф. Лекции по истории философии Кн. первая СПБ.,
1993,-С. 83-84.)
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М. В. Тоба

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМЦЯ

Підприємництво визначається як “спільна ініціативна ді
яльність громадян та їх об’єднань, скерована на отримання прибутку. 
Підприємницька діяльність здійснюється громадянами на свій ризик і 
під майнову діяльність у межах визначених організаційно-правовою 
(правничою) формою підприємництва. |6|.

Аналіз літератури (Шумпетер Й., Фон ХайкєрФ., Кейнс Дж. М.. 
Друкср П , Агієв B.C.. Засловська Т.Н., Г'адаєв В.В.) доводить, що 
підприємця розглядають не просто як суб’єкта особливого виду 
економічної діяльності, а як людину особливого психологічного 
типу. Виявляється, що підприємець повинен володіти не тільки 
матеріальними ресурсами та ідеєю, щоб започаткувати свою справу. 
Обов’язковою умовою є наявність індивідуально-психологічних 
якостей, які спонукають людину до підприємницької діяльності та 
забезпечують її ефективність

Дедалі більше число дослідників вказують на те, що 
необхідною умовою підприємницької діяльності є готовність до 
ризику, сформованість мотивації на успіх та локус контролю.

Загальновідомо, що основним компонентом будь-якої ді
яльності, в тому числі і підприємницької, є мотив. Шумпетер 1 
виділяє три мотиви підприємницької діяльності: потреба у владі, 
інший мотив — прагнення до успіху, перемоги у боротьбі з конку
рентом і з самим собою, третій мотив автор пов’язує з творчістю.

Цікавими з цього приводу є дослідження американського 
психолога Макклсланда Д. їх основна ідея полягає в тому, що особ
ливістю підприємців є високий рівень мотивації досягнень Пі 5НІШС 
при дослідженні мотивації (Аткінсон Д., Хекхаузен X.) стали виділя
ти мотивацію досягнення успіху і мотивацію страху перед невдачею 
Для людей, мотивованих на успіх, характерна активність, ініціатив
ність, пошук шляхів вирішення проблеми, наполегливість, здатність 
планувати своє майбутнє. Важлива риса підприємця - цс віра у



власний успіх, розуміння своєї відповідальності за прийняті рішення 
і їх реалізацію.

Люди, в яких спостерігається мотивація страху перед 
невдачею, малоініціативні, уникають відповідальних завдань. Для 
них характерна неадекватна самооцінка. Успіх може підвищити їх 
активність, але невдачі призводять до її різкого зниження. На думку 
дослідників, суттєвою особливістю успішних підприємців є 
домінування мотивації досягнення успіху.

Значною мірою успіх підприємницької діяльності залежить 
від рівня домагань бізнесмена. Це прагнення особистості на основі 
установленої в її життєвому досвіді певної оцінки своїх можливостей 
і завдяки результатам своєї діяльності посісти певне місце у шкалі 
цінностей. На думку Пачковського Ю.Ф., без домагань або зістав
лення оцінки результату дій з очікуваним наслідком неможливі проя
ви поведінкової активності і результативності підприємницької діяль
ності [5, с. 54]. Несформованість рефлексії, невміння адекватно оці
нити свої власні можливості може привести до нереальних домагань.

Андреєва І. В. вказує на те, що в жодній мотиваційній 
структурі не зустрічається така актуальна для підприємців мотивація 
як мотивація вимушеного заняття даним видом діяльності, що не 
співпадає з інтересами людини. Не кожна особистість може займа
тись підприємницькою діяльністю, для цього потрібні особливі 
здібності, задатки. Згідно з позицією психолога Крутецького В. А., 
задатки -  це типологічні властивості нервової системи, природні 
властивості аналізаторів, індивідуальні особливості функціонування 
кори головного мозку. Взагалі серед дослідників проблеми підприєм
ництва популярною є думка, що цьому виду діяльності навчити не 
можна, підприємцем потрібно народитися, але вона є дискусійною.

Ряд дослідників проблеми підприємництва вказують на дію 
ситуативних обставин, від яких залежить успіх у бізнесі. При цьому 
беруться до уваги такі чинники як везіння, наявність у розпорядженні 
потрібної інформації, конкурентоздатних послуг та продукції, наяв
ність необхідних знайомств, зв’язків, достатність фінансових ресур

сів, а також сприятлива для розвитку підприємництва соціально- 
психологічна атмосфера у суспільстві

Потенційно важливою рисою підприємця є схильність до 
ризику. Сучасні психологічні дослідження розглядають готовність до 
ризику як досить стійку особисгісну характеристику. Пов’язують її і 
такими рисами як імпульсивність, незалежність, прагнення успіху, 
схильність до лідерства і домінування.

Традиційно виділяють наступні види ризику: виробничий 
ризик, пов'язаний з можливістю невиконання суб'єктом підприєм
ницької діяльності своїх зобов язань відносно контракту чи договору
з іншим суб’єктом економічної діяльності, інноваційний ризик, по
в ’язаний з можливістю втрат, що виникають при фінансуванні 
підприємцем виробництва нових товарів і послуг, які не знайшли 
свого споживача на ринку, комерційний ризик, пов'язаний з реаліза
цією товарів, вироблених або куплених підприємцем; фінансовий 
(кредитний) ризик -  невиконання підприємцем фінансових зобов'я
зань перед інвестором; технічний ризик - пов’язаний з впровад
женням нових технологій; портфельний ризик полягаг у ймовірності 
втрати за окремими типами цінних паперів, а також :іа всіма 
категоріями кредитів; ринковий ризик, пов'язаний з нестабільністю 
на ринку 15, с. 64].

Підприємницький ризик -  це особливий тип ризику, в 
основу якого закладена взаємодія об'єктивних та суб'єктивних 
факторів. Серед них особливої уваги заслуговують інформованісгь 
підприємця, життєвий досвід, кваліфікація, вміння передбачати 
розвиток подій, інтуїтивне передчуття раптових змін у ринковому 
просторі. Крім того на схильність до ризику впливає наявність 
зовнішніх умов: політичне і економічне становище в країні, міжна
родні події, стихійні лиха, наявність корупції та рекету, законо
давство, що регулює підприємницьку діяльність.

Низку моментів, пов'язаних з ризиком, розглядає Брок- 
хауз Р., який вказує на те, що більш успішні підприємці надають 
перевагу помірному ризику. Порівняльні дослідження менеджерів та 
підприємців показали відсутність значних відмінностей між ними по



відношенню до ризику. Аналізуючи результати цього й інших дослід
жень Вернерід К.Е. відзначає, що при вивченні відношення до ризику 
потрібно враховувати особливості оцінки ступеню ризику самими 
підприємцями. При високій самооцінці власних можливостей і зусиль 
підприємець може суб'єктивно оцінювати ситуацію для себе як менш 
ризиковану, ніж вона здається досліднику.

Крім вказаних психологічних особливостей психологи, 
соціологи, економісти пов'язують підприємництво з інноваційним 
процесом, з інноваційним типом підприємницької поведінки. Висока 
готовність до подолання різних перепон у реалізації нововведень, 
стійка здатність працювати в екстремальних ситуаціях підвищеного 
ризику та невизначеності, вміння відійти від стереотипів - все це є 
значущими особистісними рисами суб'єкта інноваційної поведінки.

Виділяють шість поведінкових типів підприємців: іннова- 
тори -  це ініціатори нововведень, які пропонують і відстоюють 
власні ідеї, вони спрямовують свої зусилля на впровадження нових 
технологій. Інноваційне підприємництво вимагає від підприємця 
інтуїції, ерудиції, вміння оперувати інформацією, прихильники 
нововведень -  швидко сприймають нове, особливо якщо переконані в 
його доцільності; мінливі стосовно нововведень -  негативно став
ляться до нововведень. Стереотипність мислення заважає їм опера
тивно діяти; нейтральні - байдуже ставляться до будь-яких інновацій, 
для них характерна конформна поведінка; скептики -  це такі 
підприємці, які шукають у нововведеннях перш за все негативні 
наслідки. З часом можуть змінити свою позицію, але під тиском 
більшості; консерватори -  протидіють новому, комфортно почувають 
себе при стабільних, визначених умовах.

Дедалі більше число дослідників пов’язують підприєм
ництво не лише з діяльністю, що має високий ступінь ризику, а й з 
активністю людини.

Орбан-Лембрик Л. Е. вказує на іе, що активність -  це 
багатомірна категорія, вона реалізується в системі цільових уста
новок, ціннісних відносин, ціннісних орієнтацій, що визначають 
мотиваційну сферу особистості [2. с. 160].
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З позиції активності підприємство виглядає як постійний 
пошук індивідом власного місця, призначення у житті,

Пачковський Ю. Ф. звертає увагу на чотири найбільш 
значущі особистісні риси підприємця. Це комунікативний компонент: 
розподіл функціональних ролей, вміння організувати спільну працю, 
врахування загальних соціальних цінностей і інтересів людей у 
процесі взаємодії.

Другим важливим чинником діяльності підприємця є осо
бистісні параметри ділового спрямування Спрямованість -  цс систе
ма домінуючих мотивів, які спонукають людину до діяльності. Стійка 
спрямованість на результат, або справ\ для підприємця є одним із 
основних критеріїв, який впливає на ефективність його діяльності.

Вищезгаданий нами чинник ризику складає гретю групу 
потенційно важливих рис підприємця.

Четверта група -  цс емоційно-психологічний стан та 
нейродинамічні характеристики суб'єкта економічної діяльності. 
Серед них автор виділяє гаку рису як тривожність, що проявляється 
у формі неспокою, тривоги, невпевненості у власних силах. Як надто 
високі, так і низькі показники тривожності заважають підприємцю 
досягнути високих результатів своєї діяльност і |4, с. 110].

Ряд емпіричних досліджень (Брокхаус Р., Міллср Д.) під
твердили гіпотетичну думку про те, що успішність підприємницької 
діяльності залежить від сформованості локуса контролю підприємця.

Поняття локуса контролю введене американським психоло
гом Роттсром Дж.. який запропонував розрізняти людей за тим, де 
вони локалізують фактори конгролю над власною поведінкою і зна
чущими для них подіями. Виокремлюють скстернальний і інтерналь- 
ний тип відповідальності. Екстернали вважають, що основні події їх 
житія в більшості визначаються зовнішніми обставинами: вплив ін
ших людей, випадок, доля. Інтсрнали навпаки, події, які відбуваються 
в їх житті безпосередньо залежать від їх поведінки, характеру, здіб
ностей. Оцінюючи рівень екстернальності-інтернальносгі, Рот гер Дж. 
вказує на те, що екстернальність поєднується з такими якостями як 
конформність, невпевненість у собі, тривожність, підвищена агрсси-



Збіпник наукових праць, філософія, соціологія, психологія---------------- ---------------------------

вність. Для інтерналів характерна висока активність, незалежність, 
самостійність, вони більш впевнені у собі, проявляють більшу відпо
відальність за свою поведінку. Отже, у сучасних підприємців пови
нен бути сформований інтернальний локус контролю.

У цілому, підводячи підсумки, зазначимо, що виокремлені 
нами типологічні особливості особистості сучасного підприємця не є 
достатніми. Науковий аналіз феномену підприємництва є актуальним 
і розвивається як і саме підприємництво.
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