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ПЕРЕДМОВА

Шановні читачі!
Перед вами “Збірник наукових праць: філософія, соціологія, пси

хологія”, випуск якого присвячений актуальній проблемі соціальної мо
більності особистості.

Актуальність обраної проблематики невипадкова, вона зумовлена 
об’єктивно існуючими соціально-економічними умовами в сучасному 
суспільстві. Саме тому в психологічній науці і практиці назріла потреба 
побудови концепції дослідження соціальної мобільності в умовах соціо- 
культурного простору. Запропонована проблематика лягла в основу роз
робки фундаментального наукового проекту “Психологічні засади со
ціальної мобільності особистості в умовах соціокультурного простору” 
під керівництвом завідувача кафедри соціальної психології Прикарпат
ського національного університету імені Василя Стефаника, доктора 
психологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України 
Лідії Ернесгівни Орбан-Лембрик.

Процеси соціальної мобільності, які спонукають людину до соціаль
них переміщень, взаємозумовлені як активністю самої особистості, гак і 
впливом соціуму на життєвий особистіший вибір, стали предметом висвіт
лення на сторінках збірника наукових праць.

Авторський колектив збірника поєднав спільною ідеєю провідних 
учених, наукових працівників у галузі психології, молодих дослідників -  
аспірантів та здобувачів з різних регіонів України. Fla його сторінках знай
шли своє відображення як теоретико-методолої ічні доробки стосовно 
зазначеної проблеми, так й експериментальні дослідження, практичні 
рекомендації, які сприятимуть усебічному розкриттю запропонованої теми.

Редакційна колегія
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НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ І МОБІЛЬНІСТЬ 
ОСОБИСТОСТІ

Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника 
Міністерства освіти і науки України, 
кафедра соціальної психології.
76025, м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 57 
тел.: (0342) 59-60-15 
факс: (03422) 3-15-74 
e-mail: inst@pu.if.ua

У статті йдеться про нормативну регламентацію поведінки 
мобільної особистості в соціумі. Виявляються й аналізуються чинники, які 
впливають на становлення нормативної бази індивіда, актуалізується 
значення внутрішньої і зовнішньої складової мобільної особистості.

Ключові слова: мобільна особистість, групові норми, нормативна 
база особистості, готовність до сприйняття норм, адаптація до норм 
життя соціуму, інтеграція в нормативний соціокультурний простір, 
нормативні регулятори.

This article deals with standardized regulation o f  the behavior o f  the 
movable personality in the society. Dissezent sactors on discovered and 
analysed. They influence the formation o f  the standardized basis o f  the 
individual. The meaning o f  the inner and external constituent o f  the movable 
personality.

Key words: movable personality, norms the group, the standardized basis 
o f  the personality, the readiness to accept the nor ms,the adaptation to the norms 
o f  life o f  the society, the integration into the standardized social, cultural space, 
standardized regulators.

Постановка проблеми. Погляд на особистість, яка є активним учас
ником подій, що відбуваються в суспільстві, важливий з низки причин. 
Передусім, варто з’ясувати, як трансформаційні процеси впливають на 
мобільність особистості, зокрема, як загальні закономірності міграції на
селення відбиваються на індивіді, його адаптаційних й інтеграційних мож
ливостях. IIo-друге, необхідно побачити, як реалізується активність осо
бистості в напрямку засвоєння нею норм і цінностей групи, групових
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нормативних впливів і яким чином відбувається певна віддача: чи засвою
ються традиції і звичаї групи, чи впливають вони на закріплення групових 
норм або, навпаки, зовнішня нормативна база лише спонукує до деформа
ційних процесів і послаблює готовність особистості працювати й діяти в 
соціумі? Нарешті, потрібно встановити, які найважливіші чинники спри
яють становленню нормативної бази мобільної особистості, яке місце серед 
них займають моральні норми, офіційні й неофіційні нормативні регу
лятори поведінки особистості, яка специфіка впливу на індивіда деструк
тивних норм, що діють у соціальному оточенні.

Мета повідомлення: виявити й проаналізувати соціально-психо
логічні чинники, які впливають на становлення нормативної бази мобільної 
особистості.

Яким би не було суспільство, воно має певну структуру, певні зв’яз
ки, сукупність відповідних способів взаємодії і форм об’єднання людей, 
воно відповідним чином саморегулюється й управляється, створює певні 
умови своїм членам для задоволення їхніх потреб. Суспільство задає ту чи 
іншу форму поведінки, спираючись на свої цінності, норми, правила пово
дження, які, у свою чергу, базуються на національній ідеї, національному 
ідеалі, національній самосвідомості. Одні принципи, смисли, цінності й 
засади є незмінними протягом тривалого часу, інші набувають нових ознак 
у нових умовах життя. Індивід, ототожнюючи себе з культурно-ціннісною 
базою суспільства й спираючись на групові норми, виробляє власну 
нормативну базу, яка дозволяє йому не лише пристосовуватися до змін у 
соціумі і до власних змін, що зумовлені й специфікою зростання, й особ
ливостями нового оточення, куди він потрапив у пошуках кращого місця 
для вияву власних здібностей і задоволення власних потреб, але й ефек
тивно функціонувати в соціальному середовищі. Йдеться про зовнішню й 
внутрішню нормативну базу мобільної особистості (див.: рис. 1).

1. Внутрішня нормативна база мобільної особистості. Її основу 
складають індивідуально-психологічні особливості особистості. І цс не ви
падково, адже людина по-різному поводить себе у взаємодії з іншими: в 
одних випадках вона є активним учасником подій, за інших обставин -  
більше придивляється та прислухається й лише потім діє. Дуже багато в 
цьому процесі залежить від установки індивіда на сприйняття групових 
норм, психологічної готовності жити за правилами. Причини готовно- 
сті/неготовності сприймати норми соціального середовища криються як в 
індивідуально-психологічних властивостях особистості, так і в зовнішніх 
обставинах, які спонукують до певної рольової позиції в групі. Варіанти 
поведінки різні: вони коливаються від прояву альтруїзму до агресії, від 
занурення в себе до активної взаємодії, від апатії до зацікавленості, тощо.
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Рис. 1 . Соціально-психологічні чинники, які впливають на становлення 
нормативної бази мобільної особистості

Г отовність людини до певної активності, спрямованої на задоволення 
конкретної потреби чи їх сукупності, не що інше як суб’єктивна орієнтація 
індивіда як представника групи на певні цінності, зокрема на групові 
норми. Йдеться про ставлення особистості як члена групи до нормативних 
приписів спільноти, про стійкість і погодженість соціальної поведінки 
індивіда під час прийняття певного рішення, прогнозування можливих 
форм поведінки одногрупників у певних обставинах тощо. Психологічна 
готовність передбачає: наявність загальних і спеціальних здібностей, інте
ресу до нормативного життя, наявність спеціальних знань і вмінь, які б 
забезпечували адекватне положення в середовищі, що швидко змінюється, 
готовність розв’язувати проблеми й долати перешкоди в рамках, окре
слених правом і правилами групи, тощо. Якщо людині комфортно в групі, 
якщо нормативна база оточуючих її людей збігається з її власною або 
принаймні не суперечить внутрішнім устремлінням індивіда чи не ви
кликає в нього внутрішнього дисонансу, то про таку людину можна го
ворити як про гаку, що не тільки готова до сприйняття норм і ціннісних 
орієнтацій групового оточення, але й може пристосуватися до них, що є 
наступною умовою у формуванні внутрішньої нормативної бази мобільної 
особистості.

Лдаптаі(ія до нормативного життя соціуму -  процес складний, не 
завжди сприятливий для розвитку певних, зокрема специфічних інди
відуальних здібностей людини, однак це неминучий етап у засвоєнні 
групових норм і безумовний факт існування людини в суспільстві. Безпе
речно, щось утрачається, а щось переосмислюється, дещо губиться, а дещо 
модифікується через нові обставини життя, проте факт залишається 
фактом: оскільки особистість є суб’єктом соціальних відносин, постільки 
хоче вона того чи ні, але засвоювати норми і правила поведінки в соціумі 
вимушена. Постає питання, а чи не втрачає індивід при такому баченні 
проблеми власної індивідуальності, самостійності і свободи? Ні. Людина 
вільна робити все, що завгодно, людина має право на вибір будь-якого 
варіанта з розмаїття пропозицій, вона лише не має прав на безчинства і 
злочини, на порушення загальновизнаних цивілізованим суспільством 
норм і правші поведінки. Існуючі в суспільстві норми передусім і покли
кані застерігати людей від деструктивних дій, які несуть загрозу не лише 
окремому індивіду, але й суспільству загалом. Норми в соціумі існують для 
того, щоб люди з різними індивідуально-типологічними характеристиками 
нервової системи, різною структурою здібностей, темпераменту, характеру 
домагалися однакової ефективності різними способами й шляхами. І чим 
більше буде в суспільстві таких способів і шляхів, тим вільнішою 
почуватиметься людина, тим її свобода та її самостійність будуть 
адекватними внутрішнім бажанням. Не слід при цьому також забувати, що 
людина наділена певним ступенем свободи від зовнішньої детермінації



завдяки сенсу і цінностям, якими вона керується у своєму виборі. Процес 
адаптації особистості залежить також від рівня розвитку таких якостей 
людини, як організованість, відповідальність, дисциплінованість, ініціа
тивність, уважність до партнера зі взаємодії. Важливими в адаптаційному 
процесі <: рефлексивна культура суб’єкта взаємодії, його здатність орієнту
ватися в навколишній дійсності, вміння приймати себе та інших людей 
•такими, як вони є, покладатися на свій досвід, розум, почуття, а не тільки 
на думку оточуючих чи певні умовності, зосереджувати увагу на тому, що 
відбувається ззовні, на противагу орієнтації лише на власний внутрішній 
світ.

Актуалізація особистісного потенціалу індивіда в нормативному 
просторі групи -  наступна складова у формуванні внутрішньої норматив
ної бази мобільної особистості. Тут виникає проблема, яка породжується 
суперечністю між необхідністю “бути таким, як усі” й намаганням індивіда 
до максимальної персоніфікації. Активність індивіда і вияв власних 
індивідуальних можливостей ідуть рука об руку й доповнюють одне 
одного. Коли задоволенню потреби людини в самовияві ніщо не загрожує, 
відбувається зростання її активності, вона прагне стати настільки успіш
ною в набутті нормативного досвіду, наскільки їй дозволяють її здібності 
ефективно розв’язувати спільне завдання в рамках, зазначених зовнішніми 
обставинами й окреслених певними внутрішніми груповими нормами. Вод
ночас люди, яким не вдається проявити себе й паралельно вплинути на 
оточення, відчувають падіння активності й інтересу до навколишньої дій
сності. Прояв активності може бути обмежений також негативним впливом 
минулого нормативного досвіду і звичками, сформованими деструктив
ними нормами; соціальними впливами і груповим тиском; внутрішнім 
захистом; порушенням гармонії між особистістю й нормативним оточен
ням. Активність як методологічний принцип дає можливість розкрити 
специфіку становлення мінливої особистості в соціумі, що також зміню
ється, дозволяє врахувати роль об’єктивних чинників в їхній реальній дії на 
особистість, а також вияв потенційних характеристик самої особистості в 
процесі усвідомлення нею власного “Я” в нормативному просторі групи. 
Про активність можна говорити і як про форму вираження потреб людини, 
вияву її соціально-психологічних властивостей, і як про характеристику 
особистості як суб’єкта соціального оточення. Активність сприяє злиттю 
індивіда із соціумом і виділенню, збереженню свого “Я”, тобто активність 
виступає і як формування, перетворення особистості, і як подолання 
зустрічних детермінант у процесі набуття нею досвіду життя за певними 
правилами і нормами. При цьому шляхи прояву активності можуть бути 
різними: оптимальне використання природних здібностей і можливостей 
індивіда, знаходження оптимально-індивідуального темпу життя, визна
чення своєчасності включення особистості в соціальні процеси тощо [1].

Результатом активності є формування самосвідомості особистості, влас
ного рефлексивного “Я” і нової установки на нормативне життя в групі.

Відкрита і чесна поведінка в усіх ситуаціях, активне сприймання дій
сності, готовність жити в суспільстві, здатність брати на себе відпові
дальність, а не уникати її, об’єктивно оцінювати життя, його безмежності й 
обмеження дозволять людині швидше проявити не тільки свої індиві
дуальні риси, але й інтегруватися в нормативне соціальне середовище без 
вагомих утрат і неприпустимих обмежень для себе.

Ефективність інтеграції в нормативне соціальне середовище зумов
лена не якоюсь однією здібністю, якістю чи рисою характеру індивіда, а 
комплексом різних здібностей, якостей, характерологічних особливостей, 
поєднання яких у кожної людини здійснюється різними способами, що не 
суперечить засвоєнню норм, а лише підкреслює індивідуальність кожної 
особистості в набутті досвіду життя в нормативному суспільстві. Успіх 
інтеграції особистості визначається не лише здібностями та якостями інди
віда, а й уявленнями оточення про них: схвалюють члени групи певні 
якості й здібності людини чи не схвалюють, підтримують оточуючі певні 
характерологічні особливості індивіда чи ні. Мова не йде про те, щоб лю
дина перетворювалася на закоренілого конформіста, який, зіткнувшись із 
труднощами й проблемами, перестає бути собою й підкоряється в усьому 
іншим, тут визначальним є те, наскільки людина здатна сприймати себе зі 
своїми індивідуальними властивостями, потребами й бажаннями у світі, де 
існують такі ж самі люди з подібними мотиваційними й ціннісно- 
емоційними сферами, і наскільки оточення готове до сприйняття цієї люди
ни. Позитивне сприйняття один одного сприяє швидшій інтеграції в 
суспільство, негативне -  загострює ситуацію, робить процес інтеграції 
менш гнучким і більш проблемним. Водночас, різноманітність життєвих 
ситуацій породжує й різноманіття людських емоцій: позитивних і 
негативних, глибоких і поверхових тощо. Це нормально. Не нормально, 
якщо негативні емоції будуть постійно превалювати, що може призвести 
до невдач, страхів, руйнації планів і, в кінцевому рахунку, до краху ідеалів. 
Отже, йдеться про баланс позитивного й негативного в самій людині й в 
навколишньому середовищі. Якщо людина впевнена в собі, якщо вона 
рішуча й наполеглива, вірить у справу і робить усе для того, щоб утілити її 
в життя, такій людині труднощі не шкодять, навпаки, вони її лише 
загартовують, і в такої людини процес інтеграції в нормативне соціальне 
середовище відбувається без ускладнень і зайвих проблем.

Загалом, внутрішня нормативна база мобільної особистості ґрун
тується на специфіці протікання процесів адаптації індивіда до нових умов 
(ідеться про пристосування психіки людини до нормативного зовнішнього 
середовища, що якісно відрізняється від попереднього чи набуло нових 
ознак за нових умов господарювання), особливостях набуття індивідом



нових особистісних якостей, специфіці становлення й розвитку пси
хологічної готовності людини до виконання нового типу діяльності. Задо
волення новим нормативним соціальним середовищем і самим собою -  
суб’єктивний індикатор адаптаційно-інтеграційних дій індивіда, незадо
волення новою групою, її нормативною базою та своїми вчинками і діями 
щоло опанування цієї бази -  показник відсутності психологічної готовності 
до сприйняття групових норм і життя в новому нормативному соціальному 
оточенні.

2. Зовнішня нормативна база мобільної особистості. Її основу 
складають групові норми, тобто сукупність правил і вимог, вироблених 
реально функціонуючою спільністю для забезпечення спільної діяльності її 
членів. Вони є важливим засобом регуляції поведінки особистості як члена 
групи, характеру її взаємин з іншими одногрупниками. Групові норми 
можуть бути встановлені самою групою, однак їх може задавати й ширше 
(зовнішнє) соціальне оточення. Норми також бувають імпліцитні, тобто 
неофіційні правила, яких дотримуються в групі, й експліцитні, тобто 
формально затверджені, чітко визначені стандарти поведінки. І формальні, 
і неформальні норми сприяють виживанню групи, вони є її 
координуючими елементами, основою соціального контролю в групі. Чле
ни групи можуть дотримуватися цих норм або не дотримуватися, тобто 
такі норми залишатимуться для групи зовнішнім стандартом поведінки. 
Для індивіда існування системи норм важливе передусім тим, що вона 
забезпечує його сукупністю орієнтирів у навколишньому середовищі, 
сприяє певній уніфікації поведінки й регулює відмінності всередині групи. 
Норми розрізняються за ступенем прийняття їх групою: одні норми 
схвалюють майже всі її члени, інші підтримує меншість.

Специфіка нормативного впливу групової більшості полягає в тому, 
що значна частина членів групи підкоряється встановленим групою нор
мам. Подібність, поступливість забезпечується конформною поведінкою. 
Це зовсім не означає, що людина, яка приймає групові стандарти в пове
дінці, безумовно схиляється перед авторитетами й не має власної позиції. 
Аж иіяк. Людина може свідомо піти на такий крок через свої переконання, 
що група чинить правильно, людина діє як більшість ще й тому, що не хоче 
зайвих для себе особисто клопотів, нарешті, у людини дійсно відсутні 
власні погляди на проблему, вона слабка духом і ситуація пристосування за 
таких умов для неї найприйнятніша. Рівень конформності особистості 
визначається наявністю в групі конфлікту між індивідом і групою, ситуації 
психологічного тиску групи на людину, побоюванням індивіда залишитися 
наодинці, специфікою взаємозв’язку індивіда й групи, тендерними, 
соціокультурними особливостями, значущістю ситуації для індивіда тощо. 
Захищають людину від надмірного нормативного тиску реактивна 
опірність (грубість соціального примусу схиляє людей до реактивного

опору, тобто вони намагаються протистояти примусові й відстояти свою 
особисту свободу й індивідуальність) і підтвердження власної унікальності 
(оскільки в групі люди більш за все бачать, чим вони різняться від інших, 
то саме їхні дії й захищають власне почуття своєї неповторності й 
індивідуальності) [3, с.207-210].

Особливості нормативного впливу групової меншості виявляються в 
тому, що меншість сама здатна перетворитися на активне джерело впливу. 
Це зумовлено багатьма чинниками. Зокрема, йдеться про те, що в групі під 
впливом зовнішніх соціальних змін співвідношення сил на рівні “меншість
-  більшість” постійно змінюється й за певних обставин виникає ситуація, 
коли меншість може стати в групі провідником зовнішніх соціальних 
впливів. Якщо більшість здійснює сильніший вплив на рівні реакцій людей 
на той чи інший факт і цей вплив проявляється доволі швидко, то меншість
-  на рівні правильності позицій, які підтверджуються не відразу, а через 
певний час у різних ситуаціях. Різниться і внутрішній стан людини, яка 
перебуває під впливом більшості чи меншості: переживаючи конфлікт з 
більшістю, індивід нерідко відчуває свою некомпетентність, незахище
ність, а позиція меншості часто більшістю або її представником сприйма
ється з іронією й роздратуванням. Загалом, вплив меншості спонукує як 
індивіда, так і групу більшості до пошуку нових аргументів для захисту 
власної точки зору. Іншими словами, меншість провокує виникнення 
великої кількості альтернатив.

Рівень сформованості внутрішньої і зовнішньої нормативних баз мо
більної особистості залежить також від ряду інших соціально-психологіч
них чинників, які наскрізь пронизують ці підсистеми й забезпечують їх 
цілісність:

— гуманістичні принципи, моральні норми. Поведінка особистості в 
будь-яких своїх проявах має відповідати основним гуманістичним принци
пам [2, с. 7-10]: конгруентність партнерів зі взаємодії, тобто відповідність 
соціального досвіду, його усвідомлення та поведінкових засобів одного 
учасника взаємодії досвіду, його усвідомленню й засобам поведінки іншо
го; довірливе сприймання особистості партнера без оцінки його якостей і 
рис, прийняття іншого як певної цінності; сприймання іншого учасника 
взаємодії як рівного, такого, який має право на власну точку зору й власне 
рішення; дискусійний характер розв’язання проблеми, розмова на рівні 
позицій, а не на рівні догм та ін. Моральність у контексті нормативної по
ведінки особистості є важливим виміром, який визначає поводження 
людини в соціумі, її ставлення до нормативних приписів, включає в себе 
внутрішню потребу особистості до здійснення дій та вчинків, моральних за 
своєю суттю. Етика як система моральних принципів, як загальна харак
теристика поведінки людей, що відповідає або ж не відповідає моральним 
нормам і вимогам, роз’яснює моральне значення тих чи інших дій, мотивів



і характерів людини, зобов’язує людину відрізняти нормативну поведінку 
нід ненормативної, прийнятну або неприйнятну форму взаємодії. Ком
поненти морального здоров’я особистості (моральні переконання, моральні 
якості, моральні звички, здібності та дії") виконують вищу регулюючу 
функцію стосовно процесу формування навичок поводження в соціальному 
оточенні. Основними етичними принципами у взаємодії є такі: гуманізація 
й демократизація взаємовідносин; повага до партнера й самоповага; 
соціальна справедливість й толерантність; суверенність особистості (осо
биста гідність кожного є недоторканною); неупереджене ставлення до 
партнерів зі взаємодії; чесність тощо. Методами морального впливу є: 
моральне переконання, моральний приклад, етична консультація, етична 
експертиза тощо. Поширюються на всіх людей і мають соціальне значення 
такі загальнолюдські норми й правила, які виражаються поняттями добра, 
совісті, обов’язку, честі, гуманності, справедливості, відповідальності. їх 
потрібно дотримуватися в будь-якій сфері життя. Загалом, високий рівень 
моральної культури індивіда дозволяє людині не тільки свідомо й 
систематично долати негативні риси свого характеру, але й вищою мірою 
гуманізувати взаємостосунки з іншими [2; 3];

-  офіційні й неофіційні нормативні регулятори поведінки особи
стості. Соціальна поведінка людей завжди потребує координації, розпо
ділу функцій, контролю, тобто повинна функціонувати на ґрунті не лише 
певних неформальних приписів і суспільно (спільно) вироблених офіцій
них норм, які зв’язують в один вузол розмаїття інтересів, цілей, мотивів 
окремих суб’єктів і сприяють стандартизації відносин, а й певних офіцій
них і неофіційних механізмів та засобів, за допомогою яких група стиму
лює нормативну поведінку, впливає на дотримання індивідами існуючих у 
ній норм. Ідеться про соціальний контроль, офіційні й неофіційні групові 
санкції, групові очікування. Соціальний контроль, маючи у своєму арсеналі 
систему засобів впливу суспільства та соціальних груп задля збереження 
цілісності й стійкості останніх, є дієвим механізмом регулювання норма
тивної поведінки людей. Психологічний зміст санкцій криється в заохочен
ні нормативності й покаранні ненормативності поведінки в групі. Залежно 
від рівня розвитку групи, типу відхилень санкції можуть бути позитивними 
й негативними, заохочувальними і заборонними. Офіційні санкції діють у 
рамках чинного закону, неофіційні -  у рамках ціннісної спрямованості гру
пи. Неофіційні нормативні регулятори поведінки особистості не закріплені 
відповідними статутами і розпорядженнями офіційних установ, а більшою 
мірою існують у формі домовленостей і неофіційних приписів, однак на 
практиці іноді виявляються більш суттєвими, аніж формальні статутні 
стандарти. Офіційна й неофіційна соціально-нормативна регуляція має в 
арсеналі різні засоби: волю, право, авторитет, створення системи
винагород і покарань, застосування адміністративних методів впливу на

людину, насилля, примус тощо. На відміну від регуляції психічної вона 
виявляється передусім через оцінки позицій і вчинків інших людей: оцінки 
стосуються не лише змісту того, що робить людина, а й того, як вона це ро
бить, заради чого. В оцінках сконцентровані відображені уявлення інди
відів про бажане, необхідне, правильне або засуджуване. Оцінки закріп
люються в певній громадській думці, яка є сильним регулятором поведінки 
людини. Різновидом соціальних санкцій є групові очікування, тобто 
сукупність уявлень про те, як повинен поводитися член групи в певній 
ситуації. Реалізуються групові очікування через систему передбачуваних 
взірців поведінки, використовуючи які група контролює діяльність інди
віда. За умов, коли окремі лідери зробили вагомий позитивний внесок у 
життєдіяльність групи, їм дозволено у своїй поведінці відхилятися від 
групових норм, експериментувати з новими можливостями. Йдеться про 
ідіосинкразійний кредит лідера, сутність якого у своєрідному дозволі групи 
на поведінку, що відхиляється від групових норм. Неофіційні нормативні 
регулятори поведінки особистості добре прослідкувати на процесі спіл
кування. Нормативно-регулююча функція спілкування здійснюється й під 
час безпосереднього комунікативною процесу, тобто людина контролює 
іншого настільки, наскільки здатна обмежити наступний учинок партнера 
за умови, що він діє доречно, логічно, послідовно й розумно. Контроль 
може здійснюватися через різні маніпуляції: наприклад, через лінгві
стичний вибір, включаючи мовчання, або через погляд, спрямований на 
партнера або відведений від нього. Поведінка людини в розмові може роз
глядатися як контролюючі “ходи” й проявлятися в таких діях: говорити 
більше, аніж партнер; використовувати офіційну манеру звернення; ди
витися уважно тощо. Серед головних властивостей контролю можна 
назвати переривання розмови як інтегрального елемента системи перехоп
лення черговості в бесіді. Для цього партнерами використовуються підси
лювачі {отож, значно та ін.), необов’язкові слова {ну, розумієте), ввічливі 
форми, розчленовані запитання тощо. Переривання виконує й позитивні 
функції, такі як вираження підтримки, або проявляння зацікавленості [2; 3]. 
Взаємодія особистості з іншими (на рівні зв’язку “Я-Ти”, “Я-М и”, “Я 
Вони”) у рамках певних норм, традицій стимулює комунікативні процеси, 
сприяє формуванню високого рівня реалізму, відповідальності, ціннісно- 
світоглядної орієнтації, мудрості в соціальній стратегії. Продуктивність 
взаємовпливу підвищується, якщо враховувати не тільки індивідуальні 
інтереси, стиль мислення людини в процесі спілкування, але й організо
ваність у взаємодії, нормативне зміцнення, упорядкування зв’язків;

-  статус соціокупьтурних цінностей, традицій і звичаїв як стійких 
нормативних регуляторів поведінки особистості. Норми не існують самі 
по собі: вони створюються конкретними людьми в конкретних соціо- 
культурних умовах. Ідеться про соціокультурну та етнопсихологічну зу



мовленість нормативності поведінки, яка полягає у зв’язках людини з 
конкретним життєвим простором, соціальним середовищем. Соціокуль- 
турна характеристика нормативної поведінки потребує врахування прояву 
надіонально-нсихологічних особливостей людей у сфері взаємовідносин, 
тобто реально існуючих у суспільній свідомості соціально-психологічних 
явищ, специфічних форм функціонування загальнолюдських властивостей 
психіки. Передусім інтерес представляє комплекс проблем, пов’язаних із 
виливом традиційних етнокультурних норм і цінностей на соціальну 
поведінку людей, сфери групового менталітету на реалізацію нормативних 
потреб індивіда, де можлива психологічна схильність сприймати все со
ціальне життя з позицій своєї етнічної групи, що розглядається як еталон, 
взірець, стандарт. Кожна конкретна людина чи група має свою специфічну 
культуру поведінки, що складається протягом усього їх розвитку та 
враховує суспільно-історичний, соціокультурний, соціально-психологіч
ний, політико-економічний, правовий, міжнародний, екологічний впливи. 
Вплив соціокультурних цінностей на становлення членів групи виявля
ється в засвоєнні ними специфічних особливостей взаємодії, етико-психо- 
логічних норм спілкування, цінностей та способів поведінки, засобів 
виливу на партнерів та ін. У взаємодії й спілкуванні цінність розуміють як 
здатність індивіда вдовольняти людську потребу в соціальних контактах, 
як усвідомлення свого місця в системі соціальних та міжособистісних 
зв’язків. Поза людиною цінність позбавлена сенсу. Отже, у цінностях 
виявляється єдність об’єктивного й суб’єктивного. До загальнолюдських 
цінностей належать істина, краса, добро, справедливість тощо. Серед 
суб’єктивних цінностей виокремлюють оцінки, установки, норми, закріп
лені в людській свідомості як способи й критерії, на основі яких оціню
ється дійсність та організується поведінка. Складовою культурного освоєн
ня людиною реальних взаємозв’язків є соціальні цінності, які характери
зують значущість для суспільства чи індивіда певних особливостей пове
дінки. Групові норми спираються передусім на групові цінності, зміст яких 
охоплює як загальнозначущі цінності, так і специфічні, ті, що притаманні 
групі й нею відпрацьовані. У сукупності названі види цінностей є важ
ливим чинником регуляції нормативної поведінки, а ставлення до кожного 
із цих видів цінностей визначається місцем соціальної групи в системі со
ціальних відносин. Важливим у цьому контексті є питання міри прийняття 
кожним членом групи її норм і цінностей, ступеня співвіднесення соціаль
них та індивідуальних норм і цінностей. Традиції, як елементи соціальної 
та культурної спадщини народу, передаються від покоління до покоління й 
зберігаються в суспільствах упродовж тривалого часу. Вони підпоряд
ковані національному ідеалові, зі зміною якого міняються і традиції. 
Дотримуючись традицій тієї чи іншої соціальної спільноти, людина тим 
самим виражає свою солідарність із групою, належність до неї, за що одер-
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жує від групи схвалення й підтримку. Саме в душевному комфорті вба
чається найбільша психологічна сила традиції. У соціумі традиції висту
пають у формі звичаїв, що відтворюють норми взаємодії й забезпечують 
стійкість культурних цінностей. У тій чи іншій культурі етносу традиції і 
звичаї відіграють більшу чи меншу роль, однак їх значення як стійких 
нормативних регуляторів поведінки особистості незаперечне;

-  специфіка впливу на особистість деструктивних норм і норма
тивних деформацій, що діють у  соціальному оточенні. Руйнування, пору
шення нормальної життєдіяльності групи та її членів позначається на 
розвитку групи та її подальшому ефективному функціонуванні. Превалю
вання руйнівних процесів у групі призводить до її розпаду, від чого стра
ждають і члени групи: вони змушені шукати іншого місця дислокації для 
задоволення своїх вітальних і соціальних потреб (у їжі, праці, профе
сійному і творчому зростанні, відпочинку тощо). Одним це вдається, інші 
губляться в нових умовах життя, виявляють свою мобільну неспромож
ність. Отже, руйнування норм права і моралі, які прийняті в суспільстві й 
відповідають цивілізованим світовим стандартам, порушують нормальний 
розвиток і групи, і самої особистості: вона стає неадекватною -  дратів
ливою, плаксивою, апатичною, лякливою, занурюється в себе чи починає 
діяти агресивно. Групові норми можуть не лише руйнуватися, але й спо
творюватися, перекручуватися, що так само згубно відбивається і на групі, 
і на її членах. Деформації соціальних відносин і соціальної поведінки спри
чинюють деформації великих і малих соціальних груп, їх членів як 
суб’єктів взаємодії. Симптоми такої соціальної патології різні: викривлен
ня шкали цінностей, пріоритетів особистості, її самооцінки, знецінення 
культури, моральності, самоповаги й гідності людини, самогубства тощо. 
Соціальна патологія спричинює масову містифікацію (захоплення шаман
ством, чаклунством), наявність у сфері локусу контролю зовнішньої стра
тегії поведінки (пояснення невдач зовнішніми перешкодами), формування 
людини, якій властиві некритичність, пасивність, утрата індивідуальності, 
підвищена навіюваність тощо.

Висновки. Оскільки в реальному житті означені вище процеси не 
існують поодинці, а лише в єдності, то для побудови загальної концепції 
функціонування нормативної бази мобільної особистості їх варто об’єд
нати в одну динамічну систему, де індивідуально-психологічні особливості 
особистості є підґрунтям у названій системі, а групові норми виконують 
роль стабілізуючих і стимулюючих регуляторів пізнавальної активності 
індивіда, джерелом розвитку його нормативного досвіду^ Нормативна 
поведінка індивіда prrymn rT j i^  ЛрО PSMffl1 tHMI?ffirrnrpTTM 11
різноманітними нормами \цж народног^р^|^і^£9в$(И Ш ^% ергу, вплива
ють на норми конкретної спільноти, в р а х о ^ ^ Ц ^ З Д ^ З ^ ^ ^ ш ш ^ Щ іу  та 
етнопсихологічну її Ш І|ІІА]1і1$гота нор-
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магивпу поведінку людини, мають базуватися на нормах моралі і культури, 
па гарантіях невід’ємних прав і свобод людини. Загальнолюдські цінності є 
основою нормативної поведінки, а їхнє спотворення чи деструкція 
призводять до порушення нормальної життєдіяльності індивіда, руйнації 
його нормативної бази.
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У статті з позиції акмеологічного підходу розкрито значущість 
досягнення особистістю АКМЕ як необхідної умови реалізації її творчого 
потенціалу. Показано роль творчої активності особистості на етапі 
сягання нею власних вершин у  розвитку.

Ключові слова: творчий потенціал, творча індивідуальність, АКМЕ, 
саморозвиток, самовдосконалення, креативний досвід, творча активність, 
реалізація.

From the position o f  akmeologichal approach the article reveals the 
significance o f  achievement by a person his or her own acme, which is 
considered as a necessary condition o f  realization the creative potential. It is 
shown the role o f  a person’s creative activity on the stage o f  achievement by a 
person his or her own peaks in development.

Key words: creative potential, creative individuality, acme, self
development, self-perfection, creative experience, creative activity, realization.

Постановка проблеми. Звернення до акмеологічного підходу в трак
туванні творчого потенціалу особистості детерміноване самим предметом 
науки акмеології, яка вивчає процеси, закономірності й механізми вдоско
налення людини як індивіда, індивідуальності, суб’єкта праці в життєдіяль
ності, професії, спілкуванні, що сприяють самореалізації, досягненню 
вершин у її розвитку.

У цій царині наукового пошуку досліднику відкривається велика 
перспектива вивчення життя людини в динаміці, з виокремленням 
найбільш продуктивних його складових.
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Проблема творчої самореалізації особистості в контексті акмео- 
лоґічного підходу знайшла своє відображення в працях О.О.Бодальова,
А.О.Дсркача, В.І .Зазикіна, Н.В.Кузьміної, А.К.Маркової, А.Ю.Панасюка,
А.О.Реана, С.Ю.Степанова, Н.Ф.Вишнякової, Ю.В.Синягіна, Л.Е.Орбан- 
Лембрик та ін. Інтерес учених спрямований на дослідження досягнення 
професіоналізму особистості в різних галузях діяльності, а звідси й опти- 
мізації процесів управління; акмеологічних основ становлення психологічної 
і професійної зрілості особистості; вікової динаміки сягання особистістю 
“вершинних станів” у діяльності, реалізації її творчого потенціалу та ін.

Мета повідомлення: з позиції акмеологічного підходу розкрити 
значущість досягнення особистістю АКМЕ як необхідної умови реалізації її 
творчого потенціалу.

Теоретичний аналіз проблеми. Розвиток людини являє собою 
закономірний процес змін її як індивіда -  складного живого організму, так і 
особистості суб’єкта власної життєдіяльності. Зміни не завжди 
еквівалентні поняттю “розвиток”, особливо коли йдеться про особистісні 
надбання, що виводять її (людину) на нову якість (якісні зміни) -  прогрес. 
Людина не тільки споживає як біологічний організм (задоволення вітальних 
потреб), але й прагне реалізації вищих диспозицій -  базових установок у 
площині вибудуваного нею аксіологічного простору, де вона, власне, і 
“відбувається” як особистість.

Згідно з акмеологічним підходом (О.Бодальов, А.Деркач) виокремлю
ються чотири основні магістральні шляхи розвитку особистості:

1 )“пік” у прогресивному розвитку людини як індивіда;
2) найвище досягнення в особистісному розвитку;
3) видатні результати в праці (розвиток людини як суб’єкта 

діяльності);
4) досягнення вершин розвитку людини як індивідуальності [1, с.13].
Зазначені напрямки пов’язані між собою, хоча в багатьох випадках

сам розвиток здійснюється гетерохронно.
Акмеологія, спираючись на досягнення в галузі генетики, медицини, 

психології, соціології, геронтології, педагогіки, досліджує весь життєвий і 
професійний шлях людини. Для неї є важливими всі стадії розвитку й 
становлення особистості -  старт (дитинство, шкільні, студентські роки), 
оптимум (зрілість, трудова стадія), фініш (післятрудова стадія), розгляд та 
вивчення гармонійної єдності цієї тріади [2; 3]. Динаміка еволюційного 
шляху досягнення АКМЕ має декілька рівнів: фізичний і фізіологічний, 
особистісний і міжособистісний, професіональний, креативний і духовний 
[4, с.217].

До фізичного і фізіологічного рівнів АКМЕ відносяться: досягнення 
фізичної досконалості і фізіологічної гармонії людини. Особистісний рівень 
АКМЕ складається з конструктивної спрямованості людини на

саморозвиток, інтелектуальної зрілості, особистісного росту. На 
міжособистісному рівні відкриваються перспективи розвитку особистості 
на основі спілкування, довіри, взаєморозуміння і співпраці. Професіональ
ний рівень досягнення АКМЕ проявляється через динаміку професіональ
ної зрілості від покликання до професії, майстерності й до самоактуалізації. 
Па креативному рівні конструктивна спрямованість розвитку реалізується 
через творчість і новаторство, креативний досвід і творчий пошук; розвиток 
творчої індивідуальності. Духовний рівень (найвищий) прояву АКМЕ 
характеризується оригінальністю світосприйняття, аксіологічними погля
дами, ціннісними орієнтаціями, духовною культурою, які стимулюють 
динаміку духовної зрілості [4, с.217].

Завдяки досягненню АКМЕ як кульмінації способу самореалізації 
суб’єкта життєвого шляху особистісні можливості людини не просто вдо
сконалюються, але й примножуються (стають невичерпними). В той самий 
час акмеологічність виступає як ознака вершинності в реалізації, вдоско
наленні й примноженні творчого потенціалу людини як суб’єкта самоздій
снення. Як наголошує А.А.Деркач, сутність акмеологічного підходу -  у 
дослідженні цілісності людини, коли її індивідні, особистісні й суб’єктно- 
діяльнісні характеристики вивчаються в єдності, у всіх взаємозв’язках і 
опосередкуваннях, для того щоб сприяти їй у досягненні АКМЕ 15].

Виходячи з акмеологічного підходу, АКМЕ розглядається дослідни
ками (Н.В.Кузьміна, О.О.Бодальов, А.О.Деркач, Л.Е.Орбан-Лембрик та ін.) 
не як створення ідеальних образів, а як постійний рух до них через спів
відношення реальних характеристик розвитку людини з оптимальною 
моделлю саморозвитку. Людина не просто реалізує себе, здійснюючи вибір 
між репродуктивними способами розвитку; вона якісно перетворює себе, 
знімає психологічні бар’єри, переосмислює життєві очікування, шукає 
можливості для розвитку акмеологічно значущих якостей, виробляє власну 
траєкторію саморозвитку.

Розглядаючи людину як цілісність, із позиції акмеологічного підходу, 
у кожен момент життєздійснення людина постає в одній із таких 
модальностей цієї цілісності:

хочу — можу -■ вмію — повинен — домагаюсь — роблю.
Модальність “хочу” відображає матеріальні і моральні потреби осо

бистості, внутрішню мотивацію людини і є рушійною силою всіх сфер 
людської діяльності.

Модальність “можу” відображає особистісно-гірофесійний потенціал 
людини, який визначається як функція декількох змінних: індивідуального 
досвіду і рівня готовності до його практичної реалізації, рівня знань, реаль
ного віку й особистісного потенціалу.



Модальність “умію” відображає рівень компетентності і раціональний 
досвід людини у вигляді сукупності прийомів, навичок, методик, способів, 
технологій здійснення конкретної діяльності.

Модальність “повинен” відображає прийняття людиною соціальних 
вимог, включення в соціальну взаємодію і відповідальність за своє жит- 
тєздійснення не тільки перед собою, але й перед іншими.

Модальність “домагаюсь” відображає процес цілетворення як форму
вання цілей і ціленокладання як їх вибору.

Модальність “роблю” відображає процес здійснення всіх інших мо- 
дальностей у реальних учинках [6, с. 172].

Виокремлені модальності, з одного боку, виступають як окремі грані 
цілісності людини, з іншого — як ключові поняття — установки до дії, за 
допомогою яких людина рухається власним шляхом. Рівень погодження 
цих модальностей і особливості розв’язання протиріч, що постійно вини
кають між окремими модальностями, зумовлюють міру суб’єктивної (у 
самовідчутті) й об’єктивної (в ефективній життєдіяльності) цілісності 
людини.

Акмеологія як наука про вершину творчого розквіту особистості 
виокремлює такі категорії: творча індивідуальність, процес саморозвитку і 
самовдосконалення, креагивний досвід як результат самоактуалізації. У 
працях Б.Г.Ананьєва потенціал слугує для опису суб’єкта трудової діяль
ності і включає в себе його працездатність, спеціальні здібності, активність 
у формі ціннісних орієнтацій, мотивів і сформований у діяльності прак
тичний досвід різного ступеня узагальнення.

Згідно з акмеолої ічним законом особистісно-професійного розвитку і 
примноження особистісного потенціалу встановлюється взаємозв’язок між 
процесом становлення професійної майстерності і формуванням цілісної 
особистості. Виходячи із цього закону: а) констатується, що рушійною 
силою особистісно-професійного розвитку є різні протиріччя між перспек
тивним, потенційним і наявним; б) розкривається зміст особистісно-про
фесійного розвитку в контексті змін співвідношення індивідуалізації і 
соціалізації, примноження потенціалу, змін мотиваційно-смислової сфери 
особистості, розширення об’єктивного і предметного полів діяльності, 
підвищення психологічної культури та ін. [5, с.52].

ВЛІ.Марков, Ю.В.Синягін визначають потенціал людини як систему її 
відтворюючих ресурсів, які проявляються в діяльності, спрямованій на 
отримання соціально значущих результатів. Це означає, по-перше, потен
ціал людини є ресурсним показником і, відповідно до цього, повинен мати 
деяку чисельну оцінку величини. По-друге, цей ресурс не є раз і назавжди 
заданим, а постійно відновлюється в процесі життєдіяльності. По-третє, 
потенціал людини реалізується у взаємовідносинах між нею і навколишнім 
світом, перш за все суспільством, а тому являє собою набір спрямувань

(векторів), за якими здійснюється ця взаємодія. По-четверте, потенціал 
людини володіє системною якістю [7, с.252].

Контекст категорії “потенціал” в акмеологічному трактуванні розкри
вається через висвітлення таких понять, як “професіоналізм”, “ професіона
лізм діяльності”, “професіоналізм особистості”, “майстерність”, “професіо
нал” та ін.

Професіонапізм -  це вищий ступінь досконалості, якої досягає людина 
у відповідному виді діяльності, найвищий рівень майстерності, коли вона 
стає авторитетом, майстром своєї справи [8, с.95]. Згідно із зауваженнями 
Є.А.Климова, професіоналізм слід розуміти не тільки як новий вищий 
рівень знань і результати людини в даній галузі діяльності, а як відповідну 
систему організації свідомості, психіки людини [9, с.127].

Беручи за основу методологічний орієнтир, запропонований
Н.В.Кузьміною, з орієнтацією на діяльнісний аспект проблеми, акмеологія 
на сьогоднішній день бере до уваги ще й особистісний аспект, оскільки 
професійні досягнення зумовлюються не тільки досконалою системою 
навичок і вмінь, але й розвитком особистісно-професійних якостей, моти
вації діяльності та досягнень, регулюючою силою особистісних і профе
сійних стандартів та еталонів. Звідси має місце методологічний принцип 
акмеології і психології -- єдність особистості та діяльності.

Креативна акмеологія, як новий напрям у системі акмеологічної 
науки, дозволяє з позиції психології творчості досліджувати й відкривати в 
процесі аналізу нові аспекти традиційних концепцій психології особистості, 
упровадити і верифікувати їх в акмеологічній науці як новій галузі знання, 
роблячи акцент на творчий статус особистості. На думку ІІ.В.Кузьміної, 
акмеологія досліджує життя зрілої людини як творчість, де точкою відліку 
творчих рішень є індивідуальна доля, творчий пошук самої себе, своїх 
здібностей, власного стилю тощо [10, с.43]. Звідси завданням креативної 
акмеології є вивчення особливостей і тенденцій розвитку креативності як 
процесу й результату творчої зрілості дорослої особистості, вивчення об’єк
тивних і суб’єктивних факторів досягнення творчих вершин і професійної 
майстерності в процесі її самоактуалізації.

Потенціал із позиції акмеології -  це не тільки те, що дане від природи, 
але й система знань, умінь, характерологічних властивостей, які перебува
ють постійно в стані поновлення та вдосконалення, що, відповідно, пов’я
зано з особистісним і особистісно-професійним розвитком. Відновлювальна 
частина потенціалу особистості залежить здебільшого від самого суб’єкта і 
меншою мірою від суспільства. Причому ресурси відтворюються не 
“автоматично”, а довільно, тобто спрямовуються самою особистістю відпо
відно до поставлених цілей, у тому числі орієнтованими на прогресивний 
особистісний розвиток [1, с.44].



У психолого-акмеологічних дослідженнях виявлені головні детермі
нанти розкриття потенціалу особистості. Синонімічний ряд змістовому 
поняттю “розкриття” можна знайти в трактуванні понять “звільнення”, 
“активне включення” і можна розглядати як необхідну умову і початковий 
етап розвитку.

Дослідження потенціалу особистості в акмеології здійснюється в 
контексті професійної діяльності. Великий творчий потенціал, що проявля
ється у прогресивній інноваційній діяльності, творчому пошуку, умінні 
приймати ефективні і нестандартні рішення, прямо пов’язаний з рівнем 
професіоналізму особистості й діяльності. Для керівників із високим рівнем 
творчого потенціалу характерні:
діалогічний у спілкуванні і демократичний у керівництві стиль управління; 

рефлексивний тип самооцінки; 
розвиваючі форми взаємодії; 
тип систематизованості здібностей і знань; 
висока загальна і професійна компетентність; 
урівноважений спосіб розв’язання професійних управлінських

задач;
схильність до співпраці; 
висока моральна авторитетність.

У результаті емпіричних досліджень у науковій школі Б.Г.Ананьєва 
була виявлена періодизація високої творчої активності, яка припадала на 
проміжки між критичними віковими періодами, зокрема, у 16-19 років, 29 
32 роки, 39 42 роки, 49 51 рік. Результати свідчать про те, що людина, яка 
проходить ступінь свого розвитку (зрілість), переживає і фази підйому, і 
відносної стабільності, й інволюції, що починається [11, с.12]. При цьому 
“пік”, або “вершини в розвитку” (у різних сферах життєдіяння людини), 
мають свої особливі змістовні характеристики і форми вираження для 
кожного окремого індивіда. Причому суміщення вищих рівнів цих проявів 
розвитку на одному “піку”, що знаходяться в одній часовій координаті в 
житті людини, швидше виняток, ніж правило. У процесі розвитку людини 
рівень сформованості одного “блоку” його характеристик є своєрідним 
каталізатором прискореного становлення й оформлення “блоків” інших 
особливостей (Б.Г.Ананьєв). Зокрема, досягнення досить високого рівня 
моральності може слугувати пусковим механізмом у розвитку здібностей 
людини. З іншого боку, успіхи в діяльності, чималу роль у забезпеченні 
яких відіграють наявні в людини здібності, ведуть до перебудови її 
реального “Я”, і, відповідно, неминуче тягнуть за собою зміни в її відно
синах із дійсністю, здійснюючи більший чи менший вплив на наявну в неї 
систему ціннісних орієнтацій, що, в кінцевому рахунку, сприяє “пере
будові” особистості.

На думку О.О.Бодальова, до найбільших вершин у зрілому віці, що 
проявляються у творчих діяннях людини, результатом яких є створення 
новаторських за своїм змістом і характером матеріальних або інших 
цінностей, людина піднімається через ступені (етапи), кожен з яких вносить 
свою лепту в підготовку змісту і форми прояву майбутнього (майбутніх) 
макроакме. Маються на увазі всі етапи онтогенезу особистості, починаючи 
з дитинства, молодшого шкільного віку, підліткового, юнацького. Досяг
нення людиною розквіту в особистісних проявах, створення нею нова
торських духовних і матеріальних цінностей залежать від характеру сфери 
діяльності, якій присвячує вона своє життя, “проходячи” часові межі влас
ного буття, піднімаючись до вершин майстерності. Наприклад, у поезії, 
балетному мистецтві вони коротші, а в науковій діяльності (особливо, 
філософія, психологія), державній діяльності вони більш довготривалі.

Разом із тим процес становлення індивіда як особистості, суб’єкта 
діяльності не слід абсолютизувати, оскільки на життєвому шляху людини 
зустрічається безліч подій, які впливають не тільки ситуативно, але й 
стратегіально на ставлення особистості до певних вузлових точок життя, і, 
відповідно, на її розвиток загалом. Вагоме значення тут має і “повноцінне” 
проходження особистістю сензитивного періоду розвитку (задіяння всіх 
заданих перманентно можливостей).

Разом із тим має місце і ситуація “нереалізовапості” особистості у 
дорослий період житія, коли причину слід шукати саме в нереалізованих 
можливостях, наявності проблем психологічного характеру (відсутність 
цілеспрямованості, вольових зусиль, активності, бездіяльність та ін.). 
Звідси “ламається” логіка усього життя людини, починаючи від її можли
востей (перспектив) і завершуючи її спадом (нереалізованістю), що веде до 
“екзистенційного вакууму”.

У біографіях людей, що залишили помітний слід в історії матеріальної 
й духовної культури, чітко простежується присутність своєрідних мікро- 
акме на кожному віковому ступені їх життя, які можна вважати своєрід
ними сигналами-передвісниками за відсутності вкрай несприятливих умов 
для розвитку. Тут має місце більш вірогідний вихід даної категорії людей 
на рівень макроакме у дорослий період їхнього життя. Саме такі мікроакме
— передвісники великого АКМЕ — в майбутньому мали місце на ранніх 
етапах особистісного й діяльнісного розвитку, наприклад, М.Ю.Лермон- 
това, С.В.Рахманінова, І.Є.Рєпіна, Т.Г.Шевченка, Лесі Українки та ін. І тут 
справа не тільки в багатогранності їх інтересів, що виходять на різні галузі 
ще не пізнаного в навколишньому світі, і не тільки в потужному творчому 
інтелекті, але й органічно засвоєних ними загальнолюдських цінностей, які, 
трансформувавшись у мотиви, постійно спонукали їх до подвижницької 
праці. Мова йде і про особливості “Я-концепції” особистості, що є



індикатором ставлення до себе, світу і, відповідно, у сходженні до власних 
висот.

Разом із тим € тип людей, які демонструють короткотермінову ціле
спрямованість, максимально мобілізовують фізичні і духовні резерви, ви
дають своєрідні сплески на рівні власних здібностей, що в кінцевому ре
зультаті не позбавляє їх порожнечі, яка йде за втратою смислу подальших 
дій, а то й життя. У людей з наявним феноменом стержнем їхньої 
особистості виступає егоцентрична спрямованість.

Історія знає чимало прикладів високих творчих показників особисто
стей із серйозними фізичними вадами (полководці А.В.Суворов, Н.Бона- 
нарт, математик П.Л.Чебишев, письменник А.Маршалл та ін.). Звідси 
актуальною є заувага В.Франкла про домінуючу силу життєвої позиції 
особистості, що “долає” її фізичну “неспроможність”.

Ь.Г.Ананьєв відзначав, що досягненню людиною АКМЕ в певній 
галузі діяльності передують далеко не однаково успішні періоди входження 
в неї, коли більш або менш помітні сповільнення і навіть спади в плану
ванні й здійсненні замислів змінюються перспективними знахідками і вихо
дом на якісно новий, більш високий рівень вирішення проблеми або органі
зації задуманого. Ряд науковців (Б.Г.Ананьєв, Я.А.ГІономарьов, Д.І.Фельд- 
штейн, Д.Б.Ельконін та ін.) досліджував кризи розвитку особистості, за 
яких мала місце зміна ціннісних орієнтацій і їх ієрархізації в стратегії і 
тактиці розв’язання життєво важливих задач різної складності.

На думку Є.А.Климова, в різних часових точках життєвого шляху 
особистості, на момент досягнення яких людина збагатилась відповідним 
досвідом (діяльність, спілкування та ін.), постійно виникають об’єктивні 
ситуації, які ставлять людину перед вибором: яким шляхом рухатись далі? І 
в цих життєвих колізіях індивід робить вибір, від якого буде залежати 
можливість “підняття” до власних вершин у розвитку на наступних етапах 
часових відрізків. На цьому шляху спрацьовують такі механізми, як: досвід, 
інтуїтивне бачення, здатність прогнозувати майбутнє.

Суттєвим нині в контексті акмеологічного дослідження є питання 
критеріїв АКМК. Визнання або невизнання видатних досягнень людини 
більшістю людей (навіть у даній галузі) ще не означає, що вона сягнула 
вершин свого розвитку (це може стосуватись як громадянсько-особистіс- 
них, так і суб’єкгно-діяльнісних характеристик вищих досягнень людини). 
Показником досяг нутого рівня АКМЕ (О.О.Бодальов) є практика: наскільки 
звершене людиною дійсно працює або буде працювати на соціальний і 
технічний прогрес, на збереження планети Земля, на духовне й фізичне 
здоров’я нації (людства), на примноження цінностей життя і культури, на 
більш глибоке пізнання законів розвитку природи, суспільства й людини, 
на розвиток самої особистості.

Висновки. Звернення до акмеологічного підходу в трактуванні теоре
тичних засад становлення й розвитку творчого потенціалу особистості 
допоможе досліднику виявити і простежити динаміку продуктивних 
періодів (АКМЕ) у її житті, а також вивести цю проблему в емпіричну 
площину.

Звідси перед дослідником постають широкі перспективи й можливості 
акмеологічної практики для більш повного і всебічного знаходження 
ресурсів сприяння особистості в її розвитку.
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СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ 
СТРАТИФІКАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА
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Міністерства освіти і науки України, 
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вул. Шевченка, 57 
тел.: (0342) 59-60-15 
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Стаття висвітлює теоретичні засади вивчення соціальної мобіль
ності в контексті проблеми стратифікації суспільства та досліджує 
напрямки дослідження стратифікаційного розшарування сучасного су
спільства в умовах трансформаційних змін.

Ключові слови: соціальна мобільність, соціальна поведінка,
трансформаційні зміни, стратифікація, класи, прошарки, міграційні 
процеси.

The article lights up theoretical principles o f  study o f  social mobility in the 
context o f  problem o f  stratification o f  society. Directions o f  research ofproblem  
are rotined in the context o f  stratification o f  modern society in the conditions o f  
transformation changes.

Key words: social mobility, social conduct, another ethnic, environment, 
migratory processes, cultural shock.

Постановка проблеми. Суспільство є складною системою, яка 
ніколи не перебуває в стані спокою -  у ній постійно переплітаються по
лярні за змістом та структурою процеси: інтеграції, дезінтеграції, адаптації, 
дезадаптації, конфлікту, примирення. Важливим процесом суспільного 
життя є соціальна стратифікація, яка вказує на розшарування суспільства 
на різні соціальні верстви, групи, спільноти. Вона відображає соціальну 
неоднорідність суспільства, різне соціальне становище його членів, їх 
статусну, майнову нерівність.

У соціології стратифікація (від лат. -  настил, шар, пласт і... фікація) 
трактується як поділ суспільства на вертикально розташовані класи, 
верстви (страти), які мають різний престиж, власність, владу, освітній
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рівень і відповідні їм соціально-економічні статуси, ролі, життєві можли
вості тощо. Соціальну стратифікацію можна позначити як структуровану 
нерівність між різними групами людей [12; 13; 14]. Е.Гіденс пропонує 
уявити цей феномен як геологічне нашарування різних скельних порід 
земної поверхні. У такому разі кожне суспільство можна розглядати як 
ієрархію “прошарків” з привілейованими нагорі і знедоленими знизу [4]. 
Соціальна стратифікація, згідно з Питиримом Сорокіним, -  це диферен
ціація населення на класи й прошарки в ієрархічному порядку [11]. Її основа 
й суть у нерівномірномірному розподілі прав і привілеїв, відповідальності 
й обов’язків, певних цінностей, влади і впливу серед членів суспільства.

Па сучасному етапі розвитку наукового знання сформувалося декілька 
підходів у визначенні критеріїв стратифікації. Окремі вчені підкреслюють, 
що такі чинники, як стиль життя, престиж, установки, ідентифікація є 
кращими способами диференціації суспільства, і багато хто використовує 
поняття “життєві можливості” як основні характеристики. Інші автори, 
особливо марксистської спрямованості, підкреслюють, що засоби вироб
ництва в суспільстві визначають соціальний клас достатньо чітко, переважа
ючи інші чинники. Таким чином, спосіб аналізу структури суспільства 
визначається позицією дослідника, вихідною теорією (див. табл. 1).

Таблиця 1
Основні наукові підходи до вивчення теорії соціальної стратифікації

№ Автори, назва підходу

Піфагор, мислителі античності 
(VI ст. до н. е.), донауковий 
період

Основні положення

Заперечувалася рівність душ. 
Рівності як такої не існує в при
роді взагалі; одні люди є більш 
здібними й активними, інші -  
конформнішими; ці властивості 
не передаються по спадковості -  
у багатій родині може бути не 
здатна до управління особа. Ідеї 
про необхідність формування 
класу правителів із наймудрі- 
ших людей наклали відбиток на 
теорію Платона про ідеальне су
спільство
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Період Римської республіки 
(III—І ст. до н. е.)

Французькі просвітителі (К.Гель- 
вецій, Д.Дідро)

Марксистський період -  XIX ст. 
Конфліктологічний підхід

Продовж, табп.1 
Політична нестабільність відо
бразилася на школах мислите
лів: епікурейці прагнули висло
вити відчуження, скептики, 
циніки негативізм стосовно 
тогочасних суспільних процесів. 
Стоїки вперше ввели поняття 
“роль” як щось задане і як вияв 
приналежності індивіда до нсв- 
ної страти
Вирішальним чинником станов
лення особистості вважалося со
ціальне середовище, умови, в 
яких народився й проживав 
індивід. Одні вчені повністю 
знімали відповідальність з лю
дини за її долю, інші вислов
лювали думку про те, що ЖИТІЯ 
дає людині різні можливості, але 
від людини залежить, наскільки 
вона скористається ними 
Термін “стратифікація” вперше 
введений до наукового вжитку. 
К.Маркс під поняттям “класи” 
розумів економічно визначені й 
генетично конфліктні спільно
сті, що перебувають в однако
вому ставленні до засобів вироб
ництва, якими заробляють на 
життя. Виокремлено два класи в 
суспільстві тих, хто володіє 
засобами виробництва, і тих, хт о 
ними не володіє. Крім того існу
ють гак звані проміжні класи, 
які залишилися від попередньої 
виробничої системи (селянство в 
сучасних індустріальних су 
спільствах). Соціально-психоло
гічним механізмом існування 
класів є спільні класові інтереси 
та конфлікти, які неминуче при
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цьому виникаюсь, соціальний 
статус або престиж й усвідом
лення наявних можливостей, 
егоїстичність, оскільки класовий 
інтерес переважає над націо
нальним і не зважає на інтереси 
класів, які йому протистоять. 
Марксистське розуміння класу 
спрямовує увагу на об’єктивно 
структуровані нерівності в су
спільстві
Розробив метод вивчення люд
ського суспільства у зв’язку з 
мотивацією й цінностями. Лю
ди, як виконавці суспільної си
стеми, постійно керуються змін
ними мотивами та цінностями. 
Поділяє думку К.Маркса про те, 
що класовий поділ залежить від 
наявності або відсутності кон
тролю над засобами вироб
ництва, однак він вводить нові 
чинники, такі як професійне 
вміння й уповноваження, квалі
фікація, завдяки чому визнача
ються певні види праці й праце
влаштування. Виокремлює ще 
два соціально-психологічні 
аспекти стратифікації -  статус і 
владу_________________________
Висунув ідею багатомірної стра
тифікації. Заперечував можли
вість приналежності до страти й 
виокремлював у суспільстві три 
групи диференційованих ознак: 
першу утворюють характери
стики, якими люди володіють 
від народження (стать, етнічні 
приналежності, родинні зв’язки 
та ін.); друга включає ознаки, 
пов’язані з набутим соціальним 
статусом і виконанням відповід-

ної ролі (різні види професійно- 
трудової діяльності); третю гру
пу утворюють елементи “воло
діння” (власність, матеріальні і 
духовні цінності, привілеї, мож
ливість керувати людьми та ін.). 
Виділив три види стратифікації 
-  економічну, професійну, полі
тичну, а звідси й показники 
стратифікаційного поділу су
спільства -  рівень прибутку, 
вплив на поведінку членів су
спільства, місце в системі ста- 
тусних ролей, наявність знань, 
умінь, навичок та інтуїції, що 
відповідно винагороджуються та 
оцінюються суспільством

7. Функціональні теорії стратифі
кації (Т.ГТарсонс, Т.Девіс, 
У.Мур)

Деякі види діяльності суспіль
ство вважає важливішими в 
порівнянні з іншими. Тому стра
тифікація суспільства базується 
на функціональній значущості 
певного статусу, вимогах до 
виконання індивідом рольових 
функцій. Стратифікація забез
печує оптимальне функціювання 
суспільства, вона природна, 
необхідна й неминуча. Ознаками 
виокремлення соціальних верств 
є: характер власності, розмір до
ходів, обсяг влади, освіта, націо
нальність, а також такі психоло
гічні характеристики, як пре
стиж, потреби, функції і 
соціальні ролі

8. Еволюційний підхід. 
Г. та Дж. Лєнскі

Стратифікація не завжди є необ
хідною й корисною. Вона з’яв
ляється не лише через природні 
потреби, але й на основі кон
флікту, що виникає в результаті 
розподілу додаткового продук
ту. Винагорода може бути спра-



ведливою й несправедливою. 
Стратифікація може сприяти, а 
може утруднювати розвиток

Сучасні зарубіжні теорії 
вивчення стратифікації (Р.Брін, 
П.Бурдьє, Р.Гроттон, Д.Девіс, 
К.Оффе, Ф.ГІаркін, Е.Райт, 
Д.Роттман та ін.)

Стратифікація -  різновид конт
ролю над економічними ресур
сами: контролю над інвестиція
ми або грошовим капіталом; над 
фізичними засобами вироб
ництва (земля, фабрики, уста
нови); над робочою групою. 
Поміж основними класами є су
перечливі утворення певних 
прошарків, ознаки яких пред
ставляють інтерес із точки зору 
психології

Погляди вітчизняних учених 
(В.Піча, Л.Орбан-Лембрик, 
І'.Андреева, Т.Заславської, В.Ра- 
даєва)

Закладені методологічні підходи 
дозволяють розглядати три 
основні стратегії дослідження 
психології страт: по-перше, 
виявлення психологічних особ
ливостей різних класів, які 
існували впродовж історичного 
періоду розвитку людства й 
існують сьогодні; по-друге, ува
га концентрується на характе
ристиці класової психології 
різних класів окремої епохи, по- 
третє, аналіз співвідношення 
класової психології і психології 
окремого індивіда, включеного в 
дану групу, тобто вивчення 
механізмів, з допомогою яких 
класова психологія втілюється в 
психологічний портрет членів 
класу. 3 позиції соціальної пси
хології виділяють три підходи 
до вивчення соціальної страти
фікації: самооцінний або метод 
класової ідентифікації; з позиції 
оцінки репутації; об’єктивний, 
заснований на врахуванні пре-

стижу, рівня освіти і рівня 
доходів

Конкретні форми соціальної стратифікації різноманітні й численні, 
однак усі вони можуть бути зведені до трьох основних форм: політичної, 
економічної й професійної, які, як правило, тісно переплетені. Соціальна 
стратифікація є сталою характеристикою будь-якої соціально організованої 
спільності, розрізняючись кількісно і якісно. Кількісний аспект соціальної 
стратифікації виражає висоту й профіль “соціальної будови” суспільної 
піраміди, а предметом якісного аналізу є внутрішня структура соціального 
конуса, її організація.

Будь-яке суспільство, переходячи від первісного до більш розви
неного стану, виявляє посилення нерівності, що виражається в змінах висо
ти й профілю соціальної піраміди. При цьому в нормальних соціальних 
умовах конус розвиненого суспільства коливається в певних межах і його 
форма відносно постійна. У надзвичайних обставинах (наприклад, соціаль
на революція) ці межі можуть бути порушені, і профіль стратифікації може 
стати або дуже плоским, або дуже опуклим. Якщо “плоске” суспільство не 
гине, то “площина” швидко витісняється посиленням “опуклості”. Якщо ж 
нерівність стає занадто сильною й досягає точки перенапруги, то верхівці 
суспільства судилося бути зруйнованою і скинутою. Таким чином, у будь- 
якому суспільстві й у будь-які часи відбувається боротьба між силами стра
тифікації й силами вирівнювання, перші з яких працюють постійно й 
неухильно, а останні -  стихійно й імпульсивно, використовуючи насиль
ницькі методи. Іншими словами, існують цикли, в яких посилення нерів
ності змінюється його послабленням.

Слід розрізняти поняття “нерівність” і “несправедливість”. Нерівність -
-  це соціально зумовлений і необхідний стан. Несправедливість -  це прояв 
егоїстичних інтересів окремих пануючих верств, що має дестабілізуючий 
характер. Несправедливість шкідлива як для суспільства в цілому, так і для 
конкретного індивіда.

Загалом ГІитирим Сорокін виявив такі закономірності процесу стра
тифікації: (

1. У спільних рівних умовах, коли збільшуються розміри спільноти 
або організації, стратифікація також посилюється і навпаки.

2. При збільшенні різнорідності членів соціуму стратифікація також 
посилюється, що призводить до посилення нерівності.

3. Сили вирівнювання (“демократизації”) і сили стратифікації (“ари- 
стокрагизації”) діють одночасно й циклічно. При цьому будь-яке поси
лення вирівнюючих факторів спричиняє посилення протидії стратифіку-



ючих сил. Указаними способами соціальний організм повертається до ста
ну рівноваги годі, коли форма соціального конуса або дуже плоска, або 
дуже висока [11].

Серед критеріїв стратифікації того чи іншого суспільства виділяють: 
дохід, освіту, владу, престиж. Система цінностей, яка склалася в суспільстві, 
буде визначати домінанти у співвідношенні чотирьох критеріїв. У більшості 
закритих суспільств визначальною є наближеність до влади, що дозволяє 
домінувати за рештою показників. Сучасні суспільства орієнтовані на фінан
совий дохід, який визначатиме і доступ до влади. Дохід, освіта, влада, пре
стиж визначають сукупний соціальний статус особистості, тобто її становище 
в соціально-стратифікаційній структурі особистості [2; 14].

З позиції нарсонівського системно-інтеграційного підходу виділяють 
такі особливості стратифікації: вроджені й приписані характеристики 
індивіда (походження, етнічна та расова приналежність, родинні та статеві 
зв’язки, вікові особливості, особисті якості та здібності тощо), ознаки, 
пов’язані з набутим соціальним статусом і сгатусно-рольовими функціями, 
які людина виконує в суспільстві (ті чи інші види професійної діяльності 
індивіда, рівень знань, освіти тощо); ознаки, пов’язані з володінням сукуп
ністю матеріальних і духовних цінностей (гроші, власність, можливість 
духовного, ідеологічного впливу на інших, можливість управляти, керу
вати тощо) [9].

Американський соціолог А.Бабер поклав в основу стратифікаційних 
відносин такі показники, як престиж, професія, влада, могутність; дохід чи 
багатство; знання чи освіта; етнічна приналежність; релігійна чистота.

Німецько-англійський соціолог Р.Дорендорф виходить із того, що 
найповніше процес боротьби між індивідами і соціальними групами за вла
ду відображає авторитет. Саме він лежить в основі стратифікаційних про
цесів і поділяє суспільство на управлінців-власників та управлінців-не- 
власників.

Французький соціолог А.Турен уважає, що стратифікація здійсню
ється на основі доступу до інформації. Вищі статусні позиції в процесі 
освоєння соціуму займають індивіди, які найповніше володіють інформа
цією або мають найбільший доступ до неї.

Аналіз соціальної страти з позиції соціальної психології здійсню
ється на загальних методологічних засадах психології великих соціальних 
спільнот (за Л.Н.Орбан-Лембрик):

- соціальний статус страти (місце в системі соціальної ієрархії); 
певний спосіб життя, його якість і стиль;
шкала цінностей, соціальні почуття, система класових потреб та 

інтересів, класовий ідеал;
традиції, установки, соціальна спрямованість, картини світосприй

няття, стереотипи, звички, особливості спілкування;

-  соціальна етика, культура (особливі знання, вміння), жаргон [8].
Важливим є розуміння системи поведінки, комплексу цінностей, інте

ресів, норм, стилю життя, ідеалів тої чи іншої страти. Ідеал -  вища форма 
мотивації соціальної діяльності, образне відтворення певного реального чи 
нереального бажаного явища. В ідеалі виражаються загальні цілі, став
лення до майбутнього. Приналежність до страти визначає обсяг і склад ма
теріальних і духовних благ, задає конкретну структуру потреб, відносне 
психологічне значення і вагомість кожної з них. Певний тип соціально-еко- 
номічного й політичного розвитку суспільства економічно, політично і со
ціально визначається панівними стратами. А це, у свою чергу, визначає не 
лише тип суспільних відносин, але і їх динаміку, впливає на розвиток 
заданої структури потреб [1; 10].

В емоційній сфері психології страт посідають чільне місце інтереси. 
Зміст інтересів задається всією системою відносин, в яку включена страта в 
конкретному типі суспільства. Соціальний інтерес -  це властивість певної 
соціальної страти, яка є рушійною силою поведінки та діяльності будь- 
якого соціального об’єкта. Тут правомірним є питання про співвіднесення 
інтересів страти з інтересами особистості. З одного боку, загальні інтереси 
не є простою сумою особистих інтересів, з другого -  кожний представник 
страти включений у різні соціальні групи як у її межах, так і поза нею. 
Виникає взаємопроникнення різних інтересів, кожний з яких визначається 
приналежністю до певної референтної групи. Таким чином, окремі й за
гальні інтереси -  це дві сторони дійсності, які разом співіснують.

Розглянуті в теорії стратифікації соціальні групи (прошарки, класи) є 
лише відносно стабільними. Через різні причини, зумовлені соціальними 
переміщеннями населення, їх склад, конфігурація, тип взаємин можуть 
істотно змінюватися. Як свідчать дані соціологів, за період трудової діяль
ності в Україні кожна третя людина змінює своє соціальне становище. Від
повідно, змінюється характер, спрямованість й інтенсивність соціальних 
відносин і контактів, виникають нові компоненти в стосунках між верства
ми і групами, набувають нових ознак поведінка індивідів, специфіка роз
в’язання міжгрупових конфліктів, що, у свою чергу, позначається на 
самопочутті як окремих людей, так і великих спільнот. Перетворюючи 
образи світу в суб’єктну реальність, особистість рухається на протязі всьо
го власного життєвого шляху. При цьому говорять, наскільки вдало люди
на долає життєві перешкоди, робить вибори, самоорганізовується, тобто є 
“мобільною”. Психологи послуговуються терміном “соціальна мобіль
ність” із соціології, де розуміється будь-яке переміщення індивіда або соці
ального об’єкта від однієї соціальної позиції до іншої, з одного соціального 
прошарку в інший. Процеси соціальної мобільності, які спонукають люди
ну до соціальних переміщень, взаємозумовлені як активністю самої особи
стості, так і впливом соціуму на життєвий особистісний вибір. Наразі в су



часній психологічній науці назріла актуальна потреба розробки соціально- 
психологічної концепції соціальної мобільності особистості. Тому що в 
рамках існуючих теорій взаємозв’язку людини і суспільства, особистісного 
і групового розвитку, професійного самовизначення актуальними і невирі- 
шеними на даний час постають проблеми, які утверджують психологічну 
концепцію соціальної мобільності особистості, а саме: специфіка проті
кання процесів адаптації індивіда чи групи людей у нових умовах; специ
фіка соціальної ідентичності в процесі зміни статусно-рольових позицій; 
чинники досягнення успішного кар’єрного росту; набуття нових психоло
гічних якостей; урахування чинників психофізіологічної сумісності при 
інтеграції в нову спільноту; домінування мотивації досягнення при верти
кальній мобільності; знаходження психологічних механізмів соціальної мо
більності; наявність високого рівня комунікативного потенціалу особисто
сті; дослідження індикаторів позитивної й негативної мобільності та шля
хів її попередження; особливості розвитку психологічної готовності до ви
конання нового гину діяльності.

У цілому, соціальна мобільність суспільства -  дуалістичний супереч
ливий процес. Навіть при формальному дозволі суспільства індивідові 
рухатися в бажаному напрямку постають суто психологічні бар’єри і труд
нощі, існуючі між класами та прошарками. Мобільність завжди важко пере
носиться особистостями, оскільки доводиться адаптовуватись до нової 
субкультури, приймати нові статусно-рольові позиції, бути залученим в 
інше коло спілкування та відповідальності, змінювати когнітивну, ціннісно- 
орієнтаційну та погребово-мотиваційну сфери, втрачати зв’язки в минулих 
первинних групах і налагоджувати нові, переборювати власний страх перед 
утратою нового статусу. Соціальна мобільність робить людину вільною в 
особистісному сенсі творення власного життєвого шляху і разом з тим не 
обмежує присутність несвободи, заангажованості новим соціальним класом 
і прошарком. Але для продуктивного розвитку суспільства відкритість для 
соціальних переміщень єдиний шлях до процвітання та оновлення.

Щоб прийняти рішення про можливість соціального переміщення в 
горизонтальному чи вертикальному напрямках, особистість спочатку іден
тифікує себе з новою статусно-рольовою позицією, уподібнюється до гру
пового середовища, в якому доводиться перебувати. І кінцева мета -  образ 
бажаного майбутнього -  стають рушійним чинником соціальної мобіль
ності. Високий рівень соціальних дозволів рухатись індивідові всередині 
суспільної структури говорить про наявність демократичних перетворень у 
суспільстві, збалансованість між процесами соціальної нерівності й вирів
нювання, усунення полярно протилежних тенденцій між суспільними про
шарками. У цілому, в суспільстві торгово-ринкових відносин можливість 
переходу людини з однієї соціальної позиції на іншу не визначається лише 
родовими ознаками, але й багато в чому залежить від потенціалу самої

людини, її активності, таланту й вольових якостей. Адже соціальні верстви, 
поділені умовно, ніби проникають одна в одну, що й визначає можливість 
такого руху.

Висновки. Сучасне українське суспільство переживає трансформа
цію соціальної структури. Для ефективного управління процесами онов
леного суспільства треба чітко знати, які верстви, класи, групи виграють чи 
втрачають від тих чи інших реформ. Безперечно, маємо певні зрушення на 
шляху до суспільної структурованості. Але ще не виробилося різноманіття 
соціальних груп, які б чітко усвідомлювали свої інтереси та вміло їх захи
щали, оскільки й досі результати соціологічних, соціально-психологічних 
досліджень щодо вивчення проблем соціальної стратифікації в умовах 
•трансформації суспільства не дозволяють проаналізувати загальні тенден
ції цього процесу, простежити його динаміку. Соціальна структура суспіль
ства аналізується через розгляд соціальних механізмів і чинників соціаль
ної стратифікації, а також через вивчення процесів соціальної мобільності 
й типів мобільної поведінки індивідів у сучасному українському суспіль
стві. Виникає необхідність систематизації стратифікаційних процесів, які 
відбуваються в сучасному українському суспільстві та, зокрема, на рівні 
регіону, оскільки їм і надалі характерні певна хаотичність, брак узагаль
нення, нерівномірність розподілу ресурсів та його інституційної підтримки 
тощо. Межі між соціальними прошарками нечіткі, “розмиті”, немає криста
лізації соціальних статусів. За таких умов зростає прикладне значення 
подальшого дослідження стратифікаційної структури суспільства, необхід
не для виявлення наявних ресурсних (особистісних, структурних) і діяль- 
нісних потенціалів кожного прошарку, що сприятиме спрямуванню на роз
виток і гармонізацію соціальної структури як на рівні суспільства загалом, 
так й окремо взятого регіону.
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У статті обґрунтовується значення комунікативної компетент
ності як чинника соціальної мобільності особистості. Здійснюється 
аналіз наукових підходів щодо трактування змісту поняття "комуніка
тивна компетентність ”, визначаються критерії та джерела формування 
комунікативної компетентності особистості.

Ключові слова: комунікативна компетентність, міжособистісна 
взаємодія, спілкування, соціальна мобільність.

A role o f  communicative competence as factor o f  a person’s social 
mobility is explained in this article. The analysis o f  scientific approaches 
concerning interpretation o f  the maintenance o f  concept “communicative 
competence” is carried out, criteria and sources o f  formation o f  a person’s 
communicative competence are defined.

Key words: communicative competence, interpersonal interaction, 
communication, social mobility.

Постановка проблеми. Сучасне українське суспільство характеризу
ється великою кількістю кардинальних змін у різних галузях його життя, 
інтенсифікацією міжнародних та міждержавних зв’язків. Унаслідок цього 
зростає обсяг, швидкість й інтенсивність соціальної мобільності наших 
співгромадян.

Соціальна мобільність як міждисциплінарне поняття, що виражається 
в професійному, кваліфікаційному, соціальному, галузевому, територіаль
ному та інших переміщеннях індивідів, є своєрідною формою їх адаптації 
до нових технологічних й економічних умов функціонування [6, с.50], 
засобом соціального просування й розвитку особистості.
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Важливою умовою будь-яких соціальних переміщень особистості є її 
готовність до встановлення нових контактів та розвитку конструктивної 
взаємодії з людьми різних соціальних категорій (різного віку, статі, націо
нальності, професії тощо). Саме через спілкування людина прилучається до 
суспільства, до великих і малих соціальних груп з їхніми звичаями, 
традиціями, нормами й правилами життя та взаємодії, засвоює соціальний 
досвід, виробляє власні погляди, цінності, установки, орієнтації. Ефектив
ність цього процесу, на нашу думку, значною мірою залежить від рівня 
розвитку таких індивідуальних характеристик особистості, які забезпечу
вали б їй можливість вільно адаитовуватися в нових соціальних групах, 
досягати самореалізації, успішно формувати та змінювати свій соціальний 
статус.

Мста дослідження: проаналізувати значення комунікативної компе
тентності як чинника, що визначає здатність особистості до здійснення со
ціальних переміщень.

Теоретичний аналіз проблеми. Діапазон наукового дослідження 
комунікативної активності особистості є досить широким. У працях вітчиз
няних і зарубіжних психологів розглядаються комунікативні здібності, яко
сті, вміння та навички особистості (О.Бодальов, Г.Васильєв, Н.Вітюк,
B.Кан-Калік, Я.Коломінський, О.Леонтьєв, К.Платонов, Л.Тайєр та ін.), 
етапи та чинники їх розвитку в процесі онтогенезу (Л.Виготський, І.Кон, 
Г.Костюк, М.Лісіна, Р.Нємов, Т.Піроженко, К.Флейк-Хобсон та ін.), 
комунікативна компетентність індивіда як умова ефективності міжособи- 
стісної взаємодії (ІО.Смельянов, Ю.Жуков, В.Москаленко, М.Обозов,
C.Рудснський та ін.) та один із чинників досягнення особистістю вершин 
професіоналізму (А.Деркач, Н.Кузьміна, С.Максименко, Л.Орбан-Лембрик 
та ін.), технології формування комунікативної компетентності особистості 
(М.Заброцький, М.Коць, Л.ГІетровська, В.Семиченко, Т.Яценко 
та ін.). Разом із тим потребує вивчення питання впливу комунікативної 
компетентності особистості на ефективність її соціальної мобільності.

Теоретичний аналіз наукових праць, присвячених вивченню комуні
кативної компетентності особистості, виявляє неоднозначність інтерпре
тації даної дефініції різними авторами.

У довідковій літературі категорія “компетентність” визначається як 
нсихосоціальна якість, що позначає силу і впевненість від почуття власної 
успішності й корисності, що дає людині усвідомлення своєї здатності ефек
тивно взаємодіяти з оточенням [13, с.186]. Комунікативна компетентність 
трактується дослідниками як орієнтованість особистості в різних ситуаціях 
спілкування, що грунтується на знаннях і чуттєвому досвіді, а також як 
здатність ефективно взаємодіяти з оточуючими людьми завдяки розумінню 
себе та інших в умовах постійної зміни психічних станів, міжособистісних 
стосунків і соціальної ситуації [2; 10; 12; 14].

Так, на думку Є.Руденського, комунікативна компетентність -  це 
знання норм і правил спілкування, володіння його технологією. Учений 
вважає, що комунікативна компетентність складається зі здібностей:

1) давати соціально-психологічний прогноз комунікативній ситуації, 
в якій передбачається спілкування;

2) соціально-психологічно програмувати процес спілкування, спи
раючись на своєрідність комунікативної ситуації;

3) “вживатися” в соціально-психологічну атмосферу комунікативної 
ситуації;

4) здійснювати соціально-психологічне управління процесами спіл
кування в комунікативній ситуації [14, с.101].

На основі аналізу складових комунікативної компетентності Є.Ру- 
денський визначає три її рівні, які в сукупності характеризують ступінь 
комунікативної компетентності особистості як суб’єкта спілкування:

1. Соціонормативний досвід -  це основа когнітивного компонента 
комунікативної компетентності особистості. Соціонормативний досвід роз
глядається як сукупність норм спілкування, властивих для певної на
ціональної культури. Однак, як зауважує автор, реальне використання різ
них форм спілкування найчастіше опирається на соціонормативний 
конгломерат - довільну суміш норм спілкування, запозичених із різних 
культур, унаслідок чого виникають суперечності між знанням норм спіл
кування в різних формах спілкування і тим способом, який пропонує си
туація конкретної взаємодії, що може створювати бар’єри на шляху до 
взаєморозуміння.

2. Сигніфікація — це система символів і нормативних приписів щодо 
їх використання під час спілкування. Як своєрідний знак, символ викори
стовується по-різному: і як спосіб прояву ставлення до партнера по спіл
куванню, і як засіб організації тексту повідомлень, якими обмінюються 
учасники спілкування. Сигніфікація служить стимулятором прояву творчої 
природи особистості.

3. Акціональний рівень -  це персоніфікація спілкування, яка перед
бачає й оволодіння кодом ситуативного спілкування, й відчуття допусти
мого в імпровізаціях, доцільності конкретних засобів спілкування [14].

М.Кабардов га С.Арцишевська розглядають комунікативну компе
тентність особистості як здатність орієнтуватися в ситуаціях спілкування, 
встановлювати й підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, 
ступінь задовільного оволодіння певними нормами спілкування, поведінки, 
засвоєння етно- і соціально-психологічних еталонів, стандартів, стерео
типів поведінки, оволодіння “технікою” спілкування [4]. До складу ком
петентності вони включають деяку сукупність знань і вмінь, які за
безпечують ефективне протікання комунікативного процесу.



Л.Нетровська вважає, що компетентність у спілкуванні передбачає 
розуміння мотивів, намірів, “стратегій поведінки”, фрустрацій як своїх 
власних, гак і партнерів гіо спілкуванню, уміння розібратися в групових со
ціально-психологічних проблемах, осмислення можливих труднощів 
розуміння, засвоєння технологічних прийомів спілкування і т. ін. [12]. 
Таким чином, компетентність у спілкуванні розглядається і як уміння 
долати труднощі в спілкуванні, здатність рефлексувати власні прояви в 
спілкуванні й використовувати отриману інформацію для самопізнання та 
саморозвитку.

Крім того, Л.Нетровська наголошує, що структура компетентності в 
спілкуванні включає компетентність як за суб’єкт-об’єктною, так і за 
суб’єк і-суб’єк тною схемами, що вона охоплює компетентність у вирішенні 
як продуктивних, так і репродуктивних задач і поширюється як на 
зовнішній поведінковий рівень спілкування, так і на глибинний особи- 
стіспий рівень [12, с.28].

Ю.Смельянов зауважує, що комунікативна компетентність -  це, на
самперед, моральна катег орія, що регулює всю систему ставлення людини 
до природного і соціального світу, а також до самого себе як синтезу цих 
двох світів і вимагає від особистості усвідомлення власних потреб і цін
нісних орієнтацій, перцентивних умінь, готовності сприймати нове в зов
нішньому середовищі, своїх можливостей у розумінні норм і цінностей 
інших соціальних груп і культур, своїх почуттів і психічних станів у зв’яз
ку з дією зовнішніх чинників [4].

В.Купіцина, Н.Казарінова та В.Погольша аналізують комунікативну 
компетентність як складову соціальної компетентності особистості й ви
значають її як володіння складними комунікативними навичками і вмін
нями, формування адекватних умінь у нових соціальних структурах, знан
ня культурних норм та обмежень у спілкуванні, знання звичаїв, традицій, 
етикету у сфері спілкування, дотримання пристойностей, вихованість, 
орієнтацію в комунікативних засобах, властивих національному менталі
тету [8, с.481]. Крім комунікативної складової, у структуру соціальної 
компетентності автори включають:

оперативну соціальну компетентність (знання про соціальні інсти
тути й структури, їх представників у суспільстві; уявлення про функціо
нування соціальних груп, сучасної кон’юнктури, широти і вимог соціаль
ного репертуару рольової поведінки, визначається загальна соціальна 
орієнтація й обізнаність);

вербальну компетентність (доречність висловлювань, урахування 
контексту і підтексту висловлювання, відсутність труднощів у письмовому 
мовленні, варіативність інтерпретації інформації, хороша орієнтація у 
сфері оцінкових стереотипів і шаблонів, багатство смислів використову
ваних понять, метафоричність мовлення);

-  соціально-психологічну компетентність (міжособистісна орієнта
ція, уявлення про розмаїття соціальних ролей і способів взаємодії; уміння 
вирішувати міжособистісні проблеми; вироблені сценарії поведінки у 
складних, конфліктних ситуаціях);

-  его-компетентність -  усвідомлення своєї національної, статевої, 
групової належності, знання своїх сильних і слабких сторін, своїх можли
востей і ресурсів, розуміння причин своїх промахів, помилок, знання про 
механізми саморегуляції і вміння ними користуватися, практичні психо
логічні знання про себе, здобуті в життєвому досвіді.

При цьому дослідниці стверджують, що вербальна і комунікативна 
компетентність виступають в єдності, зумовлюючи кращу пристосовува
ність до складних ситуацій [14].

В.Москаленко розглядає комунікативну компетентність особистості 
головно як умову формування оптимальних міжособистісних стосунків. 
Характеристиками комунікативної компетентності, з її точки зору, є, по- 
перше, відповідність поведінки контексту відношень, в якій вона виявля
ється; по-друге, комунікативна компетентність означає, що знання правил 
спілкування і гнучкість у втіленні цього знання є необхідними для досяг
нення ефективних відносин; по-третє, комунікативна компетентність 
визначається тим, що вона пов’язана з відносинами, а не з індивідами, 
тобто йдеться про компетентні відносини і соціально умілих індивідів [9, 
с.418].

У працях західних учених зустрічається поняття “компетентності 
взаємодії” (interaction competenties). Цим терміном позначається здатність 
до створення нових зразків виконання ролі шляхом реконструювання зна
йомих, набутих у практиці прикладів, що дає змогу діяти в специфічних 
змінах ситуацій взаємодії [7].

Загалом, аналіз психологічних досліджень із проблем комунікативної 
компетентності особистості показує, що більшість учених аналізує даний 
феномен у зв’язку з вивченням різних процесів міжособистісного спіл
кування, комунікативними знаннями та вміннями як особистісну якість і 
поведінку, яка проявляється в стосунках. Спільним у визначеннях 
більшості авторів є те, що вони розглядають комунікативну компетентність 
особистості як умову успішної взаємодії.

Ми ж розуміємо комунікативну компетентність як засновану на здіб
ностях і досвіді сукупність комунікативних знань, умінь та навичок, що 
забезпечують здатність індивіда швидко й адекватно адаптуватись у 
конкретній комунікативній ситуації, обирати оптимальні стратегії взаємо
дії, ефективно спілкуватись, долати комунікативні бар’єри, отримувати 
задоволення від комунікативного процесу й досягати максимального ре
зультату відповідно до цілей та умов взаємодії. Критеріями комунікативної 
компетентності особистості, на нашу думку, можна вважати:



легкість у встановленні контактів; 
змістовність спілкування;
активність у спілкуванні, розвиток діалогу в різних ситуаціях діло

вої та неформальної взаємодії;
широту кола спілкування;
задоволеність самим процесом спілкування та бажання партнерів 

продовжувати контакт;
відсутність психологічних труднощів у спілкуванні (наприклад, 

напруженості, скутості, неприязні, дратівливості та ін.);
результативність взаємодії, досягнення значущих цілей у певних 

соціальних контекстах (таких, наприклад, як: психологічна близькість, 
довірливі відносини, кар’єрний ріст, матеріальна забезпеченість, здобуття 
престижу тощо).

Комунікативна компетентність підвиїцує здатність і готовність інди
відів до успішних вертикальних і горизонтальних соціальних переміщень, 
сприяє адаптації особистості в нових соціальних спільнотах, інтеграції за- 
гальносоціального і власного досвіду, актуалізує потребу в навчанні та 
безперервній освіті, оптимізує конкурентоспроможність у змінюваних со
ціальних умовах.

Разом із тим, звичайно ж, компетентність у спілкуванні є не єдиним 
чинником успішності соціальної мобільності особистості. На ефективність 
процесу індивідуальної мобільності можуть впливати потреби, бажання 
здійснювати певні переміщення, ціннісні орієнтації, соціальний інтелект 
особистості, рівень професіоналізму, ерудиції, схильність до ризику, ціле
спрямованість, упевненість у собі та інші індивідуальні характеристики. 
Мають значення також умови життєдіяльності, предметна галузь взаємодії, 
вплив оточення, специфіка спілкування в групі, членом якої вона є, та інші 
соціально-психологічні чинники. Крім того, неможливо пояснити соціаль
ну мобільність особистості, виходячи тільки з її індивідуальних якостей і 
системи групових стосунків і не аналізуючи соціальної системи, до якої 
належить група. З-поміж різноманітних чинників, які визначають соціаль
ну мобільність у суспільстві, потрібно враховувати й історичний тип стра
тифікації, рівень розвитку економіки, соціальну ситуацію в країні, традиції, 
релігію, освіту, виховання, місце проживання та ін. Так, результати 
соціологічних досліджень показують, що максимум мобільності завжди 
спостерігається в суспільстві в період яких-небудь соціальних та еко
номічних змін.

Водночас слід зауважити, що іще Д.Карнегі писав, що в періоди знач
них соціальних змін, які відбуваються при переході суспільства в новий 
якісний стан, піддаються ломці багато стереотипів мислення і поведінки, 
які склалися в минулому. Багато людей, змушених обставинами шукати 
нове застосування своїм здібностям і налагоджувати нові людські кон-
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такти, відчувають значні труднощі психологічного характеру [5]. Будь-які 
добровільні чи вимушені переміщення людини (чи то переселення з одного 
місця проживання на інше, чи то зміна місця навчання або праці, зміни 
сімейного, професійного, політичного, правового чи інших офіційних та 
неофіційних статусів) заставляють її пристосовуватися до нових умов 
життя і діяльності, взаємодіяти з оточуючими, завойовувати їхню увагу, 
симпатію, досягати суспільного визнання.

Жодна спільна діяльність, зазначає JI.Орбан-Лембрик, не може відбу
ватися без координації людських дій, узгодження цілей, обміну думками, 
формування внутрішнього світу людини, її свідомості, почуттів, знань, що 
можливе тільки завдяки спілкуванню [11]. У процесі спілкування 
досягається потрібна організація, єдність і реіуляція дій окремих індивідів, 
інтелектуальна та емоційно-чуттєва взаємодія між ними, яка сприяє 
формуванню спільності настроїв і поглядів, згуртованості і солідарності. 
Отже, спілкування є невід’ємною складовою людського існування, 
важливою передумовою формування людини як соціальної істоти, здатної 
до співіснування з подібними до себе, а також необхідною передумовою 
розвитку суспільства [11, с.319]. І саме комунікативна компетентність, як 
здатність людини ефективно реалізувати свої комунікативні функції в 
різноманітних ситуаціях взаємодії з іншими людьми, сприяє формуванню 
високої адаптивності, уміння встановлювати конструктивні міжособистісні 
стосунки та долати психологічні перешкоди на шляху до досягнення 
поставленої мети.

Дослідники стверджують, що комунікативна компетентність -  це 
такий рівень навченості взаємодії з навколишніми, який потрібний інди
відові, щоб у рамках своїх здібностей і соціального статусу успішно 
функціонувати в даному суспільстві [3]. Людина, яка характеризується 
комунікативною майстерністю, включена в широкі соціальні зв’язки, вона 
активна й гнучка в поведінці, як правило, більше задоволена життям, уміє 
“вписатися” в нові соціальні структури й умови, пізнавати своїх партнерів 
по взаємодії та саму себе, виявляти свої кращі характеристики, ефективно 
здійснювати обмін інформацією, міжособистісний вплив, взаємне 
орієнтування й узгодження дій для організації спільної діяльності, досягати 
взаєморозуміння під час спілкування, протистояти стресовим чинникам та 
конфліктогенам. Унаслідок цього полегшується взаємодія між індивідами, 
збільшується ймовірність досягнення поставлених індивідом цілей, 
відбувається підтвердження або й підвищення соціального статусу 
особистості в групі, що зумовлює виникнення суб’єктивного відчуття 
життєвого успіху, підвищення рівня домагань та формування потреби й 
психологічної готовності до соціального зростання. Таким чином, 
індивідуальна мобільність не тільки висуває певні вимоги до комуні
кативних якостей та здібностей особистості, але й максимально сприяє роз-



ниткові особистості через підвищення відповідності між структурою її 
власних потреб і соціальною цінністю місця, яке вона посідає в системі 
суспільних відносин.

Низький рівень комунікативної компетентності особистості прино
сить шкоду не тільки самій людині, але й тій соціальній організації, в якій 
вона живе й діє. Нерозвиненість комунікативного потенціалу викликає 
психологічний дискомфорт і когнітивний дисонанс, призводить до неаде
кватних реакцій, помилок, до невідповідності поведінки людини тим вимо
гам, які висуваються ситуацією взаємодії. Унаслідок повторення невдач у 
спілкуванні людина нерідко переживає внутрішньоособистісний конфлікт, 
показниками якого можуть бути: суперечливість “образу Я”, зниження 
самооцінки, усвідомлення свого стану як безвихідного, труднощі в 
прийнятті рішення, суб’єктивне визнання наявності проблеми ціннісного 
вибору, сумніви в істинності мотивів, якими людина раніше керувалася, 
психоемоційна напруга, значні негативні переживання, зниження якості й 
інтенсивності діяльності, спілкування, зниження задоволення від діяль
ності, негативний емоційний фон спілкування. Інтегральними показниками 
інтранерсонального конфлікту є порушення нормального механізму 
адаптації та посилення психологічного стресу [1 ].

Досить часто люди, які мають стійкі комунікативні труднощі, стають 
учасниками міжособистісних і навіть міжособистісно-групових конфліктів 

через невміння репрезентувати свою позицію, адекватно пізнавати своїх 
партнерів по спілкуванню, домовлятися й досягати взаєморозуміння з 
ними. Іноді, незважаючи на недостатньо високий рівень комунікативної 
компетентності, вони досягають значних успіхів у житті, але значно 
частіше ці люди не можуть повною мірою розкрити свій потенціал. Саме із 
цієї причини вчені, які досліджують проблему вдосконалення професійної 
підготовки спеціалістів соціонічного типу, все більше уваги надають 
розвитку їх комунікативних здібностей.

Комунікативна компетентність не є сталою особистісною характе
ристикою, її рівень може змінюватися. Вона формується в процесі життє
діяльності людини й виявляється в міжособистісних контактах; на неї 
мають вилив як природні, так і соціальні чинники. Основними джерелами 
набуття людиною компетентності в спілкуванні дослідники називають: 
життєвий досвід, загальну ерудицію людини, вивчення художньої та 
наукової літератури, спеціальні наукові методи (розв’язання комуніка
тивних завдань, соціально-психологічний тренінг), соціонормативний до
свід народної культури, знання мови спілкування, досвід міжособистісного 
спілкування в діловій та неформальній сферах, досвід сприймання 
мистецтва (ІО.Ємельянов, Л.Петровська, Є.Руденський та ін.) [2; 9; 12; 14]. 
Отже, рівень комунікативної компетентності залежить як від самої 
людини, так і від вимог суспільства. Тому важливо постійно працювати

над розвитком своїх комунікативних здібностей, подоланням труднощів у 
спілкуванні та підвищенням психологічної стійкості, здобувати нові 
знання, удосконалювати вміння і навички спілкування, прийоми взаємодії, 
способи соціально-психологічної адаптації.

Висновки. Будь-які соціальні переміщення відбуваються в умовах 
спілкування та взаємодії індивіда з іншими людьми чи соціальними гру
пами. Підвищенню рівня індивідуальної мобільності сприяє комунікативна 
компетентн ісгь особистості.

Комунікативна компетентність -  це інтегральна якість особистості, 
яка формується в діяльності та спілкуванні, і є умовою успішного контакту 
з іншими людьми та спільнотами. Комунікативна компетентність є важ
ливим чинником, що забезпечує готовність індивіда до входження в нові 
соціальні групи та здобуття ним нового соціального досвіду, сприяє успіш
ній особистісній самореалізації, оптимальній зміні статусу особистості в 
групі й досягненню престижу, переведенню потенційної мобільності в 
реальну, фактичну.

Перспективи подальших досліджень цієї проблеми вбачаємо в експе
риментальному вивченні взаємозв’язку показників комунікативної компе
тентності особистості та окремих аспектів її соціальної мобільності.
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У статті розглянуто соціально-психологічні особливості процесу 
розлучення подружжя, а саме його причини, структуру та наслідки.

Ключові слова: розлучення, криза сім % неповна сім 'я, деформації 
виховання дітей.

In the articles considered social psychological features o f  process o f  
divorce o f  the married couples, namely his reasons, structure and consequences.

Key words: divorce, crisis o f  family, incomplete family, deformations o f  
education o f  children.

Постановка проблеми. Роль психологічно здорової сім’ї для поступу 
нації важко переоцінити, адже сім’я, як мала соціальна група, е фунда
ментом і водночас рушійною силою практично всіх суспільних процесів 
(культурних, політичних, економічних тощо). Проте сучасний інститут 
шлюбу та сім’ї суттєво відрізняється від традиційних уявлень про нього. 
Ньому сприяє зростання кількості громадянських шлюбів та інших альтер
нативних форм співжиття, надто ранній вік вступу до шлюбу, викривлення 
сексуальних норм, різке збільшення неблагополучних сімей, зниження 
батьківського авторитету, підвищення рівня агресії щодо дітей тощо. 
Однією з найважливіших суспільних проблем нашого часу є проблема 
розлучення подружжя й виховання дітей у розлученій сім’ї.

За статистичними даними, близько половини шлюбів у різних країнах 
світу (США, Канада, Росія, Україна та ін.) розпадаються, хоча за своєю 
сгресогенністю в списку життєво важливих для людини подій розлучення 
посідає друге місце після смерті одного з партнерів і випереджує такі події,
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як поділ майна подружжя, тюремне ув’язнення, смерть найближчих 
родичів, важка хвороба [8, с.766-767].

Феномен розлучення широко висвітлюється в соціальній психології. 
Зокрема, особливості психотерапевтичного й консультативного супроводу 
розлученої сім’ї розглядають у своїх працях Н.Аккерман, Ю.Альошина,
Н.) '.Кйдеміллер, А.П.Єлізаров, Г.Навайтіс, К.Мілютіна, В.В.Юстіцкіс та ін. 
Глибокий теоретичний аналіз психологічних аспектів процесу розлучення 
зустрічаємо в працях О.О.Бодальова, О.І.Бондарчук, А.Я.Варги, 
И.В.Грішиної, О.А.Карабанової, Г.Крайга, Ф.Райса, В.В.Століна, B.C.То
рохтія, В.М.Целуйко, А.Б.ІІІнейдер та ін. Ряд дослідників вивчає питання 
виховання особистості дитини в сім’ї, що розлучилася (М.І.Буянов, 
Б.І.Кочубей, П.В.Малярова, С.К.ІІартова-Бочавер, В.Сатір, Г.Фігдор, 
Г.М.Федоришин та ін).

Метою нашою досліджений є теоретичний аналіз основних соціаль
но-психологічних особливостей процесу розлучення як ненормативної 
кризи сім’ї.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розлучення, з одного бо
ку, юридичне розірвання шлюбу за життя подружжя, з іншого, -  резуль
тат кризового розвитку стосунків подружньої пари, головним змістом 
якою є стан дисгармонії, зумовлений порушенням гомеостазу сімейної 
системи.

1 Іроцес розлучення має свої нричини, специфіку й наслідки. Загалом, 
існує дві концепції розлучення: концепція “поштовху” і концепція 
“зворотного розвитку”. Перша спрацьовує за умови психологічної готов
ності партнерів до розірвання шлюбу й виходить з положення, що в такому 
випадку певні кризові явища неминуче спричинюють руйнацію сімейної 
системи (наприклад, подружня зрада, смерть одного з партнерів, арешт, 
хвороба тощо). Концепція “зворотного розвитку” діє за схемою (симпатія -  
кохання зближення охолодження -  роздратування -  розлучення) і 
підтверджується, коли в сім’ї низький рівень взаємовідносин, відвертості й 
задоволення сексуальними стосунками [12, с.470].

Зростання кількості розлучень учені пояснюють декількома групами 
чинників. Гак, за спостереженнями К.Аронс, до розлучення призводять 
економічні, політичні, національні й релігійні відмінності між партнерами. 
Крім того, кількість розлучень зменшується в часи економічного спаду в 
суспільстві й зростає в період підйому; у часи соціальних потрясінь 
кількість розлучень збільшується [3].

Н.Тійт укачує на особистісні чинники ризику (індивідуально-типоло
гічні особливості партнерів, досвід подружнього життя генетичної сім’ї, 
стан соматичного й нервово-психічного здоров’я, соціально-демографічні 
характеристики тощо); історію створення сім’ї (умови знайомства, особли
вості дошлюбного спілкування, мотивацію шлюбу, сумісність і первинну

адаптацію партнерів); несприятливі умови функціонування сім’ї (житлові, 
матеріальні, депривацію основних потреб, девіантну поведінку одного з 
партнерів, низьку ефективність рольової поведінки, сексуальну дис
гармонію, високу конфліктність) як основні причини кризи сім’ї [11, С.721- 
733].

Деякі дослідники дійшли висновку, що розлучення спричинюють 
кардинальні зміни в шлюбно-сімейних стосунках (високий рівень жіночої 
зайнятості, високий освітній рівень жінок, виникнення суперечностей між 
виробничими й материнськими функціями [2; 12].

Розлучення - це процес, який, як правило, є наслідком тривалих сі
мейних конфліктів. Сім’я у своєму розвитку проходить певні життєві цик
ли, на кожному з яких виникають специфічні кризи. Сімейні стосунки -  
явище динамічне: вони або поступово розвиваються (якщо партнери в той 
чи інший період уміють адаптуватися до оточуючої реальності), або руйну
ються (якщо відбуваються дезадаптивні процеси). Виходячи із цього,
Н.Аккерман виокремлює три рівні класифікації непродуктивної подруж
ньої взаємодії: описовий, генетичний і функціональний. Описовий містить 
сексуальне незадоволення, економічну чи соціальну невлаштованість, по
стійні сварки, нерозуміння, відчуження, проблеми комунікації, ідентифі
кації, несумісність партнерів. Генетичний рівень відображає динаміку сто
сунків відповідно до життєвих циклів сім’ї: від дошлюбного спілкування 
до розлучення. Функціональний рівень стосується сфери основних кон
фліктів і способів їх подолання; викривлення чи відсутності багаточисель- 
них функцій подружньої взаємодії, відсутності чи наявності комплементар- 
ності, стабільності, реалізму й потенціалу росту подружніх стосунків. З 
точки зору генетики, конфліктні подружні стосунки зумовлені мотивацією 
шлюбу, яка спричинює психологічні проблеми, накладає індивідуальний 
■ідбиток на взаємодію партнерів до і після розлучення.

До розірвання стосунків призводять такі мотиви створення сім’ї [1,
с.234-235]:

1. Випадковий шлюб, наприклад, зумовлений вагітністю.
2. Шлюб, що почався як “пробний” або трансформувався із сексуаль

них стосунків.
3. Шлюб як засіб утечі від конфлікту, викликаного протестом проти 

батьківської сім’ї або розчаруванням у коханні.
4. Організований шлюб як спосіб досягнення безпеки, вигоди чи 

об’єднання двох сімей.
З функціональної точки зору, причини подружніх розладів такі:
1. Незрілий або “захисний” шлюб, зумовлений переважно потребою 

одного з партнерів взаємодіяти з іншим (батьком) у ролі дитини.
2. Конкурентний шлюб, заснований на заздрості, ревнощах і захоп

ленні суперником.



3. Шлюб з елементами невротичної комплементарності, в якому 
специфічні невротичні потреби одного з партнерів доповнюються іншим, 
причому інший “зцілює” конфлікти й тривоги.

4. Шлюб комплементарного “відігравання”, в якому обидва партнери 
неусвідомлено відчувають спільність у поведінці “відігравання” супереч
ливих спонукань.

5. Шлюб, що характеризується взаємним емоційним віддаленням, в 
якому задовільна рівновага між партнерами підтримується на основі певної 
емоційної холодності та ізоляції один від одного.

6. Шлюб типу “хазяїн -  раб”, рольове партнерство, в якому один 
партнер розраховує на всебічний контроль з боку іншого, і жоден з них не є 
самодостатнім.

7. Регресивний шлюб, в якому превалює негативне ставлення до 
життя, спільне очікування неминучої катастрофи, домінує мотив абсолют
ної жертви.

0.А.Карабанова виокремлює найбільш поширені причини розлучення 
сучасних сімей: утрата кохання, поваги й довіри; подружня зрада; алко
голізм; домінування одного з партнерів, порушення ним норм демократич
ного спілкування в сім’ї; несправедливий розподіл домашніх обов’язків; 
втручання батьків у життя молодої сім’ї; неузгодженість поглядів на вихо
вання дітей, відсутність спільних інтересів, несумісність цінностей, сексу
альна дисгармонія; насилля в сім’ї; професія партнера, що суперечить 
ціннісним, релігійним чи іншим переконанням іншого партнера; скоєння 
партнером злочину; небажання мати дітей; матеріальні чи житлові 
проблеми [6, с.249- 252]

Незважаючи на основну причину розлучення, кожен із подружжя 
повинен вирішити для себе такі завдання: емоційно відокремитись від 
партнера (емоційне розлучення); фізично відокремитись (фізичне розлу
чення); узгодити питання поділу фінансів та майна (економічне розлучен
ня); перебудувати стосунки зі значущим соціальним оточенням (соціальне 
розлучення); домовитись про участь у вихованні дітей (сумісне батьківське 
розлучення); узгодити розлучення з релігійними канонами (релігійне 
розлучення) [б, с.254].

Загалом, процес розірвання шлюбу проходить такі етапи [2; 6; 12]:
1. Етап обдумування й прийняття рішення про розлучення, для якого 

характерне наростання деструктивності й дисгармонійності сімейних сто
сунків, хронічні конфлікти, тривожність, розчарування, емоційна холод
ність, ворожість і дистантність у стосунках між партнерами; асиметрія 
динаміки емоційного розлучення, обговорення з партнером можливості 
розірвання шлюбу, окреме проживання:

2. Етап планування ліквідації сімейної системи, що починається з 
моменту прийняття одним із партнерів остаточного рішення про розірван

ня шлюбу. У стосунках між подружжям присутнє високе емоційне напру
ження, фрустрація, перерозподіл основних функцій сім’ї, її рольової струк
тури.

З.Етап сепарації -  припинення спільного ведення господарства і 
спільного проживання подружжя (фізичне відділення партнерів, поділ 
майна, трансформація сімейного образу “Ми” в “Я” і “Ти”, афективна пере
оцінка стосунків з партнером тощо).

Період після розлучення умовно поділяється на три фази: фазу після 
розлучення (триває від кількох місяців до одного року); фазу перебудови 
(2 -3 роки); фазу стабілізації (2-3 роки).

Фазу після розлучення можна назвати “зруйнованим домом”, це пе
ріод кризи й побудови нового стилю та способу життя в умовах неповної 
сім’ї. Розлучення сприймається особистістю як доказ її неповноцінності, 
призводить до гострого переживання нею власної неспроможності, невпев
неності в собі, самозвинувачення, депресії. Обидва партнери відчувають 
особистіший крах, проте ініціатор розлучення, як правило, контролює 
ситуацію, а його партнер почувається безсилим, безутішним. Особливо 
іХ)Стро переживають руйнування сім’ї жінки, для них характерне пережи
вання страху й відчаю, втрати смислу життя, низька самооцінка. Чоловіки 
почуваються самотніми, пригніченими, розгубленими, у них порушується 
«іетит і сон, знижується інтерес до професійної діяльності, з’являється 
пристрасть до алкоголю та сексуальні розлади.

Фаза перебудови характеризується виробленням стійкого ставлення 
до партнера (позитивного чи негативного) і нестійкого внутрішнього емо
ційного стану (від депресії до необгрунтованої ейфорії"). На цій фазі пере
живання відторгнення й емоційної порожнечі може підштовхнути когось із 
колишніх партнерів активно шукати свою “половинку”. Такий пошук 
найчастіше є компенсаторною реакцією людини на втрату й проявляється у 
вигляді заміщення втраченого новим партнером і “відновлення” кохання чи 
сексуального зв’язку або ж об’єктом накопичених почуттів стає дитина. 
І Ісрший сценарій розвитку подій найчастіше спостерігається в мужчин і в 
багатьох випадках завершується другим розлученням. Мотивом “скороспі
лого” шлюбу є почуття безпеки, партнер не розглядається як найбільша 
цінність, він є інструментом для досягнення цього почуття. Другий сцена
рій найбільш характерний для жінок, оскільки виховання дитини забирає 
багато часу й зменшує можливості для пошуку іншого партнера.

На фазі стабілізації колишні партнери стабілізують свої стосунки, 
мотиви помсти, образи втрачають актуальність, подолання страху й три
воги через відновлення соціальних зв’язків створюють передумови для 
утворення нової сім’ї.

Е.Кюблер-Росс вивчила й узагальнила переживання смертельно хво
рих людей. Її висновки відображають психологічний стан розлученого по-



дружжи, оскільки розпад сім’ї є значною втратою для обидвох партнерів. 
Па її думку, людина послідовно переживає п’ять етапів утрати: запе
речення, гнів, депресію, торг, прийняття [9, с.22-23].

Па стадії заперечення людина вважає інформацію про вргату помил
ковою чи такою, що стосується когось іншого, діагноз неправильним тощо. 
Коли інформація підтверджується, настає стадія гніву. Людина звинувачує 
лікарів, оточення, рідних, нарікає на власну долю, на Бога, бо не може 
змиритися з тим, що саме вона має перенести втрату. Далі її охоплює від
чай, вона усвідомлює безнадійність ситуації, втрачає інтерес до життя й по
ступово заглиблюється в депресію. Але жадоба до життя все одно пере
магає, і тоді починається стадія торгу. Людина приймає рішення змінитися, 
наприклад, позбутися шкідливих звичок, переглядає своє ставлення до 
багатьох людей і речей, дає обіцянку жити праведно. І накінець настає 
стадія прийняття, внутрішнього умиротворення та спокою. Людина усві
домлює, що втрата неминуча, і в неї залишився час на інші корисні справи, 
( ’лід зазначити, що люди не обов’язково переживають усі вищевказані 
стадії, проте переживання втрати іншої людини, як правило, містить зазна
чені реакції.

Модель Н.Кюблер-Росс стала класичною, оскільки переважна біль
шість інших концепцій або відштовхуються від неї, або перекликаються з 
нею.

Аналізуючи розлучення як соціально-психологічний феномен, 
В.А.Сисенко вказує на наслідки цього процесу: більша частина жінок не 
має можливості створити нову сім’ю, внаслідок чого знижується їх репро
дуктивна функція; зростає кількість неповних сімей, в яких діти не можуть 
отримати і-армонійне виховання; життя без батьківського авторитету 
згубно впливає на поведінку та успішність дітей у навчанні; розлучення 
має важкі фізіологічні наслідки як для батьків, так і для дітей; після 
розлучення самотність стає складною соціально-психологічною пробле
мою для мільйонів людей [10, с.576-599]. Крім цього, у розлучених людей 
спостерігається зростання алкогольної залежності, суїцидів, ризику пси
хічних захворювань [1; 11]. Кожна розлучена сім’я повинна змінити прак
тичний стиль життя, розподіл фінансів, батьківські ролі, моделі спілкуван
ня й соціальні контакти [8, с.806]. Тому налагодження взаємодії колиш
нього подружжя суттєво допомагає пережити кризовий построзлучний 
період й адаптуватись до нових умов життя.

Виокремлюють такі типи взаємовідношень розлученого подружжя
15]:

1. “Відмінні батьки” характеризуються високим рівнем взаємодії та 
комунікабельності, цікавляться життям один одного, зберігають позитивне 
ставлення до минулих стосунків.

2. “Колеги, що співпрацюють” -  характеризуються середнім рівнем 
взаємодії і високою комунікабельністю, в основному, добре співпрацюють 
стосовно виховання спільних дітей; їх загальною рисою є вміння поділити 
свої партнерські стосунки й батьківські обов’язки.

3 .“Сердиті союзники” -  мають середній взаємовплив і низьку комуні
кабельність, відчувають напруження в ставленні один до одного, інколи 
навіть ворожість, часто суперечки вирішують через суд і спілкуються тіль
ки в разі побудови планів для своїх дітей.

4. “Запеклі вороги” -  це партнери, що майже не взаємодіють, а якщо і 
вирішують якісь питання, то тільки через суд, проте характеризуються не
проточною залежністю один від одного.

5. “Дует, що розпався” - об’єднує пари, які розійшлись і взагалі не 
контактують. Як правило, це неповні сім’ї, в яких нема місця для колиш
нього партнера.

Взаємодія між розлученими партнерами значною мірою залежить від 
того, наскільки швидко вони адаптуються до своїх нових ролей: самотньо
го чоловіка й самотньої жінки. Жінки сприймають емоційний бік розлучен
ня більш інтенсивно, проте швидше, аніж чоловіки, приходять до пси
хологічної рівноваги. Чоловіки певний час “забувають” проблеми, але по
тім відчувають глибоке довготривале незадоволення.

Розлучення накладає вагомий відбиток на особистісний розвиток 
дітей і процес їх подальшої соціалізації. Оскільки діти частіше залишають
ся з матір’ю після розлучення, їй дуже важливо вибрати правильну виховну 
стратегію. А.Я.Варга виокремив неадекватні типи материнського ставлення 
до дитини [4]:

1. Заміщуючий тип ставлення матері до сина. Матір нав’язує синові 
роль чоловіка, глави сім’ї, перекладає відповідальність на його плечі, шукає 
и ньому опору та підтримку, всіляко підкреслює необхідність турботи про 
неї. У діаді батько-дочка такий тип ставлення не провокує проблем 
сімейного виховання, оскільки нав’язуючи дочці роль господині дому, бать
ко не претендує на її виняткову увагу до нього.

2. Симбіотичний зв’язок матері з дитиною. Головною відмінністю 
цього зв’язку є те, що у свідомості матері вони з дитиною неподільні, є 
одним цілим. Виховання здійснюється за типом гіперопіки (як спотвореної, 
гак і домінуючої") з низьким ступенем емоційної диференціації. Гіперопіка 
часто зумовлена домінуванням мотиву емоційного контакту з дитиною. У 
цьому випадку перебільшена турбота матері виражає її власну гостру 
потребу в емоційних стосунках і страх самотності. Часто причиною 
гіперопіки стає фобія втрати дитини, тривожне очікування можливого 
нещастя.



3. Позбавлення батьківської любові. Такий тип стосунків будується на 
розумінні любові як інструмента для маніпуляції дитиною, як нагороди, яку 
треба заслужити.

4. Виховання шляхом актуалізації почуття провини. Призводить до 
деформації особистісного розвитку дитини, стимулює розвиток караючої 
самосвідомості, низької самооцінки й самоприйняття.

Ь.І.Кочубей указує на декілька “спокус”, які очікують матір, що зали
шилася без чоловіка, і призводять до її помилкової поведінки в ставленні до 
дітей [7].

Спокуса 1 життя для дитини. Для такої жінки не існує рідних, 
близьких, дозвілля, особистого житія; смисл свого існування вона бачить у 
дитині, формула, якою вона керується — “Я не можу собі дозволити...”. 
Дитина повинна слухати тільки маму у виборі друзів, в результаті коло її 
спілкування звужується, дитина замикається в собі, її хвороблива прив’я
заність до матері все більше посилюється. Приблизно в підлітковому віці 
дитина починає усвідомлювати, що мати не лише пожертвувала власним 
життям заради неї, але й вимагає, щоб вона поступилась своїми життєвими 
планами. Рано чи пізно така ситуація викликає в душі дитини протест, бунт. 
Хлопчик, що виріс у такій сім’ї, часто шукає пару за образом і подобою 
матері гаку ж ніжну й турботливу, що опікується та любовно контролює 
кожен його крок. Дівчинка, протестуючи проти материнських обмежень, 
і інероніки, позбавлена реалістичних уявлень про чоловіків, може здійснити 
ненередбачувані вчинки.

Спокуса 2 боротьба з образом чоловіка. Типовою реакцією жінки на 
відхід чоловіка із сім’ї є гнів, відчуття несправедливості. Тому часто вона 
намагається всі свої зусилля спрямувати на його розвінчування, таким 
чином знімаючи свою частку провини за невдале сімейне життя. У дитини 
за роки спільного проживання з батьком склався певний стереотип, який 
матір будь-якою ціною хоче зруйнувати. Цей стан найбільш характерний 
для перших місяців після шлюбу, іноді він триває довше. Така мати, як 
правило, вкрай негативно ставиться до зустрічей дитини з батьком, іноді їх 
взагалі забороняє. Подібна тактика може призвести до двох наслідків: 
постійні критичні й грубі відгуки про батька підривають у хлопчика віру в 
себе як мужчину, як у людину, що заслуговує на повагу; внаслідок недо
статнього життєвого досвіду дитина переносить часткове, індивідуальне на 
загальне, повсякденне. Образ віроломного, підлого, егоїстичного батька 
набуває збірного значення: звідси і “зворотна жорстокість”, спрямована на 
однокласників, сусідів і зовсім сторонніх людей. У дочки погане ставлення 
до батька, що залишив сім’ю, легко переходить у недовіру до всього чоло
вічого роду, представники якого в її уяві -  це небезпечні створіння, здатні 
лише обманювати жінок.

Негативні почуття матері до батька не переконують дитину в тому, що 
він поганий: вона продовжує його любити й кидається поміж двома 
ногнями. У майбутньому така сімейна атмосфера може стати причиною 
роздвоєння психічного життя та особистості дитини.

Спокуса З -  спадковість. Деякі матері починають боротьбу не тільки з 
образом чоловіка, але й з тими негативними (на їх думку) його рисами, які 
нони спостерігають у дітей. Відхилення від норми в поведінці сина матір 
розцінює як неможливість будь-що зробити через вплив “поганих ненів”. 
Таким чином вона намагається зняти із себе відповідальність за помилки, 
допущені у вихованні дитини.

Спокуса 4 -  спроба купити любов дитини. Оскільки після розлучення 
дитина найчастіше залишається з матір’ю, це ставить батьків у нерівне 
становище: батько бачить її здебільшого у вихідні. У подібних ситуаціях у 
матері може виникнути бажання “перекупити” батьківську любов і вона 
починає задаровувати дитину, яка орієнтується лише на матеріальний бік 
своїх стосунків з батьками, прагне будь-якою ціною досягти для себе виго
ди. Надмірна увага може сформувати в неї нескромність, завищену само
оцінку, тому що вона усвідомлює, що боротьба батьків за її любов не пов’я- 
■шна з якимись її особистими заслугами.

Основою вищевказаних спокус є невпевненість жінки у своїй любові 
до дитини, у міцності своїх зв’язків зі світом. Після втрати чоловіка вона 
найбільше боїться, що й дитина може її розлюбити, тому намагається будь- 
як її прив’язати. Внутрішня дисгармонія дорослого в построзлучній кризі 
накладає відбиток на формування особистості дитини, тому що діти часто 
сприймають події, орієнтуючись на реакцію дорослих. Розлучення завжди 
викликає в дітей психічний злам і глибокі переживання, тому дорослим 
необхідно враховувати обставини, які відбиваються на психічному 
розвитку дитини в подібній ситуації.

Висновок. Підсумовуючи, можемо констатувати, що теоретичний 
аналіз розлучення як ненормативної кризи сім’ї дає підстави стверджувати:
а) розлучення має як індивідуальні, так і соціально-економічні причини і є 
результатом кризового розвитку стосунків подружньої нари;
б) процес розлучення має певну структуру й динаміку, яку слід ураховува
ти в процесі консультування подружжя; в) розлучення має серйозні нега
тивні наслідки як для суспільства, так і для подружжя. Проте найсерйоз
нішим наслідком розлучення є деформації у вихованні дітей із неповної 
сім’ї.
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У статті висвітлюється актуальність підготовки професійно 
мобільного фахівця, який може ефективно працювати в динамічному су
спільстві. Автор виокремлює основні напрями формування професійної 
мобічьності спеціаліста у  ВНЗ: закріплення позитивного професійного 
"образу Я", формування професійної культури й етики, розвиток особи
стості, її творчих здібностей, готовність до динамічного використання 
отриманих знань на практиці, комунікативна підготовка, становлення 
конкурентоспроможності спеціаліста, засвоєння психологічних механізмів 
вияву професійної мобільності, формування готовності до самоосвіти та 
навчання впродовж усього життя.

Ключові слова: професійна мобільність, розвиток особистості, 
професійна культура, навчання, самоосвіта, комунікативна підготовка.

The article explains topicality o f  training a professionally mobile specialist 
who can work efficiently in a dynamic society. The author singles out main 
trends o f  forming specialist's professional mobility in institutes o f  higher 
education: securing positive professional “І-image", forming professional 
culture and ethics, personal development o f  artistic abilities, willingness to 
dynamically put the acquired knowledge into practice, communicative training, 
formation o f  specialist's competitive ability, mastering psychological techniques 
for discovering professional mobility, forming readiness fo r  self-education and 
life-long learning.

Key words: professional mobility, personal development, professional 
culture, learning, self-education, communicative training.
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Актуальність проблеми. Сучасне українське суспільство характе
ризується високим рівнем динамізму в різних проявах життя. В умовах 
економічних, політичних перетворень, зміни в системі розподілу праці, 
наявності потужних інформаційних потоків, новітніх технологій, неста
більності суспільства загалом актуалізується питання мобільності особи
стості, яка може не тільки адекватно реагувати на різного роду зміни, 
зберігати власну психологічну цілісність, але й бути готового до ефектив
ної життєдіяльності, до розвитку та самореалізації. Тому актуальною 
постає професійна підг отовка фахівця нової формації, який здатен ефек
тивно працювати в динамічних умовах.

Важлива роль у професійній підготовці спеціаліста належить освіті, 
навчанню у ВНЗ. Як відмічає І.Я.Зязюн, історично склалося так, що в 
Україні центрами формування еліти стали навчальні заклади, де створю
валися умови самовдосконалення й самоствердження особистості. Сучасна 
реальна практика показує, що між вимогами ринку праці та отриманими у 
НІ ІЗ професійними знаннями, вміннями, навичками існує розбіжність, 
виникає незадоволення, з одного боку, від споживачів освітніх послуг, а з 
іншого роботодавців, як наслідок -  труднощі із працевлаштуванням, 
ускладнені адаптаційні процеси, невміння працювати з новими 
технологіями, потреба в переучуванні на новому робочому місці. Саме 
тому розв’язання цих проблем вимагає пошуку нових напрямів, шляхів 
професійної підготовки у ВНЗ, результатом якої відбувається становлення 
спеціаліст а професійно мобільного, який не тільки має накопиченні знання, 
але й уміє їх утілювати в практику, яка постійно змінюється, стає більш 
інформатизованою, технологізованою, будувати на основі цих знань якісно 
нові алгоритми вирішення завдань, навчатись та професійно вдо
сконалюватись.

Аналіз останніх публікацій стосовно проблеми, яка розгляда
ється. Досить актуальною сьогодні постає проблема дослідження профе
сійної мобільності фахівця (Н.Коваліско, С.А.Іванченко, Л.С.Пілецька, 
Р.В.Пріма, І.В.Шнекторенко та ін.). До проблеми професійної підготовки 
майбу тніх фахівців зверталися психологи, соціологи, педагоги (Г.О.Балл,
А.Ь.Добрович, В.О.Кан-Калік, Л.М.Карамушка, Н.В.Кузьміна, І.А.Зязюн,
С.Д.Максименко, В.А.Моляко, Л.Е.Орбан-Лембрик, О.Ю.Панасюк, 
Л.А.Петровська, В.В.Рижов, В.А.Семиченко, Н.В.Чепелєва, Т.С.Яценко та 
ін.). Сучасні науковці наголошують на потребі модернізації системи освіти 
у вищій школі задля підготовки фахівця відповідно до вимог динамічного 
суспільства (В.Г.Кремінь, І.А.Зязюн, О.Г.Романовський, І.Д.Бех, С.О.Си- 
соєва, О.С.Пономарьов та ін.). Слід відмітити, дослідження вищевказаної 
проблеми має міждисциплінарний характер, оскільки, з одного боку, 
актуальним є підготовка професіонала до діяльності в будь-якій галузі, з 
іншого передбачає системний підхід, включаючи як педагогічні, так і

філософські, психологічні, соціально-психологічні, інформаційно-техноло
гічні та інші аспекти професійної підготовки.

Мета повідомлення: виокремити основні напрями становлення 
професійної мобільності спеціаліста під час підготовки у ВНЗ.

Швидкозмінність та швидкоплинність суспільних процесів, як відмі
чає С.О.Сисоєва, привела до розширення знань і необхідності засвоєння 
есе більшого їх обсягу. Перед системою освіти постала важлива проблема: 
навчити людину не просто отримати знання, а розуміти отримані знання 
настільки, щоб застосовувати їх у нових виробничих і життєвих ситуаціях, 
виробляти, творити нові знання. Разом із тим наявність потужних інформа
ційних потоків передбачає вміння індивіда адекватно реагувати на їх 
кількість, відфільтровувати потрібне на даний момент і знати, де шукати 
нову інформацію в нових соціальних, професійних ситуаціях [16].

В умовах науково-технічного прогресу й прискорення темпів онов
лення інформації конкретні знання досить швидко застарівають, технології 
їмінюються швидше, ніж життя одного покоління людей. У зв’язку із цим 
іростає значення фундаментальної, загальнокультурної, світоглядної та 
методологічної підготовки студентів. Дослідники вказують, що навчальний 
процес треба спрямувати не тільки на засвоєння базових знань, а й на 
набуття в тих, хто навчається, потреби, умінь і навичок самостійно засво
ювати нові знання та інформацію протягом усього життя, а також уміти 
ефективно використовувати отримані знання в практичному суспільному і 
професійному житті та діяльності.

Згідно О.С.Пономарьовим, завданням професійної освіти стає при
щеплення їм навичок творчого мислення, уміння із системних позицій 
аналізувати складні проблемні ситуації, прогнозувати їх розвиток і мож
ливі наслідки при різних варіантах прийняття та реалізації управлінських 
рішень. Треба сформувати в майбутніх фахівців уміння бачити за окреми
ми, на перший погляд, розрізненими фактами і явищами визначальні 
тенденції та перспективи. А це також вимагає певного рівня загальної, 
професійної та світоглядної культури, цілісність якої, як зазначалось вище, 
і є однією з визначальних педагогічних умов ефективного її формування 

І151- Науковці наголошують на одному з напрямів освіти -  підготовці 
людини за допомогою освіти до життя в динамічному суспільстві (В.Г.Кре- 
мень, С.О.Сисоєва, Л.Е.Орбан-Лембрик та ін.). Професійна підготовка 
повинна готувати молоду людину до життя в сучасному відкритому світі, 
допомогти людині будь-якого віку професійно визначитися в реаліях 
сьогодення, стати конкурентоспроможною на ринку праці. Як відмічає
В.Г.Кремень, завдання освіти полягає в тому, щоб підготувати людину до 
продукування й сприйняття змін, до готовності вчасно відмовитись від 
старого досвіду і норм поведінки. У світі, де кожен мусить керувати вла



сним життям, освіта на всіх рівнях (від дошкільної до висококваліфіка- 
ційних курсів) має прищеплювати навички опірності до життєвих трудно
щів. Ці павички передбачають творчий підхід до розв’язання проблем, кри
тичне мислення, лідерські якості, бачення глобальної перспективи, впев
неність у майбутній самореалізації в житті суспільства, здатність 
планувати своє життя в епоху суспільних змін, толерантність, сприйняття 
інших культур, релігій, цінностей, уміння спілкуватися з їх носіями [8]. 
Особистість повинна бути не тільки адаптованою до нових умов, але й 
виступати активним творцем цих змін, бути соціалізованою. Тому, на 
думку науковців, вища освіта має бути не лише механізмом передавання 
новим поколінням спадщини минулого, а й стати базою для підготовки 
індивіда до життя в суспільстві з новою культурою, сприяти його соціа
лізації. Як зазначає Л.Е.Орбан-Лембрик, одна із функцій освіти (у тому 
числі і вищої) соціалізація особистості. Ця функція, охоплюючи процеси 
виховання, реалізується в діяльності та спілкуванні, передбачає процес 
різнобічною пізнання людиною навколишньої дійсності, пристосування 
особистості до наявної ситуації, активний вплив особистості на оточення 
відповідно до її уподобань та ідеалів, оволодіння навичками індивідуальної 
та групової праці, творчості, збагачення досвідом [12]. Сьогодні вища 
школа готує фахівців до життя в суспільстві, що характеризується значною 
динамічністю і зростанням ролі людського чинника. Чим вищий рівень 
розвитку суспільства, тим у більш розвинений соціальний простір вступає 
людина, тим більших стартових ресурсів вимагає її діяльність. Ця обста
вина ускладнює комплекс і технологію її соціалізації, передбачає збільшен
ня її власних особистісних затрат на цей процес.

О.С.Пономарьов робить припущення, що професійна освіта поступо
во перестає бути суто професійною. Вона все більше покликана вико
нувати загальногуманістичні функції виховання та особистісного форму
вання людини, її соціалізації, прищеплення загальної культури, навичок 
ефективного міжособистісного спілкування, високої соціальної і профе
сійної мобільності. Тільки таким чином вища школа здатна підготувати 
своїх випускників до успішного життя й діяльності в умовах складного і 
динамічно мінливого світу [15]. Усе більше і більше вища освіта стає 
обов’язковим етаном у розвитку особистості. Вона стає дедалі масовішою, 
і цим самим створюються передумови для інноваційного розвитку, для пе
реходу до науково-інформаційних технологій [8].

У такій ситуації актуалізуться процеси не тільки інформатизації й 
технологізації професійної підготовки, але й гуманізації, гуманітаризації 
навчання у вищій школі, особлива увага приділяється психологічній підго
товці фахівця (В.О.Кан-Калік, Л.М.Карамушка, Н.В.Кузьміна, І.А.Зязюн,
С.Д.Максименко, В.А.Моляко, Л.Е.Орбан-Лембрик, О.Ю.Панасюк,

Л.А.Петровська, В.В.Рижов, В.О.Кудін, В.Г.Кремень, Н.Г.Ничкало,
0.1 '.Романовський, С.О.Сисоєва, Л.Л.Товажнянський та ін.).

Як відзначає В.Г.Кремень, глобалізація суспільства приводить до 
того, що в умовах нових науково-інформаційних технологій успіх справи, 
ірсштою, буде вирішувати ступінь розвитку особистості. Тому важлива 
вимога, яку все частіше ставить сучасний світ перед професійною підго
товкою, -  це розвиток особистості, що й буде основним критерієм прогре
сивності будь-якої країни в умовах інформаційного суспільства.

І.А.Зязюн наголошує, що усвідомлення необхідності зміни наукових 
иарадигм стимулює все більшу увагу дослідників до феномену духовно- 
психічного потенціалу особистості, до його соціально-психологічних 
аспектів [5].

Освіта у вищій школі має дві спрямованості -  на людину і на про
фесію. У підготовці спеціалістів для тієї чи іншої конкретної діяльності 
формування професійних умінь має бути невіддільним від смисложит- 
гсвого тлумачення самої професії. Якою б специфічною не була та чи інша 
діяльність, вона володіє смислом лише в контексті людського існування у 
Світі. У будь-якій діяльності, зрештою, реалізується не лише професійне 
їввдання, але й чітко визначена життєва стратегія, в основі якої любов, 
обов’язок, достоїнство, мужність, совість. Тобто освіта має формувати не 
фахівця-ексгіерта (що само по собі важливо), а самоцінну особистість, що 
реалізує себе в тій чи іншій професії, повнокровно живе у світі, переживає 
сною відповідальність за близьких, країну, планету [5].

Тенденції до розвитку особистості, розвитку людини, до скерованості 
навчального процесу на людину є сьогодні головними в процесі 
модернізації освіти в багатьох країнах світу, у тому числі й в Україні. То
му, як відмічають науковці, сьогодні перед вітчизняними педагогікою, 
психологією й акмеологією стоїть завдання розробки програм управління 
процесом становлення людини як професіонала, громадянина, гармонійно 
розвинутої на внутрішньоінтенційній основі цілісної особистості, здатної 
якомога повніше реалізувати свій потенціал на власну й загальносуспільну 
користь упродовж тривалого акме-періоду свого життя. Важлива роль у 
становленні професіонала належить вищій школі [10; 13].

Під професіоналізмом особистості розуміють сукупність психофізіо
логічних, психічних та особистісних змін, які відбуваються в процесі 
оволодіння знаннями та довготривалої діяльності, що забезпечують якісно 
новий, вищий рівень розв’язання складних професійних завдань. Професіо
налізм передбачає не тільки наявність професійних знань, умінь та 
навичок, але й здатність їх ефективно використовувати в процесі діяль
ності, розвиток особистісних та професійних якостей [9].

Професійна підготовка у ВНЗ набуває нової ознаки в сучасному 
динамічному світі. За О.С.Пономарьовим, традиційна економіка, орієнто-



папа на матеріальне виробництво, все більш відчутно перетворюється на 
економіку знань. За цих умов освіта набуває характеру самодостатньої 
цінності і стає однією із життєвих потреб людини [15]. Реалії життя пока
зують, шо кількість бажаючих отримати вищу освіту суттєво зростає. 
Колена молода людина усвідомлює, що можливості для професійного роз
витку, росту, досягнення кар’єри відкриваються при здобутті вищої освіти. 
Відомі ситуації, коли просування по кар’єрній драбині (особливо в 
державних установах) обмежується не знаннями, здібностями особистості, 
професійними вміннями, а відсутністю вищої освіти. Крім того, очікується, 
що індивід, який закінчив ВНЗ, отримав, окрім професійної підготовки, ще 
й загальнотеоретичні знання, що відображається на рівні розвитку 
особистості. Цілком усвідомлюючи це, окремі студенти й не приховують, 
що вони не збираються працювати за спеціальністю, що для них важлива 
не кваліфікація, а певна система знань, певна культурна парадигма. 
Людина сама обирає ~ ставати конкурентоспроможним професіоналом за 
нже обраною спеціальністю чи на основі отриманої системи знань 
здобувати й опановувати новий вид діяльності. Проявляючи соціальну та 
професійну мобільність, відчуваючи потреби сучасного суспільства, такі 
індивіди знаходять “свою нішу” в суспільній практиці, проявляють 
готовність до навчання та самоосвіти, що сприяє їх професійному розвит
ку, досягненню вершин кар’єри. Тобто здобуття вищої освіти в поєднанні з 
професійною мобільністю індивіда дає змогу забезпечувати потреби су
спільства й професійну самореалізацію особистості.

Проте ціліснішою буде ситуація, коли молода людина все ж таки 
продовжує професійну діяльність на основі отриманої у ВНЗ професійної 
підготовки. У цьому контексті важливим завданням вищої освіти постає 
збереження привабливості обраної “професії”, закріплення професійного 
самовизначення, професійної ідентичності, сформування позитивного 
професійного “Я-образу” (К.А.Абуханова-Славська, Є.Г.Єфремов,
В.Я.Ляудіс, е.В.Конєва, О.М.Корогіецька, Д.Сьюпер, Л.Б.Шнейдер та ін.). 
Як зазначають дослідники, професійна ідентичність є динамічним утворен
ням, що здатне до розвитку та змін упродовж життя. Тому вища школа 
повинна сприяти усвідомленню індивідом приналежності до певної про
фесійної діяльності, до професійного середовища, здобуттю таких знань, 
умінь, навичок, які б дозволили молодій людині відчути себе професіо
налом.

Актуалізується проблема формування професійної культури фахівця, 
яка, як свідчать науковці (Л.Е.Орбан-Лембрик, Л.М.Карамушка,
В.1 '.Кремінь, В.О.Кудін, Л.С.Нечипоренко, В.А.Семиченко, О.С.ГІоно- 
марьов та ін.), є сьогодні невід’ємним елементом його професіоналізму 
взагалі та можливості успішної його самореалізації й досягнення життєвих

цілей та бажаного соціального статусу, важливою передумовою високої 
соціальної й професійної мобільності.

Важливим завданням навчання у вищій школі науковці (Л.Е.Орбан- 
Лембрик, В.І.Кабрин, Н.Р.Вітюк, С.Д.Максименко, В.В.Рижов, С.В.Т’ере- 
щук, М.В.Савчин, В.А.Семиченко та ін.) розглядають комунікативну 
підготовку майбутнього фахівця. Згідно з Л.Е.Орбан-Лембрик, у наш час 
на рівні особистості відбувається усвідомлення того, що без грунтовних 
соціально-психологічних знань і вмінь неможливо продуктивно будувати 
міжособистісні відносини, налагоджувати міжнародні контакти, сприймати 
та оцінювати інших людей, регулювати власну поведінку, здійснювати 
обмін думками, інформацією, впливати один на одного. Тобто у розвитку 
особистості комунікативні якості посідають чільне місце та є обов’язковою 
умовою виживання індивіда, способом житія, потребою, формою 
існування особи [11].

Розгляд комунікативної підготовки як компонента професійного 
становлення молодої людини актуалізується низкою вагомих чинників.
І. Зокрема, динамізм сучасного життя вимагає від людини прояву мобіль
ності, в тому числі й професійної. Сама ж психологічна природа професій
ної мобільності побудована на комунікативних процесах, на вміннях 
установлювати контакти, вести переговори, реалізовувати ефективне спіл
кування відповідно до професійної, соціокультурної та етнопсихологічної 
ситуації тощо. 2. Іншим чинником постає розуміння спілкування як фено
мену, завдяки якому людина може пізнати навколишню дійсність та про
явити себе, свої професійні й особистісні знання, вміння, навички. 3. Зро
стають вимоги до професіонала будь-якої галузі, що передбачають високий 
рівень розвитку комунікативного потенціалу спеціаліста. Будь-яка профе
сійна діяльність здійснюється в певному соціальному середовищі, а отже, 
має комунікативну природу. Навіть якщо мова не йде про професії типу 
"людина - людина”, то будь-який вид професійної діяльності передбачає 
ділове спілкування та взаємодію з колегами, керівництвом, партнерами та 
іншими членами суспільства тощо. 4. Крім того, спілкування постає однією
зі сфер соціалізації, розвитку особистості. А розвиток особистості, успішна 
соціалізація людини в швидкоплинному та швидкозмінному суспільстві -  
також завдання ВНЗ. 5. Важливим чинником є сама комунікативна природа 
навчальної діяльності.

У науці актуалізується дослідження моделі формування сучасного 
фахівця в умовах ВНЗ, який може ефективно працювати в сучасному 
суспільстві, враховуючи його динамізм, “інформаційний вибух”, процеси 
глобалізації, підвищені вимоги до спеціаліста будь-якої галузі, бути мо
більним та конкурентоспроможним. Наукові розвідки дозволили узагаль
нити завдання, які при цьому повинна виконувати вища школа в сучасному 
суспільстві:



1. Розгляд вищої освіти як певної наукової, професійної парадигми. За 
такого підходу здобуття вищої освіти дозволяє змінювати спеціальність, 
отримані під час професійної підготовки знання, вміння, навички 
використовувати в іншому виді чи напрямі діяльності, враховуючи потреби 
суспільства та власні можливості до самореалізації [3; 15].

2. Зміна спрямованості навчального процесу. Та обставина, що люд
ство вступило в період, коли зміна ідей, технологій, знань відбувається 
швидше, ніж зміна одного людського покоління, означає, що ні в школі, ні 
н найкращому університеті неможливо навчити людину на все життя. 
Постає завдання навчити самостійно засвоювати нові знання й нову 
інформацію, виробити потребу в цьому, а також використовувати засвоєні 
знання для практичною життя як професійного, так і іромадського [3; 4; 6; 
«І-

3. Формування готовності до навчання та самоосвіти впродовж життя
[4; 8; 9].

4. Створення умов для розвитку особистості, формування всебічного 
світогляду [2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 11].

5. Формування морально-естетичного ставлення до обраної професії, 
становлення професійної культури та професійної етики [6; 9; 14; 15].

6. З метою гуманізації навчально-виховного процесу створити умови 
для поглибленого вивчення студентами гуманітарних дисциплін: філософії, 
психології, педагогіки, культурології, історії релігій тощо на основі 
широкого використання спецкурсів, факультетів та розробки заходів 
заохочення вивчення цих наук [4; 9; 14; 15].

7. Забезпечення комунікативної підготовки студентів, які б здобували 
вміння та навики ділового спілкування й взаємодії у професійних середо
вищах та в повсякденному житті (Л.Е.Орбан-Лембрик, В.І.Кабрин,
Н.Р.Вітюк, С .} {.Максименко, В.В.Рижов, С.В.Терещук, М.В.Савчин,
В.А.Семиченко та інші).

8. Розвиток творчих здібностей, знаходження творчих підходів до 
вирішення професійних ситуацій [3; 4; 6; 7; 9; 18; 19].

9. ('творення у ВНЗ демократичного, культурного, творчого середо
вища шляхом встановлення демократизму на рівнях викладач -  викладач, 
викладач студент, студент студент [15; 18; 19].

10. Системоутворюючим чинником професійної підготовки фахівця 
у ВІІЗ є особистість педагога. На цьому наголошують численні досліджен
ня науковців. Існує велика кількість праць, де розглянуто основні вимоги 
щодо особистості викладача вищої школи. Можна тільки додати, що, 
виливаючи на становлення професійно мобільного та конкурентоспро
можного спеціаліста, викладач повинен сам бути професійно мобільним, 
ютовим до оновлення знань, нових методів і технологій викладацької 
діяльності, бути самодостатньою особистістю.

Висновки. Узагальнення досліджень науковців щодо основних вимог 
та завдань сучасної вищої школи, аналіз теоретичних і прикладних 
розробок стосовно психологічних механізмів професійної мобільності до
зволяє виокремити основні напрями професійної підготовки у ВНЗ такого 
фахівця, який міг би реалізувати себе в динамічному суспільстві, що 
переживає економічні, політичні, культурні трансформації, тобто бути 
професійно мобільним та конкурентоспроможним:

• Закріплення під час навчання професійного самовизначення, фор
мування професійного “образу Я”, формування професійної культури та 
стики майбутнього спеціаліста.

• Створення умов для всебічного розвитку особистості (на основі 
гуманізації навчання), формування творчих здібностей, творчого підходу 
до розв’язання професійних завдань.

• Готовність до динамічного використання отриманих професійних 
знань, умінь у реальній практиці, що змінюється, — готовність до вияву 
вертикальної га горизонтальної професійної мобільності (як готовність до 
нових способів чи видів діяльності).

•  Засвоєння психологічних механізмів вияву професійної мобільності 
фахівця під час навчання у ВНЗ.

• Комунікативна підготовка майбутнього спеціаліста.
• Формування готовності до самоосвіти, навчання та самовдоскона

лення під час підготовки у ВНЗ та впродовж подальшої професійної 
діяльності.

Перспективи подальшого дослідження. Існують значні напрацю- 
вання в галузі комунікативної, соціально-психологічної підготовки спеціа
лістів у різних галузях професійної діяльності, розвитку їх творчих здіб
ностей. Постає потреба на основі важливих завдань сучасної вищої освіти 
інтегрувати ці численні напрацювання та розробити конкретні шляхи 
реалізації виокремлених напрямів професійної підготовки професійно 
мобільного фахівця.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСХІДНОЇ 
ВЕРТИКАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЗІ СТРАТИ

НАЙМАНОГО ПРАЦІВНИКА У СТРАТУ ПІДПРИЄМЦІВ

Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника 
Міністерства освіти і науки України, 
кафедра соціальної психології.
76025, м. Івано-Франківськ, 
вул. Шевченка, 57 
■гел.: (0342) 59-60-15 
факс: (03422) 3-15-74

У статті аналізуються соціально-психологічні особливості пред
ставників страти найманих працівників і страти підприємців, з ’ясовую
ться передумови та чинники висхідної вертикальної мобільності у  страту 
підприємців.

Ключові слова: вертикальна мобільність, страта, підприємець, 
підприємницька діяльність, найманий працівник.

The social-psychological peculiarities o f  hired workers and entrepreneurs 
are analyzed in the article. Prerequisites andfactors o f  vertical mobility in to the 
class (category) o f  entrepreneurs are also studied out in the article.

Key words: vertical mobility, entrepreneurs, entrepreneurial activity, hired 
worker, class, type, category.

Постановка проблеми. Нинішнє суспільство переживає трансформа
ційні кризові процеси, іцо супроводжуються значними змінами в середині 
різних соціальних груп, їх динамікою. Будь-які зміни вимагають переорієн
тації особистісних механізмів виживання, самовизначення щодо місця в 
структурі суспільства та вибору індивідуальних адаптаційних концепцій. 
Криза це необхідна закономірна стадія розвитку, яка характеризується 
вичерпністю одних ресурсів і потребою пошуку нових. Це оздоровлення, 
яке часто супроводжується загостренням больових моментів.

Одним із напрямів виходу із кризи є руйнування монополістичного 
становища держави та врівноваження державної влади з владою численних 
недержавних утворень, серед яких не остання роль належить підприєм
ницьким структурам. Збільшення верстви представників підприємництва 
можна розглядати як вагомий внутрішній резерв активації розвитку, локо-
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мотив системних зрушень, гарант якісних соціальних трансформацій, а для 
людей — це ресурс виживання й адаптації до умов стрімкого зростання 
безробіття, погіршення соціального захисту. Попередня економічна криза в 
Україні активізувала людей до пошуку способів виживання. У цей час 
їначна частина тих, хто працював на зарплату, покинули роботу й розпоча
ли власну справу. За більш як десятилітній період хтось досяг хороших 
результатів, проте велика кількість підприємницьких починань не зайшла 
ресурсів ефективного функціонування. Чергова криза знову поставила під 
кіфозу виживання підприємницької верстви.

Підприємництво -  це багатоаспектне соціально-психологічне явище. 
Ноно охоплює як сферу міжгрупових, внутрішньогрупових відносин, гак і 
діяльність спільнот й окремої особистості, а також процеси організації цієї 
діяльності, яка детермінується потребами, мотивами, установками, цін
нісними орієнтаціями [5; 7; 11; 12]. Аналізуючи соціально-психологічні 
аспекти підприємництва, науковці відзначають, що в сучасних умовах саме 
підприємництву належить функція підвищення добробуту суспільства та 
формування соціальної страти середнього класу -  прошарку забезпечених 
людей із новим самоусвідомленням себе як активної економічної й полі
тичної сили, здатної впливати на різні сторони життя. Підприємництво -  це 
також одна з форм самореалізації особистості через власну справу. Зважа
ючи на важливість ролі підприємництва, на сучасному етапі науковий і 
практичний інтерес до формування підприємницької субкультури значно 
підвищився.

Сучасне суспільство, переживаючи гостру потребу в оновленні, за
безпечує достатньо вільне пересування індивідів у системі стратифікації. 
Ми маємо можливість спостерігати за процесами масового відкриття під
приємницьких структур і, з другого боку, їх занепаду та розпаду. У зв’язку 
із цим увагу науковців дедалі більше привертають питання щодо переду
мов і чинників активного чи пасивного пристосування особистості до наяв
них економічних і соціальних умов, її мобільності в міжгруповому та вну г- 
рішньогруповому просторі, здатності до стабілізації та розвитку власного 
потенціалу в нових умовах. Поняття соціальної мобільності та її видів, чин
ників, каналів опрацьовані в класичних працях західних і радянських соці
ологів і соціальних психологів: Алті, Р.Бендикса, С.Бляхмана, Генцбума, 
Д.Гласса, Дж.Голдторпа, ОДДанкена, Т.Заславської, С.Лінсета, Р.Рив- 
кіної, Е.Саар, П.Сорокіна, Д.Треймана, М.Тітми, Д.Фезермана, Ф.Філіпова, 
Р. Хаузера, Г. Чередниченка, В. Шубкіна та ін. Серед українських дослід
ників питання соціальної мобільності розробляли М.Долішній, С.Макєєв,
ІІ.Коваліско, С.Оксамитна, О.Симончук, С.Войтович, І.ІІрибиткова, 
JI.Орбан-Лембрик та ін. [1; 2; 6; 8].

Поряд із розмаїттям досліджень соціальної мобільності, у вітчизняній 
науці мало уваги приділено питанню психологічних передумов, мотивів та



чинників, які детермінують мобільні процеси особистості зі страти найма
ного працівника чи службовця в страту підприємця. Більш ґрунтовного 
дослідження потребують також трансформаційні процеси, що відбувають
ся всередині особистості (психологічний аспект), яка рухається в новий 
страховий простір і цим самим детермінує й певні зміни в соціальній струк
турі суспільства (соціальний аспект). Ураховуючи специфіку підприєм
ницької діяльності, умови її реалізації, етичні й психологічні проблеми 
ринкового господарювання, постають питання: чи кожна людина може ста
ти підприємцем й ефективно функціонувати в цьому стратовому просторі, 
чи можна навчитися підприємництву і чи реально з допомогою певного 
соціально-психологічного супроводу сприяти розвиткові психологічних ха
рактеристик успішного підприємництва. З огляду на вищесказане, вва
жаємо дослідження проблематики соціально-психологічних чинників ви
східної вертикальної мобільності особистості в страту підприємців 
актуальним і зумовленим практичною потребою.

Теоретичний аналіз проблеми. У дослідженні ми розглядатимемо 
мобільні процеси в контексті класових площин, в яких економічним вимі
ром стратифікації є дохід, багатство, а соціально-психологічним -  функціо
нування в певному міжгруповому та внутрішньогруповому просторі, наяв
ність підпорядкованої підприємцю команди. Робертом Кійосакі був напра
цьований квадрант грошового потоку. Він виокремлює чотири матриці -  
чотири класи людей (рис. 1).

Рис. 1. Класовий поділ відповідно до квадранта грошового потоку
Р. Кійосакі

Відображена класова система є . відкритою. У відкритих системах 
стратифікації кожен член суспільства може змінювати свій статус, під
німаючись чи опускаючись по соціальній драбині завдяки власним зусил

лям і здібностям, старанням й особистим досягненням. Мобільні індивіди 
починають соціалізацію в одному класі, а завершують в іншому. В історії 
бізнесу відомі факти, коли вихідці з малозабезпечених сімей ставали міль
йонерами, а спадкові мільйонери втрачали своє становище й фінанси.

Тобто йдеться про те, що між цими стратами можливі міграції інди
відів з одного соціального простору в інший як у висхідному, так і в низ
хідному напрямках. Попри відкритість міжстратового простору, середньо- 
статистичний індивід у процесі життя переживає незначну динаміку руху, і 
тільки небагатьом удається суттєво просунутись у висхідному напрямку, 
пройшовши декілька рівнів.

Механізм соціальної мобільності детермінований як об’єктивними, 
так і суб’єктивними чинниками. До першої групи слід віднести соціально- 
економічну ситуацію та норми суспільства, які контролюють процеси пере
сування індивідів. Суб’єктивні ж пов’язані з якісними характеристиками 
індивідів: демографічними, кваліфікаційнними, особистісними якостями 
(свідомість, воля, спосіб мислення, цілі, інтереси, потреби, мотиви). В 
основі механізму мобільності зі страти найманого працівника в страту під
приємця лежить структура ціннісних орієнтацій щодо свободи й відпові
дальності, характеру й змісту праці, рівня благ, фінансової незалежності 
тощо. Слід зважити також на суб’єктивне ставлення індивіда до мобіль
ності. Управління мобільністю прямо пов’язане з бажанням переміщення в 
інший соціально-економічний простір. Під мотивами мобільності соціо
логи й психологи розуміють усвідомлені людиною причини та внутрішні 
усвідомлені чи неусвідомлені спонуки. Незадоволеність наявним станом 
речей, внутрішня потреба щось змінити у своєму житті є передумовою 
готовності до процесу мобільності.

Просування в іншу соціальну страту це не просто зміна професії чи 
робочого місця. Зміна класу -  це зміна способу мислення, базових устано
вок, концепцій, світоглядних установок, зміна досвіду. Ці внутрішні тран
сформації Роберт Кійосакі порівнює з народженням метелика з гусениці, 
який заради свободи й життя покидає свій попередній простір (кокон) і на
буває нових форм і характеристик [4].

Для того, щоб зрозуміти передумови й чинники мобільності індивідів 
у цій класовій структурі, необхідно чітко усвідомлювати відмінності між 
виокремленими соціальними просторами й тими установками й моделями 
мислення, способами дій, які сприяють фіксації індивіда на певному стра
товому рівні. Розглянемо характерні ознаки представників цих страт.

Найманий працівник. Під терміном “найманий працівник” ми має
мо на увазі індивіда, який реалізовує фізичну чи розумову діяльність за 
конкретну плату в системі підприємства, установи й знаходиться в під
порядкуванні. Представників страти найманих працівників вирізняє безпо



середня залежність від джерела доходів, а також відсутність частки у во
лодінні власністю.

Основні цінності представників цієї страти - безпека, заробітна пла
та, а також ті привілеї ії й гарантії, які він отримує на своїй службі. Основні 
рішення щодо професійного розвитку залежать здебільшого не від нього, а 
від власника структури, в якій він працює. Зона свободи, впливу та можли
востей дуже звужена. Якщо структура переживає складні часи, то вона 
активізовує звільнення насамперед від найманої робочої сили. Зона захи
сту одночасно є й зоною залежност і.

Ціль найманого працівника не робити помилок. Наймані праців
ники повинні здобувати вузькоспеціалізовані знання, щоб стати пофесіона- 
лами своєї спеціалізації. Для досягнення успіху наймані працівники повин
ні знат и правильні відповіді, здійснювати правильні дії. За помилки найма
ний працівник ризикує втратити частину привілеїв, гарантій, які були обі
цяні роботодавцем.

Представників страти найманих працівників об’єднує те, що вони 
прагнуть надійного й вигідного робочого місця. їх лякає невизначеність, 
невідомість. Основна причина того, що значна частина людей залишається 
у страті найманих працівників, криється в їх емоційній сфері. У більшості 
випадків, як показали результати нашого опитування, умовами, що трима
ють людину в першій страті, є:

- невпевненість у собі;
• недостатня віра в те, що вдасться організувати все належним чином;
- страх зазнати невдачі й залишитися без засобів до існування;
- страх щось змінювати.
Щодо типу поведінки, то представникам першої страти притаманні 

такі риси:
- очікування, коли їх підштовхнуть до роботи, погреба зовнішнього 

контролю;
- схильність до невротичних тривог, часте відчуття безнадійності, 

насування перед труднощами;
- схильність до конформізму;
- доволі високий рівень ригідності.
Проведені нами бесіди, інтерв’ю із представниками першого сектора 

виявили, що наявність потенціалу, здібностей це важлива, проте не го
ловна умова мобільності. Безліч людей мають таланти, але не поспішають 
ними скористатися. Чому люди стримують свій ріст?

Річ у тім, що чим нижче людина розміщена на соціальній драбині, 
т им менше в неї відповідальності, турбот. Безробітного не можуть звільни- 
ти з роботи, бездомного не цікавлять кризові процеси на ринку, рядового 
вчителя не понизять у категорії. Коли фактично нічого немає -  нічого втра
чати.

Аналіз мотивів найманих працівників і службовців показав, що у 
80% випадків робота для найманого працівника не є самостійною цінністю, 
а носить характер інструментальної цінності, тобто є засобом задоволення 
ряду потреб, а саме: 56% відзначили, що працюють заради заробітку, а 27% 
(працюючі в держустановах і на підприємствах) задовольняються гаран
тією стабільності зайнятості. І тільки 17% працюють через інтерес до виду 
діяльності чи змісту роботи. Загальний рівень задоволеності роботою серед 
найманих працівників дуже низький. Тільки 7% опитаних зазначили, що в 
основному задоволені. Незважаючи на наявний стан речей, на запитання 
“Чи готові ви щось змінити, взявши відповідальність на себе, і розпочати 
власний бізнес?” 79% відповіли “Ні”. Виходячи з вищесказаного, при 
відкритості стратових структур, тобто за наявності потенційної можливості 
висхідної мобільності, інформація про можливості та ймовірну ефектив
ність переходу в інший соціально-економічний простір переломлюється 
через певні особистісні установки, що відображається на позитивному чи 
негативному рішенні щодо реалізації акту мобільності. Аналізуючи осо- 
бистісну мобільність у ринкових умовах, дослідники виокремлюють чоти
ри типи індивідів [8, с.123]:

- активний тип -  ті, хто психологічно готові до ринкових умов і по
чали змінювати свій життєвий устрій;

- потенційний тип -  психологічно готові, але ще не переорієнтували 
життя за новими орієнтирами;

- вимушений тин -  внутрішньо до ринку не готові, але щоб вижити 
вимушені змінювати життєвий устрій;

- “консерватори” -  не готові психологічно й нічого не роблять, щоби 
щось змінити.

Ремісник, самозайнятий (сам собі бізнесмен, господар). Працює на 
себе, хороший спеціаліст у певній галузі, не має найманих працівників і 
нікому не підпорядковується. Не любить, щоб його дохід залежав від 
когось, щоб хтось претендував на його час, щоб робота здійснювалася під 
чиїмось керівництвом. Відповідає сам за себе й розраховує тільки на власні 
сили [4; 10].

Переходячи з першого сектора в другий, індивід здобуває незалеж
ність. Формування статусної позиції підприємця відбувалося в нашій дер
жаві в період кризи поступово, коли підприємництво вважалося чимось 
нестабільним і непрестижним. У пошуках фінансової незалежності й ста
більності або ж творчого самовираження люди відкривали власну справу, 
створюючи та просуваючи певні цінності чи послуги, спрямовані на задо
волення потреб певної групи споживачів. Часто спроби підприємництва 
здійснювалися паралельно з основною роботою, люди пробували свої сили 
здебільшого в торгівлі. Якщо запасна статусна позиція укріплювалася, зро
став досвід, оборотний капітал -  відбувався розрив із попереднім про



стором й індивід пересувався в новий. Таким чином, колишній найманий 
працівник, втрачаючи соціальну захищеність, здобував нову міру свободи 
й переходив у другий сектор (самозайнятий ремісник, торговець).

Це доволі складний етан у розвитку. Адже в момент, коли особи
стість, хороший спеціаліст покидає структуру, яка до цього часу “живила” 
його, він свого роду покидає зону захисту, безпеки. У книзі М.Гербера 
“Миф о предпринимательстве” рішення розпочати свій малий бізнес харак
теризуються автором як “підприємницькі судороги” [9].

Цю страту наповнюють індивіди, які отримали хорошу освіту або ма
ли змогу розвинути свої здібності й таланти під керівництвом наставника. 
У рідкісних випадках цс самоучки. Серед представників цієї групи часто 
панує думка про те, що так, як зроблять вони, інші не зроблять. Ця кон
цепція й тримає їх у другому секторі, не даючи змоги розвивати й розши
рювати свій бізнес далі та рухатись у третій сектор.

Основними цінностями представників цього сектора є індивідуалізм, 
свобода, незалежність, авторитет майстра своєї справи.

Яким би великим не був потенціал однієї особистості, він має свої 
обмеження. Розширювати власну справу можливо за наявності команди -  
групи людей, які своїми ідеями, здібностями, часом та іншими ресурсами 
примножують потенційні можливості засновника бізнесу.

Підприємець це особистість, яка відкриває нові шляхи для обороту 
капіталу, особисто бере участь у формуванні початкового капіталу фірми, 
робочої команди й управляє нею, несе матеріальну відповідальність за 
результати діяльності фірми, визначає стратегію розвитку й розподіляє 
прибутки. Розглянемо підходи до визначення підприємництва та особи
стості підприємця [5; 11; 12].

Одним із перших терміну “підприємець” дав визначення Річард Кан- 
тильйон, стверджуючи, що це господарюючий суб’єкт, який добровільно 
піддається ризику в процесі економічної діяльності. Підтримуючи цю точ
ку зору, Адам Сміт, розглядав підприємця як власника капіталу, який 
заради реалізації своєї ідеї схильний до ризику. У своїй праці “Досліджен
ня природи і причин багатства народів” А.Сміт визначає людину як авто
номного індивіда, якого рухають два мотиви: власні корисні інтереси та 
здатність до обміну.

Наприкінці XIX століття К.Менгер, Е.Бем-Баверк, Ф.Візер висунули 
суб’єктивно-психологічну концепцію, в основу якої поклали прагнення 
людини до задоволення власних потреб. На думку цих дослідників, підпри
ємницька діяльність ініціюється окремими особистостями, які відкривають 
для себе вигоду певних видів діяльності. Вони розробляють творчу ідею й 
шляхом активації інших утілюють її в життя.

Й.Шумнетер (“Теорія економічного розвитку”) стверджував, що го
ловною функцією підприємця є створення ним чогось нового, а також по-
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долання супротиву соціального середовища. Цим самим він підкреслював 
такі якості підприємців, як цілеспрямованість, вольова активність, креа- 
тивність. Ідеї Й.Шумпетера знайшли підтримку в працях В. фон Хайєка, 
який теж сутність підприємництва вбачав у пошуку й вивченні нових еко
номічних можливостей.

Роберт Хізрич визначав підприємництво як процес створення чогось 
нового, що володіє вартістю, а підприємець -  це людина, яка витрачає на 
нсе це час і силу, бере на себе увесь фінансовий, психологічний і соціаль
ний ризик, отримуючи в нагороду гроші й задоволення досягнутим.

Підприємницька діяльність, як і будь-яка інша, має певну структуру. 
Вона включає в себе ціль, погреби, мотиви, знання, способи й засоби 
досягнення цілі, а також умови та дії. Й.Шумпетер виділяє три підприєм
ницькі мотиви: погреба в пануванні, владі, виливові; прагнення перемоги, 
успіху в боротьбі із суперником, конкурентом і з самим собою; радість 
творчості від самостійного ведення справ.

А.Сміт, ГІ.Друкер стверджують, що підприємцями рухає прагнення до 
комерційного успіху та отримання прибутку. Л.Абалкін, Ж.Масликова 
акцентують на прагненні до свободи у виборі напрямів і методів діяльно
сті [10]. Слід також зважити на те, що в той час як найманий працівник у 
більшості випадків прагне задоволення своїх потреб, підприємець володіє 
здатністю виявити реальні потреби споживачів, а також орієнтуватись на 
потреби своїх працівників, не без власної користі, яка, проте, носить дещо 
інший характер і зовсім інші масштаби.

Інші дослідники серед мотивів підприємницької діяльності виокрем
люють: бажання виділитись, проявити себе, задовольнити здорове често
любство; бажання принести благо суспільству; задовольнити особисті по
треби в лідерстві; потреба самоактуалізації, досягнення акме; прагнення, до 
творчості [5; 7 ].

Щоб утриматися на рівні страти підприємця, особистість повинна 
володіти внутрішньою мобільністю -  здатністю терпіти невдачі (низхідна 
мобільність) і, мобілізувавши всі ресурси, продовжувати рух до постав
леної мети (висхідна мобільність). У літературі часто зустрічається вислів 
“Сім разів упасти і вісім разів піднятися). У цьому контексті важливо 
згадати про дослідження Іллі ГІрігожина в галузі дисипативних структур. 
Зміст результатів дослідження полягає в тому, що під виливом сильного 
напруження, яке виникає в мозку як наслідок стресу від частих падінь і під
йомів, змінюється процес мислення. Руйнуються попередні зв’язки й почи
нають формуватися нові.

Відповідно до теорії Д.Маклеланда, індивідуальна економічна актив
ність залежить від потреби досягнення успіху. Ученим було розроблено 
методики визначення параметрів потреби досягнення. Науковцями експе
риментально доведено, що у випадку переважання мотивації на досягнення



успіху над мотивацією уникнення невдач людина схильна братися за 
справи, в яких частка ризику може складати 50%. І, навпаки, переважання 
мотивації уникнення невдач детермінує відмову від ризику, через страх 
соціального несхвалення. Різні люди перед обличчям невдач демонструють 
різну поведінку. Ь.Вейнер, проводячи свої дослідження, виявив, що в інди- 
нідів із сильно вираженим прагненням до успіху невдачі посилюють моти
вацію, а на тих, у кого прагнення успіху слабо виражене, зіткнення з не
вдачею справляє негативний вплив (під час невдач багато підприємців не 
можу ть справитися зі своїми емоціями, їх опановує страх, невпевненість). 
І (ікавим є також висновок дослідника, що при досягненні успіху в індиві
дів із вираженою орієнтацією на досягнення мотивація падає. І, навпаки 
зростає в тих, хто характеризується слабкою мотивацією.

Таким чином, низхідна мобільність зі страти підприємців у страту 
найманих працівників, з одного боку, зумовлена нездатністю стійко пере
живати невдачі, капітуляцією, а з другого - розвиток бізнесу припиняється 
через зниження мотивації після досягнення вершин і відсутність нових 
цілей.

Важливим елементом підприємницької діяльності є спосіб і засоби 
досягнення мети, що передбачає наявність певних знань, умінь і навичок, а 
також здібностей, що розвиваються на основі певних уроджених анатомо
фізіологічних задатків.

Система мислення найманого працівника націлена на виконання стан
дартних, рутинних, постійно повторюваних завдань і функцій. Функціо
нальний зміст діяльності підприємця розгортається в трьох основних на
прямках: творчому (генерування й активне використання новаторських 
ідей, проектів), ресурсному (формування й продуктивне використання фі
нансових, інформаційних, інтелектуальних, матеріальних, трудових ресур
сів) та в організаційно-супровідному (практична організація виробництва, 
маркетингу, реклами) [10; 12]. Звідси випливають розбіжності в потребах 
різного роду інформації і знань. Так, підприємець повинен володіти знан
нями та вміннями в різних галузях, а найманому працівнику достатньо 
вузькоспеціалізованих знань. Р.Хізрич і М.Пітерз виокремлюють 14 нап
рямків знань та умінь, важливих для реалізації підприємницької діяльності 
[11]: чітке розуміння природи підприємництва, уміння відокремлювати 
факти від міфів, уміння виважено оцінювати ситуацію, уміння знаходити 
нестандартні рішення, уміння поводитись і приймати рішення в умовах 
невизначеності, уміння продукувати нові комерційні ідеї, уміння оціню
вати перспективність нових ідей, знання, необхідні для створення нової 
справи, уміння оцінювати зовнішню ситуацію, уміння оцінювати дії з точ
ки зору етики й моралі, уміння укладати угоди, встановлювати контакти, 
вести переговори.

Набути знань і навиків підприємництва не складає труднощів. У наш 
час бізнесосвіту здобути можна:

- у традиційних школах бізнесу, які існують при коледжах і універ
ситетах і пропонують традиційні програми навчання;

- у так званих сімейних школах. Багато сімей, в яких із покоління в 
покоління прийнято вести власну справу, стають середовищем формування 
молодих підприємців;

- у корпоративних школах бізнесу, які передбачають організацію 
певних програм навчання при компанії, корпорації.

Проте при зіткненні з реальністю підприємцю часто не вистачає не 
тань, а певних здібностей та емоційного ресурсу. Протягом 20 років у 
СІІІА проводилися дослідження, присвячені особистісним якостям, необ
хідним для ефективного ведення бізнесу та управління. Було виокремлено 
три основні катег орії здібностей: технічні, пізнавальні, які пов’язані більше 
і інтелектом, та емоційні. Результати перевершили будь-які прогнози. За 
значимістю емоційні здібності вдвічі переважили інтелектуальні. Було ви
явлено, що люди з високорозвинутим емоційним інтелектом швидше прий
мають рішення, ефективніше діють у критичних ситуаціях, краще керують 
людьми. Й.Шумпетер уважає, що основною якістю підггриємця є розвинута 
інтуїція. Крім того, він звертає увагу на ггаявність волі та розвинутої уяви 
[ 11].

На думку Н.ГІобірченко, однією з важливих якостей підприємця є 
комбінаторика, або здатність у ситуації невдачі знайти нові можливості. 
Стівен Р.Кові, А.Сміт, П.Друкер констатують, що підприємців з-поміж 
інших вирізняє наявність ідеї. Р.Кіосакі, П.Друкер звертають увагу на 
вдатність управляти ресурсами (часовими, емоційними, інтелектуальними 
та ін.). Пошук і реалізація нових ідей, прийняття рішень -  це те, що кидає 
підприємця у вир незвіданого, вимагає постійного пошуку, вдосконалення. 
Окрім того підприємець бере на себе відповідальність не тільки за себе, а й 
за тих людей (найманих працівників), які є втілювачами його ідей. У цьому 
контексті підприємець повинен відзначатися раціональністю, здатністю до 
перспективного планування й водночас гнучкістю, щоб у потрібний 
момент змінити курс.

Дослідники й практики управління і бізнесу вказують також на важ
ливість такої особистісної складової, як проактивність [3]. Цей термін знач
но ширший, ніж просто активність. Проактивність передбачає активність, 
яка супроводжується відповідальністю за своє життя, коли наша поведінка 
залежить від наших рішень, а не від зовнішніх умов. Описавши фундамен
тальний принцип людської природи, В.Франкл цим самим відкрив найваж
ливіший навик високоефективної особистості за будь-яких умов, а саме 
ігроактивність (Рис. 2).



Проактивні особистості не пояснюють свою поведінку зовнішніми 
факторами, а власним усвідомленим вибором, здійсненим на базі власних 
цінностей. Стівен Р.Кові стверджує, що ироактивність є природною здіб
ністю особистості. Якщо людина потрапляє в залежність від різних обста
вин, то це є наслідком усвідомленого чи неусвідомленого вибору. Будучи 
залежною, особистість стає реактивною. Учинки реактивних людей детер
міновані почуттями, обставинами, умовами, оточенням [3, с.91-92].

Характеризуючи особистість проактивного типу, фахівці стверджу
ють, що гака людина:

- не очікує, коли хтось чи щось підштовхне їх до дій, а проявляє влас
ну ініціативу;

- самостійно шукає й ставить перед собою нові життєві завдання, 
шукає поні шляхи й способи їх вирішення;

- не копіює дії оточуючих, не переймає їх бажання, потреби, а само
стійно виявляє, в чому полягають її незадоволені потреби;

- прислухається до власних бажань, сміливо ставить перед собою 
власні цілі й шукає власні шляхи їх досягнення;

- уважно стежить за результатами своїх дій і вчасно їх коректує;
- у випадку неможливості досягнення своїх цілей, гнучко змінює 

ставлення до них і до ситуації.
Узагальнюючи свої спостереження, американський психотерапевт 

консультант С.Лсккер, який тривалий час надавав послуги великій кіль
кості бізнесменів та високооплачуваних професіоналів, виокремив 7 важ
ливих особистісних характеристик успішних представників підприємниць
кої страти 113]:

- не бояться величин, їх не лякають ні великі числа, ні великі 
проекти;

- знають як встановлювати прості цілі, знають ціль і місію свого 
підприємства;

- спостерігається в системі мислення відмінна риса, відома когніти- 
иістам як “незалежність поля” там, де інші бачать плутанину, загрома
дження, вони здатні швидко вихопити ключову інформацію;

- розвинене абстрактне мислення, здатні в голові конструювати й 
маніпулювати складними побудовами;

- володіють толерантністю до невизначеності;
- здатні рухатись в умовах відсутності достатньої кількості інфор

мації;
- розвинене почуття тотальної відповідальності;
- відсутність відчуття провини від нескінченного прагнення до 

досягнення успіху.
Аналізуючи мобільні процеси між виокремленими стратовими рівня

ми, ми дійшли висновку, що значна частка людей закінчує розвиток біз
несу в другому секторі, так ніколи не переходячи в третій. Частина з них 
проявляє горизонтальну мобільність, пробуючи себе в різних напрямках. 
Певний відсоток намагається зразу потрапити в третій сектор, проте 
більшість із них здаються, відступають і залишаються в другому секторі.

Практика вітчизняного бізнесу показує, що міграція з другого сектора 
N клас “підприємця” є можливою. Щоправда, ця можлива тенденція тільки 
и рідкісних випадках стає тривалою й стабільною. За даними економічних 
видань, 90% підприємницьких структур припиняють своє функціонування 
чи трансформуються в нове підприємство впродовж перших п’яти років 
існування. Ще більш вражаючим є той факт, що 90% з 10%, що виживають, 
іанепадають на відрізку між п’ятим і десятим роком. Таким чином, сту
пити на дорогу підприємництва може кожен, але втриматись на ній, а тим 
наче нарощувати свій потенціал і пройти до нових вершин удається не 
багатьом.

Чому одним удається перемістися в страту підприємців й утримува
тись там, а інші терплять падіння, рухаючись низхідним напрямком соці
альної мобільності? Вибір стратового рівня й можливості реалізації верти
кальної мобільності залежать від багатьох факторів, серед яких важливу 
роль відіграє не тільки наявність умов та фінансових ресурсів, а й психоло
гічні особливості особистості, що здійснює вибір.

Аналіз наукових джерел і практики підприємництва показав, що на 
шляху реалізації висхідної мобільності (переходу зі страти найманого 
працівника в страту підприємця) індивід зустрічається з рядом зовнішніх і 
внутрішніх бар’єрів. За констатацією фактів, нинішнє суспільство функціо
нує таким чином, що високе соціально-економічне становище й висока мо
ральність не завжди збігаються. Таким чином, у вищих економічних стра
тах часто позиціонують і не зовсім добропорядні люди. Цей фактор є



одним з об’єктивно існуючих соціальних бар’єрів. Крім того, в нашій дер
жаві ще не достатньо розвинена інфраструктура підтримки й розвитку 
підприємництва, погребує вдосконалення також правове забезпечення під
приємницької діяльності та податкова система.

Одним із найпоширеніших внутрішніх бар’єрів є опір новому. Лю
дина стримує свою динаміку, маючи страх перед тими змінами, які є неод
мінними супутниками при мобільності на новий соціальний, статусний чи 
класовий рівень. Досліджуючи психологічні аспекти протидії змінам, на
уковці дійшли висновку, що людина схильна чинити опір не тільки тим 
змінам, які ускладнюють життя, а й тим, які відповідють її ж власним інте
ресам. Цікавими з приводу опорів перемінам є гіпотези Джеймса О’Тула. 
Ось деякі з концепцій, які детермінують статичність особистості й неспро
можність реалізовувати мобільні процеси [14]:

1) гомеостазис: зміни - неприродний стан;
2) інерція: зміна курсу вимагає значних зусиль;
3) задоволеність: більшості людей подобається існуючий стан речей;
4) незрілість: відсутні передумови змін, час змін не настав;
5) невпевненість у собі: невпевненість у здатності вирішити нові 

завдання;
6) даремність витрати зусиль: це нічого не дасть, навіщо напружу

ватись;
7) цинізм: підозріле ставлення до носіїв перемін;
8) конфлікт між геніальністю особистості й посередністю групи: лю

ди середніх здібностей не в змозі осягнути мудрості перемін;
9) егоцентризм: відмова визнати свою неправоту;
10) короткозорість: нездатність побачити, що зміни відповідають на

шим більш широким інтересам;
11) “снігова сліпота”: групове мислення, соціальний конформізм;
12) шовіністична логіка: ми праві, а ті, хто хоче, щоб ми змінюва

лись, помиляються;
13) детермінізм: нікому не дано здійснювати цілеспрямовані зміни;
14) сила звички та ін.
Підприємництво є особливим видом діяльності, яка вимагає якісно 

нового типу мислення. Класична економічна теорія сповіщає, що перед 
будь-яким суспільством стоїть ряд важливих питань: “Що продукувати?” 
(це стосується як товару, так і послуг), “Як це реалізувати?”, “Для кого?”. 
Ці економічні питання вирішують саме підприємницькі структури. Усі ми 
користуємося плодами їхньої праці, ці блага прикрашають і полегшують 
наш побут. Підприємець повинен усвідомлювати, що будь-який товар чи 
послуга не залишаються в статичному стані. Вони повинні вдосконалюва
тись, змінювати свої якісні показники, форму, інколи відживають себе. 
Таким чином, оточуючий світ підприємець сприймає як щось динамічне,

що постійно змінюється. Тобто особистість, орієнтована на стабільність, не 
Може бути підприємцем.

Що потрібно, шоб перейти з першої страти в страту підприємців? 
Р.Кійосакі виокремлює такі передумови міграції зі страти найманого пра
цівника в страту підприємця [4]:

1. Замінити філософію захищеності на філософію свободи.
2. Навчитися якийсь час працювати без гарантованої оплати праці.
3. Розвинути здібність діяти, не розраховуючи на захист.
4. Зосереджуватись на можливостях, а не на наявних ресурсах.
5. Змінювати стиль управління, щоб керувати різними людьми.
6. Керувати часовими, фінансовими та іншими ресурсами.
7. Здатність орієнтуватися на цінності, а не на зарплату й просування 

По службовій драбині.
8. Здатність учитися впродовж усього життя.
9. Бажання знати потрохи про все, а не все про щось одне.
10. Сміливість, щоб взяти на себе повну відповідальність за ту сгіра- 

и у , яку розпочали.
З вищесказаного випливає, що висхідна міграція в страту підприємців 

передбачає значні зміни психології особистості. 73% опитаних нами під
приємців стверджували, що відчувають потребу в психологічних консуль
таціях. Для того, щоб активізувати процес міграції зі страти найманого пра
цівника в страту підприємця, необхідно:

Перший етап. Ґрунтовно проаналізувати себе, своє реальне внут
рішнє “Я” - дати собі адекватну самооцінку. Виявити наявні особистісні 
ресурси, здібності, сильні та слабкі сторони.

Другий етап. Проаналізувати зону особистого росту, тобто змоделю- 
иати нове “Я” в новому стратовому просторі.

Третій етап. “Побудувати міст” для здійснення переходу -  скласти 
план поступового освоєння зони особистого росту.

Висновки. Переміщення індивідів між різними рівнями соціальної 
ієрархії науковці розглядають як засіб соціального просування й розвитку 
особистості, а також реалізацію певної соціальної функції. Хоча на побу
товому рівні вважається, що першочерговим важелем вертикальної мігра
ції в страту підприємців є гроші та матеріальні цінності, дослідники теорії 
соціальної мобільності стверджують, що людина має шанс просунутися по 
соціальній висхідній шляхом активації своїх здібностей, талантів. Тому для 
глибокого розуміння сутності процесу висхідної вертикальної мобільності 
не достатньо економічного та соціального аналізу. Не менш важливим є 
розгляд психологічних і соціально-психологічних категорій. Проведений 
нами аналіз теоретичних джерел та опитування представників бізнесу 
підтвердили соціально-психологічну специфіку представників підприєм



ницької страти й потребу в психологічній підтримці на шляху висхідної 
вертикальної мобільності.
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У статті концентрується увага на проблемі професійного росту 
особистості і досягнення нею вершин професіоналізму. Розглядаються 
основні мотиваційні чинники, сукупність і певна конфігурація яких 
забезпечує рух особистості в напрямку прогресивної професіоналізації.

Ключові слова: професійний ріст, мотивація, мотиваційна сфера, 
професійна спрямованість.

The article deals with the problem o f  a person’s profdevelopment and his 
her achievement o f  the top ofprofessionalism. The main motivational factors are 
analyzed, which in complex and in certain configuration ensure one’s movement 
to progressive professionalism.

Key words: profdevelopment, motivation, motivational, proforientation.

Постановка проблеми. Проблема реалізації в професійній діяльності 
потенційних можливостей людини з подальшим досягненням нею якнай
вищих вершин її професійної майстерності завжди привертала увагу вче
них як у теоретичному, так і практичному планах. Сьогодні, коли розвиток 
економіки й соціальної сфери суспільства неможливий без високоефек
тивної діяльності його членів, питання професійного росту особистості 
набувають особливої актуальності. Саме кризові явища, які охопили наразі 
соціально-економічну та політичну сфери, підсилили інтерес науковців до 
проблеми професійної реалізації особистості, де професійна діяльність 
займає одне із провідних місць. Оскільки саме професійна діяльність охоп
лює значну частину життя людини й не тільки служить їй засобом для за
доволення основних її потреб, але й виступає одним із соціально значущих
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способів зв’язку людини з навколишнім світом. І саме через повну реалі
зацію своїх потенційних можливостей у професійній діяльності людство 
'Шатне буде здолати кризові явища й забезпечити цим самим новий со- 
ціально-економічний та політичний поступ свого розвитку.

Актуальність дослідження професійного росту особистості як про
цесу її самореалізації зумовлена, в першу чергу, практичними запитами, які 
формуються в умовах сьогоденної економічної кризи, і тих перетворень, 
що відбуваються сьогодні на ринку праці. Це й масові скорочення робочих 
місць, однорідна переорієнтація виробничого комплексу, поява нових і 
скорочення старих професій та інші значні зміни, які інколи драматично 
позначаються на людях. Тому перед психологами, поряд із завданнями на
дання психологічної допомоги людям, які починають або ж змушені заново 
розпочати свою професійну кар’єру, гострими залишаються проблеми, 
пов’язані з дослідженням складових професійного росту особистості та йо
го позитивної динаміки.

І, незважаючи на те, що в зарубіжній і вітчизняній психології існують 
різні підходи до розгляду проблеми професійного росту особистості як ці
лісного явища, пов’язаного із закономірними змінами, що включають кіль
кісні та якісні перетворенння особистості, дослідження, присвячені вивчен
ню саме мотиваційних ресурсів, як першооснови професійного росту осо
бистості, практично відсутні. Звідси метою нашої статті став аналіз моти
ваційної основи професійного росту особистості.

Перш ніж перейти до розгляду основних мотиваційних детермінант, 
що зумовлюють позитивні сторони процесу професійного росту особисто
сті, необхідно уточнити саме поняття “професійний ріст” і тісно пов’язані з 
ним категорії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Отож, для будь-якого 
суспільства питання вдосконалення його членів є надзвичайно актуальним, 
що відмічається багатьма науковцями. Проблема професійного росту осо
бистості й досягнення нею вершин майстерності, сутність даного процесу, 
структури й основних умов його позитивної динаміки розглядається в ро
ботах вітчизняних і зарубіжних науковців (А.Адлер, І.В.Аксьонова, С.ГІ.Бе- 
зносов, О.О.Бодальов, О.М.Забродін, Дж.Келлі, Е.О.Климов, А.К.Маркова,
А.Маслоу, Ю.М.Орлов, К.Роджерс, С.Л.Рубінштейн, К.Юнг та інші). Най
більш успішні спроби аналізу поняття “професійного росту” мають місце в 
психології і педагогіці професійної освіти. Так, Е.Ф.Зеєр під “професійним 
ростом” розуміє постійне вдосконалення технологічної діяльності, збага
чення спрямованості, компетентності і професійно-важливих якостей, під
вищення ефективності трудового функціонування [6]. Професійний і по
садовий ріст є важливим мотиваційним чинником у діяльності більшості 
суб’єктів діяльності. Відсутність можливостей професійного росту, згідно з 
твердженнями Е.Ф.Зеера, часто призводить до погіршення діяльності всьо-
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то трудового колективу. Кожний етап професійного росту особистості 
детермінується суперечностями між особистістю й зовнішніми умовами 
життєдіяльності й суперечностями, які зумовлені внутрішньоособистісни- 
ми у твореннями.

Теоретичний аналіз професіоналізму, проведений В.Я.Синенко [11], 
дає підстави розуміти категорію “професійного росту” особистості як ста
новлення, інтеграцію й реалізацію в професійній діяльності професійно й 
особистісно значущих якостей: здібностей, досягнення професійної успіш
ності в результаті активного перетворення свого внутрішнього світу і спо
собів життєдіяльності.

Як ми зазначали раніше, для більш повного розкриття поняття “про
фесійний ріст” необхідно розглянути й інші, пов’язані з ним категорії, зо
крема “професійна майстерність” і “кар’єрний ріст”.

Що стосується проблеми професійної майстерності, її суті, критеріїв, 
структури та умов становлення, то вона розглядається в роботах Н.В.Кузь- 
міної, В.О.Климова, А.К.Маркової, О.О.Деркача, І.А.Зязюна, Г.М.Когана, 
Н.А.Храніка та ін.

Поняття “майстерність” часто використовується авторами як у на
уково-популярній, гак і в спеціальній літературі. Оперуючи цим поняттям, 
автори, як правило, не визначають його, виходячи з того, що зміст і струк
тура його очевидні. Однак поняття майстерності розкривається авторами 
по-різному. Як показує аналіз літератури, під “майстерністю” розуміють 
або саму професійну діяльність високої ефективності або її якісний рівень, 
або комплекс умінь і навичок, необхідних для неї, або ефективність про
фесійної діяльності, або комплекс властивостей особистості, що забезпе
чують цю ефективність та ін. Автори, які розуміють майстерність як діяль
ність, указують на необхідність розгляду її як із боку зовнішніх проявів, 
так і з боку внутрішніх структур на двох рівнях діяльності: операційно- 
технічному і мотиваційно-особовому.

Як критерії майстерності автори виділяють: ефективність професійної 
діяльності, професійну доцільність, індивідуально-творчий характер діяль
ності, онтимальність у вибиранні засобів і професійну творчість та ін. 
Автори розглядають структуру майстерності через сукупність знань, умінь 
і навичок, через комплекс особистісних властивостей, через компоненти 
професійної праці. Загалом під професійною майстерністю ми розуміємо 
діяльність, яка характеризується високою ефективністю і яка сформувалася 
під час оволодіння нею індивідуальним стилем роботи.

Розглядаючи наступну категорію, таку як “кар’єрний ріст” (кар’єра), 
ми беремо за основу визначення Е.А.Климова, який стверджує, що кар’єра 

не не тільки просування адміністративними сходинками, але й освоєння 
вершин професійної майстерності, оскільки кар’єра -  професійне зро
стання це процес професіоналізації (вибір професії -  оволодіння профе

сією, зміцнення професійних позицій -  оволодіння майстерністю). Резуль
татом кар’єри у такому розумінні є високий професіоналізм людини, досяг
нення професійного статусу [8, с.31-32].

Д.А.Аширов, розглядаючи термін “кар’єра”, дає йому таке тлума
чення: кар’єра -  це успішне, швидке просування в конкретній галузі. 
Успішний кар’єрний зріст розглядається ним як ознака успіху. Таким 
чином, поняття кар’єра припускає просування службовими сходинками й 
пов’язане, перш за все, з розвитком професійних здібностей особистості, 
вдосконаленням її професійних навичок, рівня кваліфікації й т. ін.[1].

Завершуючи розгляд сучасних психологічних поглядів на поняття 
“професійний ріст” і тісно пов’язані з ним категорії, під “професійним ро
стом” можна розуміти ті динамічні зміни особистості, що характеризуються 
формуванням психічних новоутворень, пов’язаних із набуттям особистістю 
професійних знань, умінь і навичок, професійно-значущих якостей особи
стості, що відображають позитивну динаміку особистості на професійному 
полі (В.В.Луніна). Саме готовність особистості до професійного росту 
дозволяє спеціалісту, з одного боку, реалізувати себе, свої професійні плани 
й цілі, орієнтуватися в умовах життя, що постійно змінюються, бути конку
рентоздатним, соціально захищеним, успішним. З другого боку, завдяки про
фесійному росту молодий спеціаліст може розробляти й вводити нові те
хнології у виробництво, творчо справлятися із професійними задачами і про
блемами, розвиваючи, таким чином, ту професійну сферу, в якій він працює.

Загалом, наше звернення до проблеми професійного росту особисто
сті дозволяє розглянути більш детально рух особистості в напрямку про
гресивної професіоналізації, абстрагуючись від регресивних моментів роз
витку, які об’єктивно присутні в змісті поняття “ріст” як такий. Звідси, для 
того, щоб зрозуміти ріст будь-якого психічного утворення, в тому числі і 
професійний ріст, необхідно розкрити внутрішні джерела, які й зумов
люють даний процес. До таких джерел відноситься і мотивація.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз теоретичних 
підходів у проблемі мотивації дозволяє зробити висновок щодо неоднозна
чності тлумачення поняття мотивація і тих мотиваційних феноменів, які 
тісно з нич пов’язані. Це, на наш погляд, зумовлено тією обставиною, що 
дана проблематика розробляється різними авторами незалежно один від 
одного і в різних проблемних контекстах. Водночас, аналізуючи дану проб
лематику, стало можливим виявити специфіку сутності мотивації з позиції 
професійно-особистісного росту особистості. Так, мотив як стійке особи- 
стісне утворення, що визначає мотиваційну сферу особистості, розгляда
ється нами з урахуванням розуміння його внутрішньої структури, в основі 
ікої міститься система компонентів. Мотив виступає у свідомості людини 
UK об’єкт або ціль, на яку направлена, у кінцевому рахунку, поведінка



людини. Тобто мотив — де не що інше як підсумок самовизначення 
суб’єкта в складній структурній задачі.

Що стосується поняття мотивації, то в психології і педагогіці воно 
використовується у двоякому розумінні: як характеристика процесу, який 
підтримує новедінкову активність на відповідному рівні, і як система 
факторів, які детермінують поведінку (потреби, мотиви, цілі, інтереси, 
прагнення тощо). У першому випадку підходи щодо розуміння мотивації, 
мотиву, мотиваційної сфери особистості представлені в дослідженнях
Н.С.Мерліна, К.А.Абульханової-Славської, А.К.Маркової, О.В.Петров- 
ського, Р.С.ІІемова, В.Г.Леонтьєва та ін. Так, К.А.Абульханова-Славська у 
структурі мотиваційної сфери виділяє основні структурні компоненти: 
цінності діяльності, особистості, мотивацію, смислову діяльність. А.К.Мар- 
кова у структуру мотиваційної сфери включає спонуки, ідеали, ціннісні 
орієнтації, потреби, мотиви, цілі та інтереси.

У другому випадку мотивація розглядається як складна система, в яку 
включені ієрархізовані структури, які виступають відносно стійкою єд
ністю елементів, їх відношень і цілісності об’єкта. Наявність різноманіт
ності функцій мотивації показує, що мотивація не тільки передує пове
дінці, але й постійно є присутньою на всіх її етапах. Так, В.Г.Асєєв, дослі
джуючи джерела мотивації, виділяє біосоціальний, психологічний, дина
мічний, змістовний, особистіший її аспекти [3]. В.К.Вілюнас розглядає мо
тивацію з позиції онтогенетичною розвитку й позначає її як особливий 
пласт “образу світу”, який складається з великої кількості пристрасних від
ношень суб’єкта до всього, що відбувається в деякий момент життя [5].

Що стосується зарубіжних досліджень із проблем мотивації, то яскра
вими представниками поєднання особистісного та професійного росту стали 
представники гуманістичної психології (А.Маслоу, К.Роджерс). Ці вчені 
розглядали людину як єдине, унікальне, організоване ціле. А.Маслоу [9] 
вважав, що людина завжди поводить себе як єдине ціле. І центральним ядром 
особистості є мотивація, яка впливає на особистість у цілому. А.Маслоу 
створив завершену концепцію особистісно детермінованого професійного 
розвитку, на вершині якого знаходиться психологічне поняття “самоак- 
туалізація”. Згідно з К.Роджерсом, активність кожної людини регулюється та 
спрямовується об’єднуючим мотивом -  “тенденцією актуалізації” , що “ ... 
полягає в прагненні перебудувати свою особистість і своє ставлення до 
життя, зробивши його більш зрілим... у тенденції до росту та рухові вперед, у 
спонуці до самоактуалізації...” [10]. Цей мотив життєдіяльності і стає 
основною детермінантою особистісного й професійного росту.

Американський учений Дж.Макклеланд уважав, що основою про
фесійної ак тивності є потреба досягнення, “прагнення до успіху в змаганні, 
конкуренції з орієнтацією на певний стандарт якості виконання” [14]. Саме

ця потреба спонукає особистість шукати нові способи втілення власної 
енергії, здібностей і сил.

Відомий зарубіжній науковець, один із фундаторів психології моти
вації Х.Хекхаузен пов’язує мотиваційні тенденції особистості (домагання, 
Очікування) з факторами переживання успіху чи неуспіху своїх дій [12]. 
Пов’язана з мотивами упередженість у поясненні причин успіху чи неуспі
ху виявляється важливою детермінантою самооцінки, близькою до розу
міння мотиву досягнення як системи підкріплення.

Загалом, порівняння цих та інших напрямків у дослідженні феномену 
Мотивації та основних її складових показало, що зближення ідей різних 
наукових шкіл базується на антропологічному принципі, для якого ха
рактерні орієнтація на особистість і комплексність, інтегрованість способів 
Позитивного впливу на її розвиток. Відмінними тенденціями в дослідженні 
феномену мотивації у вітчизняній психології визнана максимальна орієн
тація на фундаментальність досліджень, у зарубіжній -  на конкретну 
Практику.

У нашому розумінні мотивація — це стійке особистісне утворення, 
сукупність усвідомлюваних і неусвідомлюваних психічних факторів, які 
визначають цілеспрямованість дій людини. Звідси, мотивація професійного 
росту може розглядатися як комплекс мотиваційних чинників, що 
спонукають і направляють процес закономірної зміни особистості, що 
характеризується формуванням психічних утворень, пов’язаних із набут
тям особистістю професійних знань, умінь і навичок, професійно-значущих 
якостей особистості, що відображають позитивну динаміку особистості на 
професійному полі.

Структура мотивації професійного росту особистості індивідуальна 
для кожної людини, однак вона має ряд своїх універсальних рис, зумов
лених спільністю соціальної ситуації розвитку особистості й загальною 
структурою мотиваційної сфери особистості у зв’язку з віковими особли
востями. Саме розгляд специфіки мотиваційної сфери та професійної 
спрямованості особистості суттєво конкретизує ставлення питання щодо 
мотиваційної основи професійного росту особистості.

Аналіз філософських, психолого-педагогічних досліджень дозволяє 
визначити основні підходи щодо вивчення структури мотиваційної сфери 
особистості у вигляді таких положень. Мотиваційна сфера -  це складне за 
мотиваційними компонентами й механізмами структурне утворення, 
основні компоненти якого визначають рівень ставлення особистості до 
себе, до самоаналізу, входження в себе, безпосередністю впливу на 
бажання.

У психологічній концепції природи мотиваційної сфери в психології 
мотивації розглядаються як свідомі прагнення до цілей (Е. Горндайк), як 
цілісності, але не все, що цінне, переживається як цінність (Е.Шнрангер),



як динамічна єдність зовнішнього і внутрішнього. Пізнати природу мотива
ційної сфери особистості можливо найбільш успішно при глибокому 
розумінні її внутрішньої структури.

У концептуальній побудові моделі розвитку мотиваційної сфери 
особистості викликають цікавість позиції З.Фрейда, який обгрунтував 
спрямованість людського розвитку; А.Маслоу, який відкрив мотивацію 
росту як прагнення особистості актуалізувати свій потенціал; Е.Фромма -  
засновника гуманістичного підходу до особистості з орієнтацією особи
стості на мотиваційну модель влади над собою; К.Хорні, яка розглядає 
розвиток мотиваційної сфери особистості залежно від небезпеки ворожого 
світу та ін.

Вітчизняними ж науковцями виділяються також декілька аспектів 
поняття “мотиваційна сфера особистості”. Так, Л.І.Божович під мотива
ційною сферою розуміє ієрархію мотивів на основі їх усвідомлення й 
узагальнення в поведінці й діяльності. О.М.Леоньєв зіставляє дане поняття 
із процесами усвідомлення об’єктивних закономірностей, розуміння 
значень смислу для себе.

Загалом, у дослідженнях, які вивчали мотиваційну сферу особистості 
професіонала в його професійно-особистісному рості, відкривається тен
денція розкриття структурних утворень мотиваційної сфери особистості і 
діяльності, включаючи: мотивацію професійної орієнтації і самовизна
чення; мотивацію професійного вибору, мотивацію научіння, мотивацію 
розвитку професійних здібностей, мотивацію рівня професійної підготовки 
сучасного спеціаліста.

1 Іідсумовуючи вищесказане, мотиваційна сфера особистості визнача
ється розвинутою структурою установок, мотивів, мотивації, самосвідо
мості й самовизначенням, переживанням почуття задоволеності або невдо
воленості від результатів своєї поведінки.

Важливою складовою мотиваційної сфери особистості як сукупності 
мотиваційних утворень є професійна спрямованість, формування якої утво
рює основний зміст самовизначення і професійного росту особистості. Ево
люція виникнення професійної спрямованості, у загальному вигляді, як 
показано в дослідженнях Л.І.Божович, зумовлена вже сформованими до 
цього часу якостями особистості, її поглядами, прагненнями, переживан
нями та ін. [4].

Загалом, у понятті “професійна спрямованість” можна виокремити 
сторони, що виражають її змістовну і динамічну характеристики (В.І.Ко
вальов, О.М.Леоньєв, Р.С.Нємов, П.М.Якобсон та ін.). До змістовної 
характеристики відносять повноту і рівень спрямованості, до динамічної -  
її інтенсивність, тривалість і стабільність. Що стосується повноти та рівня 
спрямованості, то вони мають змістовно-особистісну характеристику про
фесійної спрямованості й значною мірою забезпечують її морально-дина

мічні особливості. Вибіркове ставлення до професії найчастіше розпочи
нається з виникненням приватних мотивів, пов’язаних з окремими гранями 
змісту певної діяльності або процесом тривалості чи з якими-небудь 
зовнішніми атрибутами професії. За певних умов, як стверджує О.А.Ігна- 
тюк, значущими для людини можуть стати багато факторів, пов’язаних із 
професією, зокрема: її творчі можливості; перспективи професійного 
росту; престиж професії; її суспільна значимість; матеріальні та інші умови 
праці тощо. Це, у свою чергу, свідчить про те, що професійна спрямова
ність базується на широкому колі потреб, інтересів, ідеалів, установок та 
інших мотиваційних чинників людини. Чим повніша професійна спрямо
ваність, тим різнобічнішим буде процес професійного росту особистості.

Таким чином, одна із форм розвитку професійної спрямованості поля- 
ц с  в збагаченні її мотивів. Які ж мотиви лежать в основі професійної 
Спрямованості, забезпечуючи при цьому позитивну динаміку мотивації 
професійного росту особистості загалом?

Даючи відповідь на поставлене запитання, зауважимо, що мотиви, які 
лежать в основі професійної спрямованості особистості і які напряму 
визначатимуть позитивні тенденції професійного росту особистості, неод
норідні за своїм походженням і за характером зв’язку з професією. У цьому 
плані досить цікавою, на наш погляд, є класифікація таких мотивів, роз
роблена О.А.Ігнатюк. До першої групи відносяться мотиви, що виражають 
потребу в тому, що буде становити основний зміст професії [13]. Друга 
ірупа мотивів пов’язана з відображенням деяких особливостей професій у 
суспільній свідомості (мотиви престижу, суспільної значущості професії) 
[5]. Третя група представлена мотивами, що виражають раніше сформовані 
потреби особистості, актуалізовані при взаємодії із професією (мотиви 
саморозкриття і самоствердження, матеріальні потреби, особливості 
характеру та ін.) [4]. Четверту групу становлять ті мотиви, які виражають 
особливості самосвідомості в умовах взаємодії із професією (переконання 
у  власній придатності, в оволодінні належним творчим потенціалом, у тім, 
що обраний професійний шлях є саме твоїм покликанням та ін.) [7; 12]. І 
завершує дану класифікацію п’ята група мотивів, що виражають 
зацікавленість людини до зовнішніх, об’єктивно несуттєвих атрибутів 
професії. Зокрема, саме ці мотиви й породжують прагнення до окремих 
“романтичних” професій. Безсумнівно, що зазначені вище групи мотивів, 
як стверджує О.А.Ігнатюк, нерівноцінні за значенням для розвитку 
особистості в умовах конкретної діяльності. Як відзначав П.А.Шавір: 
"Мотив, органічно пов’язаний зі змістом або процесом діяльності, 
забезпечує ту увагу до неї, ту захопленість, що приводить до розвитку 
відповідних здатностей. Цей мотив спонукає людину оцінювати себе, свої 
знання, своє вміння й моральні якості у світлі вимог даної професійної



діяльності. Тим самим цей мотив є найважливішою психологічною 
передумовою самовиховання” [ 13, с.29].

Висновки. Підводячи загальні висновки, зазначимо, що проблема 
професійного росту особистості є надзвичайно актуальною сьогодні й 
продиктована тими практичними запитами, які формуються в умовах 
сучасної економічної кризи, і тих перетворень, що відбуваються нині на 
ринку праці.

Проведений нами теоретичний аналіз цієї проблеми дає підстави ро
зуміти категорію “професійного росту” особистості як відповідні динамічні 
зміни, що характеризуються формуванням психічних новоутворень, 
пов’язаних із н абутім  особистістю професійних знань, умінь і навичок, 
професійно-значущих якостей особистості, що відображають позитивну 
динаміку особистості на професійному полі.

Звернення до проблеми професійного росту особистості дозволило 
нам розгляну ти й розкрити ті внутрішні джерела, сукупність і певна кон
фігурація яких забезпечує рух особистості в напрямку прогресивної профе
сіоналізації, абстрагуючись від регресивних моментів розвитку, які об'єк
тивно присутні в змісті поняття “ріст” як такий.

До основних внутрішніх джерел, які зумовлюють професійний ріст 
особист ост і, відноситься мотивація як стійке особистісне утворення, сукуп
ність усвідомлюваних і неусвідомлюваних психічних факторів, які визна
чають цілеспрямованість дій людини. Звідси, мотивацію професійного 
росту розглядаємо як комплекс мотиваційних чинників, що спонукають і 
направляють процес закономірної зміни особистості, що характеризується 
формуванням психічних утворень, пов’язаних із набуттям особистістю 
професійних знань, умінь і навичок, професійно-значущих якостей особи
стості, що відображають позитивну динаміку особистості,на професійному 
полі.

Ураховуючи гой факт, що основні структурні компоненти мотивації 
професійного росту особистості є індивідуальними для кожної людини, ми 
зробили спробу виділити ряд універсальних ознак, зумовлених, на наш по
гляд, спільністю соціальної ситуації розвитку особистості й загальною 
структурою мотиваційної сфери особистості у зв’язку з віковими особли
востями. Саме такий підхід щодо розгляду специфіки мотиваційної сфери 
та професійної спрямованості особистості суттєво конкретизував відповіді 
на питання щодо мотиваційної основи професійного росту особистості.

Загалом, розгляд основних підходів щодо вивчення проблеми про
фесійного росту дозволив визначити зміст даного поняття, зафіксувати 
основні суперечності цього процесу й констатувати, що основною рушій
ною складовою позитивної динаміки особистості у своєму професійному 
рості є її професійна мотивація.
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У статті на прикладі українського католицизму аналізуються 
принципи і підходи до реалізації соціальної мобільності Католицької церк- 
т  Узагальнюється як загальнокатолицький, так і український історичний 
досвід соціального служіння церкви.

Ключові слова: український католицизм, громадянське суспільство, 
релігія, соціальна мобільність, ідентичність християнства.

In the article, on the example o f  the Ukrainian Catholicism, are analyzed 
principles and points o f  view fo r  realization social mobility o f  the Catholically 
Church. Are summarized (generalized) as a catholically so a Ukrainian 
historical experience o f  social work.

Key words: Ukrainian Catholicism, civil society, religion, social mobility, 
identity o f  Christianity.

Постановка проблеми і завдання. Соціальна мобільність Церкви 
набула сьогодні особливої актуальності в контексті становлення громадян
ського суспільства в Україні і місця в цьому процесі релігії, оскільки 
глибоке дослідження цієї проблеми сприяє висвітленню не лише її об’єк
тивного сучасного розуміння й аналізу в контексті демократизації україн
ського суспільства, але й соціальної ролі в цьому процесі релігійних кон
фесій, зокрема християнських церков. Розгляд останнього аспекту дослі
джень у контексті сучасного аджорнаменто як соціального діалогу церкви 
Із суспільством є невіддільним від витворення історично об’єктивної кар
тини церковно-богословської ідентичності провідних християнських цер
ков та їх ролі у формуванні сьогоднішнього громадянського суспільства в
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Україні як поліконфесійного утворення з чітко визначеними домінантами -  
православною, і рско-католицькою та протестантською [1, с.8; 20].

Українська католицька церква — історично-еклезіологічна та бого
словсько-літургійна спадкоємиця Київської церкви - за свою більш ніж ти
сячолітню історію нагромадила значний досвід співпраці із суспільством у 
різноманітних сферах його діяльності, зокрема в суспільній. Упродовж 
усієї української історії ця церква завше виступала активним і мобільним 
чинником єднання суспільства в царині розв’язання духовно-культурних, 
соціально-економічних і суспільно-політичних проблем. Ііце Київська 
церква, об’єднавши Київську Русь у централізовану християнську державу, 
стала надійним засобом національної самооборони від виливів Візантійсь
кої й Московської церков і соціальної організації та вдосконалення су
спільства завдяки своєму активному виливові на всі його сфери [18, с. 10— 

’ ’ І' Актуальність дослідженим. Вивчення історичних коренів та гене
зису соціального вчення українського католицизму, як органічної скла
дової світового католицизму, особливо важливої складової частини цього 
вчення проблеми становлення громадянського суспільства набуло особ
ливої актуальності у зв’язку з розбудовою незалежної У країнської держави 
та становленням УКЦ після її легалізації. Досліджувана проблема має 
також екуменічну актуальність у контексті сучасних міжцерковних і 
суспільно-політичних стосунків в Україні. Саме етноконфесійна специфіка 
цих стосунків надає їм особливого духовно-емоційного забарвлення, збага
чуючи сьогоднішній український суспільний процес колосальним істо
ричним досвідом, усталеною віками християнською традицією [20].

Тому сьогодні особливо важливим є аналіз богословсько-історичних 
коренів, процесу становлення та сучасного бачення соціальної дії церкви в 
контексті становлення громадянського суспільства та її місії в суспільному 
вченні католицизму, зокрема українського католицизму. Дослідження цієї 
проблеми є актуальним і з позицій відтворення об’єктивної картини іден
тичності та суспільної ролі Української католицької церкви (УКЦ), за якою 
історично закріпилася не зовсім об’єктивно вмотивована назва “Українська 
греко-католицька церква” (УГКЦ), як однієї із традиційних українських 
християнських церков, з одного боку, а з другого -  як органічної складової 
Вселенської церкви, яка сорок років тому на П Ватиканському соборі зіні- 
ціювала аджорнамеито як гармонізацію ставлення церкви до суспільних 
проблем людства. Рішення цього собору не лише перенесли Католицьку 
церкву в самий епіцентр сучасних суспільних проблем, якими вона не ли
ше переймається, але й багато з них успішно розв’язує; це також підвищи
ло її соціальну мобільність і принесло їй авторитет в усьому світі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика церковного 
аджорнамеито, з огляду на складні історичні події в житті УКЦ й України

останніх шістдесяти років, відносно мало досліджена в українській бого
словській та релігієзнавчій літературі -  лише від часу легалізації цієї 
церкви питання суспільного вчення та її діяльності набули активного роз
гляду, натомість суспільне вчення Католицької церкви реалізується вже 
понад сто років [6]. Відтак в українському католицизмі після Другої 
світової війни ці проблеми були предметом наукового розгляду лише в 
діаспорі [9].

Як засвідчує українська історіографія, вже від початків Київської 
церкви її християнське суспільне вчення, засади якого були сформульовані 
київським митрополитом Іларіоном (1051-1054), заклало релігійні основи 
державної влади, що у свою чергу склало засадничу духовну базу в об’єд
нанні розрізнених племен Київської Русі в один український народ та за
клало початок українського історичного процесу [2, с.49-51]. Цей процес 
виявив і закріпив також універсальні цінності української культури, знач
ною мірою базовані на цінностях Євангелія, а церква стала об’єднуючим, 
консолідуючим фактором витворення на євангельських засадах національ
ної спільноти та розвитку українського суспільства. Тим самим раннє укра
їнське християнство вже від самих початків духовно солідаризувалось із 
християнською Європою, для якої Євангеліє, як наголошує папа Іван 
Павло II в Апостольському посланні “Ecclesia in Europa”, і до сьогодні за
лишається джерелом надії як в особистому, так і церковно-державному 
житті [24, с.38-40]. Саме завдяки новій євангелізації класичне католицьке 
суспільне вчення не лише яскраво виявило свою соціальну мобільність, але 
й змогло сьогодні суттєво розширити діапазон досліджуваних проблем, 
включивши в нього аналіз питань гармонійного співіснування особи і су
спільства на євангельських і морально-етичних засадах із позицій дотри
мання прав і духовних свобод особи, а також аналіз підходів до проблем 
побудови громадянського суспільства з урахуванням його релігійних реа
лій, зокрема справедливості.

Саме справедливий порядок у суспільстві й державі є, як наголошує 
папа Бенедикт XVI в енцикліці “Deus caritas est” -  “Бог є любов”, централь
ним завданням політики, оскільки держава, яка декларує себе справедли
вою, не може руйнувати релігії, але мусить гарантувати її свободу і спо
кійний розвиток для різноманітних релігій. Церква ж як суспільне “ви
раження християнської віри має свою незалежність і на основі віри живе у 
формі спільноти, яку держава повинна респектувати. Обидві сфери є розді
леними, але завше залишаються у взаємній відповідальності11 за долю лю
дини [21, с.35—36]. Відтак церква і держава в Україні у виконанні своїх 
завдань повинні діяти як партнери, не допускаючи взаємної залежності, 
оскільки для держави є особливо цінним столітній досвід церкви в збере
женні родини та в розвитку освіти як важливих громадянських чинників 
поступу українськог о суспільства.



Досвід українського католицизму є цінним для науки і влади, на
йперше тим, що н ньому реалізований засадничий принцип католицького 
суспільного вчення про владу принцип виконання влади як служіння на
родові й поваги до головних прав людини, в основі якою, згідно із сучас
ним католицьким суспільним ученням, повинна бути покладена справед
лива ієрархія суспільних вартостей і мудре виконання владою “розпо
дільчої справедливості” [8, с.514].

Християнські моральні вимоги до демократії сьогодні є невід’ємною 
складовою католицької суспільної доктрини, а сучасна філософська та 
політологічна думка все більше уваги приділяє цим вимогам, особливо 
важливій їх складовій проблемі свободи особи, зокрема в контексті дис
курсу про свободу особи, яка впливає на розв’язання проблеми взаємо- 
пов’язаностї свободи буття й толерантності як у християнському, так і в 
політичному житті. Ця проблема є актуальною і в практиці творення полі
тичного суспільства на засадах взаємної домовленості людей як добро
вільної незалежної спільноти громадян, які виступають ядром громадян
ського суспільства та є джерелом демократичної легітимності влади [11]. 
Також свобода особи виступає засадничим принципом у контексті ви
значення реального місця церкви в суспільстві, а тому в сучасній україн
ській філософії та релігієзнавстві проблема свободи особи розглядається 
невіддільно від проблеми свободи духу, бо “сутністю духу є свобода і, від
повідно, духовне визрівання людини й народу визначає їх міру і сутність 
свободи” 114, с.38 39].

Відтак універсальне наповнення християнського тлумачення свободи 
совісті безпосередньо корелюєгься із ггроцесом побудови в Україні грома
дянського суспільства, оскільки, як підкреслює А.Колодний, суспільний 
універсалізм українського християнства, яке вггродовж останнього тися
чоліття української історії було невід’ємною складовою життя українців і 
виступало “еталоном всенародної релігії”, отримав реалізацію в тому, що 
христ иянство було й залишається “громадянського релігією”, яка є не лише 
супутником цієї історії, а тому потребує подальшого вивчення й упрова
дження в процес побудови громадянського суспільства [10, с.266]. Це є 
актуальним також і з позицій запобігання міжконфесійігим протиставлен
ням і протистоянням та націоналістичним спотворенням громадянської 
релігії, як це має місце в Росії [17, с.111].

Християнське розуміння свободи є дуже важливою складовою хри
стиянської концепції організації г ромадянського суспільства, оскільки сво
бода є основоположною християнською реалією, яка проявляється в усіх 
сферах християнського житія, бо в ній виявляється найвище право і мож
ливість вільного вибору людини між добром і злом. При цьому вибір на 
користь зла є надужиттям свободи й веде до неволі гріха й до приниження 
гідності людини [23, с. 124], а тому, на переконання кардинала Й.Ратцін-

ісра, свобода реалізується сповна годі, коли добро охоплює якнайширші 
сфери людської діяльності, поширюючи тим самим самі можливості люд
ської діяльності, і, навпаки, ця сфера дії свободи звужується тоді, коли 
людина, вживаючи особисту свободу, говорить добру “ні” [22, с.79].

У християнській суспільній філософії категорія свободи особи неро
зривно пов'язана з поняттям збереження гідності особи, гга чому ггагологггує 
декларація II Ватіканського собору про релігійну свободу “І'ідність люд
ська” -  “Dignitatis humanae”, в якій підкреслюється, що людина покликана 
шукати й прийняти пізнану ггравду без будь-якого зовнішнього примусу й 
зг ідно з духовного свободою та усе своє життя впорядковувати відповідно 
до вимог правди, в першу чергу релігійної ггравди [3, с.375]. Тобто Собор 
на прикладі релігійної свободи як однієї із засадничих різновидностей сво
боди буття людини веде мову про збереження гідності людини як осново
положного, універсального принципу дотримання справедливого публіч
ного ладу, ггри цьому Собор виявляє пошанування гге тільки до віруючих 
людей, які шукають вищезгадану правду, але й до тих, хто гге виконує 
обов’язку пошуку християнської ггравди -  людей невіруючих, шануючи 
свободу віросповідаггня, що базується на гідності людини, яка є основою 
для релігійної толерантності і християнської солідарності [7, с.5 -6].

Для Української католицької церкви християнська солідарність і 
релігійна толерантність є яскравими виявами мобільності цієї церкви й 
невід’ємними складовими її суспільного вчення, яке схвалює співпрацю 
кожного громадянина для загального добра і процвітання, а участь като
ликів у громадському житті вважається загальним правилом. Разом із тим 
ця церква наголошує, що недопустимим є її затягування в якусь партію, а 
домагання її підтримки для перемоги над гголітичними супротивниками 
означає велике зловживання релігією не лише з позицій порушення сво
боди вибору членів церкви, але й з огляду на абсолютну незалежність УКЦ 
“від будь-якого іншого суспільства у своєму походженні та у своїй суті, у 
своєму існуванні та у своїх правах” [5, с.76].

В умовах розбудови громадянського суспільства в Україні об’єктивно 
необхідними й надзвичайно важливими для українського католицизму є 
чітке окреслення й вироблення кінцевої мети державотворення, а також 
формування, з урахуванням українського християнського досвіду та 
сучасної суспільної позиції Католицької церкви, чітких ціннісних націо
нальних критеріїв побудови громадянського суспільства, які б узгоджу
вались із загальнолюдськими цінностями. Це є актуальним та оправданим у 
силу того, що цілі й суспільно-творчі зусилля влади й церкви, як було 
показано вище, є односпрямованими і доповнюючими, які не гальмують, а, 
навпаки, прискорюють ггобудову громадянського суспільства в Україні як 
відкритого демократичног о суспільства.



Підсумком суспільної діяльності УКЦ упродовж останнього десяти
літки, виявом її соціальної мобільності та її результативним внеском у 
розвиток засад розбудови в Україні громадянського суспільства став гак 
званий “Суспільний дороговказ віруючого”, своєрідний “декалог”, який 
містить десять основних принципів суспільної новедінки віруючих УКЦ, 
затверджений 2002 року синодом цієї церкви. Основу цього “Суспільного 
дороговказу” “декалогу” суспільної діяльності українського католицизму 

склали принципи, які окреслили шлях морально досконалого приватного, 
сімейного й суспільного життя християн. Па переконання О.Недавньої, 
показовим у “Дороговказі” є те, “що в усіх пунктах так чи інакше закла
дається адекватне бачення ролі індивіда в демократичному гро
мадянському суспільстві як вільної одиниці, свобода якої забезпечується 
повагою до свобод інших та свідомістю солідарності у спільноті. ... Будучи 
квінтесенцією суспільно значущих настанов УГКЦ, “Суспільний доро
говказ віруючого” є ланкою у послідовній стимуляції церквою у своїх 
вірних свободи вибору й персональної відповідальності за неї кожного”
113, с.88 89].

Зокрема, цей документ вимагає від українських католиків жити вірою 
і надією в Ісусі Христі за вченням Церкви; допомагати суспільству через 
своє особисте життя, шануючи в кожній людині образ Божий, уникаючи 
забобонів і ворожби; шанувати своє тіло, не оскверняючи його алкоголем, 
тютюном, наркотиками, сексуальною розбещеністю, а протиставляти їм 
мудрість і силу Євангелія га християнську мораль; впливати на засоби 
масової інформації; сумлінно виконувати свої обов’язки, докладаючи зу
силь до подолання розбрату, злоби й ненависті між людьми, поціновуючи 
суспільну єдність; оберігати житія та допомагати хворим, беззахисним і 
безправним; зберігати чистоту життя, плекаючи подружню любов і вір
ність, зміцнюючи на християнських засадах родину. В основу матеріальних 
відносин УКЦ кладе безкорисливість, незазіхання на суспільні чи особисті 
матеріальні цінності, поборювання хабарництва, пошанування правди, 
справедливі закони й протидію всім видам насильства. Не оминуло су
спільне вчення УКЦ й екологічних питань: “Суспільний дороговказ” закли
кає до шанування й розсудливого користування природними багатствами 
Землі дару Бога [16, с.165].

“Суспільний дороговказ віруючого” став також своєрідною квінт
есенцією, інтегральним виразником соціальної мобільності УКЦ, в якому 
знайшло сконцентроване відображення католицьке соціальне вчення, в 
основі якого лежи ть реалізація соціальної дії церкви на трьох взаємопов’я
заних рівнях, загальноприйнятих у сучасному католицизмі: на євангель
ському, через дотримання моральних засад науки Христа та дії природного 
морального закону, підпорядкованого розумові, а не природному інстинк
тові, а також па історичному й на есхатологічному рівнях. Ці рівні со

ціальної дії Католицької церкви трактуються в її сучасній теології й 
соціології як основні структурні складові суспільства -  гак званої “ци
вілізації любові”, яку, за висновком одного з авторів цього поняття Патріка 
де Лоб’є, слід розглядати не як кінцеве досягнення, а як приготування до 
кінця історії через вибір Католицькою церквою напряму розвитку су
спільства на основі природного морального закону й заповідей Христових 
блаженств [4, с.258-259]. Саме цей закон сприяє розвитку природних 
задатків людини щодо творення добра й ухиляння від зла, а заповіді 
блаженств прославляють те, що світ не цінує: бідність, моральну чистоту, 
смиренність, покірність, і саме ці християнські першооснови забезпечують 
витворення духовних основ цивілізації любові. Відтак ці християнські 
засади вдосконалення суспільства допомогли церкві піднестися з особи
стого й локального рівня соціальної дії, в основі якого лежить першо
чергове завдання й місія церкви “достукатись” до душі кожної людини за 
допомогою слова й дієвих орієнтирів життя, щоб допомогти їй осягнути 
вічне життя, до вироблення позиції церкви щодо сучасних соціальних 
процесів га глобальної тактики участі її в цих процесах.

Сучасна система суспільної пасторальної діяльності УКЦ характе
ризується надзвичайно великою багатогранністю й різноманітністю об’єк
тів душнастирської опіки, що зумовлено як прагненням церкви до віднов
лення минулого досвіду й надбань церкви в галузі суспільної діяльності 
через витіснення її з природних для неї сфер духовної й освітньо-виховної 
діяльності в комуністичний час, гак і активним реагуванням УКЦ на 
суспільно-духовні й соціальні виклики сучасної України, яке дозволило цій 
церкві набути за п’ятнадцять років вільної праці значний пасторальний 
досвід. Такий досвід є вагомим творчим розвитком і національною адап
тацією глибоких й ефективних концепцій соціального служіння Като
лицької церкви [9].

Хоча УКЦ і вийшла з підпілля ослабленою в пасторальному відно
шенні, однак нині вона спромоглася виробити конкретні реальні бого
словсько-пасторальні відповіді на українські духовно-суспільні виклики, 
які засвідчили, що в українському католицизмі не лише відбувається про
цес творчого втілення в суспільне життя надбань католицької соціальної 
доктрини, але й відбувається процес напрацювання української версії 
католицького аджорнамеито як важливої складової становлення сучасної 
практичної теології українського католицизму як одного з виразників 
Характерної для сьогоднішніх українських церков своєрідної теології, яку в 
Сучасному релігієзнавстві прийнято іменувати “теологією посттоталіта- 
ризму”.

Серед численних суспільних об’єктів соціальної та духовної діяль
но сті УКЦ особливе місце займає спеціальне душпастирювання -  характер
ний виразник українського католицького аджорнамеито. До спеціального



душнастирювання перш за все відноситься духовна опіка над службовцями 
силових відомств Української держави - армії та міліції, над ув’язненими, 
а також душнастирювання над хворими, туристами й морське душпас- 
тирювання, душнастирювання шкільної та вузівської молоді, родини. Ці 
види душнастирської діяльності є надзвичайно актуальними сьогодні не 
лише для українського католицизму, але й для всіх релігійних організацій в 
Україні у зв’язку з побудовою в ній громадянського суспільства й актив
ною участю в цьому процесі християнських церков на засадах аджорна
менто. Згаданим видам душнастирювання також відводиться важливе 
місце в душпастирському плані стратегічного розвитку УКЦ [15].

Особливим виразником соціальної мобільності Української като
лицької церкви є її харитагивна діяльність церкви, яка е характерним ви
разником українського католицького аджорнаменто, харитативні традиції 
якого стали прямим продовженням соціальних традицій київського хри
стиянства.

Сучасне католицьке розуміння благодійницької діяльності церкви 
базується на засадах любові й милосердного ставлення до всіх людей, на 
принципі допомагання багатих бідним й удосконаленні суспільного устрою 
з метою не стільки подолання наслідків, скільки ліквідації причин бідності 
й усякого зла на засадах справжньої поваги й пошанування гідності тих, 
хто потребує допомоги, тобто на засадах “автентичного євхаристійного 
служіння11 єпархіальних і парафіяльних спільнот. Відтак християнський 
карітас є, насамперед, відповіддю на конкретні нагальні потреби страж
даючих. При цьому харитативна місія церкви повинна бути незалежною від 
партій та ідеологій, оскільки, наголошує папа Бенедикт XVI, ця місія не 
може допомагати зміні світу через ідеологію й не може слуїувати світовим 
стратегіям, “але є актуалізацією тут і зараз любові, котрої людина потребує 
завжди... Більш того, карітас не може бути засобом до того, що сьогодні 
окреслюється іменем прозелітизму, бо він не практикується для осягнення 
інших цілей, окрім любові11 [21, с.43-45; 19, с.116].

Висновок. Підводячи підсумок аналізу історичних коренів, станов
лення й сучасних засад суспільного вчення українського католицизму та 
узагальнюючи досвід соціальної мобільності УКЦ як її суспільного 
аджорнаменто в питаннях розбудови громадянського суспільства в Україні 
та духовно-соціальної опіки над її народом, слід підкреслити, що 
український католицизм спадкоємець київського християнства -  від своїх 
ночатків засвідчив успадкування підходів християнства київської традиції 
до суспільних питань. При цьому український католицизм у суспільних 
питаннях упродовж усієї своєї історії дотримувався христоцентричних 
засад цього християнства до бачення ролі християнських істин у розбудові 
суспільства, серед яких визначальною було й залишається пошанування 
людської особи й основоположних людських цінностей та дотримання хри

стиянських моральних норм -  тривкого фундаменту демократії та спра
ведливого й мирного співжиття людей. У питаннях побудови громадян
ського суспільства в Україні український католицизм як основа християн
ської концепції цієї побудови розглядає свободу особи, яка є фундамен
тальною християнською реалією та є нерозривно пов’язана з пошануван
ням гідності особи, а також із християнською солідарністю, релігійною 
толерантністю й пошануванням справедливості й природного права люди
ни як найвищих конституційних засад громадянського суспільства. Ці 
принципи мобільної соціальної дії УКЦ отримали свій розвиток та со
ціальну адаптацію і в царині спеціального душпастирювання -  духовної 
опіки й допомоги воїнам, хворим, засудженим, працівникам міліції, тури
стам, паломникам, морякам, учнівській і вузівській молоді та родині.

В іншій вагомій царині соціальної мобільності українського като
лицизму - у благодійній діяльності -  Церкві вдалося піднести благодій
ність на новий, значно вищий рівень, ніж традиційне благодійництво за
ради “кусня хліба” і “шматки від голизни”, як його традиційно характе
ризують релігієзнавці, оцінюючи сучасну соціальну діяльність церков [10, 
с.257]. При цьому сьогодні лише українському католицизмові з-поміж 
інших українських конфесій удалося піднятись над цією елементарною, а 
інколи й примітивною благодійністю й зреалізувати комплексну стратегію 
її організації. Відтак сьогоднішній соціальний потенціал українського като
лицизму реально й постійно наближається до обсягів, адекватних соціаль
ним потребам українського суспільства, що є свідченням значних перспек
тив соціальної місії УКЦ, завдяки послідовному й неухильному дотри
манню нею Христових засад доброчинності й широкомасштабній допомозі 
української діаспори та всього католицького світу з метою виховання в 
людей совісті й формування культури, яка б дійсно відповідала всім 
потребам людини.

Підтвердженням вищезазначеному є те, що сьогодні серед суспільних 
об’єктів соціальної та душнастирської діяльності УКЦ, базованої на 
здобутках католицького соціального вчення, виділяється ряд визначальних 
прикмет суспільного служіння цієї церкви, серед яких першочерговою є її 
солідарність з людиною і суспільством, яке український католицизм 
розглядає як “цивілізацію любові”, побудовану на засадах євангельського 
іуманізму та принципу суспільної “субсидійності” з урахуванням усього, 
більш ніж столітнього досвіду суспільного служіння УКЦ, доктринальні 
положення якого закріплені в згаданому “Суспільному дороговказі 
віруючого”. З-поміж численних суспільних об’єктів соціального й 
духовного служіння УКЦ провідне місце належить різним формам 
спеціального душнастирювання, суспільному служінню мирян і харита- 
тивній діяльності церкви, які є яскравими виразниками українського като
лицького аджорнаменто.
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Стаття присвячена дослідженню проблеми суб'єктивного досвіду 
особисті у  контексті соціальної мобільності. У статті розглядається 
проблема тендерного стереотипування, розкриваються особливості фор
мування гендерних стереотипів суб'єктивного досвіду індивіда. На основі 
емпіричного матеріалу здійснено аналіз основних стереотипів-концептів 
суб ’активного досвіду чоловіків і жінок.

Ключові слова: суб’єктивний досвід, гендерні стереотипи,
стереотипи-концепти, гендерний досвід, концепт.

Research o f  a problem o f  subjective experience o f  the person in a context 
o f  social mobility is article purpose. In article the problem o f  gender 
stereotypification is considered. Also features o f  formation o f  gender stereotypes 
o f  subjective experience o f  the individual reveal. By results o f  empirical 
researches the basic stereotypes-kontseptes o f  subjective experience o f  men and 
women are analysed.

Key words: subjective experience, gender stereotype, stereotype-concept, 
gender experience, concept.

Постановка проблеми. У сучасних умовах різких трансформацій і 
змін, які відбуваються у світі і в нашому суспільстві зокрема, особливо 
актуальними для соціально-психологічних наук є питання дослідження 
соціальної мобільності людини. Важливим є з’ясування механізмів форму
вання особистості в умовах соціальної мобільності, визначення умов, які 
сприяють адаптації індивіда до нових умов, а які ускладнюють такі про
цеси. У такому контексті, на нашу думку, актуальності набувають питання
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дослідження гендерного аспекту проблеми соціальної мобільності. Адже 
стать є однією з найбільш константних детермінант розвитку особистості, 
яка значною мірою визначає існування людини у світі. Формується психо
логічна стать у процесі соціалізації, в ході якої відбувається засвоєння 
норм, стереотипів, моделей статеворольової поведінки, які є загальноприй
нятими в суспільстві й відображають його культурно-історичний досвід. У 
результаті соціалізації формується гендерний досвід в індивіда певної 
сгаті, який значною мірою визначає його самовиявлення.

Важливе значення у формуванні досвіду особистості відіграють соці
альні стереотипи, які засвоюються індивідом автоматично, починаючи з 
ранніх етапів соціалізації, зокрема статеворольової, і визначають змістові 
характеристики Я. У міру дорослішання такі стереотипи інтеріоризуються, 
утворюючи внутрішні латентні структури суб’єктивного досвіду, які ми 
називаємо стереогипами-концептами. Процес гендерного стереотипування, 
як і соціального в цілому, має як позитивні, так і негативні сторони. З 
одного боку, гендерні стереотипи сприяють адаптації індивіда до соціуму, 
з другого -  заважають засвоєнню нового досвіду, часто блокують повно
цінну самореалізацію та самоздійснення особистості, ускладнюють проце
си соціальної мобільності. Зміна соціальних умов спричинює формування 
новою досвіду людини, і хоча такі процеси є досить складними, тривалими 
в часі, які можуть супроводжуватися кризовими переживаннями, вони є 
необхідними для адаптації індивіда. Тому метою статті є розкриття 
динаміки сгереотипів-концептів індивідуальної свідомості чоловіків і 
жінок у нових соціальних умовах.

Перш ніж розглянемо динаміку стереотипів-концептів суб’єктивного 
досвіду чоловіків і жінок, обґрунтуємо застосування поняття “концепт” для 
аналізу суб’єктивного досвіду людини.

Поняття “концепт” визначається науковцями як мінімальна одиниця 
досвіду, як елемент досвіду, який вербалізується за допомогою слова; як 
особлива структура репрезентації досвіду у свідомості; як мисленнєве 
утворення, яке відображає ментальні і психічні ресурси нашої свідомості. 
Проблемі вивчення концептів присвячені численні праці як зарубіжних, так 
і вітчизняних дослідників: В. фон Гумбольдта, Б.Уорфа, Дж. Лаккофа,
Н.Д.Арутюнова, А.О.Леонтьєва, Д.С.Лихачова, Ю.С.Степанова, І.О.Стер- 
ніна та ін.

У когнітології концепт відіграє роль посередника між словом і 
реальністю, а тому концепт -  це весь потенціал значення слова, який вклю
чає в себе, крім основного змісту, суб’єктивний, який створений індивідом 
і перевірений ним на практиці. Формування системи концепів людини 
визначається національно-культурними, соціальними, груповими, 
тендерними установками, індивідуально-особистісними особливостями. У 
свідомості людини концепти утворюють певну структуровану систему, яка
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відображає його картину світу. У кожній культурі модель світу складається 
із цілого ряду універсальних концептів і констант культури, але в кожного 
народу між цими концептами існують свої, особливі співвідношення, які 
створюють основу національного світогляду, зокрема того, що визначає 
тендерну поляризацію. Завдяки системі концептів відбувається, як зазначає 
М.Нпштейн, “пакування” досвіду. Тому для нас виявляється важливим 
з’ясувати, яким чином відбувається усвідомлення досвіду в нашій культурі 
чоловіками й жінками, а це, на нашу думку, є можливим годі, коли виявити 
систему концептів індивідуальної свідомості людини.

З приходом у світ людина стає невід’ємною частиною складної соці
альної системи. Перед нею постає завдання адаптації до умов системи, 
прийняття її правил, законів, основних понять, тобто засвоєння соціокуль
турного досвіду суспільства, створення своєї картини світу. Важливим 
механізмом засвоєння такого досвіду є стереотипування. Такий процес 
грунтується на механізмах упорядкування та категоризації інформації, в 
результаті якого формується суб’єктивний досвід особист ості.

Уперше поняття “стереотип” уведено американським журналістом 
У.Лінпманом. У його інтерпретації стереотип - це вибірковий і неточний 
спосіб сприйняття дійсності, що призводить до її спрощення й породжує 
упередженості. Крім того, він висловлював ідею про те, що такі утворення 
є неминучими, вони забезпечують взаємодію людини зі світом, рятують її 
від труднощів і при цьому є проекцією на світ власних почуттів, цінностей 
|7].

Н.Аронсон визначає стереотип як спрощений шлях бачення світу, що 
виконує певну адаптаційну функцію, оскільки узагальнення інформації 
дозволяє нам справлятися зі складними соціальними явищами. В.С.Агєєв 
вважає цей процес ані поганим, ані добрим, який виконує об’єктивну 
функцію, що дозволяє швидко, просто й надійно категоризувати, спрощу
вати, схематизувати найближче й віддалене оточення [6].

Т.ІІІибутані уточнює, що категоризація є не просто класифікацією, 
але й орієнтовною схемою до дії. Адже як тільки котрась категорія визна
чається через систему якостей, очікування людини фіксуються, і вона гото
ва діят и за невною схемою. Отже, можна вважати, що стереотип несе в собі 
схему, шаблон організованих схильностей до дії [7].

У соціальній психології під стереотипом розглядають стійкий, 
спрощений образ соціального об’єкта (події, явища, людини, групи), що 
складається в умовах дефіциту інформації з результату спілкування, влас
ного досвіду індивіда й часто упереджених уявлень, прийнятих у суспіль
стві |5]. Стереотипи відіграють роль спрощеної схеми, на основі якої 
індивід сприймає світ, формує свої уявлення про нього.

Спрощеність, схематизованість -  це ті особливості стререотипу, які 
надають їм дієвості як у формуванні поведінки окремого індивіда, так і

великих спільнот людей. Така спрощеність сприйняття повсякденної свідо
мості допомагає людям орієнтуватися в тих обставинах, де не потрібні 
серйозні міркування або індивідуальні рішення. Дослідження показують, 
що засвоєння особистого еталона, або взірця, має важливу психологічну 
функцію. Стереотипи полегшують входження людини в нову соціальну 
ситуацію, сприяють засвоєнню нових відносин, утворенню нових особи
стісних структур. Проте в ситуаціях, де потрібна нова інформація, об’єк
тивна оцінка, часто стереотипи, як стійкі утворення досвіду, можуть віді
гравати негативну роль, ускладнювати процеси адаптації та формування 
нового досвіду.

Розглядаючи соціальну функцію стереотипу, Дж. ГІлек пише про сте
реотип як про досить стійку ментальну структуру досвіду, яка не завжди 
відповідає реальності. Стереотипи суспільної свідомості завжди соціально 
зорієнтовані і є результатом соціального замовлення [4]. Таким чином, 
стереотипування це засвоєння існуючих у суспільстві уявлень, норм, 
схем, які певним чином визначатимуть існування людини в різних сферах 
життя.

Проблема гендерного стереотипування, як одного з найважливіших 
механізмів соціалізації, широко аналізується в дослідженнях Ш.Берн, 
Б.Ворніка, Т.Говорун, І.Грошева, В.Каган, Г.Теджфелла, Т.ІІІибутані, 
М.Хогарт та ін.

Гендерний стереотип є різновидом соціального, він відображає си
стему уявлень про статеворольову поведінку чоловіків і жінок, які закріп
лені в суспільстві. Вони є схематизованими, узагальненими соціально 
сконструйованими образами маскулінності, фемінності, які підтримуються 
психологічними потребами людини поводити себе в соціально схваленій 
манері, відчувати свою цілісність і несуперечливість [ 1 ].

У соціально-психологічних дослідженнях окреслено зміст тендерних 
стереотипів. І.Кпьоциною здійснено спробу визначити їх структуру, яка 
передбачає: 1) стереотипи, що відображають відповідні психологічні якості 
та риси, які приписуються чоловікам і жінкам (стереотипи маскулінності, 
фемінності); 2) стереотипи, пов’язані з виконанням сімейних і професійних 
ролей; 3) стереотипи, пов’язані з відмінностями у змісті праці (для жінок 
експресивна діяльність, чоловіків — інструментальна) [5].

Т.Говорун, О.Кікінежді доповнюють цю структуру стереотипною 
оцінкою зовнішніх даних [2]. На нашу думку, така структура тендерних 
стереотипів є найбільш інформативною й окреслює основні напрямки їх 
аналізу.

Гендерні стереотипи існують на соціокультурному (на рівні всього 
суспільства), мікрогруповому (на рівні малих груп, до яких відноситься 
сім’я, друзі, найближче оточення), індивідуальному рівнях. На кожному з 
них вони мають свої особливості.



Численні дослідження доводять, що норми статеворольової поведінки 
є неоднаковими в різних типах суспільства. Кожному суспільству належить 
певна статеворольова структура з набором відповідних стереотипів 
(соціальний статус статей; відмінність у рівні освіти; зайнятість 
нозадомашиьою працею та ступінь її кваліфікованості; участь кожної статі 
в управлінні та ін.). Кожна культура спонукає наслідувати певні норми 
статеворольової поведінки, диктує свої стереотипні уявлення, згідно з 
якими відбувається процес тендерної соціалізації. Існують суспільства з 
домінуючою маскулінною чи фемінною орієнтаціями. Відповідно, такі 
умови створюють норми, яким повинні відповідати чоловіки і жінки, які 
живуть у такому суспільстві.

І Кон у рамках соціокультурної парадигми формування психологічної 
статі визначає базові характеристики чоловічої і жіночої ідентичності, які 
детермінують їхнє самовизначення й самоздійснення і задаються со
ціальним середовищем індивіда. Для чоловіків такими є: 1) орієнтація на 
професійну самореалізацію; 2) потреба відрізнятися від жінок; 3) установка 
на емоційно стриману поведінку, яка передбачає поміркованість у всіх 
проявах і реакціях; 4) установка на те, що чоловік повинен заробляти й 
забезпечувати сім’ю [6].

1 (ерераховані характеристики є стереотипними і в ситуаціях, де 
складно підгримувати стандарти традиційної маскулінної поведінки, 
чоловіки переживають стрес, який супроводжується зниженням самооцін
ки, депресивними проявами. Гаку ситуацію І.Кон називає кризою маску- 
лінності.

Основними базовими характеристиками жінки є: 1) установка на 
материнство як основну сферу самореалізації; 2) прагнення бути доброю 
господинею; 3) орієнтація на сферу міжособистісних відносин і на досяг
нення компетентності як суб’єкта взаємодії; 4) приваблива зовнішність і 
установка на збереження привабливості як важливого жіночого ресурсу 
взаємодії з оточуючими, зовнішність як складова Я-образу [3]. Відсутність 
таких характеристик породжує, за словами О.Здравомислової, А.Тьомкіної, 
кризу жіночої ідентичності.

Таким чином, існуючі тендерні стереотипи в певному суспільстві 
визначають, якими повинні бути чоловіки й жінки, які виконувати ролі, 
обирати професії, вирішувати завдання на всіх етапах життєвого шляху. 
Однак такі стереотипи індивідом засвоюються не безпосередньо. Основ
ними трансляторами соціальних експектацій є ЗМІ, інститути соціалізації, 
різні спільноти, найближче оточення.

Основними механізмами тендерного стереотипування є засоби 
масової інформації (Д.Аткін, Ш.Берн, І.Грошев, Н.Кулінка, Т.Максимова та 
ін.), підручники, посібники (Ш.Берн, Е.Буш, К.Двек, Д.Олдс, О.Попова), 
погляди вчителя на призначення статей у сім’ї та суспільстві (Т.Парсонс,

Р.Болс, Т.Говорун, О.Кікінежді), сім’я (Ю.Альошина, С.Ьем, Д.Блок, 
Л.Воловіч, Т.Говорун, II.Горностай, Д.Екклз, М.Джопсон, І.Кон та ін!), 
товариства однолітків (І.Кон, Ф.Райс, В.Романова та ін.).

І.Кон зазначає, що “процес перетворення соціального в індивідуальне 
підпорядкований не тільки соціальним, але й психологічним законо
мірностям” [6]. Відносна одностайність як зарубіжних, так і вітчизняних 
дослідників спостерігається у виділенні, основного механізму соціалізацій, 
соціальної ідентифікації. Даному феномену в психологічній науці 
приділяється особлива увага. Більшість дослідників (Г.Андреєва, М.Бори- 
шсвський, Д.Гсрвітц, Л.ІІетровська, Б.Поршнєв та ін.) визначають його як 
процес ототожнення індивіда з іншими людьми, їх групами та об’єднан
нями; як процес прийняття індивідом соціальної ролі, цінностей, устано
вок, моделей і форм самовияву тих груп чи людей, з якими він себе упо
дібнює.

Ідентифікацію не слід плутати з наслідуванням. Суттєвими ознаками 
поняття “ ідентифікація” є: 1) під час ідентифікації засвоюються не
дискретні акти поведінки, а комплексний інтегрований взірець поведінки;
2) ідентифікація відбувається спонтанно, без підкріплень; 3) поведінка, 
якої індивід набуває в процесі ідентифікації, є досить стабільною; 4) іден
тифікація грунтується на інтимному особистісному зв’язку з моделлю [2]. 
Отже, в процесі тендерної соціалізації індивід ідентифікує себе з особами 
своєї статі, приймаючи навіть несвідомо стереотипи, установки, моделі, 
схеми статеворольової поведінки. Гак, шестирічна дитина знає, що ... по 
деревах можуть лазити тільки хлопчики...”, “тільки дівчатка граються 
ляльками...”, “Андрійко не може плакати, адже він не дівчинка...” і т. д.

У міру дорослішання система стеротипів, зокрема статеворольових, 
розширюється, наповнюється новим змістом. Завдяки механізму інтеріо
ризації поступово формуються більш складні утворення. Як зазначає
О.Леонтьєв, “ ... процес інтеріоризації полягає в тому, що зовнішня діяль
ність переміщується у внутрішній «план свідомості», це процес, в якому 
цей внутрішній план формується”. Такі системи стереотипів ми називаємо 
стереотипами-концептами, що виконують роль інтеграції й стабілізації 
суб’єктивного досвіду індивіда. Вони є досить стабільними утвореннями 
суб’єктивного досвіду чоловіка чи жінки, відображають як усвідомлений, 
гак і неусвідомлений рівень психічної активності і можуть функціонувати 
на рівні тендерної установки. У своїй основі такі утворення містять цін
нісні орієнтації суб’єкта, його мотивацію, смислові структури. Вони визна
чають, певною мірою, залежно від статі індивіда, його світосприйняття та 
життєздійснення. Стереогипи-концепти можуть існувати у вигляді думок, 
суджень про особливості світу чоловіка чи жінки.

Досить поширеними, наприклад, є стереотипи-концепти “жінка -  це 
мати, берегиня домашнього затишку”; “чоловік -  це годувальник сім’ї,



який повинен успішно реалізовуватись у соціально-професійній сфері”. У 
дослідженні взяло участь 150 осіб (чоловіків -  70; жінок 80). Дані 
концепти було виявлено у 75% чоловіків і у 68% жінок. Оскільки концепт 
мас структуру, яка містить центральний елемент “стрижень” і “пери
ферію”, то стало можливим з’ясувати, т о  передбачає концепт у чоловіків 
“жінка цс мати, берегиня домашнього затишку”. Для переважаючої 
більшості опитаних “жінка повинна народжувати дітей (74%), займатися їх 
вихованням (56%), вести домашнє господарство, створювати затишок 
(68%), піклуватися нро чоловіка (47%), бути надійним другом, партнером, 
порадницею (39%)”.

Для жінок концепт “жінка це мати, берегиня домашнього затишку” 
передбачає: “піклування про дітей” 82%; “ведення домашнього госпо
дарства” 74%; “створення умов для нормального функціонування сім’ї, в 
тому числі й матеріальних” 44%; “піклування про чоловіка” 37%.

Концепт “чоловік годувальник сім’ї” для чоловіків означає: “чоло
вік повинен мати високий заробіток” 86%; “заробляти більше, ніж жінка” 

64%; “повинен мати перспективну роботу” -  48%; “відповідний соціаль
ний статус” 42%. Значення цього концепту не відрізняється як для жінок, 
так і для чоловіків, що підкреслює стереотипність їхньої повсякденної 
свідомості. Для жінок він означає: “повинен забезпечувати сім’ю” -  93%; 

мати добру роботу” 75%; “бути успішним” 56%; “готовим приймати 
рішення” 42%; “бути відповідальним за сім’ю” ..37%.

Стереотипи існують на рівні повсякденної свідомості чоловіків і 
жінок середнього віку українського суспільства й значною мірою визна
чають сприйняття й оцінку індивіда залежно від статі. Такі стереотипи- 
конценти вказують па те, що основною соціальною роллю жінки в нашому 
суспільстві є материнство та піклування про домашній затишок.

Чоловікам приписують роль професіонала, орієнтованого на досяг
нення кар’єрного росту, матеріального успіху. Такі установки зазвичай 
визначають способи та напрямки самореалізації індивіда, незважаючи на 
популяризацію останнім часом значно більшою мірою соціально-активної 
й. успішної жінки, і значно меншою популяризацію чоловіка, який би зай
мався обслуговуючими видами діяльності, вихованням дітей. Засоби 
масової інформації конструюють соціальну ситуацію сприймання чоловіків 
як більш компетентних, успішних, які можуть активно самоздійсшоватися. 
Проте, в сучасних реаліях життя чоловікам досить складно відповідати 
таким вимогам. Вони змушені пристосовуватися до ринкових умов, до 
жорстокої конкурентної боротьби, шукати більш високооплачувану ро
боту, в іншому випадку їх очікує осуд оточення, вішання ярликів “не
вдахи”, “лузера”. Особливо в сучасних умовах домінування в масовій сві
домості стереотипу “чоловік годувальник, успішний у соціально-профе- 
сійній сфері”, спричинює в чоловіків часто стресовий стан, почуття незадо

волення собою, втрату віри в самоефективність. Тому такі стереотипи 
потребують перегляду і, можливо, на нашу думку, не потрібно так тен
дерно поляризувати соціальні ролі чоловіків і жінок.

Здійснивши опитування серед жінок 35-45 років, які успішно реа
лізовуються в бізнесі, та жінок-заробітчан, ми намагалися побачити дина
міку стереотипів-коцептів індивідуальної свідомості. Як з’ясувалося, 65% 
(жінки бізнесу) і 84% (жінки-заробітчани) респонденток вибрали такий 
спосіб самореалізації через складну матеріальну ситуацію в сім’ї. Серед 
жінок, які зайняті в бізнесі (49%), жінок-заробігчан (72%) побутує думка, 
що основне призначення жінки — це сім’я. У переважної більшості (87%) 
жінок-заробітчан та 52% жінок бізнесу спостерігається внутрішній кон
флікт, який спричинений орієнтацією на матеріальний успіх, самореалі- 
зацію й неможливістю безпосереднього піклування про дітей і сім’ю. На 
нашу думку, така ситуація значною мірою зумовлена існуванням у масовій 
свідомості стереотипу про призначення жінки. Особливо це стосується 
жінок бізнесу, які все-таки мають безпосередній контакт зі своїми сім ями, 
які разом проводять вихідні, відпустки, цікавляться інтересами та пробле
мами своїх дітей, сім’ї. Проте вони вважають, що недостатньо приділяють 
уваги, й тому відчувають провину.

Для жінок бізнесу концепт “жінка берег иня домашнього затишку” 
означає, що вона повинна народжувати дітей (75%), брати участь у їх 
вихованні (64%), створювати затишок, атмосферу (58%), приділяти увагу 
зовнішності (54%), бути надійним другом, партнером для чоловіка (22%). 
Як видно із зазначених інтерпретацій, у жінок бізнесу дещо відрізняються 
уявлення щодо основних функцій жіноцтва. Щодо концеггту чоловік 
годувальник сім’ї” , то даний концепт виявлено тільки в 32% респондентів. 
Для цієї категорії досліджуваних актуальним виявився коггцепт “чоловік 
розум, сила, надійність” (44%). Для жінок бізнесу цей коггцепт означає: 
чоловік повинен бути розумггим (62%), надійним партнером (47%), силь
ним (долати перешкоди) (45%), розуміючим (42%), соціально успішним 
(38%). Основний акцент зроблено на ідеальне Я чоловіка, його активно- 
діяльнісну спрямованість, важливість соціально-психологічних характери
стик. Такі результати можна пояснити появою тенденції до динаміки 
стереотипів-концептів індивідуальної свідомості, які зумовлені трансфор
маційними процесами, які відбуваються в суспільстві.

Для жінок-заробітчан коггцепт “жінка -  берегиня домашнього за
тишку”, як видно із результатів, є більш актуальним, ггіж для жінок бізнесу. 
Цей концепт зазначена категорія досліджуваних описує за характеристи
ками, які виявлено по всій вибірці досліджуваних. Тому це дає підстави ро
бити висновок, що зміна матеріального статусу меншою мірою впливає гга 
динаміку стереотипів-концептів індивідуальної свідомості, ніж соціально- 
професійного. Щодо концепту “чоловік -  г одувальник сім’ї-”, то він є акту



альним для 61% респонденток. Такий концепт для зазначеної категорії 
досліджуваних означає: добре заробляти (85%), мати добру роботу (82%), 
бути відповідальним за сім’ю (73%), сильним (35%), розумним (21%). 
Виділені характеристики вказують на домінування матеріальної успішності 
чоловіка. На нашу думку, саме такі уявлення породжують суперечність між 
ідельним баченням і реальним, яка часто призводить до негативних 
наслідків. Серед опитаних жінок-заробітчан 64% не задоволені своїм 
шлюбом, що можна пояснити певною мірою існуючими стереотипами 
повсякденної свідомості.

Ниснонки. Отже, суб’єктивний досвід особистості можна досліджу
вати шляхом виявлення системи стереотипів-концептів індивідуальної 
свідомості, які є йото одиницями. Формуються такі елементи досвіду осо
бистості в процесі соціалізації, під час якої відбувається засвоєння, інтеріо
ризація соціально-культурного досвіду суспільства. Такі утворення досвіду 
є досить стійкими, однак, зі зміною соціальних стереотипів, поступово 
відбуваються переструктурування і в індивідуальній свідомості. Цей 
процес є тривалим, вимагає певного часу й пояснення необхідності таких 
змін. Динаміка стереотипів-концептів суб’єктивного досвіду значною 
мірою зумовлюється соціальним статусом індивіда, а не йото матеріальним 
становищем.
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У статті здійснено теоретичний аналіз взаємозв ’язку когнітивного 
стилю полезалежність/полепезалежність з інтелектуальними здібностя
ми особистості. Зазначається, що з в ’язок між когнітивними стилями й 
інтелектуальними здібностями мас опосередкований характер: і когнітивні 
стилі, як індивідуальні способи переробки інформації, й інтелектуальні 
здібності, як продуктивні характеристики інтелектуальної діяльності, 
рівною мірою похідні відносно особливостей структурної організації 
інтелекту.

Ключові слова: когнітивний стиль, полезалежність/поленезалеж- 
ність, інтелектуальні здібності, когнітивні процеси.

In the article the theoretical analysis o f  intercommunication o f  cognitive 
style o f  dependent/independent fields are made is carried out with the 
intellectual capabilities o f  personality. An idea is conducted, that connection 
between cognitive styles and intellectual capabilities carries the mediated 
character: and cognitive styles, as individual methods o f  processing o f 
information, and intellectual capabilities, as productive descriptions of 
intellectual activity, in an equal degree derivatives in relation to the features of 
structural organization o f  intellect.

Key words: cognitive style, dependent/independent fields, intellectual
processes.

Постановка проблеми. Когнітивно-стильові дослідження займають 
особливе місце в системі психологічного знання, знаходячись на стику
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когнітивиої психології і психології особистості. Істотними чинниками, що 
стимулювали дослідження в цій галузі, були інтерес до людської індиві
дуальності й переконаність в існуванні властивих усім людям індивідуально 
своєрідних форм пізнання й розуміння дійсності.

Поняття “стиль" було первинно введене як глобальний психологічний 
параметр, що характеризує “стиль пізнання дійсності”. У більш вузькому 
значенні термін “когнітивний стиль” використовувався для “позначення й 
специфікації певного роду індивідуальних особливостей інтелектуальної 
діяльності, що трактуються як індивідуально своєрідні способи переробки 
інформації про предметне і соціальне оточення” [1, с.84].

Когнітивно-стильовий підхід до інтелектуальних здібностей полягав у 
тому, що індивідуальні відмінності в розумовій діяльності відмежовувалися 
від продуктивності інтелектуальної діяльності, що виявлялась інтелек
туальними тестами, і позначались рівнем IQ. Когнітивні стилі характе
ризували як інтелектуальну активність більш високого порядку, оскільки 
функція когнітивних стилів полягала не стільки у відображенні дійсності, 
скільки в координації, регулюванні “базових пізнавальних функцій”.

Розвиток когнітивио-стильового напрямку був пов’язаний з явною 
незадоволеністю багатьох психологів тестологічною моделлю дослідження 
Інтелектуальних можливостей людини. Згодом зіставлення стильових і 
продуктивних характеристик інтелектуальної діяльності набуло принципо
вого характеру, що, зокрема, знайшло своє відображення у сформульованих 
Г.Віткіним критеріях відмінності поняття “стиль” від поняття “здібність”:
1) здібність розглядається у зв’язку з рівнем виконання, тобто результатив
ністю інтелектуальної діяльності; стиль же виступає як спосіб виконання 
діяльності, відповідно, різні стилі можуть забезпечити однаково високу 
продуктивність виконання; 2) здібність уніполярна; егиль біполярне утво
рення; 3) здібності мають ціннісний контекст (зростання здібностей -  завжди 
хороший показник); до стильових феноменів не застосовні оцінні думки, 
оскільки представники кожного стильового полюса мають певні переваги в 
тих ситуаціях, де їх індивідуальні особливості сприяють ефективній пове
дінці; 4) здібність мінлива в часі; стиль - стійка характеристика індивідуума;
5) здібність є специфічною відносно певної діяльності; стиль же виявляється 
існералізовано в різних психічних сферах [2, с.716].

Проте численні експериментальні дослідження засвідчили тісні зв’яз
ки між когнітивними стилями і здібностями. М.О.Холодна із цього приво
ду зауважує, що “ситуація складалася вельми своєрідна: на теоретичному 
рівні весь цей час декларувалися принципові відмінності між когнітивними 
Стилями і здібностями, тоді як на емпіричному рівні показники когнітив- 
иих стилів і здібностей постійно перехрещувались” [3, с.129].

Метою статті є теоретичний аналіз характеру зв’язків когнітивного 
стилю (КС) гіолезалежність/поленезалежність (ПЗ/1ІНЗ) з інтелектуальни
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ми здібностями особистості. Це дає можливість краще з’ясувати механізми 
різних видів пізнавальної активності суб’єкта. Крім того, виявлення 
характеру цих зв’язків може стати основою для індивідуалізації процесу 
навчання з метою підвищення його ефективності.

Результати теоретичного аналізу проблеми. Розглянемо детальніше 
основоположні критерії зіставлення когнітивиих стилів і здібностей, 
розроблених 1 .Віткіним і його школою, з погляду сучасних експеримен
тально отриманих даних із цієї проблематики.

/. Когнітивні стилі не пов’язані з продуктивністю інтелектуальної 
діяльності. Уже в перших дослідженнях Віткіна та його співавторів був за
фіксований кореляційний зв’язок показників І ІЗ/І II ІЗ із IQ за інтелек
туальною шкалою Ііекслера. З’ясувалося, що показники тестів просторової 
орієнтації й “Включені фігури”, які вимірюють ПЗ/ПНЗ, значно пов’язані 
т ільки з фактором “просторова організація”.

Зокрема, за наслідками дослідження 10 -12-річних школярів показни
ки 113/1IIІЗ увійшли до одного фактора із субтестами “Кубики” і “Скла
дання фігур”. У свою чергу, показники ІІЗ/ІІНЗ не були пов’язані ні з 
фактором “вербальне розуміння”, ні з фактором “концентрація уваги/опе
ративна пам’ять”. Отже, підсумовує Вігкін, ПЗ/ПНЗ стиль не пов’язаний із 
загальним інтелектом.

У подальших дослідженнях Віткіна та його колег було показано, що 
11113 особи успішніше виконують завдання Дункера, Лачинса, Піаже. У них 
вищі показники за фактором “гнучкість завершення гештальгу” (Герстоун), 
що включає показники вирішення задач на відтворення зображення об’єкта 
за його частинами, знаходження деталей у складних фігурах і т. н., а також за 
фактором “адаптивна гнучкість” (І'ілфорд), що включає показники 
вирішення задач на перетворення семантичного і перцептивного матеріалу 
(завдання типу малих творчих задач, пошуку схованої в сюжетному 
малюнку фігури і т. п.). Крім того, ГШЗ діти краще структурують плями 
Роршаха, даючи, зокрема, більше відповідей типу W (відмітимо, що остан
ні зазвичай інтерпретуються як показник інтелектуальних можливостей 
суб’єкта) 14, с.69|.

Із часом з’являлося все більше досліджень, в яких наголошувалася не
правомірність зіставлення 1ІЗ/ПНЗ і різних продуктивних аспектів інтелек
туальної діяльності. Гак, було показано, що полюс ГІНЗ співвідноситься з 
високими показниками просторових здібностей, успішністю виконання 
тесту Равена, високим рівнем інтелекту у вигляді IQ за різними інтелек
туальними шкалами, сформованістю формального мислення, за Піаже, 
високим рівнем креативності, ефективнішою пам’яттю, здатністю до 
перенесення знань, високими показниками навчальної діяльності, успіш
ністю навчання технічним професіям і т. д. [5; 6; 7; 8; 9; 10].

Звертає на себе увагу одна характерна деталь: за даними багатьох 
ивторів, показники ПНЗ за методикою “Включені фііури” позитивію Коре
люють із показниками вербальних здібностей за методикою Векслера, рів
нем розвитку здібності до понятійних узагальнень, ефективністю розумін
ня тексту. У групах ГІЗ і ПНЗ підлітків, порівнюваних за показниками рівня 
Інтелекту, саме ПНЗ учні ефективніше оперували поняттями (зокрема, 
частіше будували визначення конкретних і абстрактних понять із викори
станням загальних родових категорій) [5; 7; 9; 10]. Таким чином, твер
дження Віткіна про відсутність зв’язку ІІЗ/ІІНЗ із рівнем IQ, когніти'вними 
здібностями, словесно-мовленнєвими видами пізнавальної діяльності не 
Отримало свого підтвердження.

Більш вибіркову систему зв’язків з успішністю інтелектуальної 
діяльності виявляє ІІЗ/ІІНЗ, виміряна за допомогою методики “Стержень 
рамка”. Проте і в даному випадку полюс 1ІНЗ співвідноситься з високими 
показниками тестів на просторові перетворення [1; 2; 8], субтесту “послі
довні картинки” зі шкали Векслера [9], зрілістю стратегій категоризації з 
переважним використанням критерію “форма” на противаїу критерію 
"колір” [5; 8], об’ємом асоціативної вербальної пам’яті |7] і т. д.

Полюс поленезалежності виявляється, як правило, пов’язаним з 
успішністю виконання різних видів інтелектуальної діяльності. Не дивно, 
що деякі автори дійшли висновку, що ПЗ/ГІНЗ - це не стильове утворення, 
І, швидше, прояв просторових здібностей, поточного або загального 
Інтелекту [8; 11]. Під час вивчення зв’язків ПЗ/ПНЗ із показниками тестів 
ісрбальних здібностей Равена і формальних операцій за Піаже на різних 
пікових групах (17-23, 37 ^ 3  і 61-80 років) був зроблений висновок про те, 
що існує “ ... загальне вимірювання, що об’єднує показники поточного 
Інтелекту (тест Равена), полезалежності/поленезалежності (тест Віткіна) й 
особливості вирішення логічних проблем” [12, с.70].

2. Когнітивні стилі -  біполярне вимірювання. Не менш умовним вияв
ляється і другий критерій розмежування стилів і здібностей, що утверджує 
біполярність стильових феноменів.

Когнітивні стилі (у першу чергу ПЗ/П1ІЗ) із достатньою упевненістю 
можна розглядати як уніполярні вимірювання. Зокрема, якщо за розділен
ням по полюсах полезалежності і поленезалежності, за Віткіним, стоять 
здібності структурувати перцептивне поле (здійснювати перетворення 
складного контексту), то в даному випадку біполярна горизонтальна вісь 
Перетворюється на уніполярну вертикальну вісь: “унизу” знаходяться осо
би з низькими показниками цієї здібності, а “вгорі” - з високими, отже, 
біполярна стильова горизонталь фактично перетворюється на уніполярну 
Продуктивну вертикаль.

Крім того, постулат біполярності виявляється проблематичним, 
оскільки, зауважує М.О.Холодна, “певні стильові вимірювання описують



не два типи випробовуваних, а три або чотири”. Гак, у рамках ІІЗ/ГІНЗ ви
діляються “ригідні НИЗ”, “гнучкі ГІНЗ” і “ПЗ особи”. Автор пропонує роз
глядати КС як уніполярне (маючи на увазі зв’язки з інтелектуальною про
дуктивністю) або мультиполярне вимірювання, ніж як біполярне [3, с. 139].

3. До когнітивних стилів не застосовні оцінці думки. Невизначеним 
виявляється і третій критерій розмежування стилю і здібності, оскільки 
вираженість того або іншого стильового полюса цабуває певного оцінного 
контексту. За наслідками свого дослідження І.В.Тихомирова зробшц 
висновок про те, що “... ситуація традиційного навчання, очевидно, є одні
єю з умов, за якої ціннісно значущим, тобто пов’язаним з високою продук
тивністю, стає один полюс когнітивного стилю поленезалежність” [7, 
с.110].

М.О.Холодна зазначає, що “спроба Віткіна зберегти постулат біпо
лярності 113/1ШЗ за рахунок посилання на те, що полюс ПНЗ сприяє інте
лектуальній компетентності, а полюс ПЗ - соціальній компетентності, 
бачиться непереконливою. По-перше, ІІЗ/ПНЗ усередині інтелектуальної 
сфери виявляється уніполярним вимірюванням (отже, має ціннісний від
тінок). По-друге, I IIІЗ особи часто виявляються ефективнішими у сфері 
міжособистісних взаємин порівняно з 113 особами, що прямо суперечить 
вихідній позиції Віткіна” [3, с. 140].

Таким чином, різні полюси когнітивних стилів не є рівноцінними 
відносно характеристик виконуваної діяльності й особистих психологічних 
можливостей.

4. Когнітивний стиль стійка властивість суб'єкта. Що стосується 
твердження про стійкість стилю й мінливості здібностей, цей критерій 
також виявляє свою умовність. У ряді досліджень показано явище мобіль
ності (пластичності) когнітивних стилів, які, як з ’ясувалося, можуть зміню
ватися під виливом інтелектуального навантаження, інструкції, навчання І 
т. н. і; 10; 13].

У працях Віткіна наголошувався той факт, що 113 і ПНЗ випро
бовувані можуть бути “фіксованими” (що не володіють можливістю демон
струвати якості, властиві протилежному стильовому полюсу) або 
“мобільними” (що мають можливість “переміщати” свою поведінку ні 
будь-який із двох полюсів у міру необхідності). Згодом було виявлено, ЩО 
при освоєнні навички виконання методики “Включені фігури” відбувається 
“зсув” значної частини випробовуваних на полюс ПНЗ [4].

У дослідженні В.В.Селіванова ІІЗ/ПНЗ фіксувалася до й після рішен
ня комбінаторної задачі. З’ясувалося, що під впливом процесу рішення 
(тобто операцій аналізу і синтезу) у 58% випробовуваних спостерігалося 
зростання III13, у 14% зростання ГІЗ, у 28% стильові показники виявили
ся стабільними. За вимоги безперервного промовляння кожного кроку 
власних дій (тобто при включенні рівня рефлексії реіуляції процесу вирі-

Ііісння основної задачі) у поєднанні з використанням завдань-підказок зро
стання ПНЗ спостерігалося у 83,4% випробовуваних. У свою чергу, в 
умовах деструктивного неуспіху (за рахунок пред’явлення завдання, що не 
Мало рішення) простежувалася тенденція зростання полезалежності як у 
результативних ПІ ІЗ випробовуваних, так і в результативних ПЗ випробо
вуваних. Цікаво, що в умовах лонгітюдного дослідження студентів 
(ІІЗ/ПНЗ вимірювалася кожного місяця протягом року) ретестові кореляції
1 початковими показниками ПЗ і ПНЗ були дуже низькими або взагалі 
відсутніми [13].

Таким чином, збільшення інтелектуального навантаження, включення 
довільної регуляції, успіх/неуспіх діяльності, формування навичок 
Інтелектуальної поведінки, варіювання станів досвіду людини приводять 
до зміни стильової позиції в напрямі “зсуву” в бік або одного, або проти
лежного полюса. Отже, когнітивні стилі не є стабільними властивостями 
суб’єкта тією мірою, якою це уявлялось у межах традиційного стильового 
підходу Г.Віткіна.

5. Когнітивний стиль виявляється одночасно в різних психічних 
сферах. Подальші експериментальні дослідження показали, що стильові 
властивості не настільки генералізовані, як це раніше уявлялось. Наголо
шується на їх залежності від змістовної сфери (наприклад, одна й та ж лю
дина може бути когнітивно складною в галузі техніки й когнітивно 
простою у сфері міжособистісних взаємин). Стилі також специфікуються 
В різних видах професійної діяльності. Іншими словами, когнітивний стиль 
варіює залежно від типу діяльності й змісту завдання [3; 5; 6; 9].

Таким чином, жоден із п’яти критеріїв розрізнення стилів і здібностей 
не є коректним. Когнітивні стилі виявляють усі ознаки здібностей: вони 
мають відношення до успішності інтелектуальної діяльності, можуть 
виступати як уніполярні або мультиполярні вимірювання, до них застосо
вують оцінні думки, вони змінюються “усередині” особистості під впливом 
різних об’єктивних і суб’єктивних чинників, їх прояви залежать і від змісту 
діяльності.

На наш погляд, продуктивну думку щодо статусу когнітивних стилів 
Ті їх взаємозв’язку зі здібностями висловив американський психолог 
С.Мессик [14]:

• стилі визначають спосіб пізнання, тоді як здібності -  зміст, 
компонентний склад і рівень пізнання;

• стилі біполярні з погляду різної залученості обох полюсів у когні- 
тивне функціонування (стилі можна розглядати як своєрідне роздвоєння, 
Коли характеристики на одному полюсі стильового вимірювання не коре
люють негативно із характеристиками на іншому його полюсі), тоді як 
їдібності завжди уніполярні;



• стилі характеризують типові і в той же час протилежні форми інте
лектуальної поведінки, тоді як здібності визначають максимальні інтелек
туальні можливості;

• стилі дозволяють передбачати напрям досягнень, тоді як здібності-' 
їх загальний рівень;

• стилі виявляються в декількох предметних сферах, тоді як здібності 
за своїми проявами більш предметно специфічні.

КС це специфічні механізми переробки й організації інформації. То
му можливе об’єднання знань про загальні механізми функціонування 
інтелекту (теорій інтелекту), процеси переробки інформації (теорій когні- 
тивної психології) та індивідуальні стильові відмінності (теорій когнітив
них стилів).

Друга позиція полягає в тому, що феноменологія когнітивних стилів 
розглядається як форма прояву інтелекту. На думку Дж.Гілфорда, деякі 
когнітивні стилі можна розглядати в термінах його моделі “структури 
інтелекту” (SI). Зокрема, ПНЗ ідентична до конвергентної продуктивності 
й характеризує швидше гнучкість (здатність здійснювати зміни інформа
ції), ніж здатність до аналізу (структуризації) інформації. Гілфорд робить 
висновок, що когнітивні стилі -- це інтелектуальні організаційні (executive) 
функції, що мають справу з ініціацією й контролем інтелектуальної діяль
ності (тобто визначають, де, коли і яким чином використовуватимуться 
базові інтелектуальні здібності) [2, с.90-91].

Факт впливу когнітивних стилів на ефективність інтелектуальної 
діяльнос ті дозволяє виділити деякий новий аспект стильової проблематики, 
а саме поставити питання про те, чому різні люди мають вищі показники 
успішності в різних сферах інтелектуальної діяльності. Іншими словами, £ 
підстави припустити, що когнітивні стилі це своєрідний механізм 
спеціалізації здібностей [3, с. 151 ].

Останнім часом усе більш очевидною видається та обставина, що 
психометричні тести інтелекту (Векслера, Равена, Айзенка, Гілфорда) ха
рактеризують рівень розвитку конвергентних здібностей (обсяг засвоєних 
знань і сформованість конкретних розумових навичок). Результати тесту
вання надзвичайно чутливі до особливостей соціалізації випробовуваного, 
віку, виду тесту й тестової процедури, дії ситуативних чинників [8]. Не 
вдаючись до дискусії про можливу низьку конструктивну валідність тради
ційних тестів інтелекту, М.О.Холодна відзначає одну достатньо очевидну 
обставину: IQ як показник психометричного інтелекту зовсім не ідентич
ний реальним інтелектуальним ресурсам суб’єкта. Тому посилання на 
наявність або відсутність зв’язків з IQ не є переконливим аргументом на 
користь наявності або відсутності зв’язків між когнітивними стилями й 
інтелектом (інтелектуальними здібностями) [3, с.152].

Висновок. Проведений нами аналіз дозволяє говорити про психоло
гічну неоднорідність традиційних стильових параметрів, що є однією з 
Причин суперечності емпіричних результатів стильових досліджень. За 
умови контролю когнітивної забезпеченості того або іншого стильового 
Полюса можна більш однозначно, як нам уявляється, прослідкувати зв’язки 
Когнітивного стилю ГІЗ/ПНЗ із продуктивними аспектами інтелектуальної 
діяльності. Можна припустити, що зв’язок між когнітивним стилем ПЗ/ПНЗ
II інтелектуальними здібностями має не прямий, а опосередкований характер, 
Оскільки і когнітивні стилі, які операціонально визначаються в термінах 
Своєрідності способів переробки інформації, й інтелектуальні здібності, що 
операціонально визначаються в термінах продуктивності інтелектуальної 
діяльності, однаковою мірою похідні відносно особливостей структурної 
Організації інтелекту. Саме характеристики складу й будови індивідуального 
Інтелекту можуть зумовлювати як типові для суб’єкта способи сприйняття й 
розуміння дійсності, так і продуктивні можливості його інтелектуальної 
діяльності.
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Стаття присвячена аналізу сутності понять “здоров’я ” і “хвороби" 
та критеріїв їх визначення; висвітлюється також сутність цих понять у  
Контексті методу позитивної психотерапії відповідно до принципів надії, 
балансу та самодопомоги.

Ключові слова: здоров 'я, хвороба, позитивна психотерапія, принцип 
Надії, принцип балансу, принцип самодопомоги й консультування.

The article dedicated to analyzes o f  the essence o f  the concepts “health ” 
end “disease " and criteria fo r  their definition; also highlights the essence o f  
these concepts in the context o f  positive psychotherapy method according to the 
principles o f  hope, balance and self-help.

Key words: health, disease, positive psychotherapy, the principle o f  hope, 
the principle o f  balance, the principle o f  self-help and counseling.

Постановка проблеми. Фізичне й психічне здоров’я людини є 
Передумовою її повноцінного функціонування та особистіспої самореалі- 
Мції. Його часткова втрата, що може обернутися хворобою, постає одно
часно і проблемою, і задачею як щодо його відновлення, так і зміни певних 
Процесів життя.

Слід зазначити, що існує значна кількість тлумачень сутності здо
ров’я, підходів до визначення чинників, що зумовлюють його порушення, 
ітрату та відновлення. Відповідно, у методології цих підходів існують свої 
Переваги чи недоліки, які будуть відображатися як у розгляді причин 
Цкороби, так і в специфіці підходів до лікування пацієнта. На сьогодні в 
Медицині і психології актуальними є ті, які дозволяють максимально мобі-
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лізувати особистісні ресурси пацієнта для подолання захворювання та 
збереження й підтримання здоров’я.

Існує дна основні підходи до визначення здоров’я: негативний і пози
тивний. Негативне визначення здоров’я не відсутність патології і від
повідність нормі, яка розглядається як синонім здоров’я, а патологія -  як 
синонім хвороби. Характеристика загального самопочуття виявляється 
центральною ланкою розмежування здоров’я і хвороби. Здорова людина -  
це та, яка почувається благополучно й тому може виконувати повсякденні 
соціальні функції. Хвора людина це та, що має погане самопочуття й 
тому не може виконувати повсякденні соціальні функції. При цьому дійсна 
наявність або відсутність різних відхилень від норми на біологічному рівні 
існування часто не є такою, що визначає віднесення себе до здорових або 
хворих 16 1.

Позитивне визначення здоров’я не зводить останнє до простої від
сутності хвороби, а намагається розкрити його автономний від хвороби 
зміст.

Загальне визначення здоров’я, за ВООЗ, передбачає такий стан 
людини, при якому:

1) збережені структурні і функціональні характеристики організму;
2) висока пристосовність до змін у звичному природному і соціаль

ному середовищі;
3) зберігається емоційне і соціальне благополуччя [6].
Звичайно, що поняття здоров’я можна лише умовно розділити на 

соматичне і психічне, а насправді вони є тісно взаємопов’язаними, що й 
відображається в наведеному вище твердженні.

Критерії нсихічного здоров’я за визначенням ВООЗ:
1) усвідомлення й відчуття безперервності, стабільності свого “Я”;
2) відчуття.постійності переживань в однотипних ситуаціях;
3) крит ичніст ь до себе і до результатів своєї діяльності;
4) відповідність психічних реакцій силі й частоті середовищних 

впливів;
5) здатність до управління своєю поведінкою відповідно до загально

прийнятих норм;
6) здатність планувати своє життя й реалізовувати свої плани;
7) здатність змінювати поведінку залежно від життєвих ситуацій та 

обставин [6].
Учений Ягода (Jahoda, 1958) висуває шість критеріїв психологічного 

здоров’я:
1) позитивна установка щодо до власної особистості;
2) духовне зростання й самореалізація;
3) інтегрована особистість;
4) автономія, самодостатність;

5) адекватність сприйняття реальності;
6) компетентність у подоланні вимог навколишнього світу [1].
Беккер (Becker, 1982, 1995) формулює три головні компоненти

душевного здоров’я:
1) душевне і фізичне хороше самопочуття (з первинними чинниками: 

повнота відчуттів, альтруїзм і відсутність скарг);
2) самоактуалізація (розвиток, автономія);
3) повага до себе й до інших (відчуття власної цінності, здатність лю

бити) [1].
Безумовно, що душевне благополуччя є запорукою й соматичного 

ідоров’я. Таким чином, здоров’я взагалі, і психічне здоров’я зокрема, є ди
намічним поєднанням різних показників, тоді як хворобу, навпаки, можна 
іизначити як звуження, зникнення або порушення критеріїв здоров’я, тоб
то як особливий випадок здоров’я [1].

У визначенні хвороби існує дві точки зору:
1) хвороба -  це будь-який стан, діагностований професіоналом, роз

глядається як оцінюваний за об’єктивними ознаками розлад функціо
нування;

2) хвороба -- це суб’єктивне відчуття людини себе хворою - стан, нро 
ікий повідомляється пацієнтом і який швидше відображає проблеми 
Ііацієнта, а не сам розлад. Однак при деяких важких соматичних станах 
імін самопочуття може й не спостерігатись (наприклад, при туберкульозі)

Поняття хвороби є не стільки віддзеркаленням об’єктивного стану 
Людини, скільки виступає загальним теоретичним і соціальним копструк- 
том, за допомогою якого звичайні люди і фахівці намагаються визначити й 
їрозуміги виникаючі порушення здоров’я. Розуміння хвороби визначає 
бачення причин і проявів хвороби, а також напрямки досліджень і лікуван
ня різних розладів. Іншими словами, спочатку люди визначають, що 
вважати хворобою, а потім починають досліджувати та лікувати її [6].

У сучасній медицині існує дві основні моделі хвороби: біомедична й 
біопсихосоціальна. Перша базується на вивченні природних чинників, як 
Ювнішніх причин захворювання. У рамках цієї моделі немає місця соціаль
ним, психологічним і поведінковим причинам розвитку хвороби.

В оцінці стану здоров’я в рамках біопсихосоціальної моделі провідну 
роль відіграють психологічні чинники. Суб’єктивно здоров’я виявляється у 
ІІдчутті оптимізму, соматичного й психологічного благополуччя, радості 
Життя. Цей суб’єктивний стан зумовлюється такими психологічними 
Механізмами, що забезпечують здоров’я:

1) прийняття відповідальності за своє життя;
2) самопізнання як аналіз своїх індивідуальних тілесних і психоло

гічних особливостей;



3) саморозуміння і прийняття себе як синтез -  процес внутрішньої 
інтеграції;

4) уміння жити в теперішньому;
5) осмисленість індивідуального буття і як наслідок -  усвідомлено 

вибудувана ієрархія цінностей;
6) здатність до розуміння й прийняття інших;
7) довіра до процесу життя -  разом із раціональними установками, 

орієнтацією на успіх і свідомим плануванням свого життя -  необ
хідна та душевна якість, яку Е.Еріксон називав базовою довірою, 
іншими словами, це вміння слідувати природному перебігу про
цесу житт я, де б і в чому б він не виявлявся [6].

Звичайно, що важливим є в разі виникнення хвороби рух людини до 
здоров’я, вміння його не лише відновлювати, але й підтримувати. У цьому 
сенсі нині особливо актуальним є психосоматичний підхід до лікування 
пацієнта, а також урахування й актуалізація психологічних, особистісних 
чинників у процесі надання допомоги та підтримання здоров’я людини. У 
цьому сенсі особливо актуальною є психологічна і психотерапевтична 
допомога.

Традиційна психіатрія і психотерапія засновують своє бачення лю
дини на психопатології. Предметом такого бачення є захворювання або 
порушення. Мета лікування полягає в усуненні хвороби, подібно до хірур
гічного видалення ураженого органа.

Мста повідомлений: висвітлити су тність здоров’я і хвороби, а також 
процесу психотерапевтичної допомоги в контексті позитивної психотерапії 
відповідно до змісту принципів надії, балансу та самодопомоги.

Позитивна психотерапія - сучасний гуманістичний, короткофокус
ний, конфлікт-центрований та ресурсно-орієнтований метод, заснований 
лікарем ІІ.ГІезешкіаном. Назва методу “позитивна психотерапія” походить 
від лат. “positum”, що означає “дійсний, даний, фактичний”. Відповідно до 
філософії цього методу, дійсним і даним є не тільки порушення й кон
флікти особистості чи сім’ї, але й можливості впоратися з ними. Тоді як 
велика частина психотерапевтичних напрямів виходить із порушень, хво
роб і тим самим, із негативного боку, позитивна психотерапія виходить із 
людських можливостей, як з основного та первинного.

Метод позитивної психотерапії опирається на три основні принципи: 
надії, балансу та самодопомоги й консультування.

Відповідно до принципу надії людина в основі своїй здорова, а мета 
терапії полягає в тому, щоб повернути людину до її початкового стану [7, 
с.161]. Відомою є фраза Н.Пезешкіана: “Людина -  це шахта з дорогоцін
ним камінням”, вона володіє здібностями не тільки до створення проблем і 
конфліктів, але й ресурсами для їх вирішення, тобто “здоровий не той, у 
кого немає проблем, а той, хто вміє впоратися з виникаючими пробле

мами”. Якщо в традиційній медицині між лікарем і пацієнтом у першу 
чергу стоїть хвороба, в позитивній психотерапії між психологом і клієнтом 
знаходяться здібності [2].

Н.Пезешкіан зауважує, що людина від народження володіє двома 
базовими здібностями: пізнавати й любити [3]. І лише пригнічення й одно
сторонній розвиток тих чи інших здібностей стає потенційним джерелом 
конфліктів і порушень у сферах духовного і міжособистісного чи тілесного 
|5]. Так, причиною виникнення психосоматичного захворювання є 
Ключовий конфлікт, який полягає в дисбалансному розвитку здібностей 
"стриманість” (як здібність бути уважним, підпорядковуватися, говорити 
“так” ціною інтуїтивної відмови й емоційної реакції страху) і “прямота” 
(як здібність відкрито висловлювати потреби, стояти за себе й утверджу
вати себе, що зумовлює ризик агресії), при розбалансованому реагуванні 
яких через зміни в ендокринних і медіаторних процесах TIC виникають 
функціональні порушення [4, с.37-38].

Позитивна психотерапія є орієнтованим на ресурси особистості 
методом, який звертається спочатку до можливостей пацієнта, а вже потім 
досліджує його захворювання. Бачення людини включає, разом з іншими 
•лементами, основний, властивий гуманістичній психології, принцип: ви
щання незмінності людини означало б безглуздя психотерапевтичної 
роботи, якби не було віри в її здатність змінюватися (Herzog L., 1982). 
Наступним відправним моментом є те, що людина -  активний організатор 
Свого власного буття, що вона свідомо або неусвідомлено орієнтується на 
Певні цінності й прагне наповнити своє життя сенсом, самовиражаючись 
тільки в постійній взаємодії із соціальним середовищем (Voelker U., 1980).

“Людина добра за своєю суттю”, і це відображається не тільки у 
використовуваній техніці, але й у ставленні до пацієнта. Для практичної 
роботи це означає необхідність сприймати людей такими, які вони є, 
помічаючи також, якими вони можуть бути. Відповідно до правила “від 
периферії до центру”, спілкуючись із клієнтами, колегами й членами сім’ї, 
фахівець підкреслює наявність і важливість позитивного змісту ситуації й 
лише потім поступово переходить до проблеми.

Позитивний психотерапевт приймає пацієнта з його порушеннями і 
їахворюваннями, щоб потім звернутися до його прихованих, затінених хво
робою здібностей. Засновники позитивної психотерапії акцентують увагу 
на значенні, яке має симптом для пацієнта й оточуючих його людей, 
Прагнучи виділити “позитивне” значення (символічна функція хвороби). 
Розлади й захворювання розглядаються, таким чином, як свого роду 
Здатність реагувати на конфлікт саме так, а не інакше. У цьому сенсі вони 
Трактуються в позитивній психотерапії по-новому. Приклади таких інтер
претацій:



• депресія здатність надзвичайно емоційно реагувати на кон
флікти;

• страх самотності потреба бути разом з іншими людьми;
• алкоголізм здатність одержувати самому те тепло, яке не вда

сться одержати від оточуючих [2].
За словами Н.Пезешкіана, позитивна психотерапія “не буде обмежу

ватися лише етіологічними чи патологічними проявами. Вона, крім цього, 
торкається мінливого впливу різних сфер життя пацієнта. Це витікає не 
лише з теоретичних основ цілісного підходу, але й із наступного питання: 
заідки можуть появитися ресурси, які допомагають нам боротися з 
хворобою, перенести її, жити з нею, і, більше того, розвиваючи досі не 
відомі здібності, знаходити свій особистий смисл у  цій хворобі" [4, с.9].

Відповідно до принципу балансу, здорова й щаслива людина -  та, 
яка живе збалансовано. ІШ езешкіан є автором моделі життя [4], відпо
відно до якої умовно можна виділити чотири сфери життєвої самореалізації 
особистості (див. рис.1).

Тіло/

відчуття

Діяльність/

досягнення

Контакти/

традиції

Рис. 1. Балансна модель життя

Кожна людина від народження розвивається й реалізується в цих 
чотирьох сферах, але завдяки культурі, вихованню, соціалізації в широ
кому сенсі деякі сфери розвиваються більше, деякі менше. Згідно з модел
лю позитивної психотерапії конфлікти й захворювання виникають тільки в 
тих сферах, де спостерігається дисбаланс. Або на конфлікти не звертають 
уваги, їх не вирішують, і тоді виникає проблема дефіциту або сфера 
гіпертрофовано “розрослася” -  тоді це проблема надлишку енергії.

У рамках позит ивної психотерапії симптоми і проблеми, що є в клі
єнта, розглядаються як символічна маніфестація внутрішнього конфлікту.
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Ця маніфестація сама по собі є неусвідомленою спробою самозцілепня. 
Хронізація розладу (виснаження механізмів адаптації і виникнення орга
нічних порушень) відбувається, якщо внутрішній конфлікт своєчасно не 
помічений, його причина не розпізнана і він продовжує існувати (реально 
або як травматичний спогад).

Соматичний розлад у людини виникає тоді, коли вона не додає 
енергії у сферу тіла, ігноруючи його потреби, або ж “утікає” у хворобу, 
намагаючись уникнути вирішення конфліктів в інших сферах життя.

Мета позитивної психотерапії, відповідно до принципу балансу, -  
допомогти пацієнту вирівняти життєвий розподіл енергії так, щоб сфера, 
“заряджена” конфліктом і, відповідно, симптоматикою, отримала необхід
ну кількість енергії, і потреби людини в цій сфері були задоволені. Це озна
чає, що 25% своєї енергії (але не часу) пацієнт повинен присвятити 
тілесним потребам (сон, харчування, сексуальність, фізичні контакти, фі- 
іична активність, розслаблення), 25% енергії спрямувати на свою діяль
ність, досягнення успіху в професійній сфері, в навчанні і домашній роботі; 
25% -  на спілкування й підтримку традицій (сім’я, друзі, колеги) і ще 25% 

віддати пошуку відповідей на “вічні питання” (у чому полягає сенс 
життя, чи є життя після смерті, що буде зі мною і близькими мені людьми 
іавтра, про що нагадують сни та ін.).

Звичайно, такий розподіл енергії є ідеальним, до нього можна лише 
прагнути. У цьому сенсі потрібно говорити про принцип балансу в поєд
нанні з принципом надії [2]. У цьому сенсі можна говорити про інтегруючу 
медицину та психотерапію, в якій до уваги беруться всі 4 сторони життя, і 
про позитивну психотерапію як модель, яка пояснює походження 
порушень і захворювань соматичного, психосоматичного і психічного 
генезу [5].

Позитивна психотерапія має в основному три цілі:
1. Вона розглядає людину в комплексі: тіло, душу і дух, тобто звертає 

увагу під час лікування як на індивідуально-біологічні, так і на психо- 
соціальні й духовні аспекти.

2. Позитивна психотерапія не обмежується застосуванням нового 
методу: вона намагається підійти до питання інтеграційно й запропонувати 
модель, в якій працюватимуть і взаємодоповнюватимуться різні психо
терапевтичні напрями.

3. Позитивна психотерапія пропонує модель конфлікту для всіх видів 
хвороб і порушень.

Це означає, що вона не проводить чітких відмінностей між функціо
нальними, психосоматичними або соматичними порушеннями, а пропонує 
сдину концепцію, яка може застосовуватися при лікуванні будь-яких захво
рювань [5].



Принцип самодопомоги й консультування. Н.ГІезешкіан зауважує, 
ідо “пацієнт це не лише людина, яка страждає від хвороби й піддається 
лікуванню, але й центральна фігура в поведінці із хворобою”... “Спосіб 
опису хвороби залишає можливість для індивідуального виходу і пер
спектив” |4, C.19J.

Підхід до самодопомоги сформульований гак, щоб терапевт міг до
ступною для пацієнта і його близьких мовою дати пояснення й спонукати 
його до ініціативи. При цьому з точки зору психопатофізіології врахову
ються чотири елементи:

а) скарги і фізіологія;
б) актуальний конфлікт: чотири форми переробки конфлікту -  

ситуація психосоціального напруження;
в) базовий конфлікт: чотири моделі зразків для наслідування умови 

раннього розвитку;
г) актуальна і базова концепції: внутрішня динаміка конфлікту [4, 

с.19].
Людина з допомогою психотерапевта, а із часом і самостійно, здатна 

надавати собі допомогу в логіці 5-крокової (5-стуненевої) моделі [4]. Про
фесійно цс алгоритм руху клієнта, в якому можуть взаємодіяти різні 
психотерапевтичні напрями, медикаментозні й фізіотерапевтичні методи 
лікування. Самодопомога має таку структуру:

1. Дистанціювання/Спостереження. Метою є зниження емоційного 
напруження переживання проблеми, дистанціювання від неї, вміння 
зайняти позицію спостерігача, відійти від звичного проблемного способу 
реагування. Виясняється суть симптомів та їх зв’язок з перебігом життя. 
Клієнт отримує прийняття, підтримку, дистанціюється від проблеми, роз
ширює своє реагування на захворювання, симптоматику.

2. Інвентаризація. Виявляється, в чому полягає зміст реакцій клієнта 
і способів поведінки. Консультант рухає клієнта від симптому до змісту, 
актуального (а можливо, й базового) конфлікту, його динаміки в макро- і 
мікроподіях. Розрізняються конструктивні й деструктивні способи пове
дінки, що призводять до послаблення чи погіршення симптоматики. Клієнт 
починає усвідомлювати, що в нього є різні варіанти реагування, впливу на 
ситуацію, на поведінку щодо власної симптоматики та захворювання.

3. Ситуативне підбадьорення. Полягає в розкритті можливостей, які 
відкриваються в наявній ситуації. Виявляються ресурсні можливості, які 
можуть стати основою розв’язання ситуації. “Реанімуються” ті кон
структивні, ціннісні моменти в поведінці, які вже стали призабутими, виді
ляються позитивні аспекти симптоматики.

4. ВербалЬація. Встановлюються взаємозв’язки між різними аспек
тами конфлікту, захворювання, симптоматики, здійснюється їх нова інтер

претація. Моделюється альтернативна поведінка, розподіляється відпові
дальність за досягнення змін.

5. Розширення цілей. Розвивається здатність укладати енергію не 
тільки в проблеми, але і в інші життєві сфери, створюється нова концепція 
відносно здоров’я, нового способу життя, сфер самореалізації.

Здійснений теоретико-психологічний аналіз проблеми здоров’я та 
хвороби в контексті методу позитивної психотерапії дозволяє зробити такі 
висновки:

Здоров’я є необхідною передумовою повноцінного життя й самореа- 
лізації особистості. Стан здоров’я полягає у фізичному, емоційному та 
соціальному благополуччі. Не зважаючи на розрізнення психічного й 
соматичного здоров’я, вони співіснують у тісному взаємозв’язку. Необхід
ними умовами та одночасно критеріями душевно-психологічного здоров’я 
е прийняття себе та інших, почуття цілісності “Я” людини, рефлексивність 
й адекватність щодо способу життя, цілеспрямованість та реалізованість.

Порушення стану здоров’я призводить до хвороби, яка є відхиленням 
від оптимального стану функціонування організму, що приносить людині 
страждання та перешкоджає її повноцінному життю. З точки зору 
біопсихосоціального підходу вона може зумовлюватися біологічними, 
соціальними та психологічними чинниками. Відновлення здоров’я потре
бує процесу цілеспрямованого лікування як медичними, так і психотера
певтичними методами. Традиційні медичні га психотерапевтичні підходи 
фокусуються на роботі з розладом, відхиленням, стражданням.

Позитивна психотерапія є сучасним гуманістичним короткофокус
ним, конфлікт-центрованим методом, що орієнтується на роботу з ресур
сами особистості. Сутність здоров’я та хвороби в контексті методу пози
тивної психотерапії можна розглядати відповідно до трьох принципів: 
надії, балансу та самодопомоги.

Відповідно до принципу надії, людина за своєю природою здорова, 
добра, ресурсна, здібна, має потенціал не лише до створення проблем, але 
й до їх вирішення. Сутність лікування та психологічної допомоги людині 
полягає в розкритті її недостатньо актуалізованих ресурсів, відповідно до 
чого основним предметом у роботі психотерапевта й пацієнта (клієнта) є не 
страждання, а ресурси до подолання хвороби. Сама ж хвороба, яка є 
частиною життя, має певний особистісно-символічний позитивний смисл, 
що закликає людину до внесення певггих змін життя, до розвитку.

Відповідно до принципу балансу, людина є здоровою тоді, коли рів
номірно розподіляє життєву енергію у сферах тіла, діяльності, стосунків та 
внутрішнього світу. Дисбаланс призводить до виникнення конфліктів, по
рушень, що нерідко стають причиною захворювань. До соматичного захво
рювання призводить недостатнє наповнення енергією сфери тіла чи реа- 
гування на конфлікти в інших сферах життя “втечею у хворобу”. Пози



тивний психотерапевт допомагає: людині так перерозподілити свою енер
гію, щоб здійснилося відновлення необхідного життєвого балансу, що 
приведе до покращення стану здоров’я.

Відповідно до принципу самодопомоги, людина є активним началом 
у процесі свого лікування, вона здатна до самодопомоги, яка відбувається 
за логікою п’ятистуненевої моделі й передбачає дистанціювання, інвента
ризацію, ситуативне підбадьорення, вербалізацію та розширення цілей. 
Згідно з цією логікою людина вчиться знаходити позитивний смисл захво
рювання, розрізняти способи поведінки, які приводять до погіршення чи 
покращення здоров’я, ресурсні грані ситуації, приймати рішення щодо 
процесу виздоровлсння та здійснювати для цього конкретні кроки, по- 
новому вибудовувати картину власного житія й застосовувати у своїй 
самореалізації нові ресурси, підходи.

Перспективою подальших досліджень є виокремлення та винай
дення психотехнічних аспектів роботи з темою здоров’я та хвороби від
повідно до принципів надії, балансу та самодопомоги, з’ясування особли
востей ефективного психотерапевтичного контракту в роботі з пацієнтами 
із психосоматичними захворюваннями.
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У статті подасться психологічний аналіз понять “саморесиїізація ", 
“мобільність”, "мотивація", розкривається психологічний зміст і сут
ність понять "професійна саморесиїізація” та “мотивація до професійної 
самореалізації". Автор також зупиняється на аналізі розробленості проб
леми мобільності в психології, розкриває зміст і сутність професійної 
мобільності, робить спробу розкрити взаємовідношення між поняттями 
"професійна саморесиїізація ” і “професійна мобільність ".

Ключові a tom : самореалізація, мотивація до самореалізації, мо
більність, професійна мобільність.

The psychological analysis o f  categories "self-realization", “self-
realization motivation", “mobility”, “professional mobility” is given in the 
article. The psychological content o f  notions "professional self-realization” and 
"self-realization motivation" is revealed in the article too. The authour also 
dwells on the analysis o f  elaboration o f  the problem o f  mobility in psychology 
nowerdays, presents the essence o f  "professional mobility”, makes an attempt to 
fin d  out the relation between the notions "professional s e l f  realization" and " 
professional mobility ".

Key words: self-realization, self-realization motivation, mobility, 
professional self-realization and mobility.

Постановка проблеми. Сучасне суспільство стрімко змінюється, 
разом із ним змінюється і світ професій. Щоб не відставати від часу й 
залишатися конкурентоспроможним фахівцем, доводиться вчитися впро
довж усього життя, намагатися не лише ідентифікуватися з професією, але

й одночасно бути мобільним в обраній професійній діяльності, розвиватися 
як у межах обраної діяльності, так і на ринку праці загалом.

У зв’язку із цим головним завданням освіти сьогодення є створення 
таких умов, які б забезпечили не лише бажання й можливість кожному 
вчитися й розвиватися і після закінчення середньої школи чи вищого на
вчального закладу, але й можливості реалізації людиною своїх фізичних, 
духовних, матеріальних та інших сил. Оскільки самореалізація безпосе
редньо стосується розвитку й використання людського потенціалу, нині 
головним для фахівця стає не лише здатність до самопізнання й самороз
витку, але й здатність до безперервного самостійного пошуку й знаходжен
ня можливостей для застосування своїх потенційних ресурсів. Творчий 
підхід до власного життя, коли людина не лише шукає, але й створює нові 
сенси, перетворює її на справжнього суб’єкта самовизначення та самореа
лізації, яка здатна не лише осмислити й накреслити свою стратегію само
реалізації, але й забезпечити своє самоздійснення. Однак, як зазначала 
К.О.Абульханова-Славська, не кожен має сформовану особистісну готов
ність до забезпечення всіх зовнішніх умов самореалізації [1, с.53].

Власне ці обставини спонукають до більш глибокого наукового 
обґрунтування й вивчення не лише умов і факторів самореалізації, але й 
мотивів, що мобілізують і спонукають рухатися вперед, шукати й знахо
дити нові ресурси для самоздійснення. У зв’язку із цим вивчення психоло
гічної сутності мобільності, як особливої особистісної характеристики 
фахівця, в основі якої лежить потреба в самореалізації, стає особливо 
актуальною.

Мета повідомлення -  виявити та обґрунтувати психологічний зміст і 
сутність понять самореалізація, мобільність, мотивація, розкрити взаємо
відношення між поняттями мобільність і самореалізація.

Аналіз наукової літератури вказує, що першими серед психологів 
проблему самореалізації підняли гуманісти, які трактували потребу в 
самореалізації як вроджену властивість людини. Користуючись різними 
термінами (А.Анг’ял -  саморозвиток, Р.Вайт -- мотивація ефективністю, 
К.Гольдштейн і А.Маслоу -  самоактуалізація, К.Роджерс -- тенденція до 
актуалізації, Г.Оллпорг, К.Хорні -  самореалізація, Е.Фромм -  досягнення 
продуктивності та ін.), вони наголошували, що в основі самореалізації 
лежить потреба в розвитку й самовдосконаленні. Вважаючи особистість 
відкритою психофізіологічною системою, що прагне до реалізації свого 
життєвого потенціалу, гуманісти покладалися на відповідальність і свідо
мість людини, на сформовану систему цінностей, що слугують спрямову
ючою силою в її прагненні до осмисленого й повноцінного особистісного і 
професійного здійснення.



Саме тому термін “самореалізація” (self-realization) часто вживається як 
сипонім до термінів “реалізація своїх можливостей” (self-fulfilment), 
“самоактуалізація” (self-actualization), “саморозвиток” (self-development) та ін.

У вітчизняній психології ідеї самореалізації розробляються персо- 
пологами, які, досліджуючи проблему особистості, піднімають питання, хцо 
стосуються рушійних сил та чинників розвитку особистості, мотиваційної 
та ціннісно-смислової сфери особистості, проблему активності та 
життєтворчості, розвитку самосвідомості, смисложиттєвих та ціннісних 
орієнтацій особистості, які тісно пов’язані з проблемою самореалізації. У 
цьому контексті біля витоків проблеми самореалізації стоять дослідники 
психології особистості: Б.Г.Ананьєв, Л.С.Виготський, Г.С.Костюк,
Б.Ф.Ломов, С.Л.Рубінштейн, ІІ.Р.Чамата та ін.

І Іа сучасному етапі в різних аспектах проблему самореалізації дослі
джують К.О.Абульханова-Славська, Л.І.Анциферова, О.Г.Асмолов, 
Г.О.Ьалл, Б.С.Братусь, М.Й.Боришевський, А.Брушлинський, З.С.Кар- 
ненко, Д.О.Леонтьєв, С.Д.Максименко, Л.Е.Орбан-Лембрик, М.В.Сохань, 
Т.М.Титаренко, ІІ.В.Ченелєва та ін.

Дослідження у сфері професійної самореалізації сьогодні здійсню
ються в руслі психології праці (Є.О.Климов, Т.В.Кудрявцев, Л.К.Маркова,
О.К.Осницький, В.В.Рибалка, В.В.Синявський, Б.О. Федоришин,
О.І’.Фопарьов та ін.), у контексті проблеми професійного самовизначення та 
професійної орієнтації (Д.Н.Завалішина, Е.Ф.Зеєр, Л.М.Мітіна,
Н.С.ІІряжников,), труднощів самореалізації особистості у професійній сфері 
(Л.О.Коростильова, Л.К.Маркова, Л.М.Мітіна, Е.Е.Симашок та ін.).

К.О.Абульханова-Славська в контексті досліджень стратегій жит
тєвого шляху особистості стверджує, що життєвий шлях -  це не зафік
сована раз і назавжди життєва позиція, але певна лінія життя, яку особи
стість реалізує в часі, поступово, крок за кроком, розгортаючи, розширю
ючи та зміцнюючи її. Одним удається відразу визначити свою основну 
життєву лінію, свою професійну перспективу, іншим доводиться випробо
вувати себе в різних сферах і лише після цього обрати головний напрям 
своєї самореалізації. Мистецтво жити полягає не лише в тому, щоб усві
домити свою індивідуальність, а здебільшого в тому, щоб навчитися спів
відносити свої життєві цілі, плани і бажання зі своїми особливостями, щоб 
розкрити в собі нові якості, нові здібності, оскільки самореалізація особи
стості можлива лише за умови сформованого уявлення про свої здібності, 
коли в людини сформований свій образ Я і здатність будувати свої взаємин 
зі світом. Роль людини полягає не лише в тому, щоб обирати спосіб життя і 
напрямок розвитку, який би відповідав цінностям особистісного росту, а 
перш за все, в тому, щоб розвинути потенційно закладену можливість бути 
першопричиною власного розвитку, здобути саму можливість вибору [1, 
с.53|.

Потенціал саморозвитку, самовдосконалення, наголошує Т.М.Тита- 
ренко, закладено в кожній людині. Навіть найнесприятливіші умови доро
слішання не можуть остаточно зупинити, істотно загальмувати цей пере
можний рух уперед [13, с.307].

Особистісне зростання в концепції Т.М.Титаренко -  це спрямовані, 
усвідомлені побудови й перебудови життєвого світу, які мають свої особ
ливості на різних етапах життєвого шляху. Головний психологічний смисл 
особистісного зростання -  визволення, винайдення себе й свого життєвого 
шляху, самоактуалізація й розвиток усіх основних особистісних атрибутів, 
творення власного світу, тому що жити, дихати, розвиватися й будувати 
свій світ це, по суті, одне й те саме. У людини завжди є вибір - це вибір 
траєкторії життєвого шляху, подальшого напряму самотворення [13, с.307].

Середовище тільки запрошує нас до змін, до зростання, наголошує 
Т.М.Титаренко, а характер цих змін, траєкторія розвитку -  це вже справа 
далеко не зовнішніх детермінант [13, с.296].

В.Гейзенберг свого часу наголошував, що людина у своєму індиві
дуальному житті пов’язана з рухом нашої історії, що наше життя є ча
стиною цього руху, а наша свобода вибору обмежується, швидше всього, 
лише волею вирішувати, чи хочемо ми брати участь у розвитку, який від
бувається незалежно від того, чи вносимо ми в нього який-небудь вклад, чи 
ні [5, с.226-227].

На думку О.Г.Асмолова, самореалізація передбачає відстоювання 
власної індивідуальності через різноманітні вибори, які здійснює людина 
впродовж життя. “Якщо індивідуальність багатогранна, багатовершинна, її 
навіть за професійною ознакою неможливо вмістити у вузькі рамки 
професії” [3, с.403].

Свого часу К.Маркс писав, що гармонійно розвинений індивід це 
людина, яка постійно змінює свої професійні функції, а гармонійність у 
цьому контексті розуміється ним як різнобічність у різних видах діяль
ності. Далі класик стверджував, що в умовах розвиненої промисловості 
робітник кожних п’ять років буде змінювати свою професію. Дійсно, важко 
сьогодні на Заході зробити кар’єру, не оволодівши суміжними професіями.

Не визнавав К.Маркс і слова “покликання”, оскільки вважав, що, 
їакріплюючи людину за певною трудовою функцією, ми значно обмежу- 
ім о  її можливості. Визнаючи “покликання”, ми змушені визнавати фаталь
ність людського життя, -  писав К.Маркс, -  а людина є творцем життя.

Проте, якщо розглядати “покликання” як вищий рівень професійної 
придатності (Є.О.Климов), а професійну придатність, у свою чергу, -  як 
цілісне, системне утворення, що формується в процесі виконання діяль
ності протям усього професійного життя людини, то однією з найважливі
ших особистісних якостей, за допомогою яких фахівець проявляє здатність 
шукати, коректувати й реалізувати себе в професії, є мобільність.



Змінюючись у процесі виконання професійної діяльності, фахівець форму
ється не лише на рівні окремих функціональних систем і психічних про
цесів, але й змінюється його особистість, розвивається професійне мислен
ня, складається професійний тип особистості з певними ціннісними орієн
таціями, характером, особливостями професійної поведінки, спілкування і 
способу життя.

В основі всіх зазначених змін у професійному розвитку фахівця є 
прагнення до самореалізації, яке спонукає до пошуку змін, проте забез
печує її здійснення в зовнішньому плані саме мобільність, яка розгля
дається як особливе системне утворення в структурі особистості, що фор
мується завдяки і в результаті професіоналізації. У цьому контексті подібні 
погляди висуває також Л.О.Коростильова, яка вказує, що “самореалізація” 

це вираження свого істинного Я в зовнішньому плані [9, с .36-37].
Самореалізація цс здійснення можливостей розвитку “Я” шляхом 

власних зусиль, співтворчості, співдіяльності з іншими людьмиДблизькими 
і далекими), соціумом, світом загалом [9, с.8-9].

У період носі індустріальної революції, яка відзначається вибухом 
нової наукової інформації та широким упровадженням прогресивних 
інноваційних технологій, заснованих на використанні комп’ютерної техні
ки, різко скорочується термін “життя” масових професій. Навіть у тих 
професіях, в яких не змінюється назва, істотно змінюється характер і зміст 
праці. Наприклад, такі традиційні професії, як педагог чи лікар, сьогодні 
вимагають від фахівців уміння працювати з комп’ютером та користуватися 
інтернетом.

Якщо звернутися до проблем професійного розвитку на сучасному 
етапі, то не важко помітити, що досить упевнено серед психологічних 
термінів у психології праці сьогодні закріпилося поняття “період профе
сійного напіврозпаду”, яке визначається як проміжок часу, протягом якого 
втрачає актуальність чи то відживає половина професійних знань й умінь 
фахівця. Особливо це стосується професій, що пов’язані з інформаційними 
технологіями, де цей процес триває 2-3 роки. Це означає, що якщо людина 
одержує у вузі, наприклад, спеціальність програміста, то на час закінчення 
навчального закладу більше половини спеціальних знань і умінь, які вона 
одержала на перших курсах, застарівають і стають непотрібними.

В інших галузях “професійний напіврозпад” проходить трохи повіль
ніше, але, безумовно, цей процес є неминучим. Гак, у медицині й психо
логії в середньому він триває 7-10 років.

Дійсно, починаючи з 90-х років XX ст., значно зросли інтенсивність, 
масштаби, інноваційний характер міжпрофесійних переміщень фахівців. У 
суспільній свідомості соціуму, що трансформується, зміна професії стає 
звичним явищем і сприймається як поведінково нормальна реакція індивіда 
па нові умови на ринку праці. Соціально нормальною й цінною стає

кар’єра, що передбачає мобільність, перекваліфікацію і перенавчання. 
Сучасні переміщення здебільшого відбуваються між професіями, “дале
кими” за змістом та умовами праці, за рівнем і профілем освіти й підготов
ки. Основними напрямами мобільності є підприємництво, приватні орга
нізації, різні види офіційного та неофіційного сумісництва. Зміна професії 
здебільшого суттєво відбивається на характеристиках соціального статусу, 
як у висхідному, гак і низхідному планах.

Конкурентоспроможність фахівця базується сьогодні не на сумі 
чнань, засвоєних у вузі, а на вмінні їх творчо застосовувати, у здатності 
самостійно здобувати й ретельно відбирати необхідну наукову інформацію, 
вміло поновлювати та використовувати її для подальшого вдосконалення у 
професійній діяльності.

Ці факти вказують на те, що людина повинна розвиватися й про
довжувати здобувати свою професійну освіту протягом усього трудового 
життя. Освіта сьогодні розглядається як найважливіша цінність, що прояв
ляється, в першу чергу, у відношенні до людини, як вільної і творчої особи
стості, що реалізує себе в навчанні і праці. Саме тому в усьому світі 
сьогодні розробляються й формуються свої системи неперервної освіти, які 
сприяли б розвитку людини, її творчих здібностей, самовдосконаленню й 
самореалізації. Розвиток людини, -  це перш за все рух, а отже, -  мобіль
ність [8, с. 130-131].

Таким чином, мобільність можна розглядати як одну з найважливі
ших особистісних якостей, завдяки якій фахівець реалізується як суб’єкт 
професійного самовизначення, як активна й творча особистість.

Мобільність як здатність до руху, а отже, і розвитку, лежить в основі 
професійного самовизначення. Якщо професійне самовизначення, за 
М.С.Пряжниковим, визначається як пошук і знаходження особистісного 
сенсу в обраній професії, а знайдений сенс відразу знецінюється, тому важ
ливим залишається сам процес пошуку сенсу, де окремі, уже знайдені сен- 
си є лише проміжними етапами процесу. Таким чином, наголошує 
М.С.Пряжников, сам процес стає головним сенсом, а це і є саме життя, 
життя як процес, а не як певне досягнення [12, с. 10].

Схожу думку висловлює С.Д.Максименко, який визначає особистісне 
самоздійснення як розгортання вже існуючого змісту, своєрідної теми, що 
визначена для кожного. На думку автора, самоздійснення як результат 
життєвого шляху не може актуально усвідомлюватися, але пов’язується із 
сукупністю ретроспективних та прогностичних переживань людини, які 
визначають індивідуальну тему життя. Сутністю життя є не його результат, 
а саме життя як процес, тобто самореалізація, яка має ґрунтуватися на 
внутрішніх базових особливостях людини. Тому особливого значення 
набуває здатність людини “прислухатися йти своїм шляхом, обирати темп, 
час, зупинки і супутників” [10, с.135].



Як показано Т.І.Аргем’євою, особистість володіє багатьма можли
востями розвитку. На думку авторки, саме співвідношення актуального й 
потенційного дозволяє розглядати особистість у постійному русі. Одна зі 
сторін активності особистості планування шляху свого розвитку, мак
симальне використання своїх можливостей, співвіднесення їх із вимогами 
соціуму 12, с.67 87].

В умовах єдиного Європейського простору розвиток професійної 
мобільності відкриває можливості не лише для освіти, але й для форму
вання європейського ринку праці, що відкриває нові перспективи для 
реалізації своїх сил і здібностей кожному, хто шукає себе, розвивається й 
не просто прагне самореалізуватися в професії, а робить конкретні кроки в 
цьому напрямку.

Саме тому можна вважати, що професійна мобільність означає ба
жання і вміння вчитися протягом усього трудового життя. Сьогодні загаль- 
нонеобхідними для фахівця стають технічна грамотність, здатність до 
научуваності, уміння й готовність постійно засвоювати нову техніку і тех
нології, нові види і способи виконання діяльності, а за необхідності — го
товність навіт ь змінити саму професійну діяльність. Мета сучасної освіти -  
виховання довіри до динамічних знань, усвідомлення потреби в розвитку 
себе, своїх творчих здібностей га в пошуку нових можливостей для 
розкриття як особистісного, так і професійного потенціалу [8, с. 132—133].

Істинна самореалізація настає тоді, коли ми, пізнаючи нашу природну 
сутність, реалізуємо її, а не нашу Я-концепцію. У цьому контексті варто 
згадати приклад Ф.ІІерлза, який, порівнюючи орла і слона, намагався 
уявити, як би виглядав кожен із них, якби прагнув реалізувати не свій 
власний потенціал, а потенціал іншого, тобто, якби слон захотів літати, а 
орел захопився силою і грубою шкірою слона. Подібно виглядає людина, 
яка, замість реалізації свого істинного Я, прагне стати тим, ким вона собі 
вигадала. Гаку думку підтримує К.Роджерс, який стверджує, що людина 
стає більш адекватною, якщо прислухається до самої себе, коли дозволяє 
собі бути т им, ким вона є.

Таким чином, однією з найважливіших якостей сучасного фахівця, 
яка забезпечить йому можливість адаптуватися й постійно бути потрібним 
на ринку праці, є професійна мобільність.

Поняття мобільність (франц. mobile -  рухливий, рухливість, здатність 
до швидкого пересування) у загальноприйнятому значенні визначається як 
здатніст ь до швидкої зміни стану, статусу, вміння швидко орієнтуватися в 
ситуації, знаходити потрібні форми діяльності. Крім того, мобільність 
розглядається як соціальна категорія (перехід людей з одних громадських 
груп, прошарків до інших). Більш вузьке розуміння мобільності пов’язано з 
безпосереднім швидким виконанням певних завдань [14].

Основні засади проблеми мобільності вперше були викладені в праці 
ІІітірима Сорокіна “Соціальна мобільність” (1927 p., Нью-Йорк). У цій 
праці П.Сорокін указує, що мобільність -  це будь-який перехід, пере
міщення індивіда або соціального об’єкта (цінностей), тобто всього того, 
що створено чи модифіковано людською діяльністю з однієї позиції в іншу. 
Автор виокремив два основні типи соціальної мобільності: горизонтальну 
й вертикальну.

Горизонтальну мобільність він розглядає як перехід індивіда чи 
соціального об’єкта від однієї соціальної групи до іншої, що знаходиться 
на тому самому рівні, що й попередня група. В основі горизонтального ти
пу мобільності лежить територіальний критерій, а також частково й про
фесійний: коли відбувається зміна робочого місця, виду зайнятості, 
професії, без зміни приналежності до соціальної групи й професійного 
статусу працівника. Переміщення працівників може здійснюватися як 
усередині країни (у межах регіону або між регіонами), так і за кордон.

Вертикальна мобільність -  це перехід індивіда чи соціального об’єкта 
від одного соціального прошарку до іншого, зміна соціального статусу 
(нова позиція в суспільстві). Вертикальна мобільність передбачає зміну 
виду зайнятості. Вона пов’язана з підвищенням або пониженням професій
ного статусу. Залежно від напрямку вертикального переміщення, розріз
няють два види мобільності: висхідну та низхідну (соціальний підйом або 
соціальний “спуск”). Перехід до більш високого становища називається 
висхідною мобільністю й характеризує високу конкурентоспроможність і 
професійну адаптацію працівника. Спадна мобільність відображає зворотні 
процеси, які супроводжуються втратою професійного статусу працівника, 
призводять до зниження мотивації у професійній творчості.

Проблема професійної мобільності порівняно нова. Ще донедавна 
вона була предметом дослідження соціології, економіки, соціальних еко
номістів й економічних соціологів. Сучасні концепції мобільності описані 
в працях ІІ.М.Блаца, М.Вебера, Д.Голдторпа, Р.Г.Громової, Т.І.Заславської, 
Ю.А.Каргюва, Л.Н.Лісохіної, С.А.Макеєва, М.Л.Максимової, М.А.Ратни- 
кової, Р.М.Хаузера та ін. Професійна мобільність та конкурентоспро
можність фахівця розглядаються у працях Н.Василенко, Л.Данилової, 
С.А.Іванченко, Н.Г.Ничкало, О.Симончук, Д.Чернилевського, О.Щербак та 
Ін., в яких, насамперед, основна увага зосереджується на дослідженнях 
процесів переміщення індивідів як у межах однієї професії, так і за її 
межами, на вивченні цілей і мотивів мобільності, на впорядкуванні кате
горіального апарату й термінології, на організації емпіричного дослі
дження та залученні статистики до обробки емпіричної інформації, на 
Виявленні умов і факторів, що впливають на професійні досягнення та 
мобільність у межах конкретного суспільства.



Незважаючи на окремі розробки, у психології проблема професійної 
мобільності майже не досліджувалася. Термін “професійна мобільність” у 
словниках загалом відсутній, проте поодинокі енциклопедичні видання 
все гаки дають його пояснення. Гак, в енциклопедичному словнику термін 
“професійна мобільність” визначається як “здатність і готовність швидко 
засвоювати технічні засоби, технологічні процеси і нові спеціальності або 
зміни, що відбуваються в межах цих спеціальностей; потреба постійно 
розвивати свою освіту і кваліфікацію” [4].

М.І.Дяченко та Л.А.Кандибович у короткому психологічному слов
нику зазначають, що в основі професійної мобільності лежить високий 
рівень узагальнених професійних знань, володіння системою узагальнених 
професійних прийомів та уміння їх ефективно застосовувати під час вико
нання будь-яких завдань у межах професії [6, с. 195-196].

Н.Д.Шадриков уважає, що в процесі професіоналізації особистості 
утворюються “інтегративні ансамблі” (симнтомокомплекси) якостей, які 
впливають на продуктивність і результативність праці. Компонентний 
склад професійно зумовлених ансамблів постійно змінюється. Проте для 
кожної професії існують свої відносно стійкі ансамблі професійних харак
теристик, які в зарубіжній психології іменуються як ключові кваліфікації.

Дослідженням ключових кваліфікацій займався німецький учений 
Д.Мартенс, який серед найбільш важливих називає такі: гіпернормативна 
професійна активність, абстрактне теоретичне мислення, здатність до 
планування складних технологічних процесів, креативність, прогностич- 
ність, ініціативність, професійна самостійність, комунікативність, здатність 
до співпраці та співробітництва, надійність, працездатність, відпові
дальність, здатність до саморозвитку тощо.

У процесі професійного становлення зміст підструктур змінюється, 
відбувається інтеграція компонентів як на внутрішньоструктурному, так і 
на міжструктурному рівнях, що й призводить до утворення ключових 
кваліфікацій. Ключові кваліфікації, які мають широкий радіус виконання 
дії, виходять за межі однієї групи професій, уважає Д.Мартенс, професійно 
й психологічно готують фахівця до зміни й засвоєння нових спеціаль
ностей і професій, забезпечують готовність до інновацій у професійній 
діяльності, конкурентоспроможність, професійну мобільність, продуктив
ність професійної діяльності, сприяють професійному зростанню, підви
щенню кваліфікації й розвитку кар’єри спеціаліста.

Якщо професійну мобільність розглядати як зміну трудової позиції 
або ролі фахівця, що зумовлена зміною місця роботи або професії, то за 
такого підходу в понятті “професійна мобільність” можна виокремити 
об’єктивний, суб’єктивний і характерологічний аспекти.

Об’єктивний аспект передбачає, з одного боку, вивчення науково- 
технічних та соціально-економічних передумов зміни професії, які стиму

люють професійну мобільність, безпосередньо прискорюють процес ви
никнення нових професій і детермінують перекваліфікацію робітників, а з 
другого -  вивчення розвитку ринкових відносин і факторів, що забезпе
чують досягнення якісно нового рівня мобільності та професійно-прак
тичної підготовки конкурентоспроможного фахівця.

Суб’єктивний аспект розкриває процес зміни інтересів працівників та 
акт прийняття рішення щодо зміни місця роботи чи професії, що залежить 
від таких індивідуальних характеристик людей, як потреби, ціннісні 
орієнтації, моральні якості та інші визначальні мотиви.

З характерологічної точки зору важливою є схильність людини до 
зміни предметної діяльності, що дає підстави розглядати професійну 
мобільність як відносно усталену властивість особистості, як готовність 
або схильність до зміни виду професійної діяльності (працемобільність).

Системний розгляд професійної мобільності, який передбачає вра
хування всіх трьох аспектів, за твердженням Н.Коваліско, з одного боку, 
висуває певні вимоги до професійно-кваліфікаційних якостей індивідів, а з 
другого -- максимально сприяє розвиткові особистості через зростання 
відповідності між структурою її індивідуальних потреб і соціально-еконо- 
мічною цінністю місця, яке вона посідає [7].

У зв’язку з цим поняття професійної мобільності можна розглядати у 
руслі двох підходів:

1) професійна мобільність як зміна позицій фахівця, що детермі
нується зовнішніми умовами, а саме: відсутністю робочих місць, низькою 
заробітною платою, побутовою невпорядкованістю працівників тощо, що 
зумовлює необхідність їх адаптування до реальних життєвих позицій;

2) професійна мобільність як особистісний вибір, що передбачає 
внутрішню свободу, прагнення до самовдосконалення особистості й базу
ється на стабільних цінностях і потребі в самоорганізації, самовизначенні й 
саморозвиткові, здатності швидко реагувати на зміни в соціумі завдяки 
ірамотності, освіченості та професійній компетентності.

Розробляючи проблему мобільності, перш за все, на наш погляд, важ
ливо звернути увагу саме на другий підхід, що стосується особистісного 
вибору та базується на цінностях саморозвитку й самовдосконалення. У 
цьому контексті мобільність тісно пов’язана з проблемою самовизначення 
особистості, яка функціонує на рівні прагнення до самоактуалізації та 
потреби в самореалізації. У кінцевому результаті, мобільність, що детермі
нується ціннісними орієнтаціями та прагненням до саморозвитку, голов
ним чином, і забезпечує самореалізацію.

Розглядаючи проблему готовності фахівця до управлінської діяль
ності, Л.Е.Орбан-Лембрик в її структурі виокремлює готовність до зміни 
умов праці й особистого життя [11, с.242]. Автор наголошує, що в умовах 
докорінної перебудови всіх сторін життя суспільства актуалізується проб



лема професіоналізму і компетентності фахівця, яка вимагає інноваційного 
підходу до підготовки й навчання, зумовлює впровадження нових техно
логій і здатності орієнтуватися в зростаючих інформаційних потоках, що 
передбачає підвищення освітнього та професійного рівня людини [11, 
с.336 337].

Середовище, яке перебуває в стані постійних змін, вимагає від фахів
ця такої ж динамічності і мобільності, поведінкової гнучкості і лабільності, 
які притаманні йому, бо лише особистість, яка здатна рухатися й 
розвиватися разом із середовищем, зможе вижити в ньому. Саме життя 
спонукає фахівця до мобільності, в тому числі і професійної, яка про
являється, власне, в здатності вчасно змінювати стратегію або засіб дій 
відповідно до нових умов праці.

Деякі дослідники розглядають професійну мобільність як особистісну 
характеристику фахівця, яка свідчить про його готовність або схильність 
до зміни виду професійної діяльності, як здатність і готовність особистості 
достатньо швидко й успішно опановувати нову техніку і технології, набу
вати нових знань і вмінь, що забезпечують ефективність нової діяльності.

1 Ірактика показує, що різні тини особистостей, які знаходяться в 
однаковій об’єктивній ситуації, реалізують різні моделі трудової по
ведінки: більш здібні індивіди іноді крокують службовими сходами значно 
повільніше, ніж менш здібні, але орієнтовані на кар’єру; одні змінюють 
професію задля кращих умов, інші -  протистоять зміні фаху; частина 
людей, під впливом руйнівної економічної ситуації та низької професійної 
культури, засвоює нову культуру, а інша частина -  веде вперту боротьбу за 
виживання в межах своєї етнічної та професійної культури.

Як бачимо, люди но-різному пристосовуються до життєвих обставин, 
виробляють різні (традиційні та інноваційні) стратегії адаптації, серед 
яких: стратегія пристосування (настанова на будь-яку постійну роботу та 
гарантовану зайнятість), стратегія зміни професії або стратегія одночасної 
зайнятості на декількох роботах. При цьому, як слушно зауважує Н.Кова
ліско, оцінка необхідності та бажання переміщення, як правило, мотиву
ється самою людиною. Залежно від характеру цієї оцінки, розрізняють 
мо тиви здійснення акту мобільності й мотиви утримання від неї.

Під мотивами мобільності розуміють усвідомлені людиною причини 
та цілі (внутрішні усвідомлені або неусвідомлені спонуки, що відповідають 
цим стимулам), які роблять соціальне і, зокрема, професійне переміщення 
необхідним. Тому в одних і тих самих умовах і за наявності рівних 
можливостей індивіди приймають неоднакові рішення. Це пов’язано з тим, 
що особистість з її неповторною структурою перебуває між зовнішніми 
стимулами до переміщення й мотивованими оцінками доцільності цього 
переміщення. Безперечно, мотиваційні функції реалізують ціннісні орієн
тації особистості. При цьому цінностями виступають матеріальні або

Ідеальні предмети, які здатні задовольнити потреби та інтереси людини, 
сформувати індивідуальний стиль життя, невід’ємною складовою якого є 
професійна діяльність, професійне самовизначення особистості.

Поняття “професійна мобільність” охоплює сукупність різноманітних 
процесів, різні види переміщень, що виконують відносно самостійні функ
ції. Її спрямованість, інтенсивність більшою мірою залежать від особис- 
тісних, суб’єктивних чинників. Теоретичне узагальнення сучасних тенден
цій щодо розвитку проблеми професійної мобільності дозволяє констату
вати, що мобільність вистуиає як інтегрована якість особистості, що вияв
ляється в здатності успішно переключатися на іншу діяльність або зміню
вати види діяльності, вмінні ефективно використовувати систему узагаль
нених професійних прийомів для виконання будь-яких завдань та порів
няно легко переходити від одного виду діяльності до іншого, володінні 
високим рівнем узагальнених професійних знань, досвідом їх удоскона
лення та самостійного оволодіння. Вона реалізується в системі цільових 
установок, ціннісних відносин та орієнтацій, що визначають мотиваційну 
сферу особистості й спрямовують на підвищення ефективності професійної 
діяльності. Завдяки потребі в саморозвитку й самовдосконаленні, вона стає 
тим соціальним механізмом, що забезпечує самоздійснення в межах обра
ної професії, сприяє розширенню професійного профілю фахівця, забез
печує формування “екстрафункціональних” знань, умінь і навичок, 
властивостей, якостей і здібностей, що стануть підґрунтям для самореа
лізації фахівця в ситуації професійної переорієнтації та зміни професії.
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЛІГІЙНОГО ТЕКСТУ ЯК ЧИННИК 
СОЦІАЛЬНОЇ! АДАПТАЦІЇ ЕМІГРАНТІВ
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імені Т. Шевченка 
Міністерства освіти і науки України, 
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вул. Володимирська, 60 
тел.: 0509479250 
e-mail: ostaszczuk@mail.ru

У статті досліджується поняття релігійного тексту, інтерпрета
ція якого є важливим фактором соціальної адаптації емігрантів у  чужо
рідному культурному середовищі. Порівнюються поняття твору і тексту; 
виділяється роль релігійного тексту в семіотичних системах.

Ключові слова: релігійний текст, емігрант, соціальна адаптація,
мова.

In the article on the base o f  interdisciplinary studies the essence o f  the 
concept “Religious text", interpretation o f  which influences on the social 
adaptation o f  emigrants in the foreign cultural environment is analysed. The 
essences o f  "Work" and "Text" is compared. The importance o f  religious text 
on the semiotic systems is exposed.

Key words: religious text, emigrants, social adaptation, language.

Однією з ознак сучасного світу є свобода та легкість пересування, що 
веде до інтеракції між представниками різних народів, мов, культур, 
релігій та етносів. Щоразу важче знайти монолітичне суспільство, де всі 
походять з одного культурного континууму та послуговуються в щоден
ному житті спільною аксіологічною системою.

Емігранти (та імігранти) часто борються з численними проблемами, 
пов’язаними з інтеграцією в чужих середовищах, до яких вони прибули. 
Інколи через неадаптованість так і живуть у суспільній ізоляції. Інтеграція 
відмінних культурних світів є однією з найважливіших проблем сучасної 
Європи. “Господарі” та “гості” повинні докласти великих зусиль для того, 
»би зрозуміти чужі культури, релігійні, суспільні традиції з метою укладен
ня моделі гармонійного співжиття, в якому можна було б взаємозбагачу
ватися, черпаючи з різнорідності.
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Особливістю філософської рефлексії є те, що вона завжди прагне 
“діалектично проникнути в смисл діалектичного відношення, намагається 
інтерпретуючи розуміти, що, у свою чергу, «зафарбовує» філософське 
знання в гсрменевтичні тони” [11, с.4].

Серед парадигмальних георетико-методологічних основ лінгвістич
ного релігієзнавства важливе значення займає поняття тексту в контексті 
мови релігії. Адже, як зазначає український релігієзнавсць Ірина Богачев- 
ська, до проблемного поля лінгвістичного релігієзнавства належать питан
ня кодифікації сакральних текстів, перекладу священних текстів іншими 
сакральними або світськими мовами, семіотика релігійного ритуалу та 
культу як текстів певної духовної традиції [6, с.17-18].

Теорія тексту активно розроблялася в структуралізмі, постструктура- 
лізмі, деконструктивізмі та постмодернізмі.

І Іонятгя тексту аналізується в інтердисциплінарному аспекті на стику 
лінгвістики, літературознавства, естетики, семіотики, мистецтвознавства. У 
релігієзпавчій науці текстологічна проблематика мало досліджувалася, 
хоча науково-теоретичний і практичний потенціал її вельми значний, у 
чому й полягає актуальність нашої розвідки.

Мстою представленої статті є окреслення поняття релігійного тексту 
та виділення його ролі в адаптаційних процесах емігрантів. Відповідно, 
основними завданнями визначено такі: 

зіставити поняття твору і тексту;
подати узагальнену дефініцію тексту, визначивши найважливіші 

його ознаки;
виділити роль релігійного тексту в семіотичних системах; 
охарактеризувати значення інтерпретації релігійних текстів у про

цесі адаптації емігрантів.
Теоретичною основою нашого дослідження є праці Р.Варта, Ф.Баце- 

вича, М.Ьахтіна, І.Богачевської, С.Кримського, Ю.Лотмана, Ч.У.Морріса, 
Р.ІІича, П.Рікера та ін.

У контексті сучасної посгмодерної парадигми герменевтики й розу
міння ІІ.Рікер зазначає: “взаємопов’язані образи буття, які ми маємо і в які 
занурюються взаємозаперечні інтерпретації, не дають нам нічого, окрім 
діалектики інтерпретацій. Із цього погляду, герменевтика неможлива. 
Тільки герменевтика, заснована на символічних образах, може показати, як 
ці різноманітні моделі існування створюють єдину проблематику; адже ці 
символи найпридатніші, щоб показати єдність численних інтерпретацій; 
потрібний єдиний вектор, який об’єднає численні герменевтики. Істинними 
символами різноманітних герменевтик є ті, що спрямовані на виникнення 
нових значень і на аналіз архаїчних фантазмів” [19, с.304].

Теоретик семіотики та “естетики рецепції” У.Еко резюмує у своєму 
дослідженні про надінтерпретацію текстів: “Сам текст - це щось більше,

ніж параметр, що використовується для підтвердження інтерпретації: текст 
с предметом, що вибудовується через інтерпретацію, що має форму 
Замкненого кола, бо підтверджується на підставі того, що сама збудує” [7, 
С.562].

У широкому значенні текст -  це “зв’язна та повна послідовність 
Знаків” [23, с.822]. Із загальнофілософського погляду, “текст виступає як 
матеріальна оболонка ідеальних результатів людської діяльності” [10].

Р.Барг однією з особливостей структуралізму й семіотики відзначає 
використання терміна “текст”, що у свою чергу витісняє поняття “твір”. 
Науковець подає семантичний діапазон цієї категорії сучасної гуманітарної 
науки, відзначаючи такі його ознаки: функціонування лише в мові, 
дискурсі, динамічність та змінність; виключення вузької та сталої класифі
кації, зокрема жанрової; імпліцитне чи експліцитне пізнання тексту 
осягається через знаково-символічні коди; полісемантичність, “множин
ність сенсу”, рух значень, взаємопереплітання та “вибух, розщеплення усіх 
сенсів”; відсутність монолітної цілісності, можливість самостійного 
функціонування окремих частин; скорочення “дистанції між письмом і 
Текстом”, “гра із самим текстом”, коли читач “грає у Текст (як у гру), потім 
він ще й грається Текстом”; відчуття задоволення реципієнтом “без 
Почуття відчуженості”, дистанції [2, с.491-497].

Порівнюючи підхід Ф. де Соссюра, який прагнув подолати “різнорід
ність” людської мови вибором рівня смислу на початку наукового аналізу 
(таким чином будував систему мови), Р.Барт відзначає, що також і “в 
тексті, вже на вторинному рівні дискурсу, одночасно розгортаються чи
сленні коди, що не одразу піддаються систематизації, а ще точніше, 
найменуванню” [3, с.402]. Теоретик передусім пропонує розглядати текст 
під семантичним, змістовим (тематичним, символічним, ідеологічним 
тощо) кутом зору. Далі дослідник має прослідковувати, розшифровувати, 
Інтерпретувати раніше намічені коди, а також відшукувати, виявляти інші. 
Подальшим завданням буде “взірвати текст, розсіяти первісну хмару сми
слів, первісний образ змісту. Структурний аналіз спрямований не на істин
ний смисл тексту, а на його множинність; тому наша робота повинна 
полягати не в тому, щоб, відштовхуючись від форм, розпізнавати, висвіт
лювати та формулювати зміст (для цього жоден структурний метод не є 
потрібний), а в тому, аби, навпаки, розсіювати, розсувати, приводити в рух 
первісно даний зміст під впливом науки про форми” [3, с.412].

Ю.Лотман у загальній системі культури вбачає основну роль текстів в 
адекватній передачі значень та породженні нових смислів. Накопичення 
текстів у культурі не є хаотичним, а складною, ієрархічною, злагодженою 
системою. При цьому її “складність стосовно осі “однорідність/неодно
рідність” така, що будь-який текст неминуче постає мінімально у двох 
перспективах, як включений до двох типів контекстів. З одною погляду,



він виступає як однорідний з іншими текстами, з другого, -  як такий, що 
випадає з ряду, “дивний” і “незрозумілий” [16, с.588-589].

Приймаючи лотманівську тезу про “поліглотизм культури”, варто 
відзначити, що тексти культури переважно зашифровані принаймні двома 
семіотичними системами (наприклад, поєднання слова і жесту - ритуаль
ний танець), якщо оминути тексти, створені штучними мовами або ж спе
ціально створювані навчальні ілюстративні матеріали. Крім того, текст у 
власній синхронності різними своїми пластами може бути закодований 
мовами різних часових і просторових зрізів [див. 15, с .142-143].

Адекватна інтерпретація певного тексту, зокрема релігійного, вельми 
важлива, бо ж “ми сприймаємо тлумачення, вироблені нами самими, як 
основу для своїх дій; вони наділені властивістю узгоджуватися між собою з 
урахуванням нашого тлумачення власного “я” [22, с.202].

Загалом, у класичному (пов’язаному передусім з антропологією Леві- 
Строса) структуралізмі “текст позначений у вигляді завдання -  як дослі
джувана сукупність культурних кодів, відповідно до яких організовується 
знакова багатоманітність культури” [23, с.822].

До найважливіших функцій текстів (як і семіотичних систем) окрім 
комунікативної, є смислотворча, що виступає “не як пасивна установка 
наперед заданого смислу, а як генератор смислів” [15, с. 144]. Прикладом 
виступають наукові факти, коли не мова передує тексту, а саме текст (як і 
його контекст) вимагає свого дешифрування (достатньо часто дослідники 
архаїчних культур мають перед собою певний текст, що потребує 
реконструкції гіпотетичним кодом). Далі можемо говорити про творчу 
функцію тексту, який, “будучи семіотично неоднорідним, вступає в гру з 
дешифруючими кодами та справляє на них деформуючий вплив”, а в 
результаті “просування тексту від адресанта до адресата відбувається зсув 
смислу та його приріст” [15, с.145].

Відповідно, структуралізм має право підсумувати факт, що текст 
“гетерогенний та гетероструктурний, він є маніфестацією одночасно кіль
кох мов. Складні діалогічні та ігрові відношення між різноманітними під- 
структурами тексту, що утворюють його поліглотизм, є механізмами 
смислоутворення” [15, с.145].

З проаналізованих характеристик тексту виводиться функція куль
турної нам’яті, за якою “тексти утворюють згорнуті мнемонічні програми” 
[15, с.146]. Психолог О.Артєм’єва відзначає, що “образ світу дозволяє 
суб’єкту працювати з перетвореною реальністю. Він дозволяє вирватися із 
гомогенності світу, розставляючи акценти значимості та формуючи світ 
предметів” [1, с.15], “таке інтегративне утворення як суб’єктивне уявлення 
світу (образ світу) не утворюється з нічого в кожному психічному акті, а 
несе в собі сліди всієї передісторії психічного життя суб’єкта” [1, С.17].

Отож, “текстовий генератор, що мінімально працює, -  це не ізольова
ний текст, а текст у контексті, текст у взаємодії з іншими текстами та з 
семіотичним середовищем” [15, с.147].

Наведемо як приклад семіозис такого культурного феномену, як кар
навал, інтегративні текстові характеристики якого містять чимало коно- 
тацій релігійної сфери, комплексний аналіз чого крізь призму імпліцитних 
інаків, символів, ритуалів, явищ народної культури тощо належить до 
предмета вивчення лінгвістичног о релігієзнавства.

Карнавал (франц. carnaval, від італ. carnevale -  залишки) -  масове 
Народне свято, яке відбувається якраз перед початком Великого посту (у 
Католицькій церкві він починається у т. зв. Попільну середу) і пов’язане зі 
івичаєм проводжання зими. Термін етимологічно пов’язаний із назвою 
Латинської колісниці-корабля (carrus-navalis), яку використовували в 
давньоримських ритуалах, а також із латинським та італійським словом 
М’ясо (відповідно саго та сагпе). У середні віки та в епоху Ренесансу 
Тлумачився по-різному: як “смерть, запліднена життям”, “світ навпаки” з 
відсутністю табу і нормативів (М.Бахтін). В Європі найвідомішим карнава
лом є венеціанський, що став непересічним культурно-ритуальним явищем, 
формування якого почалося у XVII ст. Славні венеціанські маски також 
Мають давню традицію. Дозвіл на носіння масок під час карнавалу, що 
унеможливлювало розпізнавання особи, сягає половини XIII ст. Таке 
рішення міської влади було видане на прохання мешканців, які, бажаючи 
іалишатися невпізнаними, просили, аби в ті кілька днів перед Великим 
постом могли розважатися без страху бути ідентифікованими. Варто від
значити, що культурна пам’ять венеціанського карнавалу виразно про- 
слідковується й сьогодні: вистрій ренесансних костюмів, масок, шляхетно 
Стриманих рухів зберігся практично без змін протягом століть. Прикладом 
Культурної смислопороджуючої діалогічності карнавального дискурсу є 
фестиваль травневих календ, запроваджений в італійському місті Асізі у 
1927 р. Безперечно, календи мають ще дохристиянську генезу, але відро
джений ритуал виразно поєднався із християнським духом рідного міста 
святого Франциска. Наприклад, такий факт: штандарти групи “нижньої"” 
частини міста посвячують перед театралізованим дійством у базиліці Сан 
Франческо, а “верхньої” -  у базиліці Сан Руфіно; хоча стилізовані під 
середньовіччя процесії, вистави, змагання ніякого зв’язку із церковними 
доктринами не мають. Код тексту європейських карнавалів, зокрема вене
ціанського й асізького, попри народну сміхову традицію, містить те дже
рело вишуканої шляхетності й поваги до періоду Великого посту, що в 
XXI ст. сприймається як сентиментально-християнська культурна спадщи
на давньої епохи благородства, аристократизму, побожності [див. 8, с.80; 
24, с.150].



Протягом тривалої практики функціонування текст стає чимраз 
інформативнішим, його семантичний діапазон наповнюється новими коно
тативними навантаженнями. Як писав Р.Інгарден, текст не помирає в 
межах культури, яка його створила, передусім тому, що він не рівний своїй 
матеріальній сутності, він інтенційний, тобто співпричетний до свідомості, 
що його сприймає [цит. за 21, с.15].

Для видатного представника філософської герменевтики П.Рікера 
“ текст цс будь-який дискурс, зафіксований на письмі”, де “фіксація пись
мом це складова частина самого тексту” [20, с.305].

М.Бахтін відзначає: системі мови в тексті “відповідає все, що повто
рюється і відтворюється, все, що може бути дане поза цим текстом (да- 
ність)” [4, с.417]. Індивідуальність та неповторність (у чому якраз і полягає 
його смисл) тексту “стосується істини, добра, краси, історії”  [4, с.417]. 
Учений називає специфіку гуманітарного мислення діалогічністю особ
ливого виду: “складний взаємозв’язок тексту (предмет вивчення та 
обдумування) і створюваного контексту, в якому реалізується пізнавальна 
й оцінна думка вченого”, адже “гуманітарні науки -  науки про людину та її 
специфіку, а не про безголосу річ і природне явище. Людина в її людській 
специфіці завжди виражає себе (говорить), тобто створює текст (хоча б 
потенційний). Гам, де вивчають людину поза текстом і незалежно від 
нього, це вже не гуманітарні науки (анатомія і фізіологія людини тощо)” [4, 
с.417 418].

У комунікативній лінгвістиці “текст -  результат спілкування (інтер- 
акції та трансакції), його структурно-мовна складова і одночасно кінцева 
реалізація; структура, в яку втілюється «живий» дискурс після свого завер
шення” [5, с.147]. Правда, внаслідок інтерпретаційного індивідуального 
сприйняття адресатом він наповнюється новими конотаціями, тобто пере
творюється на дискурс.

У літературознавстві “текст (лат. textum -  тканина, зв’язок, побудова) 
структурно цілісна та семантично завершена авторська праця, що 

становить зв’язну послідовність знаків, повне лінійне висловлювання; 
повідомлення, документи, відтворені на письмі або поліграфічним спо
собом” [12, с.465].

Аналіз поняття тексту особливе місце займає в науковій традиції 
семіотики, що грунтується на вченні Ф. де Соссюра та празької школи і 
ставить в основу “антиномію мови та мовлення (тексту)”, що “виразилося в 
намаганні розглядати окремий комунікативний акт - обмін повідомленням 
між адресатом та адресантом як першоелемент і модель будь-якого семіо
тичного акту” [13, с.11]. Засновник тартусько-московської структура
лістської школи ІО.Лотман виводить поняття семіосфера (за аналогією до 
поняття ноосфера, що ввів у науку В.Вернадський) як “певного семіотич
ного континууму, заповненого різнотипними семіотичними утвореннями,

Шо перебувають на різному рівні організації” , адже “чіткі й функціонально 
однозначні системи в реальному функціонуванні не існують самі по собі, в 
Ізольованому вигляді” [13, с.11-12]. Правда, якщо ноосфера володіє мате
ріально-просторовим буттям, охоплюючи частину нашої планети, то про
стір семіосфери має абстрактний характер. Проте це не є художня мета
фора, адже “маємо справу з певною сферою, що володіє тими ознаками, які 
приписуються замкнутому в собі простору” і “лише всередині такого 
простору виявляється можливою реалізація комунікативних процесів та 
вироблення нової інформації” [13, с.12]. Учений уважає більш доцільним 
розглядати семіотичний універсум як “єдиний механізм (якщо не орга
нізм)”, “велику систему”, що називається семіосферою, протиставляючи 
розгляд семіотичного простору як сукупності окремих текстів та імпліцит- 
них одна до одної мов [13, с.13].

Семіотика культури розширює первісне поняття тексту як вислов
лювання на якійсь певній мові1, адже для того, щоб те чи інше повідом
лення можна було визначити як “текст”, воно повинно бути закодоване, 
принаймні двічі, наприклад: молитва належить водночас і природній, і 
релігійній мові. ІО.Лотман нрослідковує генезу поняття тексту: історично 
первісним було висловлювання природною мовою, потім відбувалося пере
творення його в закодовану вторинною мовою ритуалізовану формулу -  
Текст.

Наступним етапом було поєднання текстів на принципово різних 
Мовах, скажімо, вербальна формула та релігійно-ритуальний жест. ГІри 
появі художніх текстів багатоголосий матеріал репрезентувався мовою 
Певного виду мистецтва. Наведемо один із можливих прикладів. Семіозис 
базилікальної форми християнських храмів передавав сотеріологічну місію 
церкви. Символ корабля вельми важливий у контексті сакральної хри
стиянської архітектури. Після того, як християнство перейшло до відкри
того служіння обрядів, виникла необхідність храмів. До язичництва хри
стияни мали їх відразу, тому місця культу Вести, Марса чи Юпітера не 
могли бути взірцем для послідовників Христа. Найбільш підходили бази
ліки, загальний тип яких повторюється в багатьох християнських святинях.

Базиліка -  місце римського суду або здійснення комерційних угод -  
мала вигляд видовженого прямокутника, що складався з двох частин: вели
кої зали з колонадами та напівкруглої ніші з напівкруглим склепінням, що 
їаокруглювало залу в глибині. У цій ніші засідав суд, а саме місце нази
валося трибуною. Два ряди колон ділили базиліку на три частини — нави 
(лат. navis -  “корабель, судно”). Підвищення в наві церкви, призначене для 
Читання Святого Письма, а також для виголошування проповідей і літур-

*‘4 точки зору семіотики дасться такс визначення мови: “Мова в повному семіотичному смислі цього терміна - це 
Іудь-яка міжсуб’ектна сукупність знакових засобів, викорисаннтя яких визначене синтактичними, семантичними 
tft прагматичними правилами” [17, с.76].



гічиих співів, називається амвон. В інтерпретації Константинопольського 
патріарха 1'ермана амвон символізував камінь, що перегороджував вхід у 
Гріб Господній (біля цього каменя ангел оголосив про воскресіння 
Христове). Зустрічалися п’ятинавні базиліки з чотирма рядами колон. Інко
ли їх перетинала поперечна нава -  трансепт. Трибуна чи апсида 
перетворилася у вівтар.

Далі динаміка художніх текстів мала дві основні тенденції: на підви
щення їх цілісності й герменевтичності та збільшення “внутрішньої семіо
тичної неоднорідності, суперечливості твору, розвиток у ньому структур
но контрастних підтекстів, що мають тенденцію до все більшої автономії” 
[14, с.5].

Па нашу думку, в сучасному лінгвістичному релігієзнавстві варто 
розширити предметне поле текстологічних досліджень, не обмежуючи їх 
лише мовознавством чи літературознавством: методологія текстового ана
лізу стосується не лише вербального емпіричного матеріалу, але й невер- 
бального, наприклад, релігійного живопису, ансамблів храмової архітек
тури, ритуального танцю, сакральних символічних систем тощо, пізнання 
та інтерпретація яких є невід’ємною частиною світорозуміння та само
вдосконалення людини, особливо в умовах євроінтеграції та глобалізації.

У перспективі подальшого аналізу дискурсу тексту окремо заслуго
вують детального розгляду проблеми інтерпретації (чи надінтерпретації) 
тексту, текстуальних стратегій у рецептивній естетиці, інтертекстуальності, 
“тексту в тексті”, текстового аналізу в ностмодерністській текстології, які 
розширюють та поглиблюють методологічний інструментарій лінгвістич
ного релігієзнавства.

Отже, у процесі адаптації емігрантів у чужому суспільстві важливу 
роль відіграє адекватна інтерпретація релігійних текстів як одна з ознак 
ін теграції в соціокультурний простір іншого суспільства. Варто відзначити, 
що однією з можливих моделей знайомства з чужим середовищем є спроби 
заробітчанина використати свою релігійну спільноту (нерідко надна
ціонального характеру) або проникнути до тієї, яка є панівною в певній 
країні, що полегшуватиме психосоціальну адаптацію в конкретному су
спільстві. Водночас, інтерпретація релігійного тексту є важливим 
чинником репрезентації власного національного культурно-релігійного 
дискурсу.
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У статті зроблено спробу проаналізувати міграційні процеси як 
фактор, що зумовлює необхідність діалогу культуру широкому контексті 
Існування та розвитку полікультурного суспільства. Представлений аналіз 
категорії “культура " у  спектрі завдань культурної психології, де культура 
розглядається як багатопланова реальність. Мультикультуралізм 
трактується як філософія існування сучасного світу.

Ключові слова: міграція, глобалізація, мультикультуралізм, полікуль- 
турне суспільство.

An attempt was made in the article to analyze migrational processes as a 
factor determining the necessity o f  a cultural dialog in global context o f  the 
txistence and development o f  poly-cultural society. The analysis o f  the category 
"culture ” in a specter o f  tasks o f  cultural psychology, where culture is viewed as 
multi-aspect reality, is presented. Multiculturalism is treated as philosophy o f  
the existence o f  contemporary world.

Key words: migration, globalization, multiculturalism, polycultural 
tociety.

Процеси міграції людей завжди були вагомим джерелом інформації 
Про культурного Іншого та важливим чинником становлення культурного 
Полілогу. Про феномен глобалізації, як тенденції до зближення культур 
Країн і народів почали говорити фахівці в різних галузях на рубежі XXI 
Століття [3; 12]. Початок цьому процесу було покладено виникненням й 
нарощуванням динамічної системи електронних комунікацій, завдяки якій
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поняття локального і головного, периферійного і центрального втратили 
донедавна чітке розмежування.

Сучасний світ характеризується високим рівнем взаємозв’язку, вза
ємопроникнення, взаємозалежності різних культур, саме тому, усвідом
люючи важливість культурного полілогу і для нашої країни, ця проблема 
висвітлюється в працях багатьох вітчизняних учених, таких як: Г.О.Балл, 
М.Й.Ьоришевський, К.В.Коростеліна, С.Д.Максименко, Л.Е.Орбан- 
Лембрик, М.І.Пірен, Т.М.Титаренко та ін., причому значною мірою це 
стосується взаємодії українських мігрантів із представниками приймаю
чого суспільства, титульного етносу країни працевлаштування, з іншою 
культурою.

Мета: проаналізувати міграційні процеси в контексті сучасного 
глобального полі культурного суспільства та мультикультуралізм як ідео
логію існування сучасного світу.

Соціальна реальність усе більше набуває якостей полікультурного 
простору, описати який можливо з погляду так званої “плюралістичної 
парадигми”, що виходить із безумовного визнання відмінностей, гетеро- 
гснностей, множинності й багатоликості культурного і соціального буття, 
віротерпимості, діалогу культур. ГІолікультурне суспільство розглядається 
як соціальне утворення, що містить у собі багатоетнічність, полілінгві- 
стичність, багатоманітність вірувань, традицій, життєвих стилів і способів 
мислення |4, с.98].

Тобто відмінності в етнічній належності, мові, звичаях і традиціях, 
віруваннях і релігії, життєвих цінностях, нормах, способах мислення тощо 
розуміються як відмінності в культурі. Дійсно, поняття “культура” має 
безліч просторів прояву, тому треба зіставити з предметом нашого дослі
дження й проаналізувати поняття “культура” в соціально-психологічному 
контексті.

Вживання слова “культура” з префіксами “мульти”-/“полі”- і слово
сполучень “культурний плюралізм/розмаїття” стали звичними маркерами 
суспільно-публіцистичного та науково-гуманітарного дискурсів, а поняття, 
що ними позначалися, перетворилися на об’єкт теоретичних дискусій і 
підстав для практичних рішень у галузі внутрішньої політики й освіти [7].

Парадигма мультикультуралізму спонукає до заглиблення в діалек
тику “свого чужого”. Протягом тисячоліть поділ цілого на складові 
вважався не лише однією з основоположних умов існування людини, її сві
домості і мислення, а й принципом, за яким побудовано світ: взаємини між 
людьми, народами, культурами тощо. Існування суб’єкта передбачає 
існування антагоніста “іншого” по відношенню до суб’єкта, завдяки яко
му він не тільки усвідомлює своє існування, а й визначає його межі. У 
даному випадку мова йде про реального суспільно-історичного “іншого”. 
Адже теза Ж.-П.Сартра про те, що “мені потрібний інший, щоб цілісно

осягнути всі структури свого буття”, застосовується не лише до індивідів, а 
й до етносів і культур. Про це говорить і М.М.Бахтін: “У сфері культури 
іюзазнаходжуваність (рос. вненаходимость) -  наймогутніший важіль 
розуміння. Чужа культура тільки в очах іншої культури розкриває себе 
повніше і глибше...” [І, с. 107]; “культура наділена пропускною здатністю, 
вона є багатошаровою системою фільтрів (територіальних, етнонаціо- 
нальних, ритуальних, інформаційних та ін.), які багаторазово очищують 
внутрішній життєвий “простір” людини від негативних об’єктивацій 
зовнішнього світу, відділяючи й, одночасно зберігаючи цінне, “рідне”, змі
стовне як ідентичне, що відрізняється від “будь-якого іншого” -• “чужого” 
[16, с.209]. Причому поняття “рідне -  чуже” є лише психологічною харак
теристикою людини. Однак людина, яка втягнута в круговорот життя, 
приречена як на створення власного життєвого світу, так і на логіку вибо
ру. Вона обирає смисли, спрямованість і зміст свого життя, спираючись як 
на власний, так і на “інший” життєвий досвід.

У сучасній науці існує безліч різних дефініцій, тлумачень, контекстів 
використання терміна “культура”; це поняття в різних наукових школах й 
окремих працях трактується неоднозначно, що підштовхує до думки про 
те, що воно не є відрефлексованим достатньою мірою, тому вимагає 
аналізу в контексті розуміння мультикультуралізму як філософії існування 
Сучасного світу.

Поняття “культура” використовується в багатьох значеннях. Зокрема, 
Воно може означати расу, національність чи етнічність, музику, образо
творче мистецтво, харчування, одяг, ритуали, традиції тощо. Це слово в 
останні десятиліття пов’язується з такими поняттями, як культурна своє
рідність, культурний плюралізм, полікультурність. Найбільш коротке й 
одночасно широке визначення запропонував американський культурантро- 
полог М.Херцковиц (1895-1963), який стверджував, що “культура -  це 
частина людського оточення, що створена людьми” [цит. за 18, р. 16]. У 
такому сенсі до культури належить кожний, навіть найпростіший предмет, 
створений людиною, будь-яка думка, що виникла в її свідомості, “куль
тура -  це те, що не є природою”. Культура є людським світопорядком, що 
зіставляється з людиною як “мірою” всіх речей, тобто фокус “зміщення 
епіцентру всього людського буття до полюса культури”, “зсунення, 
трансформація (“трансдукція”) у форму розуму культури, логіки культури” 
(В.Біблер) є результатом виявлення вселюдського, всеєдиного “Храму”, в 
(кому “навчався весь рід людський” (Г.Сковорода), ставала людина лю
диною (І.Гердер), вимірювалася міра її духовності й багатство духовного 
світу (Г'.Гегель) [2, с.З].

Інтенсивні міграційні процеси все більш “перемішують” світ і спря
мовують його розвиток у напрямку глобалізму й уніфікації, однак одно
часно відбувається відродження національної самосвідомості на принци-



ноно новому рівні її прояву, саме це протиріччя і є визначальним моментом 
часу. Тобто виникає питання: чи поєднуються різні культури? Чи все більш 
відособлюються, підкреслюють свою своєрідність? І взагалі, яку змістову 
наповненість має поняття “культура”?

Вважаємо за необхідне представити розуміння культури в руслі 
співвідношення культури і психології. Взаємовідносини психіки і культури 
досліджуються, за визначенням, міждисциплінарною галуззю знань -  куль
турною психологією (cultural psychology): “Як риба у воді, ми настільки 
занурені у власну культуру, іцо нам треба розлучитися з нею, аби усвідо- 
мити сам факт її існування” (Дснід Майєрс) [8].

Найбільш удалим для психологічного аналізу є розуміння культури ■ 
традиції П.Тсйяра де Шардена, В.І.Вернадського, П.А.Флоренського (куль
тура як “середовище, що ростить та живить особистість...”). Але середо- 
вище статична характеристика феномену культури, тоді як потік -  дина
мічна. Більш того, і в статичному, і в динамічному плані можна розрізняти 
декілька порядків реальності поняття культури. У зв’язку із цим М.С.Гу- 
сельцева пропонує модель розрізнення смислів поняття “культура” зі 
допомогою додаткових слів-характеристик [5, с.9], виокремлюючи куль- 
туру-шюсферу як загальне, родове поняття для всіх інших; культуру- 
етнос, яка підкреслює особливе; культуру-психотехніку для характеристи
ки етапів, що проходить суспільство у своєму розвитку; культуру-світ, що 
відображає певну логіку дослідницьких завдань (див. табл. 1).

Таблиця І
Модель визначення поняття “культура” 

Культура-иоосфера
Культура в цілому, культура як філософська категорія, як складова Всесвіту, 
одухотворена людиною, як перетворена нею природа (глобальність, плане- 
тариість, космічність, загальнолюдський потік досвіду, деякий надчуттєвий ви
мір, в якому відбувається розвиток людства).

Культура-стнос
Історична багатоманітність 
культур, локальні “життєві сві
ти”, на які поділяється у своєму 
розвитку потік культури. Понят
тя кульгури-егносу підкреслює 
особливе, але разом із тим порів
няльний аналіз індивідуальних 
культурних світів дозволяє виді
лити загальні закономірності їх 
розвитку.

Культура-
психотехніка

Зіставляється з понят
тям і типами менталь
ності й виступає як си
нонім “епохи” і “суб
культури” (наприклад, 
культура Відродження, 
народна культура, мо
лодіжна культура).

Культури-світи
Ідеальний тип, що 
сконструйований у 
логіці розв’язанн* 
певних дослід
ницьких завдань 
(наприклад, “кар
навальна культу
ра” (М.М.Бахтін)).

Продовж, табл.1
Матеріальна культура

___(техніка, господарство, форми і засоби оволодіння людиною світом)_____
Духовна культура 

(наука, релігія, філософія, міфологія, моральність, мистецтво і література,
________________________політика і право)________________ _________

Соціальна культура 
(відносини людей між собою і з соціальними інститутами, форми й типи 

____  __організацій і норми спілкування)

Для аналізу культури, як вважає М.С.І усельцева, також корисно вио
кремити в ній три плани: матеріальний, соціальний і духовний. Перший 
Передбачає техніку, господарство, форми й засоби оволодіння людиною 
Світом; другий -  відносини людей між собою і з соціальними інститутами, 
форми і типи організацій і норми спілкування; третій план розпадається на 
самостійні сфери: науку, релігію, філософію, міфологію, моральність, 
Мистецтво і літературу, політику і право.

Культура як середовище, як простір історичного досвіду, створений 
творчістю людини, виступає як “породжуюча структура” по відношенню 
до тих чи інших людських якостей. Саме в цьому сенсі культура найчас
тіше представлена в психологічних дослідженнях. Різноманітність реаль
ностей, що описуються в понятгі культури, необхідно розрізняти ще й 
тому, що кожна з них може функціонувати за своїми власними законами, і 
розуміння цього наближає нас до справжньої практики додатковосгі. Так, 
наприклад, поняття культури-етносу надає право на життя в історичній 
Психології Л.М.Гумільова, обмежуючи певним феноменологічним діа
пазоном.

Не вимагає доказів положення про те, що практично вся психологія є 
культурно обумовленою. Багато дослідників дійшли висновку, що загаль- 
нопсихологічні та соціально-психологічні закони дуже часто обмежені 
Тільки західною культурою, а більшість теорій нерелевантні незахідним 
культурним умовам. Людина, оволодіваючи ідеальною формою -  куль
турою, яку вона застає при народженні, привласнює її собі. Ця культура 
стає її власною суб’єктивною реальною формою.

Якщо соціологи у визначеннях культури насамперед виділяють ідеї, 
які передаються від покоління до покоління, пов’язані з ними системи 
цінностей, які, у свою чергу, визначають поведінку індивідів і груп, їх 
Способи мислення й сприймання, то, як вважає І.Данилюк, психологи як 
предмет психології повинні виокремлювати суб’єктивну культуру. Саме 
“суб’єктивна культура” є найбільш інтегральним поняттям у взаємозв’язку 
"культура і психологія”, під якою розуміють характерні для кожної куль
тури способи, за допомогою яких її члени впізнають створену людьми час-



т ину людського оточення: те, як вони категоризують соціальні об’єкти, які 
зв’язки між категоріями виокремлюють, а також норми, ролі і цінності, які 
вони визнають своїми” [6, с.62]. Отже, суб’єктивна культура охоплює 
реакцію людей на ці об’єкти у формі цінностей, ролей та атиподів. До 
суб’єктивної культури належать усі уявлення, ідеї та вірування, які є 
об’єднавчими для того чи іншого народу й справляють безпосередній 
вплив на поведінку й діяльність його членів.

Предметом психологічної рефлексії культура стала пізно, а саме, коли 
з’явилися кроскультурні й етнопсихологічні дослідження, і психологи 
почали стикат ися з реальністю різних культур. Виникли такі напрями, як 
психологічна антропологія, культурна психологія, етнічна психологія, 
історична психологія та інші підходи, в яких єдність психіки і культури є 
предметом вивчення. Цю багатоманітність дослідження можна з’єднати під 
загальною назвою “культурна (культурно-історична) психологія”, оскіль
ки межі, що розділяють ці галузі, дуже умовні. “Культурна психологія -  це 
галузь, яка намагається зрозуміти особистість в історичному і соціо- 
культурному контексті” [10, с.278]. Її фундаментальним твердженням є те, 
що культура й поведінка особистості -  це нерозривно поєднані складові 
єдиного феномену. Водночас, розуміння культурного контексту життя 
етнічних груп надає змогу зрозуміти як культура впливає, наприклад, на 
адаптацію мігрантів в іноетнічному середовищі.

Важливим у даному контексті є трактування культури у взаємо
зв’язку з психологією індивідів і соціальної спільноти, яке надає Д.Мацу- 
мото: “Культура це динамічна система експліцитних й імпліцитних 
правил, встановлених групами з метою забезпечити своє виживання, вклю
чаючи установки, цінності, уявлення, норми й моделі поведінки, ЩО € 
загальними для групи, але реалізуються по-різному кожним специфічним 
об’єднанням усередині групи, що передаються із покоління в покоління та 
є відносно стійкими” [9, с.28]. Таке ємне й змістовне визначення вимагає 
деяких уточнень за окремими його складовими. Д.Мацумото підкреслює, 
що культура існує на багатьох рівнях -  між індивідами всередині групи і 
між групами всередині великої групи, тобто це визначення культури прий
нятне на багатьох рівнях аналізу.

Системи правил, які представляють культуру, існують, головним 
чином, для забезпечення виживання групи. Ці правила також дозволяють 
об’єднанням усередині групи співіснувати одне з одним, забезпечуючи 
основи для соціального порядку. Вони також дозволяють групам та об’єд
нанням зіставляти потреби виживання групи з бажаннями й потребами 
об’єднання, беручи до уваги більш широкий соціальний контекст і наявні 
ресурси (наприклад, вимога до етнічних меншин, до яких можна віднести й 
мігрантські діаспори, -  зіставляти власні групові інтереси з потребами всієї 
країни).

Таке визначення культури стосується ідей, установок, цінностей -  
змісту психіки кожного індивіда, що відноситься до цієї культури. Ці 
аспекти культури існують не тільки в психіці людей, але і як суспільна 
свідомість. Загальні моделі поведінки можна спостерігати, вони пред
ставлені в ритуалах або поширених, автоматичних моделях поведінки, які 
виникають унаслідок загальних культурних цінностей і новедінкових норм. 
Ці елементи складають суб’єктивні аспекти культури, на відміну від 
об’єктивних.

Культура -  це соціопсихологічний конструкт, прийняття людьми 
таких психологічних феноменів, як цінності, установки, погляди й пове
дінка. Членів однієї культури можна визначити залежно від того, чи є 
загальними для них ці психологічні феномени. Відрізняє представників 
Однієї культури від іншої відсутність цих загальних феноменів [9, с.80].

Культура - це макрорівневий соціальний конструкт, що ідентифікує 
характеристики й атрибу ти, які ми поділяємо з іншими людьми. Але куль
тура також впливає на глибинну сутність нашого буття. Оскільки культура 
формує наш досвід, поведінку, установки й почуття, вона сприяє розвитку 
фундаментального відчуття “Я” -  Я-концепції, Я-конструктів та ідентич
ності. Культура впливає на всі ключові аспекти нашого відчуття “Я”, у 
будь-яких ситуаціях діяльності й спілкування ми спираємось на свою 
Культуру й своє культурно-обмежене відчуття “Я”. Ці Я-конструкги допо
магають нам зрозуміти навколишній світ і людей в ньому, спрямовуючи 
нас і наші дії, хоча ми не завжди це усвідомлюємо.

Підсумовуючи, важливо зазначити, що культуру можна описувати на 
tcix рівнях аналізу, що відноситься до індивідів, груп і соціальних структур. 
Це надає підстави для висновку, що полікультурність є неодмінним атри
бутом нашого життя й зумовлена реально існуючим багатоманіттям соці
альних груп, поглядів, думок, позицій, цінностей і цілей. Введення поняття 
"мультикультуралізм” є відповіддю на виклик культурної й етнічної 
різноманітності. Мультикультуралізм і як політика, і як ідеологія, і як 
феномен культури, безперечно, поставив низку нових проблем у міжкуль- 
турній комунікації, діалозі культур і соціокультурній динаміці полікуль- 
турних суспільств.

На думку М.В.Тлостанової, мультикультурний проект є спробою 
Найбільш пластичного пристосування до нових умов буття, у тому числі до 
Зростання етнічної різноманітності, посилення економічної й культурної 
Інтеграції і т. ін. [13]. Мультикультуралізм діє також як моральний прин
цип, а в разі його визнання на державному рівні -  і як норма політко- 
ректних міжгрупових і міжособистісних стосунків. Його змістом у такому 
ІипаДку є взаємна повага представників різних етнонаціональних, мовно- 
Кульгурних, тендерних, расових та інших груп, толерантне ставлення до їх



ідентичності й культури один одного, визнання ними етнокультурного 
розмаїття як норми сучасних суспільств [11, сЛ 72].

ІІ.С.Кірабаєв уважає за необхідне надати співвідношення понять 
“нолікультурне суспільство” та “мультикультурне суспільство”, за допо
могою яких можна прояснити смисл процесів, що відбуваються в сучас
ному світі, зокрема, особливості соціокультурпих трансформацій, міграцій, 
комунікацій сучасності. Полікультурне суспільство < образом деякої 
множинності культур, їх співрозташування відносно одна одної, пов’яза
ного з історичною територізацією, процесами міграції та акультурації. 
Звертання до поняття “полікультурного суспільства” дозволяє усвідомити 
логіку розвитку власне культури, перш за все в контексті глобалізаційних 
процесів, які акцентуються у феномені мультикультуралізму. Логіка муль
тикультуралізму спрямована на пошук стабільності полікультурних утво
рень. Своєрідний парадокс сьогодення полягає в тому, що чим більше 
соціальний простір тяжіє до гомогенізації світу, чим більш очевидним Є 
процес виникнення єдиної супердержави, тим інтенсивнішими є процеси 
гетерогенності, дезінтеграції, відособленості, культурної багатоманітності. 
Мультикультуралізм розглядається як ідеологія держави, що виражається в 
тезі “інтеграція без асиміляції-” [4, с.115].

Цікавими для предмета нашого дослідження є спроби представників 
суспільних наук розглянути динаміку ставлення до мігрантів у контексті 
становлення ідеології мультикультуралізму. Дослідники мультикульту
ралізму у сфері мас-медіа К.Уілсон і Ф.Гутіеррес виділяють 5 фаз 
ставлення суспільства до проблеми культурної різноманітності й відмін
ностей: стадію виключення, загрози, конфронтації, стереотипного уявлення
і, нарешті, мультикультурну стадію, яка лише починає розгортатися сьо
годні [21]. Тільки в другій половині XX ст. суспільство навчилося бачити в 
культурній багатоманітності джерело нових можливостей культурної дина
міки, у зв’язку з чим виникла нова модель усвідомлення етнорасової, полі- 
культурної та полімовної проблематики - мультикультурна, поштовхом до 
розкві ту якої у світовому масштабі, перш за все, є міграційні процеси [4].

Таким чином, слід виокремити дві головні тенденції подальшого 
розвитку процесу глобалізації, які аналізуються різними вченими: гомо
генізація культур, створення в майбутньому єдиного однорідного світу, і, 
навпаки, розщеплення, відособлення, диференціація, загострення проблеми 
ствердження національної самобутності та національної ідентичності. 
Наприклад, у сучасній Україні, з одного боку, відбувається масштабний 
відтік емігрантів, що шукають для себе та своїх рідних кращої долі за 
межами Батьківщини, з другого боку -  можна спостерігати посилення 
національної самосвідомості, що проявляється як на заіильнодержавному 
офіційному, так і на буденному рівні.

В умовах прискорення глобалізації передбачається, що етнічна й релі
гійна ідентичність поступиться місцем модернізаційному зближенню світу, 
в межах якого буде місце далеко не для кожного. “Ми втрачаємо, -  пише 
британський журнал “Економіст”, -  своє обличчя, ми перетворюємось у поз
бавлених коренів, атомізованих індивідуумів, вільних від зв’язків із су
спільством... Світ, що позбавлений прив’язки до історії, мови, культури і 
споріднення, в якому люди й предмети втрачають цінність” [цит. за 14, с.166].

Іншу спробу пояснити цей світ зробив гарвардський професор С.Хан- 
тінгтон, який поглянув на світ скрізь призму протистояння декількох циві
лізацій, побачив нову міць культурних сил, що створюють свій власний 
світ, колосальні цивілізаційні спільноти. Етика державної лояльності 
замінюється пафосом більш широкої культурної ідентичності, цивілізація 
заміняє націю-державу як основний історичний чинник. Світова космопо
літична еліта не може стати на чолі зближення країн, поєднаних мовою, 
релігією, традиціями, історією, заради самозахисту від поглинання.

Новий свіг змусив народи й країни повернутися до кореневих основ, 
а не привів їх до деякого загальнолюдського знаменника: “Колишні дже
рела ідентичності і система підпорядкування владі зруйновані. Люди на 
своєму шляху із сіл до міст відірвались від своїх коренів, отримуючи нову 
роботу або залишаючись безробітними. Вони мають вплив серед величез
них натовпів людей, позбавлених коренів і створюють з ними нові 
взаємозв’язки. Вони потребують нового джерела ідентифікації” [19, с.95]. 
Вважаємо, що причини глобального національного підйому лежать у тій 
самій площині, спонукаючи людину повертатися до етнічних основ, щоб 
знайти почуття безпеки, впевненості й стабільності. Тобто для Хантінгтона 
створення єдиної глобальної економіко-політичної системи є принципово 
неможливим. “Культурна глобалізація, гомогенізація, які передвіщають у 
майбутньому інтерпретатори глобального зближення та єдності світу, є не 
більш ніж міфами” [цит. за 14, с.6].

Карл ГІоппер, ідеолог філософського раціоналізму, звертає увагу на 
те, що людина шукає прив’язки до своєї групи для набуття почуття без
пеки: “Націоналізм звертається до наших племінних інстинктів, до при
страстей і упереджень, до нашого ностальгічного бажання звільнити себе 
від тягаря індивідуальної відповідальності” [20, с.69].

На думку американського дослідника Е.Ебрамса, “модернізація може 
виявитися руйнівною для стилю життя і моралі, викликаючи протиспря- 
мовану реакцію: пошук більш привабливої традиційної ідентичності, по
шук сталості й безпеки трупового членства та зручне обґрунтування 
неприйняття тих, хто має риси відмінності” [17, с.74]. Найбільш сталими 
■иявилися не глобально-цивілізаційні явища культури, а цінності, що ґрун
туються на єдиному досвіді, пов’язаному з відчуттям наступності (спадко
ємності) поколінь, загальною пам’яттю про особливі події та історичні



персонажі, що знаменують поворотні пункти колективної історії, почуттям 
загальної долі [14, с.176].

Сучасна масштабна міграція призводить до того, що величезні маси 
людей виявилися викинутими за борт реальної та бажаної “землі обіто- 
наної” території. Вони опинилися в “проміжності” культурного буття. 
Форми їх культурної взаємодії стали гібридними. Проблема “прикордоння” 
й ускладнення самоідентифікації людини на психологічному, соціальному, 
територіальному, віртуальному рівнях поки ще слабко рефлексується й 
усвідомлюється вітчизняною наукою і соціальною практикою [15].

Висновки. Таким чином, моделі мультикультуралізму висувають 
низку масштабних соціальних та соціально-психологічних проблем, пов’я
заних із масовою міграцією населення: проблему соціальної, зокрема етніч
ної ідентичності мігрантів та її трансформації в умовах інокультурного се
редовища; проблему маргіналізації мігрантів як соціальної групи, що виму
шено опиняється в ситуації “прикордоння”; проблему терпимості й толе
рантності у взаємодії мігрантів із представниками титульного етносу; проб
лему етноцентризму у взаємосприйняггі й оцінках різних культурних груп.
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У статті здійснено аналіз психологічних особливостей становлення 
професійної ідентичності та мобільності в процесі навчання у  вищому 
навчальному закладі. Запропоновано методи навчання, що сприяють 
покращенню якості підготовки фахівців.

Ключові слова: професійна ідентичність, професійна мобільність, 
якість освіти, професіонал.

'/'he article shows the analyses o f  psychological peculiarities of 
professional identity & mobility in the educational process at high educational 
establishment. Educational methods for preparation o f  high quality specialists 
are offered.

Key words: professional identity, professional mobility, quality of 
education, professional.

Постановка проблеми. Нинішнє суспільство характеризується зміною 
економічних, політичних, культурних умов розвитку особистості, напруженою 
соціокультурпою динамікою, процесами глобалізації тощо. Відповідно, систе
ма освіти, модернізуючись, зумовлює певні зміни у вимогах, що висува
ються до підготовки фахівців. Усе більшого значення надається підготовці 
професійно мобільної, висококваліфікованої, конкурентоспроможної осо
бистості, суб’єкта власної життєдіяльності. Саме тому важливого значення 
в розробці цієї проблеми має дослідження особливостей становлення 
професійної мобільності та ідентичності майбутнього фахівця.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема професійної 
мобільності виступала здебільшого предметом соціологічних досліджень,
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рідше психологічних (М.Дяченко, Т.Заславська, С.Кугель, Л.Орбан- 
Лембрик, ІІ.Сорокін, Р.Ривкіна, І.Якіманська, В.Ядов та ін.), а останнім 
часом економічних наук (Є.Іванченко, Н.Коваліско, С.Макєєв, О.Михай- 
лов, В.Стасюк та ін.).

Розглядаючи особливості соціальної мобільності в Україні, 
Л.Е.Орбан-Лембрик зауважує, що вони залежать від таких об’єктивних 
чинників, як активізація соціального розшарування суспільства; демокра
тизація всіх сфер суспільного життя; формування нових великих соціаль
них спільнот, різноманітних верств відповідно до форм власності; поси
лення соціального переміщення різних соціальних верств і спільнот, 
зростання суспільної активності населення на ґрунті певних соціально- 
економічних, політичних, соціокультурних, соціально-психологічних та 
інших процесів; диференціація інтересів різних верств і прошарків 
суспільства; формування нового морально-психологічного клімату в соці
альних спільнотах тощо [4].

Деякі праці в розробці теми соціальних переміщень належать 
американським авторам: С.Лігісету і Р.Бендіксу, П.Блау й О.Данкену, Д.Фе- 
зерману і Р.Хаузеру, в яких висвітлюються питання, пов’язані з про
веденням досліджень, використанням термінології, залученням статистики 
до обробки емпіричної інформації. Зокрема, на думку П.Блау і О.Данкена, 
емпіричне дослідження мобільності має бути зосереджене на аналізі умов, 
що впливають на професійні досягнення та мобільність у межах конкрет
ного суспільства [5].

На значущості професійної ідентичності як складової професіона
лізму наголошують вітчизняні науковці, зокрема М.Й.Боришевський,
В.Й.Бочелюк, Н.Ю.Волянюк, В.П.Казміренко, Л.М.Карамушка, 
К.В.Коростеліна, С.Д.Максименко, В.П.Москалець, М.І.Пірен, Л.Е.Орбан- 
Лембрик, М.М.Слюсаревський, Ю.М.Швалб та ін.

Формулювання цілей та виклад основного матеріалу. Процес 
реформування вищої освіти, або так званий Болонський процес, містить 
низку цілей для досягнення єдиної за змістом й якістю європейської освіти, 
серед яких підвищення мобільності студентів і викладачів.

Відповідно до Болонського процесу, один з основних принципів 
нової моделі освіти полягає в утвердженні нового стилю взаємовідносин 
між викладачем і студентами, коли із пасивно сприймаючого об’єкта на
вчального процесу студент стає суб’єктом співпраці, активним учасником 
взаємодії, відповідальним за своє навчання [1].

С.Д.Максименко зазначає, що модернізація системи освіти в Україні 
зумовила ряд психологічних проблем, вирішення яких визначатиме її 
успішність [3].

Професійна мобільність передбачає володіння системою загальних 
професійних прийомів та вміння ефективно їх використовувати для вико-
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наппя будь-яких завдань у суміжних галузях і порівняно легко переходити 
від однієї діяльності до іншої. Професійна мобільність передбачає також 
високий рівень узагальнених професійних знань, готовність до оператив
ного відбору та реалізації оптимальних способів виконання різноманітних 
завдань у галузі своєї професії [2].

І.С.Якіманська зазначає, що однією з педагогічних умов формування 
професійної мобільності є створення позитивної мотиваційної настанови на 
професійну мобільність при особистісно орієнтованому навчанні. Така 
організація процесу навчання дозволяє приділяти уваїу розвитку індивіду
альних здібностей студента, визнаючи його основною цінністю всього 
навчального процесу. Особистісно орієнтоване навчання сприяє створенню 
позитивної мотиваційної настанови на професійну мобільність, виявленню 
й структуруваншо суб’єктивного досвіду студента й шляхів його узго
дження із соціально-значущим досвідом, що сприяє формуванню профе
сійної мобільності майбутнього фахівця [7].

Досліджуючи формування професійної мобільності майбутніх еконо
містів, ІЗ.Д.Стаскж акцентує уваїу на її зв’язку з інтеграцією знань, 
використанням міжпредметних зв’язків, під якими розуміються логічні 
зв’язки між навчальними дисциплінами, що сприяють формуванню ціліс
ного уявлення про явища природи, допомагають використовувати власні 
знання щодо вивчення різних навчальних предметів. Власне міжпредметні 
зв’язки сприяють інтенсифікації навчально-виховного процесу, більш 
об’ємному сприйняттю інформації. Як наслідок, знання стають не тільки 
конкретними, але й узагальненими, що дає майбутнім фахівцям можливість 
переносити ці знання в нові ситуації й застосовувати їх на практиці [6].

Па нашу думку, якість освіти випускника вищого навчального закла
ду загалом та майбутнього медичного психолога зокрема повинна оцінюва- 
і ись не лише за формальними результатами у вигляді оцінок, отриманих на 
іспитах з певних дисциплін. Не менш важливими є й критерії, що 
дозволяють оцінювати його інтегральні, сукупні якості, здатність засто
совувати творчий підхід до вирішення важких завдань у різноманітних 
ситуаціях. Адже на відміну від заліків та іспитів, порядок проведення яких 
регламентовано, а матеріал, що підлягає контролю, визначено навчальними 
програмами, професійна діяльність відбувається в мінливих, часто непе- 
редбачуваних умовах, коли необхідним є швидке, при цьому нестандартне 
та творче реагування. Це ще раз підкреслює необхідність підготовки 
професійно мобільного фахівця.

Орієнтація на самостійну трудову діяльність для багатьох студентів 
виявляється абстрактною орієнтацією “на майбутнє” -  з мінімумом конкре
тики, з недостатньо чітким усвідомленням міри власної відповідальності та 
мети професійної діяльності, а отже, з низьким рівнем вмотивованості. З 
одного боку, дефіцит мотивації знижує якість навчання, з другого, -  ство

рює додаткові проблеми у вигляді підвищеної тривожності й страхів щодо 
перспективи самостійної трудової діяльності. Тому досить актуальним є 
сприяння становленню професійної ідентичності майбутнього фахівця в 
процесі навчання.

Професійна діяльність медичного психолога з огляду на свою специ
фіку вимагає від фахівця високого рівня толерантності до ситуацій неви- 
їначеності, готовності працювати в мінливих, часто стресових і навіть 
исихотравмуючих умовах (через зміст звернень й особливості психоемо
ційного стану пацієнтів), уміння підходити до розв’язання професійних 
їадач творчо й нестандартно, брати на себе особисту відповідальність за 
зміст діяльності, вибір засобів та її результати. Навчання у вищому на
вчальному закладі не завжди достатньо готує студента власне до цих важ
ливих аспектів майбутньої професійної діяльності, оскільки традиційні 
форми навчання не пристосовані до цього й не можуть виконати необ
хідної функції. Гож виникають певні труднощі з формуванням професійної 
мобільності та становленням професійної ідентичності майбутнього 
фахівця, зокрема медичного психолога.

Нами досліджувалася динаміка становлення професійної ідентичності 
майбутнього медичного психолога. Кількісно-якісний аналіз отриманих 
результатів буде висвітлено в інших публікаціях.

Для більш наочного представлення отриманих нами результатів роз
глянемо їх у вигляді діаграм (рис. 1 -  3).

Загалом, динаміка зміни ставлення до себе як до професіонала та до 
професії, що відображена в діаграмах (див. рис. 1, 2), відповідає виявленим 
нами за окремими методиками закономірностям.

Як видно з діаграм, представлених на рис. 1 та рис. 2, найвищі зна
чення, а отже, найбільш позитивне сукупне ставлення до складових про
фесійної ідентичності (ставлення до себе, ставлення до професійної спіль
ноти) спостерігається в студентів першого курсу, що пояснюється, на нашу 
думку, типовим для початківців високим рівнем мотивації й ініціативності 
па тлі ідеалізованого й малореалістичного оцінювання професії та недо
статньо критичного ставлення до себе як до професіонала. На 2-му курсі 
значення суттєво знижуються, що в даному випадку є швидше позитивною 
тенденцією й свідчить про формування критичності, самокритичності й 
більш адекватну, наближену до реальності оцінку професійної спільноти, 
професії загалом і свого місця в ній на даний момент. Студенти 3-го курсу 
демонструють найнижчі з усіх наявних результати, що, на нашу думку, є 
яскравим свідченням явища, відомого як криза середини навчання. На 4-му 
курсі спостерігається чергове зростання значень до рівня значно вищого,



Рис. 1. Ставлення до себе як до професіонала

Рис. 2. Ставлення до професійної спільноти

аніж зафіксований на 3-му курсі, але, однак, нижчого, а отже, на наш 
погляд, більш адекватного та реалістичного, ніж на 1-му курсі. Як нам 
здається, це є цілком достовірним відображенням реальної ситуації четвер
токурсника, який, з одного боку, чітко усвідомлює і незавершеність власної 
професійної підготовки, і власну професійну недосконалість, і тимчасову 
неготовність до самостійного функціонування в професії, але, водночас, 
уже має певний практичний досвід (виробнича практика, волонтерські 
програми тощо), більш упевнено почувається у сфері професійних знань та 
більш чітко бачить власні професійні перспективи. Ситуація виглядала б 
цілком благополучною, якби не наступне зниження значень (а отже -  
погіршення ставлення) на 5-му та 6-му курсах, особливо, що стосується 
ставлення до себе як до професіонала. Якщо таку зміну винятково на 6-му 
курсі можна було б пояснити відомою кризою завершення навчання, то 
виявлена нами тенденція вимагає додаткового тлумачення і, на наше
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переконання, активного втручання в процес становлення професійної іден
тичності. Ми припускаємо, що погіршення ставлення до себе як до про
фесіонала, до професійної спільноти спричинено, з одного боку, розча
руванням в якості навчання, у ступені власної професійної підготовки й 
тривогою, пов’язаною з перспективою початку самостійної професійної 
діяльності в недалекому майбутньому, а з іншого боку, руйнуванням ілюзій 
щодо реалій професійного життя внаслідок безпосередніх контактів із 
представниками професійної спільноти та світом професії загалом (спіл
кування з фахівцями, спостереження за їх роботою, відвідування ліку
вально-профілактичних установ, власний клієнтський досвід тощо). Не 
можна не враховували й цілком закономірних тривог стосовно майбут
нього працевлаштування, матеріального забезпечення, можливостей 
кар’єрного росту тощо. За нашими спостереженнями, криза, притаманна 6 
курсові, є лише складовою більш глибокої кризи професійної ідентичності, 
що розпочинається ще на 5 курсі. Очевидно, “переломним” виявляється 
момент, коли ейфорія від власної причетності до спільноти старшокур
сників змінюється на сприйняття себе як “за п’ять хвилин фахівця” з усіма 
пов’язаними із цим переживаннями (відповідальність, тривога, страх, не
впевненість, напруга тощо).

Особливу увагу слід звернути на динаміку зміни ставлення до про
фесії, зображеної на рис. З, яка, загалом, є подібною до динаміки зміни 
ставлення до себе як до професіонала та ставлення до професійної спіль
ноти, проте демонструє кілька суттєвих відмінностей.
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Рис. 3. Ставлення до професії

Як видно з діаграми, представленої на рис. З, ставлення до професії 
має найнижчі показники у студенів 1-го курсу при найвищих значеннях у 
них же за показниками ставлення до себе як до професіонала й ставленням 
до професійної спільноти. На нашу думку, це пояснюється вже згадуваним 
нами перебільшенням власних професійних можливостей, як і загалом
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значущості своєї особистості на тлі закономірного н таких випадках 
“знецінення” обраної професії (“це зовсім не складно, при моїх даних і 
бажанні н мене не буде жодних труднощів в опануванні цієї професії-”). 
Протилежну закономірність спостерігаємо на 5-му курсі, коли, навпаки, 
знецінюються власні можливості й зростають показники оцінки ставлення 
до професії. ІІа 6-му курсі спостерігається закономірний для кризи черго
вий “обвал значень”, що відображає розчарування в обраній професії, сум
ніви в правильності зробленого вибору тощо.

З метою оитимізації процесу становлення професійної ідентичності і, 
відповідно, професійної мобільності (оскільки, на нашу думку, якщо фа
хівець чітко усвідомлює, хто він є, ким він є і яким він є, то за таких умов 
зможе більш ефективно застосовувати знання, уміння, навички і в 
суміжних із професією галузях) майбутніх фахівців було впроваджено 
авторське спеціально організоване професійно орієнтоване навчання як до
повнення до традиційних форм організації навчальної діяльності студентів 
медичних психологів у вищому навчальному закладі. Спеціально органі
зоване професійно орієнтоване навчання було реалізоване через соціально- 
психологічний тренінг “У пошуках професійної ідентичності”, факульта
тивний спецкурс “Професійна ідентичність медичного психолога: теорія та 
практика”, дискусклуб.

Інтегративною метою проведення тренініу “Подорож у пошуках про
фесійної ідентичності” є формування професійної ідентичності майбутніх 
психологів, яке здійснюватиметься в контексті самопізнання, самоаналізу, 
особистішого зростання, дослідження психологічних феноменів, прита
манних професії та власних реакцій на них, експериментів із професійно- 
рольовим функціонуванням тощо.

Спецкурс “Професійна ідентичність медичного психолога: теорія та 
практика” орієнтував майбутнього фахівця на саморозви ток в умовах пере
будови свідомості та самопізнання, осмислення себе як майбутнього фахів
ця, пошук шляхів формування професійної ідентичності. Навчальна про
грама розрахована для навчання впродовж одного навчального семестру у 
формі лекцій (10 академічних годин), практичних занять (24 академічні 
години), самостійної роботи (20 годин).

Мета спецкурсу: ознайомити студентів із сутністю професійної 
ідентичності фахівця, її значенням у життєдіяльності й професійному само
визначенні особистості, зі специфікою професійної ідентичності медичного 
психолога; сформувати уявлення про основні положення професійного 
становлення особистості, особливості професійного самовизначення ме
дичного психолога; збагатити знання про психологічні особливості комуні
кативної взаємодії медичного психолога і пацієнта, причини виникнення 
ятрогенних захворювань, особливості принципу збереження лікарської 
таємниці, специфіку налагодження ефективної комунікативної взаємодії з

різними типами пацієнтів; ознайомити з причинами, профілактикою та 
корекцією професійного стресу; критеріями психічного здоров’я; сприяти 
інтеграції та збагаченню системи знань, вдосконаленню практичних умінь 
та навичок.

Можливість вільно й без обмежень обговорювати професійні пробле
ми видається нам одним із способів стимулювати становлення професійної 
ідентичності у майбутніх медичних психологів. Певною мірою такі 
обговорення компенсують відсутність власної практики, доповнюючи такі 
форми самостійної роботи, як передбачене навчальними програмами само
стійне опрацювання певних тем, участь у студентських науково-дослід- 
ницьких проектах, виконання завдань виробничої практики. Особливої 
важливості набуває також участь у дискусіях не лише студентів, а й 
практикуючих психологів, викладачів, науковців тощо.

Участь у роботі дискусійного клубу -  впливовий чинник становлення 
професійної ідентичності майбутніх медичних психологів. Вважаємо 
організацію професійно орієнтованого дискусійного клубу не лише ціка
вою й приємною формою позааудигорної роботи студентів майбутніх 
медичних психологів, а й невід’ємною і надзвичайно важливою складовою 
системного процесу формування професійної ідентичності.

Варто зазначити, що сьогодні медичні психологи та психологи вияв
ляються затребуваними не лише в лікувально-профілактичних та освітніх 
закладах, а й на виробництві, в бізнесі, в управлінських структурах, у так 
Званих силових службах тощо. Сказане ще раз підкреслює актуальність 
проблеми становлення професійної мобільності та професійної ідентич
ності майбутнього фахівця.

Висновки. Професійна ідентичність та професійна мобільність висту
пають показниками успішного професіогенезу особистості. Упровадження 
у вищих навчальних закладах новітніх освітніх технологій загалом та 
активних методів навчання зокрема сприяє покращенню якості підготовки 
фахівців, становленню професійної ідентичності, підвищенню рівня 
професійної мобільності, що підсилює конкурентоспроможність фахівця на 
ринку праці.
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СУБ’ЄКТИВНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Національний педагогічний 
університет ім. М. II. Драгоманова 
Міністерства освіти і науки України, 
кафедра галузевої психології та 
психології управління 
Інституту соціальної роботи та 
управління.
01601, м. Київ, 
вул. Пирогова, 9 
тел.: (044) 234-11-08 
e-mail: rusI2@voliacable.com

У статті аналізується феномен професійної мобільності як прояв 
професійного розвитку особистості та суб’єктивні фактори, що зумов
люють його специфіку.

Ключові слова: соціальна мобільність, професійна мобільність, 
професійна ідентичність.

In the article a phenomenon o f  professional mobility as manifestation o f  
personality professional development and human factors which cause its specific 
are analysed.

Key words: social mobility, professional mobility, professional identity.

Сьогодні все частіше говорять про висококваліфікованого професіо
нала, як особистість, здатну гнучко реагувати на зміну запитів суспільства, 
бути затребуваною, конкурентоспроможною на ринку праці, готового до 
професійного росту та професійної мобільності, гнучкості мислення та 
міжнаціонального діалогу, толерантності та співпраці. Свідченням того, що 
сучасна молодь виявляє толерантність до професійної мобільності, є те, що 
переважна її більшість опановує не одну спеціальність, а декілька (на
вчаються на подвійних спеціальностях або ж паралельно оволодівають 
декількома). Актуальним із психологічної точки зору є вивчення не лише 
специфіки міжпрофесійної та внтурішньонрофесійної мобільності, але й 
тих суб’єктивних чинників, які зумовлюють ці феномени.

Постановка проблеми. Професійна мобільність як прояв соціальної 
стратифікації в суспільстві є відображенням не лише соціально-еконо
мічних тенденцій (безробіття, появи нових професій, зміни їх престиж-
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пості), але й свідченням готовності індивідів чи груп до зміни соціальної 
позиції, їх конкурентоспроможності, зацікавленості в навчанні та безпе
рервній освіті, здатності швидко адаптуватися до динамічних соціальних 
умов і кон’юнктури ринку праці, що, у свою чергу, приводить до зміни їх 
якісних та кількісних характеристик.

Проблема професійної мобільності вперше була піднята в рамках 
соціологічних та економічних досліджень. Соціологи зосереджують свою 
увагу на переміщеннях спеціалістів, їх шансах на кар’єру, на мотивах і ці
лях професійної мобільності та соціальної адаптації. Однак потребують 
вивчення і її психологічні та соціально-психологічні аспекти. Зокрема, 
вимагають уточнення та більш детального емпіричного дослідження 
суб’єктивні (суто психологічні) чинники, які визначають різні види про
фесійної мобільності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про зростання 
наукового інтересу до проблем соціальної та професійної мобільності. У 
сучасній науці останній феномен вивчається з точки зору двох підходів: 
як персоніфікований соціально-економічний процес (соціологія, еконо
міка); як засіб соціального просування й професійного розвитку особи
стості (соціальна психологія, акмеологія).

Уперше про форми професійної мобільності як феномени соціальної 
стратифікації писав П.Сорокін, який виділив міжпрофесійну та внгуріш- 
ньопрофесійну мобільність. У соціологічній традиції професійна мобіль
ність розглядається як зміна позицій, зумовлена в першу чергу соціально- 
економічними умовами, зокрема відсутністю робочих місць, низькою 
заробітною платнею, несприятливими побутовими умовами працівників 
тощо. Саме ці зовнішні чинники, на думку вченого, змушують суб’єктів 
професійної праці змінюватись і таким чином адаптовуватись до реальних 
життєвих умов.

Розгляд професійної мобільності як прагнення до внутрішньої 
свободи, самовдосконалення, самовизначення характерне для психологіч
ного підходу (Е.Зеєр, Л.Лесохіна, Л.Рибникова та ін.). Із цих позицій 
професійна мобільність розглядається не просто як зміна професії, але як 
здатність, готовність особистості достатньо швидко й успішно оволодівати 
новими професійними компетенціями (В.Ковальова, В.Тихонович, 
М.Шабонова, Л.ГІ.Шевченко, Л.Левченко та ін.). Професійна мобільність 
як засіб адаптації працівників в умовах конкуренції та нестабільності 
ринку праці розглядається Ф.Гайсином, Ф.Фаїзовим, Н.Мурадяном.

Проблема полягає у визначенні тих психологічних чинників профе
сійної мобільності, які забезпечують суб’єкту можливість виступати актив
ним творцем власного професійного життя, а не займати пасивну 
пристосовницьку позицію, перетворюючи його в процес постійної адап
тації.

Мета дослідження: проаналізувати феномен професійної мобіль
ності із соціально-психологічної точки зору та визначити суб’єктивні чин
ники, що забезпечують зміну стереотипів професійної поведінки або ж 
зумовлюють ригідність професіонала.

Виклад основного матеріалу дослідження. З психологічної точки 
jopy професійна мобільність -  це своєрідна гнучкість, здатність суб’єкта 
професійної діяльності до швидкої адаптації (адаптаційна активність), до 
їміни статусу, соціальної категорії, підготовленість до продуктивного са
морозвитку, необхідної професійної гнучкості. Крім того, це готовність 
суб’єкта до оволодіння новими (переважно професійними) знаннями, на
вичками та вміннями, здатність швидко орієнтуватися в ситуації, здійсню
вати самоконтроль та саморегуляцію, знаходити потрібні форми діяльності 
(адаптаційна мобільність). Професійно мобільна особистість -  це 
особистість, що має потребу й потенціал самореалізації в певному профе
сійному середовищі.

У сучасній науковій літературі частіше зустрічаються поняття гори
зонтальна та вертикальна професійна мобільність, що є синонімами до 
введених П.Сорокіним понять “міжгірофесійна” та “внутрішньопрофе- 
СІйна” мобільність. Якщо мова йде про перехід людей з однієї професійної 
групи в іншу, то це прояв горизонтальної професійної мобільності (між- 
професійної). У випадку, коли відбувається рух у професійно-кваліфіка
ційному напрямку, йдеться про вертикальну мобільність (внутрішньопро- 
фесійну). Отже, останню можна визначити як прояв кар’єрного та профе
сійного росту.

Соціологи розрізняють два взаємопов’язані види мобільності: потен
ційну й фактичну. Зокрема, потенційна мобільність трактується по-різно
му: як прагнення особистості до зміни соціального становища; як психіч
ний стан й окремі елементи її поведінки, що свідчать про послаблення й 
поступовий розрив зв’язків з роботою або позицією, якої вона дотри
мується; як внутрішній психічний стан індивіда, що зумовлюється як 
їростанням його власного особистісного та професійного потенціалу, так і 
збільшенням можливостей середовища. Фактична мобільність -  це зміна 
статусу людини, її перехід в іншу групу під дією об’єктивних і суб’єктив
них факторів, умов і стимулів [4].

Український соціолог Н.Коваліско вказує на те, що сама необхідність 
у тому, щоб бути професійно мобільним, не лише стимулює розвиток 
професійно-кваліфікаційних якостей суб’єкта, але й сприяє узгодженості 
структури індивідуальних потреб людини та соціально-економічної 
цінності місця, яке вона займає [5]. Фактично, мова йде про сензитивність 
особистості як члена певного суспільства до його запитів на той чи інший 
іид фахівців-професіоналів. Саме цей факт указує на те, що професійна 
мобільність є соціально-психологічним феноменом, адже в ній відобра-



жасті.ся те, як суспільство виливає на адаптаційну гнучкість професіонала з 
одного боку, та як особистість проявляє власну соціальну активність в умо
вах певної соціальної дійсності.

У дослідженні об’єктивних аспектів професійної мобільності увагу 
звернено на науково-технічні та соціально-економічні передумови, а також 
сам процес зміни професії. Важливим фактором мобільності, значення 
якого постійно зростає, є освіта -  саме вона стає передумовою та індика
тором соціального становища працівників. Освіту називають прогресивним 
чинником вертикальної мобільності, адже чим вищий освітній рівень, тим 
більша ймовірність переміщення у вищі за статусом соціальні групи.

До об’єктивних чинників, які стимулюють професійну мобільність, 
відносять також якісні характеристики індивідів, до яких належать: демо
графічні параметри (стать, вік, фізичні дані); кваліфікаційно-професійні 
дані (загальні й спеціальні знання, професія, кваліфікація, досвід роботи).

Сприятливі умови в професійному середовищі (система безперервної 
професійної освіти, відповідна кадрова політика на підприємстві, 
організації, певні соціальні норми щодо зміни професії, посади, місця 
роботи й т. п.) також значною мірою контролюють пересування індивідів у 
професійному середовищі. У цьому контексті слід згадати певні управ
лінські моделі, що грунтуються на традиціях і звичаях колективістичних та 
індивідуалістичних культур. Здійснюючи порівняльний аналіз японської та 
американської моделей, Л.Орбан-Лембрик указує на те, що в японській 
(колективістичній) культурі кар’єрний ріст працівника відбувається строго 
в рамках прийнятих правил та часових рамок, що обмежує свободу вибору 
суб’єкта професійної діяльності (не для кожної людини є внутрішньо 
прийнятним те, що її переміщують планомірно, дехто сам хоче мати 
свободу вибору) [ 7, с.363-364].

Незважаючи на присутність об’єктивних передумов до здійснення 
професійної мобільності, різні люди реалізовують різні моделі професійної 
поведінки: одні змінюють професію, швидко просуваються по кар’єрних 
сходинках, а інші, іноді навіть більш здібні, протистоять зміні фаху, 
залишаються відданими своїй професії або ж терпляче несуть тягар 
професійної діяльності, яка не приносить їм морального задоволення, не 
сприяє прояву особистісного потенціалу. Цей факт добре ілюструє поло
ження про те, що жодні зовнішні впливи самі по собі не можуть спричи
нити активності людини, якщо вони не стануть її мотивами, не отримають 
суб’єктивного осмислення з боку особистості [8, С.124].

Із цих позицій необхідно розглянути систему внутрішніх суб’єктив
них чинників, які виступають своєрідною призмою, через яку заломлю
ються впливи соціального середовища, і визначають подальші стратегії 
трудової поведінки та професійної діяльності індивіда.

Виходячи з підходу, який розглядає професійну мобільність як засіб 
соціального просування й професійного розвитку особистості, ми вва
жаємо, що вона ґрунтується на здатності особистості здійснювати особи- 
стісний вибір щодо подальшого професійного життя в контексті соціально- 
економічних змін у суспільстві, що супроводжуються не лише зміною 
соціальних ролей, але й появою нових вимог до організації діяльності, 
перш за все професійної.

Провідним суб’єктивним чинником професійної мобільності є про
фесійна ідентичність, яка виникає та розвивається в ході особистісного та 
професійного становлення індивіда й поступово оформлюється в особи- 
стісну якість, яка виступає не тільки засобом інтеграції, але й фактором 
вибору шляхів інтеграції з іншими.

Як сфера самосвідомості, професійна ідентичність містить емоційно 
забарвлене знання про власну приналежність до окремих професійних 
спільностей, відповідно до якого в індивіда формується певна система 
цінностей, а також форм поведінки [3]. При цьому вказана ідентифікаційна 
структура виконує такі специфічні функції [2]:

1. стабілізуючу -  забезпечує необхідний ступінь професійного 
центризму та стійкості професійно-ментальної позиції;

2. перетворюючу -  забезпечує зміни в професійно важливих якостях 
фахівця та міру ідентифікації себе із професією.

Саме ця остання функція забезпечує можливості професійної мобіль
ності особистості, адже більш широкий діапазон зміни професійно важли
вих якостей та ракурс ідентифікації себе з професією покращує адаптаційні 
можливості професіонала в мінливих соціально-економічних умовах. Якщо 
ж він надмірно дистанціює образ власної професії від інших, то така 
професійна самоізоляція ускладнює професійний ріст у цілому й 
професійну мобільність зокрема [2].

Однак учені зауважують, що професійна ідентичність є діючим 
чинником професійного самовизначення (особистісного вибору) лише в 
тому випадку, якщо цінність професії, яка представлена в суспільній свідо
мості, роль, яку відіграє інститут професії в даному суспільстві, знахо
дяться на високому рівні в загальній системі цінностей. Якщо різкі зміни в 
політичній та економічній сферах суспільства призводять до руйнування 
традиційних професійних відносин, прийнятих стереотипів, дестабілізації 
професійних структур, то це зумовлює масштабні психологічні катастрофи, 
в тому числі кризу професійної ідентичності [2].

Крім цього, професійна криза, як внутрішньоособистісний конфлікт, 
переживається особистістю тим сильніше, чим більш високий статус має 
професійна ідентичність у структурі ідентифікаційних засад особистості.

Саме в контексті такого роду подій професійна ідентичність може 
зазнавати певних змін та набувати нових статусів, одним з яких може бути



професійний маргіналізм. Аналізуючи цей феномен, О.Єрмолаєва вказує на 
ге, що нін с полюсом континууму, який відображає різні статуси профе
сійної ідентичності. Відповідно, на одному полюсі розміщуються профе
сійні маргінали, а на іншому -  ідентичні професіонали.

Професійний маргіналізм містить небезпеку руйнування соціально- 
значущих професійних структур та відношень суб’єкта, оскільки професія 
н цьому випадку не наділена високим статусом в ієрархічній структурі його 
цінностей. Крім тою, вона (професія) сприймається маргіналом не як 
спосіб гармонійного й повноцінного існування людини в діяльності, а як 
засіб досягнення інших, позапрофесійних цілей [2, с.52].

Серед запропонованих О.Єрмолаєвою критеріїв класифікації фахівці» 
зі статусом маргінальної професійної ідентичності, в контексті нашого 
дослідження найбільш удалим є мотиваційно-реалізаційпий, оскільки саме 
він відображає дієвість перетворюючої функції цього виду соціальної іден
тичності. Відповідно до нього виділяють функціональних та ментальних 
маргіналій.

Ментальні маргінали розрізняються залежно від ціннісно-мотива
ційної орієнтації на професію, яка, по суті, і містить у собі перетворюючий 
потенціал, що зумовлює специфіку поведінки професіонала в ситуації 
вибору. Так, ментально-внутрішні маргінали орієнтуються на цінності, що 
лежать у середині професії (наприклад, для професіоналів, що працюють в 
юридичній сфері, такими цінностями можуть бути справедливість, закон, 
порядок та ін.), однак вони не виходять за рамки своїх особистих інтересів 
у професії, люблять не справу, а себе в ній. Саме тому, на думку
О.Срмолаєвої, серед них зустрічаються “фанатики справи”. Ментально- 
зовнішні маргінали це ті, хто так і не присвоїли професію, не інтеріори- 
зували її як особисто-значущу цінність, а тому готові в будь-який момент 
змінити її, якщо трапиться більш престижна, легша, прибутковіша.

Функціональні маргінали, які прийняли професійні цінності на фор- 
мально-конформістичному рівні, просто імітують професійну діяльність. Ті
ж, хто не прийняв цих цінностей узагалі, будучи включеними в професійну 
діяльність, як правило, її саботують [2].

Якщо розглядати професійну мобільність як внутрішню свободу, 
самовдосконалення особистості, що базується на стабільних цінностях та 
потребі в самовизначенні й самореалізації, здатності адекватно реагувати 
на зміни в соціумі завдяки освіченості та професійній компетентності, то 
вона залежить від таких індивідуальних характеристик людей, як потреби, 
інтереси, ціннісні орієнтації, визначальні мотиви, здатності до рефлексії, а 
відтак і готовності до здійснення вибору, самостійного прийняття рішення 
та відповідальності за його реалізацію.

О.Кузьмина вказує на те, що в ситуації вибору людина переживає 
певні суперечності, вирішення яких вимагає оцінки та прогнозування

невизначених подій і величин (шанси на виграш-програш, оцінка нроф- 
придагності і т. п.), вибір інтенсифікує процеси усвідомлення, підводить 
людину до необхідності здійснення більш глибокої рефлексії діяльності, 
навіть тих її аспектів, які можуть слабо усвідомлюватись [6, с.225].

Серед індивідуально-психологічних передумов, що лежать в основі 
готовності індивіда змінити вид професійної діяльності, вчені виділяють 
емоційну стабільність, схильність до ризику, екстравертованість. Разом із 
тим показано, що вони самі по собі не достатні для прийняття рішення про 
зміну професії.

О.Дудіна та М.Ратникова встановили, що багато суб’єктів профе
сійної діяльності навіть у ситуації вимушеної зміни професії (ліквідація 
підприємства, скорочення штату) сприймали свій учинок як абсолютно 
самостійний, спрямований на вирішення актуальних суперечностей. До
сліджуючи осіб, що звернулися на біржу праці, вчені встановили, що 
переважна їх більшість не мала роботи, соціально-економічний рівень їх 
сімей був досить низьким (або спостерігалася тенденція до його зниження), 
Однак факт констатації досліджуваними проблеми ще не означав наявності 
в них готовності зайняти активну життєву позицію в її вирішення. Стра
тегії поведінки цих респондентів були зумовлені готовністю брати на себе 
відповідальність за здійснений вибір: одні з них очікували на допомогу з 
боку інших (зокрема фахівців біржі праці, держави), а інші -  брали на себе 
відповідальність за вирішення тих проблем, з якими вони зіткнулися. В 
останньому випадку суб’єкту професійного вибору притаманні впевненість 
у своїх силах, здатність адекватно реагувати на зміни в соціумі й брати на 
себе відповідальність за життєво важливі рішення [1].

У рамках указаного дослідження було також встановлено, що чим 
більше людина покладає відповідальність за свою зайнятість на державу, 
тим довше вона залишається без роботи. Виявлено також, що інтернали 
орієнтовані на вибір такої професії, яка дає їм більш повною мірою роз
крити свій особистісний потенціал, тоді як екстернали обирають професію, 
що не є особистісно значущою, а дає можливість розв’язати проблему пра
цевлаштування як таку. Отже, локус приписування відповідальності (локус 
контролю) визначає не лише готовність до зміни професії, але й змістовні 
вспекти професійної переорієнтації.

Ще одним суб’єктивним чинником як міжпрофесійної, так і внугріш- 
ньопрофесійної мобільності є мотиви, якими керується людина, ЗДІЙСНЮ
ЮЧИ вибір щодо того, як вирішити актуальне протиріччя. Мотиви профе
сійної мобільності -  це усвідомлені або неусвідомлені людиною спонуки, 
які роблять соціальне і, зокрема, професійне переміщення необхідним. 
Визначення необхідності, а отже, виникнення наміру переміститись моти
вується самою людиною. Тому, перебуваючи в однакових об’єктивних



умовах, люди можуть приймати неоднакові рішення, керуючись мотивами 
здійснення акту мобільності або ж мотивами утримання від нього [4].

Повертаючись до тези про соціальну професійну мобільність як про
цес, характерний для сучасного динамічного суспільства з високим рівнем 
соціальної стратифікації, слід зауважити, що із психологічної точки зору 
він буде засобом не тільки соціальною просування, але й розвитку особи
стості в тому випадку, якщо в його основі будуть лежати інтеріоризовані 
особистістю професійні цінності, норми, обов’язки, коли сама професійні 
діяльність розглядатиметься людиною як форма її самореалізації, а не як 
засіб досягнення цінностей та реалізації мотивів, що знаходяться поза 
професією.

Висновки. У сучасному технічно розвинутому й економічно неста
більному суспільстві характер професійної діяльності так швидко змі
нюється, а робочі місця скорочуються в такій кількості, що принцип “одна 
професія на все життя” себе не виправдовує.

Професійна мобільність обов’язковий атрибут сучасного суспіль
ства, що виражається в професійному, кваліфікаційному, галузевому пере
міщенні індивідів. Із соціально-психологічної точки зору вона виступає не 
лише як спосіб адаптації особистості до нових економічних і соціально- 
професійних відносин, але і як засіб розвитку особистості, завдяки якому 
підвищується узгодженість між структурою її індивідуальних потреб та 
соціально-економічною цінністю місця, яке вона посідає в суспільстві.

Важливо, щоб професійна переорієнтація суб’єкта ґрунтувалася не 
лише на адекватному відображенні запитів суспільства, але свідомому 
прийнятті рішення щодо подальшого професійного життя, в якому людина 
матиме змогу реалізувати свій особистіший потенціал.

Серед комплексу суб’єктивних чинників, які визначають потенційну 
здатність особистості до соціальної мобільності, провідне місце посідас 
професійна ідентичність індивідуальне утворення, що є результатом 
включення людини в різні професійні групи й пов’язане з професійними 
ролями, статусами, груповими цінностями та нормами. Стійкість і дина
мічність (на противагу розмитості, ригідності) даної ідентифікаційної 
структури зумовлює те, що мобільність стає не результатом тиску на лю
дину певних соціальних обставин, а способом її гармонізації з професією 
та реаліями суспільного життя, що проявлятиметься в розвитку можли
востей виконання певної діяльності у варіативних умовах.

Очевидно, що розгляд професійної ідентичності має базуватися на 
уявленні про те, іцо повсякденна соціальна нестабільність закономірно 
формує суб’єкта, який порівняно легко змінює свої соціальні ролі та відпо
відні ідентичності.

Готовність до професійної мобільності виражається в самостійній І 
відповідальній побудові свого професійного майбутнього в ситуаціях неви-

їначеності, здійснення особистісного, інструментального (технічного) та 
ситуативного (в рамках конкретної ситуації) самовизначення, формування 
уявлення про себе як фахівця (адекватний образ Я).

Більш широкий діапазон зміни професійно важливих якостей та ра
курс ідентифікації себе з професією покращує можливості адаптації осо
бистості в мінливих соціально-економічних обставинах.

Перспективним напрямом дослідження проблеми професійної мо
більності із психологічної точки зору є вивчення взаємозв’язку між моти
вами соціальної мобільності особистості та мотивами її професійної діяль
ності. Це дасть можливість не лише спрогнозувати стратегії її поведінки в 
ситуації кризи професійної ідентичності чи об’єктивної необхідності про
фесійної переорієнтації, але й спроектувати нові підходи до професійної 
освіти та профвідбору.
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Стаття розкриває вплив групових норм на індивідуальну мобільність 
особистості. Автор досліджує вплив групових норм на прикладі взаємодії 
в студентській групі.
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The article reveals the influence o f  group norms on individual mobility o f  
the individual. The author explores the impact o f  group norms on the example o f  
Interaction in the student group.

Key words: group norms, social mobility, program o f  individual behavior, 
group interaction, rigidity, communicative competence.

Домінування постмодернізму, як однієї із сучасних наукових пара
дигм, основна відмінність якої -  переосмислення об’єкта пізнання, зміщен
ня акцентів у бік людини як суб’єкта, який через інтеракцію та комуніка
цію “конструює” себе і все, що навколо нього; суб’єкта, який є творцем 
своєї долі, відповідального, здатного приймати конструктивні рішення, 
здійснювати доцільні для себе життєві вибори, з переважанням гнучкої 
ментальності, відкритого до нововведень, інновацій; суб’єкта, який є кому
нікативно компетентним й активним учасником комунікативного процесу, 
який сам творить соціально-психологічну реальність, актуалізувало ви
вчення соціальної мобільності як окремо взятого індивіда, так і соціальних 
груп. Загалом нові завдання стоять перед сучасними інститутами соціа
лізації молодих людей, які повинні не тільки забезпечити умови для успіш
ного здобуття й трансляції знань, а й гарантувати умови, за яких сьогочас-

193

mailto:rusl2@voliacable.com
mailto:inst@pu.if.ua


на молода людина може по-новому переглянути наявний досвід, виокре
мити з-поміж шаленого, несамовито великого інформаційного потоку, 
актуальне; креативно, творчо визначити стратегію своєї поведінки; не зво
лікаючи й активно відрефлексовувати все, що відбувається навколо неї, 
бути психологічно готовою переходити від однієї субкультури до іншої, 
приймати відповідні рішення та самоорганізовуватися, заразом бути 
“мобільною”.

Термін “соціальна мобільність” (social mobility), запропонований 
відомим соціологом Питиримом Сорокіним (1889-1968), включає будь- 
який перехід (переміщення) індивіда або соціального об’єкта (цінності), 
тобто всього того, що створено або модифіковано людською діяльністю, 
від однієї соціальної позиції до іншої в системі соціальної стратифікації [6]. 
Ринкова економіка, сучасні трансформаційні процеси самі породжують 
різні форми мобільності, а саме територіальну, галузеву, професійну, 
політичну, економічну т. ін. Але серед основних видів соціальної мобіль
ності ІІ.Сорокін виокремлює горизонтальну і вертикальну мобільність, 
Так, горизонтальна мобільність (horizontal mobility) передбачає “перехід 
індивіда чи соціального об’єкта з однієї соціальної групи в іншу, яка 
розташована на одному й тому ж рівні”, перехід без будь-яких суттєвих 
змін щодо соціального становища індивіда або соціального об’єкта, на
приклад, перехід індивіда з одного місця роботи на інше за збереженні 
свого професійного статусу. При горизонтальній мобільності людина не 
змінює соціального статусу та своєї приналежності до тої чи іншої страти, 
а тільки “мігрує” в одному соціальному прошарку. Вертикальна мобіль
ність (vertical mobility) передбачає переміщення індивіда чи соціального 
об’єкта з одного соціального пласту (верстви) до іншого. Заразом, верти
кальна соціальна мобільність може бути: а) висхідною (upward mobility) 
(зростаючою, тобто мобільність, яка здійснюється вверх по драбині соці
альної стратифікації, наприклад, стрімке економічне збагачення та покра
щення добробуту людини, і, відповідно, вірогідність приналежності до 
іншої соціальної касти, класу, групи, швидкий кар’єрний ріст); б) низхід
ною (downward mobility), коли індивід “падає”, “переміщається” з більш 
високої соціальної позиції, статусу, рангу на більш низьку. Процес со
ціальної мобільності характеризує динаміку життя людини в суспільстві, її 
переміщення між стратами, зміну її соціального статусу, які, відповідно, 
призводять до модифікації особистісної структури, зміни міжособистісних 
контактів та зміни її індивідуальної поведінки згідно з правилами та нор
мами тих чи інших соціальних інститутів, страт, каст і різних субкультур, 
до яких вона належить.

Наприклад, цілковите дотримання групових норм, відкидання та не 
прийняття “чужих” є характерним для “каст”. Поняття “касти” застосо
вують переважно соціологи, історики, антропологи коли говорять про зам

кнуті групи людей на Індійському субконтиненті (наприклад, шудри/слуги 
-  одна з найнижчих каст, кшатрії/воїни -  одна з вищих каст, 
вайшьї/ремісники, брахмани /священнослужителі — одна із найвищих каст), 
а також при вивченні соціальних груп, які дотримуються жорстких норм 
групової поведінки, наприклад, тюремні касти, члени яких займають певне 
становище в неформальній ієрархії і, відповідно до свого “статусу”, мають 
певні права й обов’язки і водночас змушені виконувати відповідні норми.

Окрім того, П.Сорокін виокремив загальні принципи вертикальної 
мобільності, оскільки названий вид соціальної мобільності тією чи іншою 
мірою має місце в будь-якому суспільстві. Такими принципами є:

1. Сумнівним є те, що коли-небудь існували суспільства, соціальні 
страти яких були абсолютно закритими або в яких не існувало б вер
тикальної мобільності в її основних іпостасіях -  економічній, політичній і 
професійній. На думку Сорокіна, абсолютно нерухоме суспільство це 
міф, оскільки навіть кастовий устрій Індії показує що в середині існували й 
існують слабкі й повільні течії вертикальної соціальної мобільності

2. Ніколи не існувало суспільства, в якому вертикальна соціальна 
мобільність була б абсолютно незалежною, а перехід з однієї соціальної 
верстви до іншої зміг би відбутися без сунротиву.

3. Інтенсивність і всеохопленість вертикальної соціальної мобільності 
змінюється від суспільства до суспільства.

4. Інтенсивність та всеохопленість вертикальної мобільності -  еконо
мічної, політичної і професійної -  коливаються в рамках одного й того 
самого суспільства в різні періоди його історічного розвитку [6].

За такої конфігурації, з одного боку, уже сам факт навчання у вищих 
навчальних закладах є одним з основних каналів вертикальної мобільності, 
за якої відбувається зміна соціального статусу, місця індивіда в системі 
міжособистісних відносин у суспільстві, групі, що визначає його права, 
обов’язки, привілеї, з’являється зовсім новий соціально-організаційний 
вектор, тобто організаційна форма абсолютно інша від попередньої, -  вуз, а 
не школа, нова організація навчальної діяльності, з’являються нові форми 
домагань; з іншого -  доцільним є вивчення інституціональних та неінсти- 
туціональних передумов мобільності у ВНЗ. Зупинимося більш детально на 
другому положенні. Зокрема, відомий американський соціолог Б.Барбер 
відзначає, що на об’єм і ступінь мобільності в суспільстві, групі впливають 
саме інституціональні, кодифіцировані норми, які можуть як обмежувати 
можливості мобільності індивідуальної поведінки, так і не перешкоджати 
цьому [6].

Резонною та прийнятною є ситуація, коли групові норми виступають 
одним із чинників мобільності, тобто презентують принципи самоосвіти, 
саморозвитку, самоудосконалення, інноваційності та ініціативності, актив
ної життєвої позиції, а отже, допускають вірогідність позитивного верти



кального й горизонтального переміщення. Наскільки це відповідає реаль
ності, ми спробували з’ясувати, проаналізувавши результати емпіричного 
дослідження нормативного впливу в студентських групах, вибірка якого 
становила 1896 студентів вищих навчальних закладів України.

У результаті дослідження було з’ясовано, що ставлення студентів до 
групових норм є позитивним, не зважаючи на загальну індивідуалістичну 
налаштованість респондентів, що є цілком закономірним явищем для укрі« 
їнської індивідуалістичної культури, характеристики якої влучно й повно 
відтворені в українській народній творчості, зокрема, згадати хоча в 
славнозвісний вислів: “там, де є два українці, там є три гетьмани”. Тобто, 
поведінка людей в індивідуалістичних культурах здебільшого регулюється 
апитюдами (соціальними установками), а не груповими нормами. Йдеться, 
перш за все, про власні потреби, свободу у вчинках, самодостатність, 
самостійність у судженнях, що, на перший погляд, послаблює роль такої 
категорії, як “групова норма”. Незважаючи на таку тенденцію, значні 
частина опитаних погоджується із груповими нормами й готова їх дотри
муватися: 84,09% погоджуються з груповими нормами частково й керують
ся виключно принципом “я повинен”; 7,95% респондентів погоджуються 
повністю з груповими нормами й виконують усі норми і правила; 7,60Н 
досліджуваних не погоджуються із іруповими нормами і від них не за
лежать. При цьому серед основних мотивів дотримання групових норм 
70,76% опитаних виокремили “я дотримуюся групових норм, тому що вони 
допомагають мені адаптуватися в групі”; 70,64% відзначили “бажання бути 
членом даної групи”, а 66, 32% назвали “досягнення певних цілей”.

Також у результаті дослідження ми виявили взаємозумовленість, 
взаємозв’язки між змінними, які містилися в методиці дослідження норма» 
тивного впливу в групах [2], і шкалами суб’єктивного контролю особи
стості студента [7]. Одна із функцій, яку виокремили досліджувані, полягає 
в тому, що норми роблять усіх членів групи однаковими (47,72% опитаних 
указали на цю функцію). Вказана функція групових норм має обернено- 
кореляційний зв’язок з їх загальною інгернальністю й становить -  0,41 при 
Кх,у -  0,3731. Це вказує на те, що при підкріпленні та підсиленні першої 
змінної друга змінна зменшується. Очевидно, що групова однорідність, 
подібність, шаблонність, стандартність, трафаретність, банальність пове
дінки створюють сприятливі умови для формування екстернального рівня 
суб’єктивного контролю студентів. Звертаємо увагу на той факт, що домі
нування в групах суб’єкт-об’єктних стосунків, стабільності, яка грунтуєть
ся на повчаннях, залякуваннях, шаблонності, можуть привести групу до 
стану застою, зменшити її життєздатність і розвиток, а також вплинути на 
мобільність індивідуальної поведінки її членів.

Так, надмірна орієнтація на норми своєї групи породжує пасивність а 
освоєнні соціально-психологічного простору вищого навчального закладу,

викликає переважання у вчинках уникнення невдач, що супроводжується 
малоініціативністю, безактивністю, інертністю. На рівні групової норми 
чинною є позиція більшість групи, яка схвалює, що вчитися не обов’язко
во, зокрема, 60,00% уважають, що можна “списувати при написанні конт
рольних робіт, тестів”, а 58,83% респондентів на лекціях займаються інши
ми справами (читають книги, готуються до наступного семінару). При 
цьому меншість групи, яка проявляє інтерес до навчання й займає активні, 
прогресивні життєві позиції, часто-густо почуває себе в студентських 
групах некомфортно, з побоюванням викликати негативні реакції більшо
сті групи або з почуттям провини через те, що вони добре вчаться й мають 
окремі переваги, “кредити” щодо інших членів групи; інші -  навпаки, за
надто амбіційні та самовпевнені, такі, що “знають собі ціну”.

А втім, за таких умов 86,90% респондентів відзначили, що прислу
хатимуться до думки меншості, якщо будуть переконані в правильності 
суджень меншості. Безсумнівно, що ефективність переконань меншості 
залежить від уміння меншості логічно, послідовно, аргументовано донести 
інформацію до членів групи. Крім того, кореляційні зв’язки, виявлені в 
результаті емпіричного дослідження, указують, що судження меншості мо
жуть бути переконуючими, якщо норми, що висуває меншість: 1) роблять 
усіх членів групи однаковими (+0,639); 2) допомагають членам групи 
досягти своїх цілей (+0,596); 3) сприяють адаптації студентів до своєї 
ірупи (+0,647); 4) сприяють прийнятним відносинам у групі (+0,608); 5) ди
сциплінують членів групи (+0,816); 6) сприяють підвищенню рівня гру
пової продуктивності (+0,766); 7) підвищують рівень групової згурто
ваності (+0,766); 8) допомагають групі створити й підтримувати загальну 
систему координат і зв’язків у соціумі (+0,691); 9) визначають правила 
поведінки й відносин із соціальним оточенням, з іншими групами та їх 
членами (+0,661); 10) сприяють розв’язанню конфліктів (+0,609).

Можна говорити про те, що здебільшого групові норми не сто
суються норм міжособистісної взаємодії, взаємовідносин між студентами, 
норм міжособистісного спілкування, а відображають порушення норм 
навчальної діяльності. Кореляційні зв’язки дають підставу говорити про те, 
що індиферентне ставлення членів групи до навчання в основному репре
зентує більшість групи і саме для більшості властива повна відсутність 
інтересу до навчання. Також тлумачення результатів досліджень за регіо
нальними відмінностями (західний, південний і центральний регіони) 
дозволяє побачити негативне ставлення до навчальної діяльності студентів 
ВНЗ Херсона, Івано-Франківська та Києва. Можливо, мова йде про несфор- 
мованість соціально-фахової адаптації, неприйняття вимог майбутньої 
професійної діяльності, відсутність мотивації навчання, мотивації профе
сіоналізму, несформованість відповідальності, низьку працездатність в 
інтелектуальному просторі, відсутність мотивації приналежності до фаху



та ідентифікації з ним, відсутність програми перспективи майбутнього, 
Незважаючи на це, молодь приваблює статус людини з вищою освітою, 
наявність диплома, престижність навчального закладу.

Становище дещо можуть змінити чинники розвитку групових норм, 
які є розбіжними за регіогальними та статевими ознаками. Так, пріоритет
ними чинниками для студентів Прикарпатського національного універси
тету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ) є: професійний досвід 
членів групи; професійний досвід лідера групи; професійний досвід 
старости групи; загальний авторитет лідера групи. Студенти Київських 
вищих освітніх закладів виокремлюють: зростання пізнавальної, соціаль
ної, політичної, моральної активності членів групи; демократичний стиль 
спілкування й взаємодії за якого відбувається обмін думками, обговоренні! 
суперечностей; сумісність і спрацьованість членів групи; подібність думок, 
цінностей, уявлень членів групи про її цілі. Респонденти південного 
регіону називають: загальний успіх членів групи; конфліктну ситуацію; 
загальну невдачу групи. Прийнятними для респондентів усіх регіонів вия
вилися: 1) люб’язний, товариський, дружелюбний тон спілкування; 2) згур
тованість групи; 3) задоволеність кожного членством у групі; 4) бажання 
членів групи конструктивно розв’язати конфлікт, знайти продуктивне 
рішення (див. рис. 1).

У такий спосіб, для студентів західного регіону основним чинником 
розвитку групових норм є професіоналізм членів групи старости, лідері 
групи. Представники південного регіону виокремили загальний успіх членів 
групи як чинник розвитку групових норм. Респонденти центрального 
регіону відзначили активність членів групи, яка може змінити групові 
норми й вплинути на динамічні процеси в групі, а також демократичний 
стиль спілкування та взаємодії.

Можливо або очевидно, що в самій групі й відбувається мобільність її 
членів, оскільки студентська група -  це “жива” система, яка постійно 
видозмінюється, трансформується, модифікується, але при цьому наочним 
є той факт, що вплив групових норм на мобільність індивідуальної 
поведінки в процесі навчання є від’ємним. Так, перешкодою для повної 
реалізації креативності, спонтанності, автономності, ініціативності, змоги 
аналізувати досягнуті результати, розширювати життєві перспективи, пла
ни, спроможності до швидкого пересування, динамічності, слугують гру
пові норми. Студентське життя “від сесії до сесії”, від екзамену до екза
мену, панування принципу “ініціатива наказуться” є доказом того. Крім 
того, не слід забувати, що прояв пасивності, пристосовницька позиція до 
групових норм, безініціативність, повний консерватизм можуть негативно 
вплинути на динаміку групи.
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Свідченням низької мобільності індивідуальної поведінки суб’єктів 
групової взаємодії може служити високий рівень ригідності досліджу
ваних, який становить 67,5% (див. рис. 2). Ригідність (від лат. rigidus 
жорсткий, твердий) де індивідуальна характериста особистості, яка бло
кує, перешкоджає або цілком унеможливлює зміни програми дій, які були 
заздалсгіть намічені суб’єктом, в умовах, які об’єктивно вимагають таких 
змін га модифікацій. Ригідність, яка, власне, є полярною та протилежною 
до мобільності, гальмує корегування алгоритму діяльності відповідно до 
реальних вимог. Безперечно, що рівень ригідності, яку проявляє суб’єкт, 
зумовлений як особистішими характеристиками, так і характером сере
довища, специфічністю соціально-психологічного простору, мірою склад
ності завдань, які стоять перед суб’єктом, своєрідністю засобів стимуляції,

Рис. 2. Самооцінка студентами психічних станів 
(методика Г.Айзенка)

Ригідність може охоплювати когнітивні, аффективні та мотиваційні 
особистіші структури суб’єктів групової взаємодії. Зокрема, для когнітив- 
ної ригідності властива нездатність змінити існуючі уявлення, когнітивні 
схеми та нерцептивне відображення навколишнього середовища відпо

відно до реальних змін; для аффективної ригідності -  уповільнене емо
ційне научіння, фіксація на однообразних, монотонних об’єктах, незмін
ність емоційної значущості об’єктів; мотиваційна ригідність проявляється 
в негнучкості мотиваційних особливостей потреб людини, в їх сталості та 
незмінності [5].

Висновки. Таким чином, теоретичний аналіз заявленої теми й про
ведене емпіричне дослідження дозволяють вести мову про загальні тен
денції освітянського середовища щодо соціальної мобільності, яка висту
пає передумовою зміни соціальних позицій, соціального статусу, ролей 
суб’єктів, а також про безпосередній вплив групових норм на мобільність 
індивідуальної поведінки, а також про мобільність як індивідуальну ха
рактеристику особистості. Більшість суб’єктів групової взаємодії найчас
тіше репрезентує ригідність, консервативність, неспроможність до швид
кого пересування, дій, поведінки, вчинку, що не відповідає вимогам сучас
ного суспільства і, у свою чергу, може перешкоджати психологічному здо
ров’ю та гармонійному розвитку молодих людей. Уважаємо, що накопиче
ний матеріал може слугувати теоретичною передумовою для створення та 
розробки проектів, активних форм навчання (тренінги, ігри, семінари), 
спрямованих на огітимізацію нормативного впливу в групі та мобілізацію 
індивідуальної поведінки суб’єктів групової взаємодії.
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Стаття присвячена вивченню проблеми соціальної мобільності 
українців в іноетнічному середовищі. Накреслені основні тенденції 
мобільної поведінки, її тактики й стратегії в іноетнічному соціумі.

Ключові слова: соціальна мобільність, соціальна поведінка,
іноетнічне середовище, міграційні процеси, дезадаптація, культурний 
шок.

The article is devoted o f  problem o f  social mobility o f  Ukrainians in 
another ethnic environment. The basic tendencies o f  mobile conduct, his tactic 
and strategy, are drawn in another ethnic environment.

Key words: social mobility, social conduct, another ethnic environment, 
migratory processes, cultural shock.

Постановка проблеми. Однією з форм соціальної мобільності є емі
граційні та імміграційні процеси населення. За останні десятиріччя проб
лема міграції набула глобальних масштабів, що зумовлено існуючими 
причинами. ГІо-перше, економічна криза, політична нестабільність, зміна 
форми господарювання спонукають людей до пошуку кращих засобів до 
існування. По-друге, на зміну етнічній міграції пришла міграція трудова, 
шлюбна, бізнес-міграція. По-третє, проблема міграції набула державної 
ваги й вимагає посиленого контролю з метою уникнення негативних на
слідків для суспільства в цілому. Крім того, проблеми міграції населення в 
соціокультурному контексті вимагають посиленої уваги з боку психологів, 
соціологів, економістів, що зумовлено необхідністю вивчати психологічні 
особливості поведінки особистості (адаптації, комунікативної взаємодії,
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інтеграції, соціальної ідентичності, толерантності та ін.) в умовах іно- 
етнічного простору.

Проблема соціальної мобільності особистості й міграційних процесів 
нерозривно пов’язана. Наукові джерела тлумачать соціальну мобільність 
як соціально складний процес, який свідчить про готовність індивідів чи 
соціальних об’єктів до зміни соціальної позиції, про їх конкурентоспро
можність, зацікавленість у навчанні та безперервній освіті, здатність 
швидко адаптуватися до динамічних соціальних умов і кон’юнктури рин
ку праці, що приводить до зміни їх якісних і кількісних характеристик під 
дією різних об’єктивних і суб’єктивних чинників, умов і стимулів [7].

Аналіз результатів емпіричного дослідження. З метою вивчення 
психологічних проявів мобільної поведінки мігрантів в іноетнічному 
середовищі нами було проведено експериментальне дослідження на базі 
таких країн, як Італія, Іспанія, Греція, Швеція, Чехія, Польща на протязі 
2004 2009 pp. Усього в опитуванні взяло участь 280 осіб віком до 50 ро
ків. Дослідження проводилося за певними етапами й включало впрова
дження авторського варіанта анкети та спеціальних психодіагностичних 
методик. Діагностуванню піддавалися такі показники: мотиви перебуван
ня українців за кордоном, характер соціально-психологічних труднощів, 
психологічні особливості поведінки, вплив особистісних характеристик на 
тенденції соціальної мобільності, адаптивні прояви в умовах іноетнічного 
середовища. Зазначені психологічні особливості розглядалися нами в кон
тексті проблеми взаємозумовленості соціальної мобільності особистості 
впливом іноетнічного середовища й мали на меті показати існуючі тен
денції поведінки українських мігрантів у реальній практиці. Серед основ
них мотивів роботи за кордоном 96% опитаних респондентів (більшість 
опитаних працює легально за кордоном понад 3 роки) обрали матеріаль- 
но-утилітарні мотиви (придбання власного житла й авто, навчання дітей, 
матеріальний добробут сім’ї, покращення стану здоров’я), 2% зупинили 
свій вибір на мотивах підвищення соціального статусу, авторитету, пре
стижу; 1% бажаючі створити сім’ю за кордоном, “втікачі” від проблем;
0,5% розчаровані в загальнодержавній політиці; 0,5% -  бажаючі пізнати 
культуру іншої країни.

Серед соціально-психологічних проблем, з якими стикаються мі
гранти за кордоном, важливими є: недостатній рівень володіння інозем
ною мовою, неможливість працювати за спеціальністю, несприйняття цін
ностей нової культури, іншого способу життя, проблеми акліматизації, 
відсутність повноцінних прав на законодавчому рівні. 68% респондентів 
стверджують, що за кордоном занадто швидкий темп життя, 39% указу
ють на відчуття тривоги й непостійності. Як свідчать дані наукових дослі
джень, важливим чинником підтримки фізичного й психічного здоров’я

мігрантів є задоволення комунікативних потреб: 83% опитаних активно 
спілкуються з родичами, які залишилися в Україні, 64,6% контактують з 
українцями, які також за кордоном, 32,4% спілкуються з місцевими жите
лями під час проведення спільного дозвілля. Також важливим показником 
успішної адаптації мігрантів до умов іноетнічного середовища є подо
лання культурного шоку. Серед описаних у науковій літературі ознак 
культурного шоку найбільш характерними його проявами виявилися: 
переживання горя, депресії, відчуття втрати минулого й необхідності 
починати все спочатку, відчуття небезпеки й приниження, гнів, агресія, 
роздратування, розгубленість. Зазначені прояви мали місце у період від 
шести місяців до одного року перебування за кордоном (у країнах Скан
динавії цей процес тривав довше), також впливали вік і легальність пере
бування за кордоном. Молоді люди (до ЗО років) легше переносять прояви 
дезадаптації під час перебування в країнах ближнього зарубіжжя й трохи 
складніше - у країнах Скандинавії. Позитивними проявами адаптації є: 
емоційне задоволення, впевненість у майбутньому, відчуття щастя. Дані 
нашого дослідження не суперечать ознакам, виділеним іншими дослід
никами. Так, К.Оберг виокремив шість основних ознак культурного шоку 
[12]: напруження, що виникає внаслідок зусиль, докладених для досяг
нення психологічної адаптації; відчуття втрати (друзів, статусу, батьків
щини, професії, власності); відчуття самотності (пригнічення) через не
прийняття новою культурою й неприйняття нової культури; злам рольової 
структури (рольових очікувань), цінностей; порушення самоідентифікації, 
почуттів; відчуття тривоги, що базується на емоціях здивування, гніву, 
обурення, огиди внаслідок усвідомлення відмінностей між культурами; 
відчуття неповноцінності через нездатність упоратися з новою ситуацією.

На думку К.Оберга, кожна культура містить багато символів соціаль
ного оточення, вербальних і невербальних засобів спілкування, які допо
магають мігрантові в ситуаціях повсякденного життя й більшість з яких 
він навіть не усвідомлює. Коли ця незрима система вільної орієнтації у 
світі стає неадекватною в умовах нової культури, мігрант відчуває глибоке 
нервове потрясіння. Симптомами цього потрясіння, на думку К.Оберга, є 
нав’язливе миття рук, постійне хвилювання з приводу чистоти води, посу
ду, білизни, якості їжі; розсіяний погляд, відчуття безпомічності, невпев
неність, залежність від представників своєї національності, які прожива
ють за кордоном уже тривалий час, приступи гніву через незначні не
приємності; небажання або повна відмова від вивчення мови країни пере
бування, постійний страх бути обманутим, ображеним, пораненим, погра
бованим, приписування великого значення незначним зусиллям і старан
ням [12].



Щодо сімейного статусу опитаних, то нам удалося виявити такі 
тенденції:

89,6% респонденти до ЗО років або самотні, або розлучені;
36,8% опитані від 40 і більше років, шлюб яких зберігається фор

мально;
18,4% створили нові сім’ї за кордоном і мають спільних дітей.
Переважна більшість не сприймає розлуку з дітьми як трагедію, за 

умови, коли діги дорослі, а як нормальні господарсько-ділові стосунки, 
проте частина, в якої неповнолітні діти, важче переживає розлуку.

Відомо, шо соціальна мобільність включає два взаємопов’язані типи: 
потенційну і фактичну (реальну). Потенційна соціальна мобільність тлу
мачиться по-різному. Одні науковці визначають це поняття як прагнення 
до зміни соціального становища [4]. Інші вважають, що це психічний стан 
й окремі елементи поведінки індивіда, що свідчать про послаблення й 
поступовий розрив його зв’язків із роботою або позицією, якої він дотри
мується [1]. Існує також думка, що потенційна мобільність є внутрішнім 
психічним станом індивіда, яка зумовлюється як зростанням його власних 
переваг, так і збільшенням можливості середовища [9]. Отже, під потен
ційною мобільністю слід розуміти схильність, бажання, прагнення люди
ни змінити соціальний статус, соціальну позицію. Цей стан триває в часі 
між прийняттям рішення про мобільність і фактичною мобільністю або ж 
уникненням її. Період потенційної мобільності різний у різних індивідів. 
Критичний рівень потенційної мобільності призводить до фактичної мо
більності. Фактична мобільність це зміна статусу людини, її відхід в 
іншу групу під дією об’єктивних і суб’єктивних чинників, умов і сти
мулів. Складовими компонентами механізму соціальної мобільності є 
об’єктивні чинники, які виливають на цей процес, а також суб’єктивне 
ставлення (мотиви) індивідів щодо зміни статусу, групи. Саме зовнішня 
спонука до мобільності переломлюється у свідомості індивіда й стає його 
внутрішньою потребою. У контексті нашого дослідження для українських 
мігрантів високими були показники наслідування поведінкових моделей 
еталонних груп, які успішно здійснили трудову міграцію, прийняття цін
ностей і соціальної ідентичності групи мігрантів, а також порівняно висо
кий рівень домагань проти мотиву уникнення невдачі.

Дані нашого дослідження підтверджують факти, наведені іншими 
вченими [1], щодо виокремлення основних типів особистості за суб’єктив
ним ставленням до соціальної мобільності:

1. активний (реально мобільний, позитивний) тип. Порівняно недав
но змінив місце роботи (посаду, професію, стиль та умови життя тощо) 
відповідно до вимог часу й не має наміру щось змінювати в найближчий 
період;

2. потенційно-активний (потенційно мобільний, позитивний) тип. 
Поки що нічого не змінив, але має відповідні наміри, можливості, які реа
лізує найближчим часом;

3. пасивний (фактично стабільний, “консерватори”, нейтрали) тип. 
Задоволений (або певною мірою задоволений) тим, що має на даний час 
(робота, професія, рівень життя тощо), тому нині не збирається нічого 
змінювати;

4. потенційно-пасивний (потенційно мобільний, “зневірені”, негатив
ний) тип. Не має нині місця праці, готовий приступити до роботи, але дов
го не може її знайти й вичерпав усі можливості для цього;

5. вимушено активний (фактично вимушено мобільний, негативний) 
тип. Змушений був змінити свої життєві наміри під впливом певних обста
вин (через звільнення, через утрату основного місця роботи з різних 
причин).

Аналіз результатів досліджень дає можливість констатувати, що за 
останні роки частка пасивного, фактично стабільного типу мобільної 
поведінки зросла (з 32,8% до 49,0%). Це особи, які задоволені (або якоюсь 
мірою задоволені) тим, що мають на цей час (робота, професія, рівень 
життя тощо), тому не мають наміру щось змінювати. Тобто майже поло
вина опитаних не прагне змінювати своє соціальне становище. Хоча для 
37,0% з них характерна така життєва стратегія, як досягнення, оскільки 
вони намагаються підвищити матеріальний добробут, якість життя, а 
38,0% хочуть зберегти вже досягнуте соціальне становище та дещо зро
бити для його поліпшення. Цю стратегію ми оцінюємо як стратегію адап
тації до сучасиих умов (див. табл. 1).

Позитивним зрушенням, на нашу думку, є те, що зменшилася кіль
кість людей із пасивним типом мобільної поведінки. Кількість “зневіре
них”, тобто тих, хто втратив надію щось змінити у своєму житті, 2002 ро
ку зменшилася з 10,8% до 3,8%.

Активний, потенційно мобільний тип коливається протягом останніх 
років майже в одних межах, оскільки він притаманний переважно молоді 
віком 18-24 років. Ці люди завжди будуть найактивнішою частиною 
суспільства, оскільки мають намір реалізуватися найближчим часом (після 
закінчення навчального закладу, перекваліфікації, працевлаштування то
що). Для цього типу найпомітнішою є стратегія досягнення, оскільки 
50,9% з них розраховують підвищити соціальний статус, поліпшити якість 
життя.

Згідно з нашим опитуванням, до реально мобільних ми віднесли лю
дей, які порівняно недавно змінили місце праці згідно з вимогами нового 
часу (7,3%), а також вимушено реально мобільних, змушених змінити свій 
життєвий уклад під впливом певних обставин (звільнення, втрата основ-



ІІОЮ місця праці з різних причин тощо) (13,0%). Отже, реально мобільних 
ми зафіксували близько 20,3% від усіх опитаних.

Таблиця 1
Типи мобільно» поведінки на регіональному рівні (%)_______

Тип мобільної Роки
поведінки 1999 2001 2002 2006

Активний, реально мо
більний тип

9,3 16,4 14,0 7,3

Активний, потенційно 
мобільний тин

31,3 27,9 27,0 26,5

Пасивний, фактично ста
більний тип

32,8 32,4 37,9 49,0

Активний, реально-виму- 
шений мобільний тин

15,8 14,7 17,3 13,0

Пасивний, потенційно 
мобільний тип, “зне
вірені”

10,8 8,6 3,8 4,2

До потенційно мобільних ми віднесли осіб, які нічого не змінили у 
своєму житті, але плекають якісь плани, розраховують на можливості, які 
зможуть реалізувати найближчим часом (вони становлять 26,5%). До 
потенційно мобільних (“зневірених”) ми віднесли осіб, які тривалий час 
не мають роботи, готові приступити до неї, але припинили пошуки, бо 
довго не змогли знайти її й вичерпали всі можливості для її одержання -  
такі становлять 4,2%. Отже, до потенційно мобільних можемо віднести 
30,7% опитаних.

Фактично стабільне, немобільне населення становить 49,0 опитаних, 
які задоволені (або якоюсь мірою задоволені) тим, що мають на цей час 
(робота, професія, рівень життя тощо), а тому не збираються нічого змі
нювати.

Активна позиція характерна для власників (співвласників) недержав
них підприємств, які мають найманих працівників (28,0%) та працівників 
приватних підприємств (27,1%), що порівняно недавно змінили місце 
роботи (реально мобільні). До потенційно мобільних або тих, хто нічого 
не змінив, але має певні плани, можливості, які можна реалізувати най
ближчим часом, належать працівники державних підприємств (близько 
25% опитаних). Вимушено мобільний і потенційно пасивний тип (“зневі
рені”), згідно з опитуванням, найбільш характерний для осіб, що ведуть 
індивідуальну трудову діяльність. Вони змушені були змінити свій жит
тєвий уклад під тиском певних обставин (звільнення, втрата основного 
місця роботи з різних причин тощо) і тривалий час не мають роботи. Вони

готові приступити до неї, але припинили пошуки, бо довго не могли її 
знайти й вичерпали всі можливості для цього. Під час аналізу типу мо
більної поведінки залежно від роду занять можна помітити таку тенден
цію: 43,3% указують на те, що порівняно недавно віддали перевагу влас
ній справі, тому вважають себе реально мобільними. Найбільший потен
ціал до змін мають спеціалісти гуманітарного профілю -  45,5% з них 
мають намір змінити щось найближчим часом. Услід за ними йдуть пра
цівники органів держуправління. Найбільшу частку серед вимушено мо
більних становлять різноробочі (36,7%) і спеціалісти технічного профілю 
(34,5%). Вони зазначили, що змушені були змінити свій життєвий уклад 
під впливом певних обставин. Серед безробітних, які давно не мають ро
боти й припинили її пошуки, найбільше кваліфікованих робітників 
(15,0%). На другому місці -  різноробочі. Отже, ці категорії працездатного 
населення найменш конкурентоспроможні на ринку праці. Вимушено 
активних, мобільних найбільше серед безробітних, незареєстрованих у 
службі зайнятості (39,5%), а також безробітних, зареєстрованих у службі 
зайнятості (35,3%), та самозайнятих, які ведуть індивідуальну трудову 
діяльність (31,6%). Ці люди змушені були змінити свій життєвий уклад 
під впливом певних обставин (звільнення, втрата основного місця праці з 
різних причин, сімейні обставини тощо). До економічно неактивного (не- 
мобільного) населення належать студенти, учні, які незабаром поповнять 
ринок праці й стануть його економічно активною (мобільною) частиною. 
59,76% з них указали, що поки що нічого не змінили у своєму житті, але 
мають плани, можливості, які реалізують після закінчення навчання, пере
кваліфікації тощо. Якщо простежити особливості динаміки соціальної мо
більності залежно від статі, то 8,7% чоловіків і 7,3% жінок мають реально 
мобільний тип поведінки, причому 10,3% опитаних чоловіків та 15,3% 
жінок указали, що ці зміни були вимушеними. Отже, для 19,0% чоловіків і 
17,6% жінок характерний реально мобільний тип поведінки. Задоволені 
тим, що мають нині, й тому не збираються нічого змінювати 49,1% чоло
віків і 49,0% жінок. До потенційно активних, тобто тих, що реалізують 
свої наміри найближчим часом, належать 27,6% чоловіків та 25,5% жінок. 
Серед “зневірених” 4,3% чоловіків і 4,2% жінок. Якщо порівнювати ни
нішні дані з даними 2000 року, то можна відзначити, що мобільна пове
дінка чоловіків і жінок вирівнялась. У попередні роки для чоловіків пере
важав реальний і потенційно-активний тип, а для жінок був характерний 
переважно пасивний тип мобільної поведінки -  серед них було більше 
“зневірених”. Реальний тип трудової мобільності більш характерний для 
людей віком 32-38 років (38,6%). Найбільший відсоток (56,5%) серед по
тенційно мобільних становлять особи віком 18-24 років, які зможуть реа
лізувати свій потенціал найближчим часом. Фактично стабільний тип



характерний для осіб віком 39 60 років, які не збираються нічого змі
нювати у своєму житті. Потенційно пасивних, “зневірених” найбільше 
серед осіб піком 46 52 років (16,2%) та 53 60 років (17,8%).

До реально мобільних, активних на ринку праці належать, насам
перед, працюючі (13,3%), які мають офіційно оформлену постійну роботу. 
Потенційно мобільний тин поведінки характерний для тих (39,6%), хто 
має випадкову роботу без офіційного оформлення. Друге місце посідають 
тимчасово непрацюючі (25,0%), які перебувають у вимушених відпустках.

Специфіка соціальної мобільності на регіональному рівні така: поряд 
із низькою реальною мобільністю існує досить висока потенційна, що 
свідчить про готовність значного масиву зайнятих змінити місце праці, 
професію, підвищити рівень освіти, перекваліфікуватися тощо.

Важливим показником (індикатором) соціальної мобільності особи
стості під час перебування в іноетнічному середовищі є її адаптивність. У 
процесі входження особистості до нової культури вчені виокремлюють 
три фази: адаптацію, індивідуалізацію та інтеграцію [3]. На першій фазі, 
щоб адаптуватись, мігрант може втратити деякі індивідуальні якості. На 
другій фазі відбувається пошук засобів, за допомогою яких він виявляє 
свою індивідуальність, кращі особистісні риси. На фазі інтеграції мігрант 
“вливається” в чуже соціокультурне середовище й починає реалізовувати 
себе як особистість. Водночас, якщо людина не подолає труднощі адап
таційного періоду, її персональні властивості не зустрінуть взаєморо
зуміння, вона не зможе інтегруватись у нове оточення й проходитиме зво
ротні фази дезадаптацію, деіндивідуалізацію й дезінтеграцію.

В.Ruben і Кеаіеу звертають увагу на три аспекти успішної культу- 
ральної адаптації [11]: психологічна адаптація і здатність подолати куль
турний шок; ефективність інтеракції (здатність розвивати добрі взаємо
відносини з “господарями”, комунікативна компетентність); ефективність 
у вирішенні завдань і виконанні своїх цілей.

Цікавими є дослідження S.Hummer, W.Gudykunst, які об’єднали 
особистісні якості, значущі для адаптації в новій культурі, у шість типів
[П].

І. Толерантність як риса, що передбачає: толерантність у ставленні 
до інших (полягає у визнанні права інших на власну думку, позицію; у 
намаганні розширити власний світогляд тощо); толерантність до неви
значеності (полягає в здатності роздумувати й приймати рішення навіть 
без повного розуміння об’єктивної реальності й можливих наслідків цього 
рішення); толерантність як “категорія широти” (у термінах когнітивних 
стилів) проявляється в тому, що людина з “широкою” толерантністю, на
приклад, в категорії “їжа” може віднести до неї собачатину, хробаків, змій 
тощо.

2. Сила особистості, що проявляється в адекватній самооцінці, пози
тивній оцінці інших людей, сприйманні себе як представника однієї з 
багатьох культур, загалом у позитивній Я-концепції.

3. Якості, що сприяють налагодженню взаємодії з представниками 
іншої культури: емнатія, соціабельність (безоцінкове ставлення, рефлек
сія, високий комунікативний потенціал), уміння грати різні соціальні ролі 
(наприклад, представникам колективістських культур співпрацювати з 
представниками індивідуалістських).

4. Інтелект як здатність приймати нові рішення, мислити нестан
дартно, бачити не тільки відмінності, але й подібність культур.

5. Орієнтація на пошук у новій культурі засобів, адекватних до по
ставленої мети.

6. “Потенціал для добування переваг” як відкритість до нового до
свіду, для зміни себе, здатність сприймати нову інформацію й давати 
зворотний зв’язок, мотивація до взаємодії з новою культурою.

Крім бажаних особистісних якостей для ефективної поведінки в но
вій культурі мігранту потрібний певний набір соціальних навичок. 
R.W.Brislin [10, р.62] і S.Hummer [11, р.277] підкреслюють значущість 
таких навичок: комунікативні (здатність виразити позитивне ставлення, 
повагу до іншої людини, відповідати, не осуджуючи, керувати інтеракці- 
єю, приймати рішення у невизначеній ситуації, бути гнучким, виражати 
емпатію тощо; вони по-різному виражаються в різних культурах; лін
гвістичні (добре володіння мовою тієї країни, в яку потрапляєш; “вико
ристання всіх можливостей (полягає у вмінні застосувати власні знання, 
професіоналізм, здібності в новій соціокультурній ситуації); досягнення 
поставленої мети навіть в умовах невизначеності й непередбачуваності; 
використання особистісного потенціалу як активізація тих рис і здібно
стей, що сприяють ефективній діяльності в новій культурі.

Порівнюючи дані різних дослідників, Т.Г.Стефаненко вивела уза
гальнений образ мігранта, який найефективніше може пристосуватись до 
вимог чужої культури. Це професійно компетентний комунікабельний 
індивід екстравертованого типу, що має високу самооцінку і в системі 
цінностей якого значне місце посідають загальнолюдські цінності. Він від
критий для різних поглядів, не байдужий до оточуючих, при вреіулюванні 
конфліктів схильний до співробітництва. У той же час автор підкреслює, 
що немає якогось універсального набору якостей, які б підходили для 
життя в будь-якій культурі [8; 5].

З метою визначення рівнів адаптивності особистості нами було вико
ристано багаторівневий особистісний опитувальник “Адаптивність” 
(MJIOAM) А.Г.Маклакова і С.В.Чермяніна.



Багаторівневий особистісний онитувальник “Адаптивність” призна
чений для оцінки адаптивних можливостей особистості з урахуванням со
ціально-психологічних і деяких психофізіологічних характеристик, що 
відображають узагальнені особливості нервово-нсихічного і соціального 
розвитку.

В основу методики покладене уявлення про адаптацію як про безу
пинний процес активного пристосування людини до постійно мінливих 
умов соціального середовища й професійної діяльності. Ефективність адап
тації багато в чому залежить від того, наскільки реально людина сприймає 
себе і свої соціальні зв’язки, точно порівнює свої потреби з наявними 
можливостями й усвідомлює мотиви своєї поведінки. Перекручене чи 
недостатньо розвинуте уявлення про себе призводить до порушення 
адаптації, що може супроводжуватися підвищеною конфліктністю, пору
шенням взаємин, зниженням працездатності й погіршенням стану здоров’я.

Результати відповідей в онитувальнику згруповано за такими шка
лами (не беручи до уваги шкалу вірогідності): нервово-психічна стійкість 
(ІІПС); комунікативні здібності (КЗ); моральна нормативність (МН); осо
бистісний адаптивний потенціал (ОАГІ).

Аналізуючи результати опитувальника, можна відзначити, що в 
переважної більшості піддослідних рівень адаптації нормальний. Вони 
лепсо адаптуються до нових умов діяльності, швидко входять у новий ко
лектив, досить легко й адекватно орієнтуються в ситуації, швидко вироб
ляють стратегію своєї поведінки. Як правило, неконфлікгні мають високу 
емоційну стійкість. Невелика кількість належить до групи задовільної 
адаптації. Більшість із них має ознаки різних акценгуацій, які, проте, не так 
помітні в звичних умовах діяльності. Тому успішна адаптація залежатиме 
від зовнішніх умов середовища. Ці особи мають, як правило, невисоку 
емоційну стійкість, у них можливі асоціальні зриви, прояв агресії і конфлік
тності. Невеликий відсоток (у чоловіків дещо більший) займають особи з 
низькою адаптацією. У цієї категорії респондентів яскраво виражені акцен
туації характеру, а психічний стан можна охарактеризувати як граничний.

Додаткові бесіди з такими мігрантами засвідчили, що вони більше не 
планують виїжджати за кордон і досвід таких поїздок був неуспішним. У 
більшості опитаних виявлені показники вище середнього за шкалою нер
вово-психічної стійкості: високий рівень поведінкової регуляції, висока 
адекватна самооцінка й реальне сприйняття дійсності. Також вище серед
нього є результати за шкалами КЗ і МН: легко встановлюють контакти з 
невідомими людьми, неконфліктні, орієнтуються на дотримання загаль
ноприйнятих норм поведінки. Проведене дослідження дозволило виявити 
соціально-психологічні чинники процесу соціальної мобільності в 
іноетнічному середовищі (див. рис. 1).
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Передумови процесу соціальної мобільності 
особистості в іноетнічному середовищі

Рис. 1. Соціально-психологічні чинники соціальної мобільності 
особистості в іноетнічному середовищі



Висновки. І Іроведене експериментальне дослідження щодо вивчен
ня впливу іноєтиічного середовища на соціальну мобільність особистості 
дозволило виявити такі тенденції поведінки українських мігрантів:

проблема міграції набула державної ваги й вимагає посиленого 
контролю з метою уникнення негативних наслідків для суспільства н 
цілому;

у мігрантів, які перебувають тривалий час за кордоном (більше 5 
років), спостерігався високий рівень потенційної мобільності, критичний 
рівень якої призвів до фактичної мобільності (виїзду за кордон);

важливим показником (індикатором) соціальної мобільності осо
бистості під час перебування в іноетнічному середовищі є її адаптивність.

Підібраний нсиходіагностичний інструментарій дозволив описати 
мотиви, потреби, труднощі українських мігрантів, як спонуки до соціаль
ної мобільності особистості, а також описати необхідні психологічні риси 
та якості, які супроводжують процес успішної мобільності особистості U 
іноетнічному середовищі. Перспективними проблемами в цьому контексті 
вбачаємо накреслення проективної моделі процесу соціальної мобільності 
в умовах іноєтиічного середовища.
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Стаття присвячена проблемі особистісної саморегуляції в юнаць
кому віці. Розкриваються питання розвитку основних складових елемен
тів процесу саморегулювання як передумови оптимально ефективної 
побудови молодою людиною своєї поведінки та діяльності. Наводяться 
результати експериментального дослідження особливостей саморегу
ляції сучасної студентської молоді.

Ключові слова: саморегуляція особистості, планування, програму
вання, моделювання, оцінка результатів, гнучкість і самостійність пове
дінки та діяльності.

In the article attention applies on importance o f  personal self-regulation. 
The results o f  pilot study are presented.

Key words: planning, programming, modeling, evaluation, flexibility, self 
determination, o f  behaviour and activity.

Постановка проблеми. Останнім часом у розвитку різних напрямів 
психологічної науки, незважаючи на різноманітність досліджуваних 
питань, чітко спостерігається присутність тенденції вивчати людину в 
контексті дослідження її внутрішнього світу, можливостей, процесів та 
умов саморозвитку й саморозкриття особистості на різних рівнях її суб’єк
тивного буття, показати активну творчу роль індивіда в реалізації взаємин 
із різними сферами дійсності, побудові власної життєдіяльності. Цілеспря
мована довільна активність особистості, що реалізує множину її дієвих 
відносин з реальним світом речей, людей, побутових умов, соціальних 
явищ і т. д., основним модусом суб’єктного буття людини. Відтак у дано

му контексті на одне з перших місць висувається дослідження феномену 
саморегуляцї особистості. Адже від рівня досконалості процесів само
регуляції залежить успішність, надійність, продуктивність, кінцевий 
результат будь-якої дії, вчинку, діяльності, поведінки особистості. Само
регуляція цілеспрямованої активності людини виступає як найбільш 
загальна й сутнісна функція її психіки, в процесах саморегуляції реалізу
ється єдність психіки у всьому багатстві умовно виокремлюваних її сто
рін, рівнів, функцій, процесів, властивостей, а також єдність психіки і 
діяльності -  як одного із загальних принципів активного функціонування 
людської істоти, -  а не лише науково-методологічних принципів [1; 3; 5]. 
Згідно з дослідженнями К.О.Абульханової-Славської, А.В.Брушлинського, 
Л.С.Виготського, О.О.Коногікіна, О.М.Леонтьєва, А.М.Матюшкіна,
А. В. ГІетровського, С.Л.Рубінштейна, О.К.Тихомирова, В.Е.Чудновського 
та ін., саморегуляція забезпечує адекватність діяльності її предмета, засо
бам та умовам, а відтак виступає однією з основних передумов її ефек
тивності [4]. У працях цих та інших науковців розкриваються питання сут
ності саморегуляції, її структури, функцій, зовнішніх і внутрішніх умов 
забезпечення успішності процесу самореіулювання, зв’язку з різними сфе
рами особистості, її характерологічними якостями тощо. Поряд із вели
чезними надбаннями у вивченні представленої теми дуже мало є інфор
мації про особливості самореіуляції на різних вікових етапах становлення 
особистості.

Разом із тим питання саморегуляції є важливим для будь-якого віко
вого періоду. А юнацький вік, як час вибору професії, соціального й осо
бистісного самовизначення, є особливо гострим етапом для розвитку 
саморегуляції -  розвиток рефлексії, яка забезпечує усвідомлене й критич
не ставлення до себе є однією з важливих мотиваційних умов для підви
щення рівня саморегуляції. Адже молоді люди, як буде висвітлено нижче, 
добре розуміють необхідність цього: саморегуляція виступає базовою 
якістю успішної діяльності та поведінки.

Метою статті є висвітлення питання про особливості самореіуляції 
в юнацькому віці як періоді, коли найбільш інтенсивно формуються якості 
людини, важливі для її майбутнього професійного, соціального, грома
дянського зростання.

Перш, ніж приступити до конкретного висвітлення означеної теми, 
коротко висвітлимо поняття саморегуляції. Існує багато визначень цього 
феномену. Так, згідно зі словником, саморегуляція -  це “властивість усіх 
живих систем, що забезпечує їх доцільне функціонування. Рівень її сфор- 
мованості залежить від еволюційного розвитку організму, його організації 
і складності. У людини саморегуляція є здатністю керувати собою на 
основі сприймання та усвідомлення власних психічних станів і нове-
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д і п к и . П с и х о л о г і ч н і  механізми саморегуляції формуються в процесі 
становлення особистості. Ефективна саморегуляція можлива лише на 
певному рівні розвитку самосвідомості й пов’язана зі сформованим само
пізнанням та розвиненою здатністю планувати свою поведінку і діяльність 
[V, C.314J.

Як робоче й одне з найбільш оптимальних визначень саморегуляції 
ми приймаємо те, яке належить О.О.Конопкіну, -  “усвідомлена саморегу
ляція являє собою системно організований процес внутрішньої психічної 
активності людини щодо ініціації, побудови, підтримки та управління різ
ними видами і формами довільної активності, які безпосередньо реалізу
ють досягнення прийнятих людиною цілей” [З, є.7].

Саморегуляція це складне інтегральне утворення. Існують різні 
підходи до визначення основних елементів її структури. У нашому дослі
дженні ми керувалися запропонованою В.І.Моросановою моделлю функ
ціональних компонентів саморегуляції [5]. Перевага цієї моделі -  експери
ментальне підтвердження її ефективності в поясненні досліджуваного 
феномену. Отож, основними компонентами (ланками) саморегуляції є:

S  Визначення цілей дільності.
S  1 Іобудова моделі значущих умов для здійснення цієї діяльності.
S  Побудова програми конкретних дій для виконання діяльності й 

досягнення поставлених цілей.
■S Визначення критеріїв успішності та оцінювання результатів 

поведінки і діяльності.
■S Корекція програми дій відповідно до результатів оцінки ситуації.
У цьому контексті В.І.Моросановою був сконструйований опиту- 

вальник “( ’гиль самореіуляції поведінки” (ССП), призначений для діагно
стики стильових особливостей саморегуляції. Методика включає сім 
шкал, виокремлених відповідно до основних регуляторних процесів (пла
нування, моделювання, програмування, оцінка результатів) та регуляцій
но особистісних властивостей (гнучкість і самостійність), а також вона 
працює як єдина шкала “Загальний рівень саморегуляції” (ЗР), яка харак
теризує загальний рівень сформованості індивідуальної системи саморегу
ляції активності людини [5].

Такий онитувальник використовувався нами як один з основних, 
включених у батарею нсиходіагностичних методик для вивчення особли
востей саморегуляції сучасної студентської молоді. Експериментальна 
вибірка нараховувала 304 особи віком від 18 до 22 років (розподіл дослі
джуваних за віком наведений у табл. 1). З них 87 осіб навчалися у вузах 
Івано-Франківської області, 120 осіб -  Хмельницької області і 97 -  у вузах 
Чернівецької області на спеціальностях “Психологія”, “Дошкільне вихо
вання” та “Іноземна філологія” (англійська мова), курс навчання -  з друго

го до п’ятого. Оскільки метою нашого дослідження було вивчення загаль
них особливостей саморегуляції як чинника розв’язування міжособистіс- 
них конфліктів, то диференціації за тендерними ознаками, регіональними 
показниками, залежно від спеціальності досліджуваних чи іншими пара
метрами, ми не проводили.

Таблиця 1
Розподіл досліджуваних за віком

ДосяІ- К-ть Вік Міні- Макси- Мода Медіана Середнє Сгандарт-
джувані (чол.) (років) мум мум (Mo) (Md) арифме- не

(min) (max) тичне відхилен-
(X (Мі)) н я  (о ,)

Загальна 304 18-22 18 22 19 19 19,43 1,298
кількість

Отож, спробуємо розгорнуто висвітлити відповідь на поставлене в 
меті цієї публікації питання, якими об’єктивно є особливості саморегуля
ції в юнацькому віці.

Як показали результати нашого експериментального дослідження, 
високим рівнем саморегуляції володіють лише 13,8% досліджуваних, серед
нім рівнем -  34,1% і низький рівень саморегуляції характеризує 52,1% дослі
джуваних експериментальної вибірки -  більше половини студентів (рис. 1).
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Рис. 1. Загальний рівень саморегуляції студентської 
молоді (результати психодіагностики з допомогою 

методики “Стиль саморегуляції поведінки”
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Нагадаємо, що люди, які володіють високим рівнем саморегуляції, 
самостійно, гнучко й адекватно реагують на зміни умов середовища, легко 
оволодівають новими видами активності, почувають себе впевнено в 
незнайомих ситуаціях, у них визначення й досягнення мети переважно 
відбувається усвідомлено. При високому рівні мотивації досягнення 
успіху вони здатні формувати такий стиль саморегуляції, який дозволяє 
компенсувати власні особистісні характеристики, які заважають досягнен
ню цілей. І навпаки, в людей із низькими показниками спостерігається 
залежність від ситуації та думки оточуючих, зниження можливості ком
пенсації небажаних рис особистості задля досягнення цілей.

За іншими шкалами методики, такими як “Планування”, “Моде
лювання”, “Програмування”, “Самостійність” у вибірці так само перева
жають низькі (в першу чергу) та середні показники: низькі показники 
отримали в середньому від 31,2% (кожен третій) до 55,3% (більше, ніж 14 
вибірки) досліджуваних. А от за шкалами “Оцінка результатів” і “Гнуч
кість” методики “Стиль саморегуляції поведінки”, очевидно, домінують 
показники середнього рівня (рис. 2.). Так, за шкалою “Оцінка результатів” 
у загальній сумі високі та середні показники отримали 68,8% досліджу
ваних, а за шкалою “І нучкість” 70,6%.

Рис. 2. 1 істоірама розподілу показників за шкалами методики 
“Стиль саморегуляції поведінки” (В.І.Моросанова, Є.М.Коноз)

Отримані результати вказують на характерні особливості становлен
ня особистості в юнацькому віці -  особистісна самореіуляція, планування, 
моделювання, програмування й особливо самостійність діяльності та 
поведінки ще недостатньо розвинені. Натомість гнучкість, як здатність 
перебудовувати систему саморегуляції у зв’язку зі зміною зовнішніх та 
внутрішніх умов, розвинена набагато краще. Справді, в сучасних умовах 
розвитку інформаційного суспільства гнучкість, динамічність мислення, 
діяльності, поведінки особливо добре розвинена в молодих людей.

Водночас досить високі показники отримані за шкалою “Оцінка ре
зультатів”, яка визначає індивідуальний рівень розвитку й адекватності 
оцінки особистістю себе та результатів власної діяльності і поведінки. 
Тобто сучасній студентській молоді притаманні сформованість і стійкість 
суб’єктивних критеріїв оцінки успішності - власної та інших людей.

Також варто звернути увагу й на першу шкалу методики діагностики 
стилю саморегуляції — “Планування”. Указана шкала спрямована на діа
гностику індивідуальних особливостей покладання та утримання цілей, 
рівня сформованості в людини усвідомленого планування діяльності (по
ведінки), внаслідок цього вона виконує фундаментальну функцію в побу
дові цілісного процесу саморегуляції. Високі показники за цією шкалою 
характеризують сформованість в особистості потреби в плануванні 
діяльності. Плани в цьому випадку реалістичні, деталізовані, ієрархічні, 
дієві та стійкі, цілі діяльності формулюються самостійно. Низькі показни
ки свідчать про слабо розвинену потребу в плануванні, часту зміну планів, 
їхню малу реалістичність, недієздатність. Люди з такими показниками 
переважно не думають про своє майбутнє, цілі висувають ситуативно й 
несамостійно.

За шкалою “Планування”, поряд зі значною кількістю (43,4%) тих, 
хто отримав низькі показники, 38,5% досліджуваних показали середній рі
вень і 18,1% високий рівень розвитку цієї якості. Можна припустити, що у 
зв’язку з навчанням, опануванням конкретної професії, оцінкою себе як 
майбутнього професіонала формується потреба в плануванні подальшої 
діяльності й відповідно розвивається вміння реалістично, ієрархічно й 
деталізовано планувати свою діяльність.

Серед усіх шкал методики діагностики стилю саморегуляції пове
дінки найнижчі показники були отримані за параметром “Самостійність”
-  55,3% досліджуваних, середні показники -  31,9% і лише 12,8% -  високі. 
Ця шкала характеризує розвиток регуляторної автономності індивіда. 
Наявність високого рівня вказує на автономність в організації активності 
людини, її здатність самостійно планувати поведінку та діяльність, органі
зовувати роботу щодо досягнення визначеної мети, контролювати хід її 
виконання, аналізувати та оцінювати як проміжні, так і кінцеві результати



діяльності. Люди з низьким рівнем самостійності залежать від думки й 
оцінки оточуючих. Вони розробляють плани і програми несамостійно, 
обов’язково по требують зовнішньої допомоги.

Таким чином, беручи до уваги переважаючий низький рівень загаль
ної саморегуляції та більшості її складових, очевидно, необхідно працю
вати над розробкою системи психологічних засобів підвищення рівня 
саморегуляції в юнацькому віці.

У цьому контексті цікаво те, що самі молоді люди оцінюють свій рі
вень особистіспої самореіуляції як середній. Так, відповідаючи на запи
тання розробленої нами анкети “Як Ви гадаєте, який Ваш рівень особи- 
стісної саморегуляції?”, 84,44% відповіли, що їх рівень середній, 12,25% -  
високий, 1,65% достатній і 1,66% -  низький. Водночас, відповідаючи на 
запитання анкети “Чи вважаєте Ви за потрібне підвищувати власний 
рівень особистіспої саморегуляції?”, 84,5% дали ствердну відповідь, 6,6% 
не змогли визначитися (обрали варіант відповіді “важко відповісти”) і ли
ше 8,9% дали заперечну відповідь. Причому саморегуляція в молодих 
людей асоціюється в першу чергу з емоційним самоконтролем, самовла
данням. Так, відповідаючи на питання анкети “Що таке саморегуляція, на 
Вашу думку?”, 58% досліджуваних відповіли, обравши варіант “саморе
гуляція це вміння контролювати власні емоції1”, 37% -- “це цілеспрямо
ване планування власних дій та вчинків” і 5% -  “це побудова стратегії 
життєдіяльності” (рис. 3). Тобто більша половина досліджуваних пов’язує 
саморегуляцію власне з контролем емоційного стану особистості.

О  Контроль емоцій

■  П лвнумнкя поведінки

□  П обудем  стратеги 
ЖИІ «ДІЯЛЬНОСТІ

Рис. 3. Розподіл відповідей досліджуваних на питання “Що 
таке самор егуляція?”

Натомість варіант відповіді “саморегуляція -  це побудова стратегії 
життєдіяльності” отримав невиправдано малу кількість виборів (5%), що
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вказує на недостатнє розуміння студентською молоддю сутності і функцій 
саморегуляції в житті людини -  з одного боку, хоча, з другого, можна при
пустити, що власне емоційна саморегуляція є найбільш актуальною для 
цього вікового періоду.

Цікаві відповіді були отримані нами на запитання №3 анкети -  “На
звіть основні причини, які перешкоджають контролювати власну пове

дінку” (рис. 4). Так, 
63,25% досліджуваних 
вибірки серед причин 
назвали “поганий наст
рій, надмірну емоцій
ність, дратівливість, 
агресивність, погане фі
зичне самопочуття і 
т. ін.”. Тобто, справді, 
розвиток емоційної са
морегуляції, з точки зо
ру опитуваних, є най
більш затребуваним. 
14,24% вказали, що та
кими причинами, які 
заважають їм контролю
вати власну поведінку, є 
тиск соціуму (зокрема, 
мікрогруп загальної сту
дентської групи), соці
альні ролі й конкуренція 
під час навчального
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Рис. 4. Гістограма розподілу відповідей на запитання №3 анкети 
(загальна сума відсотків не дорівнює 100, оскільки більшість 
досліджуваних дала 2-3 варіанти відповідей)

процесу, а також суперечки з приводу економічної та політичної ситуації 
в суспільстві. 11,27% указують на розбіжність інтересів, різні характери, 
акцентуації характеру, нерозуміння один одного або небажання розуміти 
й т. ін. 9,3% досліджуваних серед причин, які перешкоджають контролю
вати власну поведінку, називають ворожість, зухвалу поведінку, гордість, 
завищену самооцінку інших (співрозмовників). 13,9% не змогли визначи
тися з відповіддю.

Загалом тема саморегуляції особистості є життєво важливою для 
студентської молоді, адже 83% досліджуваних погоджуються з думкою, 
що вміння контролювати й регулювати свою поведінку є визначальними в 
міжособистісній взаємодії. Тільки 6% досліджуваних заперечили цю дум
ку і 11% вказали, що їм важко відповісти на це питання.



Поруч з особливостями особистісної саморегуляції, нами вивчалися 
інші характеристики сучасної молоді, які тісно взаємопов’язані з вище- 
окреслепими питаннями. Зокрема досліджувалися показники інтерналь- 
ності (ріння суб’єктивного контролю як дієвого відчуття самостійної спро
можності керувати ходом подій власного життя). Для цього ми скори
сталися методикою діагностики рівня суб’єктивного контролю 
((^.Ф.Ьажин, О.А.І 'олинкіна та ін.). Отримані результати, без перебільшен
ня, можна назвати катастрофічними (рис. 5).

■ Низький 
рівень 

■Середній 
рівень 

□ Високий 
рівень

Рис. 5. Гістограма розподілу показників за шкалами методики 
діагностики рівня суб’єктивного контролю 

(Є.Ф.Бажин, О.А.Голинкіна та ін.)

Гак, практично за всіма шкалами (крім шкал “Інтернальність у сфері 
сімейних взаємин” та “Інтернальність у сфері міжособистісних взаємин”, 
“Інтернальність досягнень”) ми отримали достовірне переважання низь
ких показників за досліджуваними ознаками в експериментальній вибірці. 
Як бачимо, молоді люди в переважній більшості життєвих сфер (здоров’я, 
виробничі взаємини, досягнення й невдачі) не мають віри у власні сили, не 
впевнені, що можуть контролювати розвиток подій у власному житті. І 
тільки у сферах міжособистісних взаємин та сімейних стосунків досто-
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вірно переважають середні показники інтернальності. Такі результати 
можна пояснити впливом принаймні трьох визначальних факторів. По- 
перше, кризова соціально-політична, економічна ситуація нестабільності в 
Україні суттєвим чином позначається на зростанні депресивних настроїв, 
апатії серед населення. Поширюється загальна тенденція переважання 
установок на громадянську бездіяльність -  більшість людей переконані у 
відсутності можливостей власного впливу на хід подій у державі. Так само 
вкрай рідко зустрічаються прояви обстоювання громадянами власних прав 
і свобод, особливо у сферах виробничих взаємин, побутового та медич
ного обслуговування тощо. Відтак і молоде покоління не є винятком у да
ній ситуації.

По-друге, сучасне молоде покоління виховувалось у сім’ях, де ще не 
сформувалася “психологія демократичної, свобідно мислячої людини” -  
батьки теперішньої молоді, як правило, виховувались ще в часи СРСР або 
в період розпаду, відтак моделі батьківського виховання або не були 
трансформовані відповідно до нової соціальної ситуації, або ж узагалі є 
крайньо нестійкими, амбівалентними. Інакше кажучи, виховання в сім’ї, 
яке є базовою основою для становлення особистості, не заклало основ 
інтернальності -  відчуття самокерування, контролю над власним життям. 
Ці два фактори суттєво впливають на зростання частки т. зв. інфантильної 
молоді [8, с.23-28,34-36].

І, по-третє, юнацький вік є тим періодом, коли молода людина, 
здебільшого, ще не задіяна у виробничій діяльності (вона ще не працює), 
але вже зростає її потенціал як особистості, в майбутньому -  самоактуа- 
лізованої особистості. Тому ми й отримали таку картину, коли інтерналь
ність є трохи вищою у сферах взаємин з іншими людьми, але вона вкрай 
низька в інших сферах.

Поряд із цим молоде покоління, через свої особливості -  розширення 
когнітивного досвіду завдяки впливові сфери інформаційних технологій, 
складного симбіозу конформізму та нонконформізму тощо, стоїть на шля
ху до формування інтернальності. І першими ознаками такої тенденції є 
позитивна динаміка зростання показників інтернальності у сфері міжосо
бистісних стосунків та сімейних взаємин.

Підсумовуючи вищесказане, можна дійти таких висновків: загалом 
сучасна студентська молодь характеризується низьким рівнем саморегу
ляції -  52,1% досліджуваних отримали вкрай низькі показники за даним 
параметром. Так само на низькому рівні розвитку знаходяться й основні 
складові особистісної саморегуляції -  планування, моделювання та ін. 
Проте трохи кращі показники (середній рівень розвитку) виявлені за таки
ми якостями (ланками процесу саморегулювання), як оцінка результатів



поведінки й діяльності та гнучкість (як здатність перебудовувати систему 
саморегуляції у зв’язку зі зміною зовнішніх та внутрішніх умов).

Тривожним показником є також те, що переважна більшість дослі
джуваних осіб юнацького віку (75%) володіють украй низьким рівнем 
інтернальності -  суб’єктивного контролю, тобто відчуття своєї спромож
ності впливати на хід подій власного життя. Особливо вираженим цей 
показник є у сфері виробничих взаємин (74%). Усе це вказує на необхід
ність підвищення рівня саморегуляції студентської молоді як передумови 
зростання ефективності підготовки майбутніх професіоналів (у будь-якій 
галузі діяльності), здатних займати активну позицію у влаштуванні влас
ного життя та суспільства загалом.
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Стаття присвячена актуальній проблемі довіри в сучасному су
спільстві. У ній розкривається сутність довіри в соціумі та визначається 
роль і місце рольових очікувань у  контексті суспільних відносин. Автор 
подає результати емпіричного дослідження, в якому з ’ясовує відмінності 
в очікуванні довіри від іншого й довіри іншому.

Ключові слова: довіра, соціальна роль, рольові очікування, рольова 
взаємодія.

The article presents topical interest o f  the trust in the modern society. 
Problem o f  the trust and role waiting in the context social relations are 
described. Author gives results o f  experimental o f  research devoted to the 
problem o f  trust and waiting trust from other.

Key words: trust, social role, role waiting, role communication.

Постановка проблеми. Довіра існує у всіх сферах життєдіяльності 
людини, які визначають її сутність крізь призму своєї специфіки. Зокрема, 
соціально-психологічний підхід розглядає проблему довіри в контексті 
відносин людини з конкретним суспільством, з його інституціями та со
ціальними ролями, які виконують люди, взаємодіючи між собою. Про
блема довіри виникає у сфері соціальних відносин, що потребує постій
ного вивчення її особливостей у конкретних соціальних умовах. Актуаль
ність дослідження полягає в тому, що довіра виступає одночасно дефі
цитом і необхідністю в сучасних умовах розвитку суспільства, що викли
кає підвищений інтерес до вивчення окресленої проблематики як основної 
складової адаптації людини до нового соціального середовища, соціаль
них установ та суспільства в цілому.

Мета повідомлення: визначити місце рольових очікувань і довіри в 
контексті соціальних відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У соціальній психології 
Проблема довіри знайшла відображення в працях таких вчених, як:
Н.Срмакова, Л.Міщиха, Т.Скрипкіна, П.Шихірев, а проблема рольових 
очікувань -  у працях таких вчених, як: П.Горностай, Н.Корабльова, І.Мар- 
тинюк, В.Москаленко, Л.Орбан-Лембрик, Н.Соболева та ін.

Довіра, без сумніву, присутня у всіх соціальних процесах (політич
них, економічних, правових тощо). Так, наприклад, легітимізація влади у 
державі -  це шлях становлення довіри до окремого феномену суспільного 
життя -  влади, уряду. Суть довіри пояснюється з точки зору структури 
конкретного суспільства в певний історичний період, розподілу соціаль
них ролей та соціального розшарування в ньому.

Соціальна психологія торкається питання соціалізації, ключовим 
моментом якої є орієнтація на цінності, що, по суті, є “ідеологією” довіри 
для суспільства в цілому й до змін, що в ньому відбуваються.

На рівні більш широких соціальних структур виділяють такі основні 
джерела чи фактори, що зумовлюють формування довіри:

1. Процес взаємодії. До його початку з’ясовується минулий досвід і 
репутація людини у взаємодії з іншими людьми.

2. Психологічна, особистісна схожість, спільність соціокультурних 
норм і очікувань.

3. Соціальні інститути. Наявність формальної системи, третьої 
сторони, що гарантує ступінь професіоналізму.

4. Загальний рівень довіри між людьми, досягнутий у даній соціаль
ній системі, чи загальний обсяг довіри як “соціального капіталу” [9, 
с.377].

Соціальний капітал -  це потенціал взаємної довіри та взаємоповаги, 
що формується в міжособистісному просторі. Обсяг соціального капіталу 
вимірюється зазвичай за двома показниками: індексу довіри й членства в 
суспільних об’єднаннях [7, с. 120].

У контексті соціологічних та соціально-психологічних досліджень 
Е.Гіденс розрізняє довіру до людей, довіру до інституалізованих особи- 
стісних зв’язків і довіру до абстрактних систем. Довіра між людьми буду
ється на взаємній відповідальності, чесності, взаємозалежності, впевнено
сті в іншому, що є основою почуття автентичності самого себе. Автор не 
дає аналітичного визначення відмінностей між інституалізованими особи- 
стісними зв’язками й абстрактними системами, хоча перші за своєю суттю
-  також абстрактні. Людина існує у світі, де дружні стосунки прив’язують 
її до особливих місць і людей, що й називаються інституалізованими 
особистісними зв’язками. Абстрактні системи (наприклад, гроші, експерт
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ні знання) є всезагальними способами обміну, довіра до яких забезпечує 
надійність повсякденного життя в суспільстві [12, с.119].

Довіра зароджується на межі системи (суспільства), тобто у тій сфері 
соціальних відносин, де ролі піддаються розгляду та інтерпретації, тобто 
поза загальною схемою очікувань рольової поведінки. Оскільки межі існу
ють у всіх системах, це означає, що всі системи мають потенціал для фор
мування довіри в тій чи іншій формі. На думку К.Харта, довіра є рід
кісним явищем, виникнення якого можна пояснити лише перехідним 
періодом у суспільстві, руйнацією системи й недієздатністю соціальних 
інститутів [4, с.25]. А.Селігмен заперечує цей погляд на суть довіри, 
стверджуючи, що довіра є істотною складовою повсякденного життя лю
дини у сформованому суспільстві та її соціальних відносин. Для роз’я
снення автор наводить ряд конкретизацій: 1) зв’язки між різними типами 
систем, що існують у межах єдиної території, й обмеження, що наклада
ються на кожну із систем; 2) природа системних обмежень, структуро- 
ваних різними типами співіснуючих у будь-якій конкурентній системі 
ролей; 3) поява умов, які слугують межею для реалізації ролей і впевне
ності в них. Іншими словами, у багатьох соціальних формаціях закладений 
потенціал зародження довіри. У сучасних суспільствах довірі відводиться 
унікальна роль, яка полягає в приписуванні їй моральної цінності, що 
існує в багатьох інституалізованих сферах суспільства [4, с.32].

З позиції соціально-психологічного підходу, довіра трактується як 
впевненість у виконанні рольових очікувань, як вияв різних форм соціаль
ного контролю й санкціонуючих механізмів, що забезпечують їх виконан
ня. Б.Барбер указує на зв’язок довіри з тим, що називають виконанням 
ролі, й одночасно допускає можливість виникнення конфлікту у випадку, 
якщо різні ролі реалізуються в рамках єдиного статусу особистості [13, 
с.16]. У цілому, сучасні соціальні відносини характеризуються:

1) зменшенням статусних позицій, що охоплюються однією роллю;
2) збільшенням ролей;
3) ускладненням і диференціацією рольових систем усередині окре

мого статусу;
4) збільшенням референтних груп.
Виконання традиційних ролей відбувалося за допомогою формалізо

ваних обмежених поведінкових кодів. Саме так система переплетених ро
лей відкидала будь-яке взаємопристосування. У сучасних соціальних фор
маціях збільшення відмінностей між статусом і ролями створює можли
вість такого взаємопристосування й одночасно породжує потребу в ньому: 
по-перше, створення можливості здійснювалося завдяки розмежуванню 
ролей і статусів і визначенню ролей у термінах одного дискретного стату

су; по-друге, потреба зумовлювалась проявом конфлікту як усередині 
ролі, так і між ролями.

Довіра має такі складові: 1) емоційна цінність для індивідів; 2) існу
вання довіри поза сферою обміну та інструментального розрахунку;
3) спрямованість на індивіда, а не на суспільство; 4) моральна оцінка дові
ри як вершини людської доброти; 5) роль довіри як нової форми соціаль
ної солідарності [4, с.43].

Об’єктом довіри є деякий незмінний, неверефікований пласт у 
поведінці іншого, який не потребує, щоб взаємодіючі суб’єкти були то
тожні один одному в певних аспектах. Саме несхожість один на одного і є 
об’єктом довіри. Довіра має такі взаємопов’язані між собою елементи: 
можливість урегулювання рольових очікувань (що також є частиною 
людської діяльності) і наявність індивідів як суб’єктів такого врегулю
вання. Припинення довіри до людини відбувається тому, що вона починає 
ототожнювати її з якоюсь однією роллю. П.Бергер писав про сучасну 
рольову поведінку й зв’язок її з ідентичністю особистості: “Взаємність 
між індивідом та суспільством, між суб’єктивною та об’єктивною іденти
фікацією через посередництво ролей у наш час набуває характеру проти
борства. Соціальні інститути перетворюються в елементи пригноблюючої 
реальності, що порушує цілісність особистості, відчужує її. Тільки в про
міжних сферах, практично вільних від інститутів (приватна сфера соціаль
ного життя), індивід може надіятись знайти себе, самовизначитись” [14, 
с.113]. Розуміння діяльності як джерела самовизначення особистості в 
сучасному цивілізованому світі зводиться до того, що самосвідомість 
індивідів починає визначатись не стільки виконанням соціальних ролей, 
скільки простою здатністю переходити від однієї ролі до іншої й займа
тися врегулюванням меж між ними. Становлення особистості грунтується 
на появі здатності в неї переходити від однієї ролі до іншої, від одного 
рольового очікування до іншого. Саме із цих переходів і з таких потенцій
них можливостей і народжується довіра. У цьому, власне, людині допома
гає самостійність, рефлективність тощо.

Роль -  це засіб функціональної включеності індивіда в групу [З, 
с.73]. Рольова взаємодія характеризується багатьма закономірностями, 
одну з яких можна назвати “законом рольової компліментарності”: люди 
мають тенденцію до зближення, якщо їх ролі є компліментарними (кон
груентними), тобто є збіг у рольових очікуваннях одного з партнерів і 
рольових домаганнях до власної рольової поведінки в іншого партнера по 
спілкуванню [1, с.64]. Коли людина починає фати роль у новому соціаль
ному середовищі, то вона тим самим створює в оточуючому мікросоціумі 
компліментарні рольові позиції (вибудовується рольова структура цього 
нового мікросоціуму). Потенційні партнери рольової взаємодії мають



тенденцію попадати в ці позиції, з чого починається рольова взаємодія й 
адаптація до нового середовища. Процес рольової взаємодії ще називають 
рольовою матрицею, що включає рольові очікування, рольову поведінку, 
рольові домагання [1, с.66]. На нашу думку, нове соціальне середовище 
буде більш стійким, згуртованим для індивіда, коли його рольові матриці 
будуть більш компліментарними.

При переході до нового соціального середовища важливу роль віді
грає рольова перцепція, в якій виокремлюють три сфери: сприйняття 
рольових очікувань, сприйняття самої ролі як такої й сприйняття реакції 
інших на власні рольові дії. У рольовій взаємодії має місце вплив рольо
вих очікувань, що є причиною інерції ролі (інерції рольової поведінки), 
що часто заважає індивіду реалізувати свою рольову Я-концепцію при 
старих рольових очікуваннях і новому рівні рольових домагань у знайомо
му середовищі. Однак у новому мікросоціумі інерція старої ролі не діє, що 
є позитивним і стимулюючим чинником до розвитку внутрішньогрупових 
відносин [1, с.66].

Однак часто індивід не може протистояти не тільки рольовим очі
куванням із соціуму, але й самому собі. Тому що він постійно виношує в 
собі старі рольові очікування, установки, стереотипи, накази й заборони, 
що стали основою його життєвого сценарію. В основі цього лежить баланс 
довіри до себе й до інших, динаміка якого й розв’язує проблему рольових 
очікувань як основи довіри до соціуму.

Безперечно, довіра пов’язана зі свободою як онтологічною умовою 
існування людини. Однак у соціальному плані людина повинна довіряти 
діяльності іншого до тих пір, поки ця діяльність не стає реальною можли
вістю. Якщо поведінку індивіда можна пояснити з точки зору рольової 
приналежності, то, очевидно, тут довіри не потрібно, вистачає і впевне
ності в системно визначених рольових шаблонах. Як писав П.Джонсон: “У 
цьому випадку говорити про походження довіри означає описати всі шля
хи, якими суб’єкти діяльності приходять до усвідомлення свободи інших” 
[15, с.79]. Довіра також пов’язана з ризиком. Відступити від ролі означає 
ризикувати, а відповіддю на таку поведінку буде реакція довіри чи не
довіри. Визнаючи право іншого відмовити людині в чомусь, маємо на ува
зі, що він може погоджуватись або ні щось виконувати, винятково вихо
дячи з його “доброї волі”. Таким чином, визнається свобода вибору, тим 
самим і діяльність, а відповідно, й особистісна незалежність співбесід
ника. Чим менше між індивідами довіри, тим більше вони намагаються 
дотримуватись правил вихованості, і, навпаки, чим більше між ними 
довіри, тим менше уваги вони приділяють поведінковим ритуалам.

Саме довіра перетворює об’єднання “соціальних акторів” (Ф.Фукуя- 
ма) у моральне суспільство, оскільки є таким різновидом соціального

капіталу, який має й використовує можливість існування в середовищі її 
членів генералізованої довіри (на відміну від індивідуального капіталу, 
який набувається індивідами й використовується ними для досягнення 
мети). Власне генералізований обмін є тим символічним засобом існуван
ня обміну, реальна цінність якого полягає в забезпеченні ефективного 
функціонування політичної, економічної та інших систем. Ф.Фукуяма 
визначає довіру як “очікування, що виникає у рамках спільності й полягає 
в тому, що інші члени цієї спільності будуть правильно, справедливо по
водитись, співпрацювати в межах, установлених цим суспільством” [8, 
с. 110]. Таким чином, довіру ототожнюють із соціальною солідарністю і з 
чимось таким, що сприяє очікуванню правильної поведінки. На думку 
Ф.Фукуями, довіра виступає формою соціальної солідарності.

Довіра пов’язана також з культурою, яка являє собою інструмен
тарій, відповідне матеріальне оснащення й духовне озброєння для людсь
кої поведінки. Опановуючи культуру, людина одночасно оволодіває со
бою та своєю поведінкою, стає людиною. Довіра полегшує їй цей шлях, 
тому що багато часу йде на подолання перешкод, що виникають через 
недовіру до системи культурних цінностей тощо [2, с.89]. “Сьогодні проб
лема довіри -  це проблема уряду та його інститутів, а не народу, оскільки 
народ усе ще відкритий до довіри” [2, с.92].

Довіра має пряме відношення до системи управління на всіх його 
рівнях, що сприяє зниженню ризику й підвищенню ефективної діяльності 
в конкретних умовах. Залежно від ступеня ірраціональності, довіру розріз
няють: позитивну, засновану на впевненості в собі та інших, і негативну, 
яка може бути результатом конформізму, імпульсивності, відчаю [16, 
с.25].

Довіра й недовіра є результатами впливу зовнішніх і внутрішніх 
факторів. До зовнішніх факторів належать: 1) особливості системи управ
ління; 2) особливості виконуваних завдань, розподілу праці й визначення 
повноважень; 3) особливості людських ресурсів (професіоналізм, мотива
ція і т. д.). Внутрішні фактори детермінують психологічну готовність, 
уміння довіряти людям. Індивідуальна готовність довіряти іншим включає 
емоційний і раціональний компоненти. Емоційна готовність до довіри є 
наслідком симпатії, дружби, афіліації. Негативні емоційні переживання 
(антипатія, гнів, розчарування, ворожість) призводять до недовіри. Раціо
нальний компонент пов’язаний з можливістю контролювати ситуацію й 
особливості мотивації інших людей -  готовність довіряти прямо пропор
ційна можливості такого контролю й впевненості в тому, що іншим людям 
не вигідно поводити себе всупереч очікуванням [ 11, с. 118].

З метою підтвердження поданих вище теоретичних положень ми 
провели емпіричне дослідження, яке, власне, і з’ясовує, чи існують відмін



ності в очікуванні довіри від іншого й довіри іншому “своєї”  групи та 
“чужої” групи. Іншими словами, чи є конгруентними позиції Щодо довіри 
(“Я-довіра”) та очікування довіри (“Мені-довіра”) у “своїй” і “чужій” 
групах.

Для підтвердження цього припущення ми застосували методику 
“Драбина” В.Г.Щур, модифікований варіант Т.П.Скрипкіної, при вибірці 
212 осіб (N=212) віком 18-25 р. [6, с.220].

Для обробки даних методики “Драбина” ми використали Т-критерій 
Вілкоксона [5, с.87]. Для зручності обрахунків усю вибірку респондентів 
(N=212) ми поділили на умовні групи: 1 група -  50 осіб, 2 група -  50 осіб, 
З група -  50 осіб, 4 група -  62 особи. Ми виокремили такі психологічні по
зиції в міжособистісних стосунках: “я-довіра” -  це міра довіри, яку про
являє суб’єкт до іншого; “мені-довіра” -  міра очікування довіри від іншо
го, що в математичному форматі визначається різницею показників “я 
довіряю” і “мені довіряють”. На перший погляд, виходячи з основної озна
ки довірчих відносин -  взаємності, психологічні позиції щодо очікування 
однакової міри довіри один від одного повинні збігатись. Однак на 
практиці це не завжди так.

З табл. 1. видно, що в стосунках з мамою 62% респондентів мають 
однакові психологічні позиції щодо очікування довіри один від одного. 
При цьому в 38% респондентів ці позиції розходяться: з них 49% більше 
довіряють, ніж очікують довіри, а 51% більше очікує довіри, ніж довіряє. 
Цю думку підтверджує Т-критерій Вілкоксона, де для 2 групи Темшр=57 
(ТТабл =43 при р<=0,01 або Ттабл=60 при р<=0,05) і для 3 групи Темпір;-=42 
(Ттабл =37 при р<=0,01 або Тта6л =53 при р<=0,05), а отже, респонденти цих 
груп більше довіряють мамі, ніж очікують від неї довіри. Для 1 і 4 групи 
респондентів очікування довіри від мами є більшим, ніж довіра до неї, про 
що свідчать дані Т-критерію Вілкоксона: для 1 групи Тем„ір=66,5 (Тта6л =27 
при р<=0,01 або Ттабл=41 при р<=0,05), для 4 групи Темпір=127 (Ттабл =69 
при р<=0,01 або Ттабл =91 при р<=0,05).

У стосунках із татом 55% респондентів мають однакові позиції щодо 
очікування довіри один від одного, а 45% -  різні, при чому всі вони 
очікують більше довіри, ніж самі довіряють. Так, у всіх чотирьох групах 
Тем„,р > Тта6л , що підтверджує дане припущення. Для 1 групи -  Тсмпір=123,2 
(Ттабл =55 при р<=0,01 або Ттайл =75 при р<=0,05), для 2 групи -  Темпір=130,5 
(Ттабл =62 при р<=0,01 або Тта6л =83 при р<=0,05), для 3 групи -  Темпір=152 
(Ттабл =76 при р<=0,01 або Тта6л=100 при р<=0,05), для 4 групи -  Темшр=148 
(Ттабл =76 при р<=0,01 або Тта6л = 100 при р<=0,05).

У стосунках із братом (сестрою) 49% мають однакові психологічні 
позиції щодо очікування довіри один від одного. 51% респондентів у своїх 
психологічних позиціях розходиться. Так, зокрема, 27% більше довіряють

братові (сестрі), це підтверджує показник Т-критерію Вілкоксона для З 
групи -  Темпір= 106 (Тта6л =1Ю при р<=0,01 або ТтабЛ =140 при р<=0,05). 
73% досліджуваних більше очікують довіри, ніж самі довіряють братові 
(сестрі), оскільки в 1 групі -  Темшр= 76,5 (Ттабл=37 при р<=0,01 або 
Ттабл=53 при р<=0,05), для 2 групи -  Темпір= 274,5 (Ттабл=Т30 при р<=0,01 
або Табл = 163 при р<=0,05), для 4 групи -  Темпір= 193 (Тта6л = П 0 при 
р<=0,01 або ТТабл= 140 при р<=0,05).

У стосунках із родичами 37% досліджуваних мають однакові 
психологічні позиції щодо очікування довіри один від одного, 63% -  різні. 
Так, у 1 групі -  Темп,р=36 (ТТабл=76 при р<=0,01 або TTa6a=T00 при 
р<=0,05), що свідчить про те, що 19% досліджуваних більше проявляють 
довіри до родичів, ніж очікують від них довіри. 81% респондентів, 
навпаки, більше очікують довіри від родичів, ніж довіряють їм самі, тому 
що у 2, 3, 4 групах TeMn,p> Тта6л ■ Для 2 групи -  Т,.мшр = 432,5 (Ттабл.=328 при 
р<=0,01 або Ттабл =389 при р<=0,05), для 3 групи -  Темпір= 188,5 (Ттабл=120 
при р<=0,01 або Ттабл = 151 при р<=0,05), для 4 групи -  Темшр=258 
(Т^л = 140 при р<=0,01 або Ттабл=175 при р<=0,05).

У стосунках із друзями 50% досліджуваних мають однакові позиції 
щодо очікування довіри один від одного, а 50% -  ні. З них 47% більше 
довіряють друзям, а 53% -  більше очікують від них довіри. Ці дані 
підтверджує Г-Критерій Вілкоксона: в 1 групі -  Темпір=63,5 (Ттабл =62 при 
р<=0,01 або Ттабл =83 при р<=0,05) і в 4 групі -  Темшр=73 (Ттабл=84 при 
р<=0,01 або ТТабл “ 1Ю при р<=0,05), в 2 і 3 групах, відповідно Темпір =201, 
ТеМпір = 193 (Ттабл = 101 при р<=0,01 або Ттабл.=130 при р<=0,05).

У стосунках із коханою (коханим) 56% досліджуваних переживають 
взаємодовіру однаковою мірою, а 44% -  навпаки. З них усі вони більше 
довіряють, ніж очікують довіри від коханих. Так, у всіх групах Т емшр< Т Табл- 
Аналогічна ситуація спостерігається в стосунках із сусідами, де 49% 
досліджуваних мають однакові позиції один щодо одного в довірі, а 51%
-  ні. З них усі 100% більше довіряють сусідам, ніж очікують від них 
довіри.

У відносинах із ровесниками (одногрупниками) 66% досліджуваних 
однаково довіряють один одному, 69% -  ні. При чому довіряють 
ровесникам більше, ніж очікують від них довіри -  71%, а 29% -  навпаки. 
Це помітно з обчислень Т-критерію Вілкоксона, де тільки в 4 групі 
Темшр =373 (Ттабл =281 при р<=0,01 або Тта6л=336 при р<=0,05).

У відносинах з керівництвом 45% досліджуваних мають однакові 
очікування один одного щодо довіри і 55% -  ні. З них 74% більше 
довіряють своїм керівникам, 26% -  більше очікують довіри від них. Це 
помітно з обчислень Т-критерію Вілкоксона, де тільки в 4 групі Темшр=215 
(Ттабл.”  130 при р<=0,01 або Ттабл.” 163 при р<=0,05) [10, с.168].



Таблиця 1
Розподіл досліджуваних за критерієм Т-Вілкоксона 

(на основі даних методики “Драбина”)

Суб’єкти Нульві
значення

Розраховані
значення

Я-довіра Мені-довіра

к-сть % к-сть % к-сть % к-сть %
Мама 132 62 80 38 39 49 41 51
Тато 117 55 95 45 - - 95 100
Брат

(сестра)
104 49 108 51 29 27 79 73

Родичі 79 37 133 63 25 19 108 81
Найкра

щий друг 
(ДРУЗІ)

107 50 105 50 49 47 56 53

Коханий
(кохана)

118 56 94 44 94 100 - -

Ровесники
(одногруп-

ники)

66 ЗІ 146 69 103 71 43 29

Керівниц
тво

95 45 117 55 86 74 31 26

Сусіди 103 49 109 51 109 100 - -

Отже, в основі довірчих відносин лежать уявлення про конгру
ентність (відповідність, симетричність) психологічних позицій партнерів 
один до одного. Психологічна позиція з орієнтацією на довіру є пози
тивним ставленням до конкретного іншого, яке характеризується, в першу 
чергу, взаємністю, а також здатністю до децентрації, позитивного прий
няття, значущістю. Саме ця взаємність, або конгруентність, психологічних 
позицій є гарантією безпечності в довірчих відносинах.

Однак, як показало дослідження, на практиці існують відмінності в 
позиціях партнерів щодо однакової міри довіри в довірчих стосунках. 
Здебільшого неконгруентність не усвідомлюється партнерами, хоча може 
й усвідомлюватися. Часто надія на взаємність не завжди оправдовується.

Неконгруентність у психологічних позиціях у ставленні один до 
одного в довірчих відносинах приводить до виникнення різних феноменів 
міжособистісної взаємодії, фоновою умовою існування яких є наявність 
чи відсутність довіри.

Висновки. За результатами дослідження можна стверджувати, що в 
стосунках з дуже близьким людьми (мама, тато, брат, сестра, родичі, най
ближчий друг (друзі)) психологічні позиції щодо довіри один до одного
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часто збігаються. Якщо ж вони не збігаються, то від близьких людей 
очікування є більшим, ніж довіра до них. На нашу думку, за рахунок 
очікування довіри від інших актуалізується постійна потреба в афіліації. 
Звідси близькі стосунки завжди потребують довіри й позитивного став
лення. У стосунках із коханими, ровесниками, керівництвом, сусідами, що 
є звичним, досить близьким щоденним оточенням для людини, більше 
довіряють їм, ніж очікують від них довіри. На нашу думку, це пов’язано з 
тим, що вони є не настільки близькими людьми, як сім’я, а, значить, вели
кого досвіду у складанні іспиту на надійність, значущість, безпечність 
немає. Однак формування довірчих стосунків -  це процес динамічний, 
тому позиції можуть змінюватися, оскільки “чужий” може перейти в ранг 
“свій”.

Феномен довіри розглядається як такий, що виникає внаслідок 
певних змін у системі соціальних відносин, як специфічно сучасне явище, 
що з ’являється через зміни в рольовій поведінці людини в соціумі. 
Соціальна психологія розглядає проблему довіри крізь призму відносин 
людини з конкретним суспільством, з його інститутами та очікуваннями 
від соціальних ролей. Перспектива подальших досліджень полягає у 
вивченні проблеми довіри в контексті міжособистісних стосунків.
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У статті висвітлено питання психологічної готовності сту
дентської молоді до професійної діяльності. Аналізується зміст, що вкла
дається сучасними дослідниками в поняття “психологічна готовність ", 
наводяться структурні компоненти останньої. Під час розгляду питання 
формування психологічної готовності основна увага приділяється її 
рефлексивній детермінації.

Ключові слова: психологічна готовність, готовність до професій
ного саморозвитку, рефлексія.

The article is devoted to the problem o f  psychological readiness o f  the 
students fo r  the professional work. This article deals with the analysis o f  the 
concerning the notion o f  "psychological readiness". This article contains the 
structural components o f  the notion. While discuning the question o f  the 
areation o f  psychological readiness main attention is devoted to its reflexsive 
determination.

Key words: psychological readiness, readiness fo  the professional 
selfdevelopment, reflection.

Постановка проблеми. Здобутки й надбання сучасної цивілізації 
призвели до масштабних і невідворотних змін у всіх сферах соціальної 
реальності, що, у свою чергу, вимагає відповідних змін і від особистості, 
яка в ній самоздійснюється. Характеризуючи людину XXI ст., доречним, 
на наш погляд, буде пригадати слова відомого англійського письменника
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Л.Керролла: “Для того щоб залишатись на місці, потрібно весь час бігти 
попереду”.

Щоб відповідати цій основній “вимозі”, сучасний випускник вузу 
має бути готовим активно включитися в перебіг суспільного життя, успіш
но “влитися” в нові для нього умови трудової діяльності, ефективно 
працювати всупереч мінливості зовнішніх обставин та різноманітних 
перешкод, що проявлятимуться на шляху до його успішної професійної 
самореалізації. У зв’язку із цим орієнтирами й показниками вищої освіти 
повинні стати не лише традиційні критерії рівня знань та працевлашту
вання, а й прояв суб’єктності, внутрішніх механізмів саморегуляції особи
стості, її здатності до соціальної професійної мобільності [1, с. 13].

Пошук психологічних шляхів і засобів трудового навчання й вихо
вання молоді, яка своїми якостями відповідала б вимогам, що висуває 
перед нею суспільство в цілому й професія зокрема, і є основним змістом 
досліджень із проблематики формування готовності до праці [2, с.35].

Аналіз наукової літератури засвідчив, що з-поміж різноманітності 
видів готовності до дії особливо важливого значення під час підготовки 
майбутніх спеціалістів набуває формування саме психологічної готов
ності, яка характеризується поєднанням професійно важливих якостей 
особистості та спрямованістю її на майбутню діяльність. Саме психо
логічна готовність до діяльності сприятиме успішній адаптації випускника 
до умов праці, а також стане важливим спонукальним фактором на шляху 
до його професійного самовдосконалення й зростання.

Звертаючись до аналізу феномену “психологічна готовність”, знахо
димо неоднозначність у його розумінні різними вченими. Це зумовлено як 
специфікою структури діяльності, що вивчається в кожному випадку, так і 
розбіжностями теоретичних підходів дослідників. Одні автори розгля
дають психологічну готовність на особистісному рівні, інші -  на фунда
ментальному, тобто враховують, передусім, стан психічних функцій [З, 
с.71].

У психологічній літературі значна увага приділяється вивченню 
конкретних форм готовності: установки (грузинська школа Д.Н.Узнадзе); 
професійної готовності (О.В.Бикова, Д.С.Мазоха), мотиваційної 
(Є.ДЛ'омас); морально-психологічної (Л.В.Кондрашова, Г.Б.Штельмах); 
моральної (Є.С.Шевчук) та ін. Значний внесок у розробку питання пси
хологічної готовності до діяльності здійснили М.І.Дяченко, Л.А.Канди- 
бович, В.А.Пономаренко, Л.Н.Кабардова та ін. [4, с. 128]. Окремі питання 
психологічної готовності школярів до праці були досліджені в роботах 
Ф.І.Іващенко, Е.А.Климова, Т.В.Кудрявцева. Заслугою українських нау
ковців є вивчення психологічної готовності до творчої праці (В.О.Моляко,
О.В.Проскура). Зокрема, В.О.Моляко належить пріоритет конкретизації

змісту й обсягу досліджуваного поняття в предметі педагогічної психо
логії, особливо в започаткованому ним напрямі -  психології творчості [5, 
с.75]. Він розробив модель системи готовності до трудової діяльності, що 
включає такі блоки:

1. Біофізіологічні дані (зір, слух, фізична сила, витривалість та ін.).
2. Умови реалізації готовності: певні параметри, що характеризують 

місце і час (географічне місцезнаходження, приміщення, конкретне робо
че місце, пора доби і року та ін.).

3. Психофізіологічні, психологічні та особистіші характеристики 
(знання, вміння, навички, моральні якості, нахили, здібності, естетичні 
смаки, ставлення до праці).

Незважаючи на схематичність і загальний характер, описана модель 
демонструє те, якими якостями повинен володіти конкретний суб’єкт 
діяльності [2, с.35].

Сьогодні дослідження цього напряму знаходять широкий розвиток 
також у психології праці та інженерній психології.

Метою нашої статті є здійснення теоретичного аналізу феномену 
“психологічна готовність до діяльності”, де основний акцент зробиться на 
його рефлексивну детермінацію. Адже, якими б новітніми не були зов
нішні формуючі впливи, їх результативність залежатиме, в першу чергу, 
від особистості, на яку вони спрямовані. Сучасному викладачеві недо
статньо подати систему понять, потрібно, щоб вона була так привласнена 
й трансформована, що могла б стати реальним інструментом життя та 
саморозвитку студента [6, с.129].

Готовність до дії (англ. readiness to action) визначається як стан 
мобілізації всіх психофізіологічних систем людини, що забезпечують 
ефективне виконання певних дій. Конкретний стан готовності до дії визна
чається поєднанням чинників, що характеризують різні рівні, сторони 
готовності: фізичну підготовленість, необхідну нейродинамічну забезпе
ченість дії, психологічні умови готовності. Залежно від ситуації вико
нання дії, провідною може стати одна із цих сторін [7, с.102]. Тобто готов
ність до того чи іншого виду діяльності -  це цілеспрямоване вираження 
особистості, що включає її фізичні та фізіологічні показники, переко
нання, ставлення, мотиви, почуття, вольові та інтелектуальні якості, знан
ня, навички, вміння, установки та ін. Вона досягається під час моральної, 
психологічної, професійної та фізичної підготовки, є результатом усебіч
ного особистішого розвитку студента з урахуванням вимог, зумовлених 
особливостями діяльності, професії [З, С.70].

Психологічна готовність функціонує як характеристика особистості 
та є сутнісною передумовою успішної діяльності. Це стійка система про
фесійно важливих якостей особистості, її досвід, знання, навички, вміння,



що необхідні для успішної діяльності в багатьох ситуаціях. Вона включає 
такі структурні компоненти:

позитивне ставлення до того чи іншого виду діяльності, адекватні 
їй риси характеру, темперамент, мотивація;

необхідні знання, вміння та навички;
стійкі, професійно важливі особливості сприймання: увага, ми

слення, емоційні та вольові процеси [3, с.72].
Особливий інтерес учених викликала проблема готовності до профе

сійної діяльності випускників вищих навчальних закладів.
У психологічній науці немає спільної позиції щодо розуміння сут

ності поняття психологічної готовності студента до професійної діяль
ності. Найчастіше автори тлумачать готовність до діяльності як складне 
особистісне у творення, багаторівневу й багатопланову систему якостей і 
властивостей [2, с.35]; сукупність інтелектуальних, емоційних, мотивацій
них та вольових сторін психіки людини в їх співвідношенні із зовнішніми 
умовами, майбутніми задачами [3, с.72], що у своїй цілісності зумовлю
ють позитивне ставлення до трудової діяльності та можливість її успіш
ного творчого здійснення, а також актуалізацію цієї можливості при ви
никненні суспільної та особистісної необхідності [8, с.75]. Разом із тим 
існує розуміння психологічної готовності як процесу й результату роз
витку особистості. Відповідно, можна сказати, що психологічна готов
ність це передумова продуктивної діяльності й водночас її продукт, 
результат 19, с.59].

І отовність випускників вузу до професійної діяльності складається з 
таких блоків:

професійна орієнтація (готовність до професійного навчання); 
безпосередній процес підготовки -  опанування професійними 

знаннями і вміннями (професійна готовність);
наявність відповідних змістові діяльності якостей особистості 

(особистісна готовність);
адаптація до професії після завершення навчання, успішність якої 

здебільшого залежить від психологічної готовності [5, с.73].
М.І.Дяченко, Л.А.Кандибович, опираючись на динамічні характери

стики, пропонують таку структуру психологічної готовності до складних 
видів діяльності:

усвідомлення своїх потреб, вимог суспільства, колективу чи по
ставленої задачі, а також цілей, досягнення яких приведе до задоволення 
чи виконання перших;

осмислення й оцінка умов, в яких будуть протікати подальші дії, 
актуалізація досвіду та визначення найбільш імовірних та допустимих 
способів розв’язання завдання;

-  прогнозування прояву своїх інтелектуальних, емоційних, мотива
ційних та вольових процесів, оцінка співвідношення своїх можливостей, 
рівня домагань та необхідності досягнення певного результату;

-  мобілізація сил відповідно до умов і задачі, самонавіювання в до
сягненні мети.

Як наслідок, людина налаштовується на певну поведінку, на вико
нання необхідних дій. З початку практичної діяльності вона уважно сте
жить за зміною обставин, оцінює адекватність своїх учинків, свідомо 
управляє собою [3, с.71-72].

З точки зору змісту готовність є синтезом тісно взаємопов’язаних 
структурних компонентів:

1) мотиваційного (позитивне ставлення до даного виду діяльності, 
прагнення ним займатися).

2) когнітивного (наявність структури знань -  загальнокультурних, 
суспільно-політичних, загальнотеоретичних, спеціальних).

3) гностичного (наявність структури навичок і вмінь -  аналітичних, 
прогностичних, конструктивних, організаційних, комунікативних).

4) емоційно-вольового (самоволодіння, самоконтроль, співпережи
вання, здатність відчувати невдоволення й докори сумління у випадку 
порушення моральних норм, рішучість та ін.).

5) оціночного (моральна самооцінка своєї професійної підготовле
ності) [10. с.81; 4, с. 128].

Таким чином, психологічна готовність -  це суттєва передумова 
цілеспрямованої діяльності, її регуляції, стійкості та ефективності. Вона 
допомагає людині успішно виконувати свої обов’язки, правильно викори
стовувати знання, досвід, особистісні якості, зберігати самоконтроль та 
перебудовувати свій спосіб дій у разі зміни ситуації [3, с.70].

Оскільки процес формування психологічної готовності складний і 
довготривалий, дослідники пропонують ряд заходів для його оптимізації: 
моделювання відповідної діяльності, складання професіограм, викори
стання на практичних заняттях рольових ігор, організація дискусій щодо 
позитивних і негативних сторін обраної професії, розкриття психологічної 
конкретизації професійної діяльності на лекційних і семінарських за
няттях та ін. [5, с.74]. Разом із тим, як уже зазначалося вище, будь-які зов
нішні умови втрачатимуть свою формувальну якість без внутрішньої 
активності особистості, без її роботи над собою, що є першоосновою про
фесійного саморозвитку особистості. Останній передбачає свідому діяль
ність людини, спрямовану на повну реалізацію себе як особистості в тій 
соціальній сфері, яку визначає її майбутня професія; розвиток особисті- 
сних професійно важливих якостей, загальних і спеціальних творчих здіб
ностей [1, с.14].



Готовність до професійного саморозвитку визначається як здат
ність майбутнього фахівця здійснювати цілеспрямовану рефлексивну 
діяльність, пов’язану з проектуванням та реалізацією якісних змін своєї 
особистості як носія професійної культури [1, С.15].

Зважаючи на це, фактором, що здійснює вагомий вплив на форму
вання психологічної готовності випускників до професійної діяльності, є 
їх здатність до рефлексії. З метою більш ґрунтовного осмислення зазна
ченого звернемося до аналізу сутнісних характеристик останньої.

Вивчаючи й аналізуючи феномен рефлексії, сучасна наукова думка 
не дає єдино правильного його визначення. Залежно від тієї сфери, в якій 
проводиться психологічне дослідження, виокремлюється той чи інший бік 
рефлексії, акцентується увага на різних її аспектах. Це, з одного боку, є 
необхідним моментом процесу всебічного глибинного вивчення цього 
явища, а з іншого -  призводить до надмірного звуження його кордонів че
рез акцентування уваги лише на якійсь одній сутнісній характеристиці, 
при повному чи частковому абстрагуванні від інших [11, с.34].

Розвиток у вітчизняній психології конкретно-експериментальних 
робіт, присвячених вивченню рефлексії, був підготовлений напрацюван- 
нями цього феномену І.М.Сеченовим, Б.Г.Ананьєвим, П.П.Блонським, 
Л.С.Виготським, С.Л.Рубінштейном та іншими, що проводились на теоре
тичному рівні психологічного знання як один з пояснювальних принципів 
організації й розвитку психіки людини, і, перш за все, її вищої форми -  
самосвідомості [11, с.ЗЗ].

У сучасних розробках проблема рефлексії розглядається принаймні в 
трьох напрямах: під час вивчення мислення, самосвідомості особи, а та
кож процесів комунікації й кооперації, тобто спільних дій та їх координа
ції [12]. Так, суб’єкт може рефлексувати: а) знання про рольову структуру 
й організацію колективної взаємодії; б) уявлення про внутрішній світ 
іншої людини й причини тих чи інших її вчинків; в) свої вчинки й образи 
власного “Я” як індивідуальності; г) знання про об’єкт і способи дії з ним. 
Відповідно, розрізняють кооперативний, комунікативний, особовий та 
інтелектуальний типи рефлексії [11, с.36].

Переважна більшість дослідників виділяє рефлексію як підсумковий 
етап розв’язання завдань, зокрема як рефлексивний аналіз і критичну 
оцінку здійсненої роботи (Л.Ф.Берцфаї, В.Г.Романенко, Ю.Н.Кулюткін). 
Однак рефлексивні мисленнєві механізми наявні й у процесі постановки 
проблеми, на етапі висунення гіпотез, під час виконання діяльності та під 
час формування загальних висновків. Людина не просто оцінює резуль
тативність своїх дій, а й рефлексивно осмислює критерії, за якими вистав
ляє власні оцінки [6, с. 128].

А.В.Карпов виділяє три основні види рефлексії за “часовою” озна
кою:

-  ситуативна, що забезпечує безпосередній самоконтроль поведін
ки людини в актуальній ситуації, осмислення її елементів;

-  ретроспективна, що проявляється в схильності до аналізу вже 
виконаної в минулому діяльності чи події, що відбулася;

-  перспективна -  зіставляється з функцією аналізу майбутньої 
діяльності, поведінки, планування як такого, прогнозування ймовірних 
наслідків [13, с.50].

Уміння людини, як кіноплівку, прокручувати свої думки і дії, по
вертаючи їх назад або забігаючи вперед, -  саме той механізм, що здійснює 
зв’язок свідомості з підсвідомістю або з блоками тієї самої “програми”, 
яка сформувалася як підструктура нашого досвіду [12].

За класифікацією А.М.Новикова, існує дві традиції трактування 
рефлексивних процесів:

1. Рефлексивний аналіз суб’єктом власної свідомості та діяльності -  
рефлексія першого роду, так звана авторефлексія.

2. Рефлексія як розуміння міжособистісного спілкування, як розумін
ня одним суб’єктом іншого, а також як з’ясування того, як інші знають і 
розуміють рефлексуючого, його особистісні властивості, емоційні реакції 
та когнітивні уявлення -  рефлексія другого порядку [13, с.49].

У цілому, варто зазначити, що рефлексія ґрунтується на так званій 
“нормальній подвійності” людської свідомості (Г.П.Щедровицький): 
індивід є не лише суб’єктом, який діє, а водночас і суб’єктом який конт
ролює та регулює свої дії [6, с.132]. Саме ця здатність, з одного боку, 
розглядається як дорога до переосмислення стереотипів власного досвіду 
та, за словами Я.А.Пономарьова, виступає однією з головних характери
стик творчості. Рефлексія, як “дзеркало”, відображає всі зміни, що відбу
ваються в людині [12]. У результаті стає можливим глибинне усвідом
лення своїх потреб, актуалізація досвіду та більш адекватне прогнозу
вання результатів власних дій. З іншого боку, здатність до рефлексії надає 
змогу вийти з повної залежності від безпосередньої виконавської діяль
ності, виробити критичне ставлення до неї, зайняти позицію “над нею”, 
щоб з висоти останньої усвідомити всю повноту ситуації та поставлені 
нею умови й задачі [6, с. 132].

Звернемо увагу на проблему професійного самовизначення, адже 
саме на цьому етапі майбутні студенти чи не вперше серйозно замислю
ються над питаннями щодо свого навчання та працевлаштування; зада
ються питаннями “хто я”, “ким хочу бути”, “чим хочу займатися”, “де 
хочу навчатися і працювати”, “що мені потрібно для того, щоб втілити 
свої бажання і задуми” та ін. Знаходження відповідей, які б привели до



адекватного вибору професії, самореалізації, особистісного та професій
ного росту, унеможливлюється без глибинного осмислення й аналізу 
особливостей та можливостей власного “Я”, тобто без рефлексії.

Основна роль рефлексії простежується під час реалізації таких 
функцій продуктивного самовизначення особистості:

-  виявлення внутрішньо-особистісних суперечностей;
-  самооб’єктивізація через різні знакові засоби;
-  визначення, утворення й виявлення особистісних смислів;
-  виділення адекватного “Я-образу”, Я-концепції та їх розвиток;
-  побудова концепції життєвого шляху, професійного розвитку, а 

також стратегії їх реалізації [14, с.ЗЗ].
Варто зазначити, що школярі зазвичай не усвідомлюють того, що 

здійснюють рефлексивну діяльність, однак це зовсім не применшує її 
значущості, адже в її результаті формується не тільки уявлення про те, що 
я хочу, можу й буду робити, але й психологічна готовність до вирішення 
професійних завдань. Звісно, остання ще носить доволі загальний харак
тер, тому її конкретизація, систематизація та оформлення в стійку психо
логічну структуру буде продовжуватися у процесі вузівської підготовки.

Детермінуючи формування психологічної готовності до професійної 
діяльності в процесі навчання, рефлексія реалізує себе на таких рівнях:

“Я як цілісна система”. Тут суб’єктом здійснюється рефлексивний 
аналіз власної свідомості, мислення, поведінки. Тобто мова йде про так 
звану авторефлексію, завдяки якій особистість вивчає й аналізує себе, свої 
думки та вчинки, пізнає свою сутність, звільняється від випадкових 
імпульсивних вчинків та безпосереднього впливу оточуючих, безумовного 
слідування їх вимогам та очікуванням [15, с.ЗЗ]. Знаючи й розуміючи 
себе, свої можливості та потенції, людина приходить до більш глибинного 
усвідомлення себе у світі професій. Таким чином, саме завдяки автореф- 
лексії формуються емоційно-вольовий, оціночний та прогностичний 
структурні компоненти психологічної готовності.

“Я в системі суспільно-історичного та культурного простору”. 
На цьому рівні “розміщені” уявлення про свою майбутню професію, про 
вимоги, які вона висуває перед особистістю, про те, якими знаннями, 
вміннями та навичками повинна оволодіти остання, щоб успішно реалізу
вати себе в трудовій діяльності. Першочергово змістом цих уявлень стає 
інформація, отримана в результаті навчального процесу: на лекціях, семі
нарських та практичних заняттях, під час проходження практики, напи
сання курсових і дипломних робіт, під час самостійного вивчення відпо
відної літератури. Однак тільки відрефлексовані, ціннісно значущі, вклю
чені до складу професійної самосвідомості знання сприяють виробленню 
вмінь. Тобто роль рефлексії в процесі професійної підготовки полягає в

перетворенні знання формального в знання реальне, яке, будучи зіставле
ним із різними конкретними професійними ситуаціями і соціально-психо- 
логічним контекстом, складає основний зміст професійної підготовки 
спеціалістів [16, с. 172]. Адже саме свідоме оволодіння знаннями, прийо
мами й методами та рефлексивна робота над ними виступають умовами їх 
ефективного застосування при вирішенні творчих трудових задач. Рефлек
сія забезпечує узагальнення та перенесення раніше засвоєних способів 
мислення в нові, нестандартні ситуації пізнавальної діяльності [16, с. 170]. 
Саме на цьому рівні свого прояву вона зумовлює формування мотивацій
ного та когнігивного компонентів психологічної готовності студентської 
молоді до діяльності.

Загалом рефлексія організовує, впорядковує знання таким чином, 
щоб з’ясувати механізми, які породжують його, зробити очевидними ті 
приховані передумови, які були покладені в основу дії цих механізмів. Дає 
змогу оцінити місце даного фрагмента знань у цілісній системі власного 
досвіду, висвітлити перспективи власного зростання у просторі соціокуль- 
турних стосунків. Рефлексія набуває продуктивної функції -  активізує 
передбачення [6, с. 131]. Тобто мова йде про формування гностичного ком
понента психологічної готовності.

“Я в системі соціальних взаємозв’язків”. З точки зору соціальної 
психології, рефлексія -  усвідомлення індивідом того, як його сприймають 
й оцінюють інші індивіди або спільності. Цей важливий аспект соціаль
ного пізнання означає й пізнання іншого через з’ясування думок інших 
людей про нього. Рефлексія засвідчує перехід від повного включення 
самосвідомості в діяльність до формування нового ставлення суб’єкта не 
лише до діяльності, а й до себе в цій діяльності. Рефлексія передбачає не 
тільки знання суб’єкта про себе та свою діяльність, а й уявлення про те, як 
він і його діяльність сприймаються іншими. Дозрівання механізмів реф
лексії стимулює самоаналіз, формування волі, становлення особистісної 
зрілості [17, с.262]. У даному випадку мова йде про усвідомлення та осми
слення особистістю світу взаємостосунків, правил та принципів, за якими 
будується взаємодія в цілому та в професійній сфері зокрема, а також 
того, як її сприймають й оцінюють партнери по взаємодії. Відповідно, на 
цьому рівні рефлексія другого порядку дозволяє особистості в цілому 
побачити соціальну ситуацію, в якій їй доведеться працювати, та своє 
місце в ній, оцінити власні можливості й перспективи розвитку, а також 
розробити адекватну до ситуації стратегію поведінки.

Висновки. Як бачимо, рефлексивні механізми наскрізь пронизують 
психічну діяльність особистості, відкривають широкі можливості до само
пізнання та пізнання оточення, чим сприяють успішній самореалізації, 
зокрема в професійній діяльності. Саме тому важливим компонентом



освітньої підготовки, зокрема формування психологічної готовності до 
професійної діяльності, є створення в навчальному процесі рефлексивного 
довкілля, спонукання студентів до усвідомлення своїх дій і вчинків, розу
міння суті того, що відбувається, аналізу власних цілей і засобів досяг
нення мети та цілісного бачення життєвих ситуацій. У процесі навчання 
рефлексія виступає “як універсальний спосіб побудови ставлення людини 
до власної життєдіяльності” (В.В.Давидов, В.І.Слободчиков) [6, с. 130].
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У статті автор досліджує взаємозв’язок рівня самооцінки особи
стості трудового мігранта з рівнем його адаптованості в іноетнічному 
середовищі, вказує на значущість у  цьому процесі індивідуальних особли
востей індивіда та зовнішнього середовища.

Ключові слова: самооцінка, рівень адаптованості, міграція, між- 
культурна адаптація.

In this article an author investigates intercommunication o f  level o f  self
appraisal o f  personality o f  labor migrant with the level o f  his adapted in an 
environment. Specifies on meaningfulness in this process o f  features o f 
personality o f  individual and external environment.

Key words: self-appraisal, level o f  adapted, migration, adaptation.

Актуальність проблеми. Адаптація особистості до нового соціо- 
культурного середовища залежить від багатьох чинників зовнішнього та 
внутрішнього впливу на особистість того, хто здійснює міграцію. Серед 
них і оцінка людиною самої себе, свого внутрішнього світу, своїх можли
востей і потенціалу. Цікавість до проблеми самооцінки викликана її особ
ливою роллю як провідного компонента у структурі самосвідомості.

Вітчизняні й зарубіжні психологи, такі як Б.Г.Ананьєв, Л.І.Божович,
С.Л.Рубінштейн, П.Р.Чамата та ін. розглядають самооцінку як складову 
самосвідомості особистості та як продукт її розвитку, породжуваний усією 
життєдіяльністю людини. У вітчизняній психології показано вплив само
оцінки на пізнавальну діяльність людини, місце самооцінки в системі 
міжособистісних стосунків. Визначені й розроблені прийоми формування

адекватної самооцінки, а при її деформації -  прийоми її перевтілення шля
хом виховних заходів.

Однак вплив самооцінки на процес адаптації особистості до нових 
соціокультурних умов висвітлений недостатньо.

Тому мета даної роботи полягає у визначенні впливу самооцінки 
трудових мігрантів на успішність їх адаптації до нового іноєтиічного сере
довища.

Теоретичний аналіз проблеми. Однією з умов успішності процесу 
адаптації мігрантів до іноєтиічного середовища є їх адекватна самооцінка 
власної особистості, оскільки основна функція самооцінки в психологіч
ному значенні полягає в тому, що вона виступає необхідною внутрішньою 
умовою регуляції поведінки й діяльності людини. Через включення само
оцінки в структуру мотивації діяльності, особистість здійснює безупинне 
співвідношення своїх можливостей, внутрішньо-психологічних резервів із 
цілями і засобами діяльності [1].

Самооцінка -  це оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, 
якостей і становища серед інших людей. Від неї залежать взаємостосунки 
людини з оточуючими, її критичність мислення, вимогливість до себе, 
ставлення до успіхів та невдач. Тим самим вона впливає на ефективність 
діяльності й подальший розвиток особистості.

Самооцінка тісно пов’язана з рівнем домагань людини -  ступенем 
важкості завдань, які вона перед собою поставила. Розбіжності між бажан
нями й реальними можливостями призводять до того, що людина починає 
неадекватно себе оцінювати, внаслідок чого її поведінка стає неадек
ватною -  виникають емоційні зриви, підвищена тривожність та ін.

Зовні самооцінка виражається в тому, як людина оцінює можливості 
та результати діяльності інших (наприклад, занижує їх при завищеній 
самооцінці).

Крім того, самооцінка -  складне утворення людської психіки. Вона 
виникає на основі узагальнюючої роботи процесів самосвідомості, що 
проходять різні етапи й знаходяться на різних рівнях розвитку під час 
становлення самої особистості [1]. Тому самооцінка постійно змінюється, 
удосконалюється. Вона формується при більш-менш активній участі самої 
людини, несе на собі відбиток якісної своєрідності її психологічного світу, 
тому самооцінка не у всіх своїх елементах може збігатися з об’єктивною 
оцінкою конкретної особистості. Її адекватність, істинність встановлю
ються на основі реальних проявів особистості в діяльності, вчинках та 
поведінкових проявах.

Основна функція самооцінки в психологічному розумінні полягає в 
тому, що вона виступає необхідною внутрішньою умовою регуляції пове
дінки й діяльності людини. Через включення самооцінки в структуру
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мотивації діяльності, особистість здійснює безупинне зіставлення своїх 
можливостей, внутрішніх психологічних резервів із цілями й засобами 
діяльності [3].

По-перше, важливу роль у формуванні самооцінки відіграє зівстав- 
лення образу реального “Я” (яким я себе уявляю) з образом ідеального 
“Я” (з уявленням про те, якою б людина хотіла бути). Таку концепцію 
заснував і широко розробив Карл Роджерс у рамках свого гуманістичного 
підходу. В основі особистості, за цим підходом, лежать дві найголовніші 
потреби людини: потреба у схваленні себе іншими та потреба в само- 
схваленні, яке забезпечується самооцінкою. Якщо людина в реальності 
досягає характеристик, що визначають для неї ідеальний “ образ Я”, вона 
повинна мати високу самооцінку. Якщо ж людина відчуває великий роз
рив між цими характеристиками й реальністю своїх досягнень, її само
оцінка буде низькою. Ці дві концепції “Я” -  “Я-реальне” та “Я-ідеальне” -  
настільки важливі, що психологічні проблеми можуть спричинятися їх 
співвідношенням. Нормально, якщо ідеальне уявлення про себе суттєво 
відрізняється від реального, його можна досягнути. Але коли ідеальне “Я” 
нереалістично досконале і людина знає, що його неможливо досягнути, це 
призводить до високої тривожності [1].

Отже, ми з ’ясували, що чим більша розбіжність між “Я” реальним та 
ідеальним, тим нижча самооцінка особистості й навпаки.

Наслідки неадекватної самооцінки: низька самооцінка призводить до 
невисоких досягнень, депресії, труднощів в адаптації. Особи з високою 
самооцінкою мають тенденції до фокусування на своїх успіхах і досяг
неннях, у той час, як низька самооцінка призводить до зосередження на 
недоліках та негативних особистісних якостях.

Другий підхід щодо природи самооцінки полягає в тому, що людина 
оцінює успішність своїх дій та проявів крізь призму власної ідентичності. 
Вона відчуває задоволення не від того, що робить добре, а від того, що 
обрала визначену справу й саме її робить добре [2].

Якщо наш погляд на себе не є конгруентним (схожим на те, як ми 
діємо, думаємо та відчуваємо), ми розвиваємо викривлене уявлення про 
себе. У такому разі ми свідомо сприймаємо свої відчуття та інформацію 
лише коли формулюємо їх у своєму внутрішньому мисленні. Уникнення 
такого внутрішнього осмислення може призводити до неадекватної само
оцінки, в той час як відчуття часто спричиняють несвідомий внутрішній 
конфлікт.

Отже, самооцінка формується під впливом успіху у тій сфері, яка 
для особистості займає впливове місце в системі цінностей. Для різних 
вікових етапів, у різних ситуаціях цінності можуть бути різними.

Третій підхід щодо формування самооцінки пов’язаний з інтеріори
зацією соціальних реакцій на людину. Людина схильна оцінювати себе 
так, як, на її думку, її оцінюють інші. Потреба особистості у схваленні 
себе іншими та в самосхваленні призводить до рефлексії оцінок власних і 
сторонніх, порівняння досягнень, накопичення досвіду.

Рівень самооцінки виражає міру реальних та ідеальних або бажаних 
уявлень про себе. Адекватну самооцінку (тенденцією до завищеної-) мож
на прирівняти до позитивного ставлення до себе, до самоповаги, прий
няття себе, відчуття власної повноцінності. Низька самооцінка, навпаки, 
може бути пов’язана з негативним ставленням до себе, неприйняттям 
себе, відчуттям неповноцінності.

Результати експериментального дослідження. Для виявлення 
рівня самооцінок у мігрантів ми використали “методику дослідження 
самооцінки особистості” С.А.Будассі [4]. Ця методика дозволяє кількісне 
дослідження самооцінок особистості. В основі методики лежить спосіб 
ранжування. Тут самооцінка та рівень її адекватності визначається як спів
відношення Я-реального та Я-ідеального. Крім того, з метою встанов
лення взаємозв’язку рівня самооцінки з рівнем адаптації ми використали 
результати дослідження типу адаптації мігрантів, які отримали за допомо
гою однойменного опитувальника, автором якого є Л.В.Янковський. Да
ний опитувальник дозволяє виявити рівень і тип адаптації емігрантів до 
нового соціокультурного середовища. Опитувальник містить у собі 6 
шкал, що відповідають різним типам адаптації (адаптивний, конформний, 
відчужений, депресивний, ностальгійний).

Експериментальне психологічне дослідження здійснювалося про
тягом 2007-2009 років. Усього в ньому взяли участь 223 особи, що мігру
вали за межі України (Великобританія, Італія та Чехія) з метою тимчасо
вого працевлаштування. Серед них -  65 чоловіків та 158 жінок. Вік учас
ників дослідження коливається від 18 до 62 років. Під час дослідження із 
запропонованих 47 характеристик особистості досліджувані -  суб’єкти 
трудової міграції -  обрали 20 основних якостей особистості, які на їх по
гляд, є найбільш важливими та позитивними. Серед них: життєрадісність, 
працелюбність, доброта, наполегливість, практичність, прагматизм, педан
тизм, акуратність, підозріливість, уважність до оточуючих, сором’язли
вість, щирість, гостинність, самокритичність, ніжність, обережність, 
егоїзм, принциповість, гордість.

Наступним кроком було визначення за допомогою методу ранжу
вання пріоритетних і найбільш бажаних соціальних якостей особистості. 
Вивівши середні ранги за методикою, виходячи з того, що 20 балів -  най
більш позитивна риса, а 1 бал -  найменш бажана, ми отримали такі ре
зультати: найбільш бажаними рисами особистості для мігрантів є життє



радісність (19,2), працьовитість (19,0), гордість (18,1), принциповість 
(18,1), упевненість (17,8), доброта (17,5), відвертість (17,0), і т. д.

Потім таким самим шляхом ми з ’ясували, які риси особистості з 
вибраних мігрантами є для них найхарактернішими. Опрацювавши ре
зультати, ми отримали такі дані: найбільш характерними рисами для 
суб’єктів трудової міграції є: доброта (1,4), життєрадісність (1,8), працьо
витість (2,3), розсудливість (2,6), упевненість (2,9), гордість (3,0). Най
менш характерними виявилися такі характеристики особистості, як: підо
зріливість (19,0), егоїзм (18,1), акуратність (17,3). Як бачимо, бажані риси 
особистості та характерні для опитуваних особливості дещо відрізня
ються. Наступним етапом дослідження виявлення рівня самооцінок у 
суб’єктів трудової міграції було визначення зв’язку між ранговими оцін
ками якостей особистості, які входять в уявлення “Я-ідеальне” та “Я- 
реальне”. Міра зв’язку тут установлюється за допомогою коефіцієнта 
рангової кореляції, де г -  коефіцієнт кореляції, який показує взаємозв’язок 
між рівнем самооцінки мігранта та його успішною адаптацією до нового 
соціокультурного середовища. Зробивши узагальнення результатів дослі
дження рівня самооцінки трудових мігрантів, ми отримали такі дані: не
адекватною високою самооцінкою характеризуються 7% мігрантів, адек
ватну високу самооцінку виявлено в 16% досліджуваних, 58% від загаль
ної кількості мігрантів -  із середньою адекватною самооцінкою, у досить 
великої частини, а саме -  12% опитаних мігрантів рівень самооцінки є 
неадекватно низьким, натомість 7% досліджуваних з адекватно низькою 
самооцінкою (див. рис. 1).

Рис. 1. Показники рівня самооцінки українських 
трудових мігрантів (%)

Люди із завищеною самооцінкою гіпертрофовано оцінюють свої чес
ноти, вони схильні висувати до себе завищені вимоги та цілі, які досяг
нути їм практично неможливо. У таких людей високий рівень вимог, який
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не відповідає їх реальним можливостям. Такі якості особистості, як:.гор
дість, відвертість, самолюбство -  перероджуються в егоцентризм, високо- 
мірність, снобізм. Неадекватна самооцінка своїх можливостей і підвище
ний рівень вимог зумовлюють у поведінці людини зайву самовпевненість.

Люди ж із заниженою самооцінкою зазвичай ставлять перед собою 
цілі, завдання, нижчі за рівнем, ніж ті, що вони можуть реально виконати. 
Для них характерним є перебільшення значущості невдач, надмірна не
впевненість у собі, яка часто об’єктивно необгрунтована. Вона веде до 
формування в людини таких рис, як сумирність, пасивність, комплекс 
неповноцінності.

Найбільш прийнятна адекватна самооцінка, яка передбачає об’єк
тивне й рівноцінне визнання людиною як своїх позитивних, так і негатив
них рис характеру. В основі оптимальної самооцінки лежить упевненість, 
необхідний досвід та відповідні знання. Упевненість у собі дає змогу 
людині регулювати рівень вимог і правильно оцінювати власні можливо
сті на практиці. Упевнена людина відрізняється від решти людей рішу
чістю, вмінням знаходити й приймати логічні рішення, послідовно їх 
реалізовувати. Вона критично ставиться до помилок, яких припустилася, 
аналізує їх причини з метою їх уникнення в майбутньому.

У процесі дослідження ми також виявили тендерні відмінності в 
самооцінковій сфері суб’єктів трудової міграції. Так, мігранти обох тен
дерних фуп характеризуються середньою адекватною самооцінкою 
(див. табл. 1).

Таблиця І
Тендерні особливості рівня самооцінки суб’єктів трудової 
_____________________міграції_______________________ ______

Рівні вираженості 
показників 
самооцінки

Прояви самооцінок в обох тендерних групах (%)
чоловіки жінки

Самооцінка висока, не
адекватна

6 8

Самооцінка висока, аде
кватна

13 19

Середня, адекватна 64 52
Самооцінка низька, аде
кватна

15 10

Низька, неадекватна 2 11

Як показано в таблиці, у жінок-мігранток загалом самооцінка вища, 
ніж у мігрантів-чоловіків. Жінок із заниженою самооцінкою виявилося 
дещо більше, ніж чоловіків; це пояснюється тим, що жінка часто ставить 
перед собою цілі, досягнення яких їй часто не під силу. У цілому, виявлені



відмінності відповідають гендерно-рольовим очікуванням та стереотипам, 
що побутують у суспільстві щодо оцінок власної особи серед представ
ників двох тендерних груп.

Самооцінка виступає одним із факторів, які впливають на процес 
адаптації трудових мігрантів до нового соціокультурного середовища, 
оскільки від того, наскільки високою й адекватною є самооцінка в особи
стості, залежить ставлення людини до себе, до власних можливостей, до 
оточуючого світу.

Для дослідження впливу самооцінки особистості мігранта на успіш
ність його адаптації ми здійснили порівняльний аналіз показників адап
тації та типів адаптації з показниками самооцінок опитаних суб’єктів тру
дової міграції. Результати кореляційного аналізу підтвердили наше припу
щення про вплив самооцінки на успішність адаптації, про що свідчить 
позитивна кореляція г =0,37, р<0,01 (при Ктабл.=0,15637).

47% мігрантів із низьким рівнем адаптації характеризуються заниже
ною адекватною самооцінкою, 13% -  середньою адекватною самооцін
кою, високою неадекватною самооцінкою характеризують 10% суб’єктів 
трудової міграції, рівень адаптації яких є низьким. Це пояснюється тим, 
що людина адекватно не оцінює власний потенціал, не виробляє реальних 
оцінок своїх дій, вчинків. Бажання мігрантів із високою самооцінкою й 
низьким рівнем адаптації не збігаються з їх реальними можливостями, що 
призводить до виникнення труднощів у процесі їх пристосування до но
вого соціокультурного середовища.

У мігрантів із середнім рівнем адаптації переважає середній рівень 
самооцінки (65%). Таких, що мають високу адекватну самооцінку й серед
ній рівень адаптації, налічується 17%, занижену адекватну самооцінку й 
середній рівень адаптації -  відповідно 15%.

Високий рівень адаптації виявився в мігрантів, рівень самооцінки 
яких є середнім й адекватно високим -  45% та 40% відповідно. Об’єктив
на, не завищена самооцінка сприяє успішності процесу адаптації, оскільки 
людина має змогу реально оцінювати свої бажання й можливості, вона 
впевнена в собі, спокійніше й безболісніше приймає життєві невдачі, у 
порівнянні з людьми із завищеною та неадекватною самооцінкою. Упевне
ність у собі дає змогу людині регулювати рівень вимог і правильно оціню
вати власні можливості в будь-яких життєвих ситуаціях.

Інтерпретація результатів кореляційного зв’язку отриманих експери
ментальним шляхом даних дозволяє виявити негативну кореляцію 
г =-0,34, р<0,01 (при Ятабл.=0,15637), що свідчить про відсутність стате
вих відмінностей у ситуації впливу самооцінки на успішність адаптації 
трудових мігрантів до іноєтиічного середовища. Це вкотре доводить той

факт, що самооцінка займає важливу роль при пристосуванні людини до 
нового місця проживання.

Мігранти, переважаючим типом адаптації яких був адаптивний тип, 
характеризуються середньою та високою адекватною самооцінкою, низь
ким адекватним рівнем самооцінки виявилися мігранти з конформним та 
ностальгійним типом адаптації (див. табл. 2).

Таблиця 2
Рівень взаємозв’язку типу міжкультурної адаптації мігранта з 

його рівнем самооцінки (%)

Рівень
самооцінки

Тип адаптації
Адап

тивний
Кон

формний
відчу
жений

депре
сивний

носталь
гійний

Висока адекватна 42 13 10 9 13
Висока

неадекватна 8 5 10 12 6

Середня
адекватна 34 53 45 32 32

Низька
неадекватна 6 5 19 16 20,

Низька адекватна 10 25 16 25 29

З вищенаведених результатів дослідження можемо зробити висновок 
про те, що чим вищою й адекватнішою в людини є її самооцінка, тим 
успішнішим і вищим буде рівень її адаптації.

Самооцінка особистості відіграє паритетну роль в успішній адапта
ції суб’єктів трудової міграції до інокультурного середовища. Процес 
адаптації є надзвичайно складним, тому потребує від мігранта впевненості 
в собі, широти світогляду, відповідності між стимулами та ресурсами їх 
задоволення.

Висновки. Підсумувавши все вищесказане, можна назвати умови 
покращання самооцінки особистості:

-  діагностування причини низької самооцінки;
-  емоційна підтримка й соціальне схвалення;
-  досягнення;
-  вирішення внутрішніх конфліктів.
Найперша умова виправлення неадекватної самооцінки -  виходити 

назустріч проблемам, намагатись вирішувати їх, а не уникати. Несприят
лива самооцінка виражається в запереченні, викривленому уявленні та 
уникненні будь-якої ситуації, у спробі зміни усвідомленої правди. Цей 
процес веде до загального неприйняття себе й складає основу неадекват
ної самооцінки. Неадекватне самоусвідомлення також блокує можливість



підвищення самооцінки шляхом досягнень і успіхів, оскільки викривлене 
сприйняття себе виступає як механізм захисту від нових переживань, які 
принесуть, на думку людини, ще більше негативних емоцій.

У процесі пошуку схвалення від інших (як і від себе) формується 
загальна самооцінка. Самооцінка такої людини формується й обмежується 
тим, що інші думають про неї та їхнім селективним схваленням чи не
схваленням. Це робить її жертвою постійного пошуку виправдання влас
них дій іншими й заважає самоактуалізації особистісних потенціалів.

Отже, другим шляхом виправлення неадекватної самооцінки є емо
ційне схвалення з метою саморозкриття особистості.

Наступним кроком буде стимулювання особистості до певних дій, 
що займають основне місце в її системі цінностей і нададуть можливість 
реалізувати свої потенційні можливості. Спостерігається чітка схильність 
до підвищення самооцінки при підвищених успіхах.

Знайшовши свою ідентичність у роботі, яка приносить задоволення 
чи успіх, людина має реальну змогу активно вирішувати власні внутрішні 
протиріччя.

Від самооцінки залежить інтерпретація набутого досвіду й очікувань 
людини від самої себе та від інших. Пізнавши й оцінивши себе, людина 
може свідомо, а не стихійно керувати власною поведінкою й займатися са
мовихованням. Звідси висновок -  потрібно прагнути розвивати в собі 
адекватну самооцінку на основі самопізнання. Загальноприйнятим уважа- 
ється, що самооцінка -  це якість особистості, яка виражається в здатності 
людини оцінювати результати власної діяльності й поведінки, а також свої 
психічні властивості та якості, які в цій діяльності й поведінці прояв
ляються.
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У статті акцентується увага на результатах аналізу теоретичних 
парадигм, в яких розглядається комплекс факторів, що зумовлює застосу
вання насильства в сімейних стосунках. Систематизація соціально-пси
хологічних детермінант сімейного насилля здійснена за гендерним підхо
дом до його феноменології.
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The article presents the analysis o f  theoretical paradigms, which reveal 
main factors causing family violence. Gender approach is applied to 
systematize the main social psychology determinants o f  family violence.
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Постановка проблеми. Для людини будь-якого віку сім’я -  це на
самперед запорука духовного взаєморозуміння та єдності близьких людей, 
джерело психологічної захищеності й позитивних емоцій, необхідна скла
дова сенсу життя.

Однак нині Україна потерпає не тільки від жорстокої економічної й 
політичної кризи, зростання рівня злочинності. Перехідний етап її сучас
ної історії характеризується також загостренням проблеми насильства в 
сім’ї. Із засобів масової інформації ми все частіше дізнаємося про існуван

ня сімей, де рідні люди перетворили спільне життя на пекло: бійки, лайка, 
приниження, знущання, скривджені діти, немічні, старенькі тощо.

Загалом сімейне насильство — явище досить поширене в усьому світі 
і в усіх прошарках населення. Домашні тирани і деспоти -  це приналеж
ність будь-яких класів і верств, вони є серед людей із різним рівнем до
статку та освіти. Жертвами домашнього насильства можуть стати пред
ставники всіх вікових, національних, соціально-економічних, освітніх, 
професійних, релігійних та інших груп. При цьому загальною рисою таких 
жертв є те, що скривдили їх люди, з якими постраждалі підтримують або 
підтримували близькі стосунки.

Феномен насильства в сім’ї існує як у найжорстокіших його проявах 
(вбивство, згвалтування, хуліганство), так і в менш виражених формах, за 
які не передбачаються кримінальне покарання чи якісь інші суспільні 
санкції. Зокрема, Американська Медична Асоціація визначає домашнє та 
подружнє насильство як тривалу образливу поведінку, що полягає в за
вданні фізичної, психологічної та/або сексуальної шкоди людині, що 
підриває її психічне та фізичне здоров’я.

Варто наголосити, що жертвами насильства в сім’ї є насамперед 
особи жіночої статі. За даними L.Heise, M.Ellsberg, M.Gottemoeller, у різ
них країнах частка потерпілих жінок від сімейного насильства колива
ється в межах від 10 до 50%. У звіті ООН про розвиток людини за 2000 р. 
йдеться про кількість жінок у деяких районах світу, які зазнали насильства 
(дані зібрані Університетом імені Джона Хопкінса): Нова Зеландія (1994 р.)
-  35%, Барбадос (1990 р.) -  30%, Колумбія (1995 р.) -  19%, Республіка 
Молдова (1997 р.) -  14%, Філіппіни (1993 р.) -  10%; за даними репрезен
тативного дослідження, проведеного в Німеччині 2003 року, серед жінок 
(опитано понад 10000 респонденток), які зазнали фізичного насильства, 
50,2% вказали як на кривдника саме на партнера, колишнього партнера чи 
коханця [2, с.16].

Окрім жінок типовими жертвами сімейного насилля також є діти. 
Так, у США кілька років тому було зареєстровано понад мільйон випадків 
поганого поводження з дітьми, з них переважна більшість -  це фізичні 
кривдження та сексуальне знущання; понад тисячу дітей померли від фі
зичного насильства та занедбання. У Росії щорічно 17 тисяч дітей стають 
жертвами насильницьких дій, з них приблизно 2 тисячі -  жертвами 
вбивств. В Україні минулого року від різноманітних протиправних дій до
рослих постраждало майже 7 тисяч дітей. У нашій країні відомо про існу
вання близько 2 мільйонів неповних і проблемних сімей, з них приблизно 
60 тисяч сімей, де проживає понад 150 тисяч дітей, офіційно вважаються 
неблагополучними [2, с.17], а відтак потрапляють у групу ризику щодо 
виявів насильства в сімейних стосунках.



Зазвичай сімейне насильство в різних його проявах є провідною 
причиною більшості розлучень. Приховане в сім’ї, сімейне насилля в 
умовах безкарності нерідко штовхає насильника навіть на вбивство. Сім’ї, 
де панують домашні тирани, породжують дитяче самогубство, безпри
тульність (переважно дітей і жінок), провокують схильність членів сім’ї 
до зловживань наркотиками, алкоголем, до аморальної поведінки, зумов
люють ріст злочинності. Атмосфера жорстокості спотворює дитячі душі, 
формує із синів та доньок майбутніх деспотів.

Мета повідомлення. Зрозуміло, що сімейне насилля є водночас 
проблемою правовою і філософською, соціокультурною і психологічною. 
Однак нині в Україні немає науково-практичного її обгрунтування, не ви
значено підходів до вивчення причин і наслідків сімейного насилля. У 
теоретико-методологічному плані остаточно не розв’язаним залишається 
питання соціально-психологічних детермінант, що зумовлюють насиль
ство в сім’ї, його динаміку в контексті суспільної моралі, культурних 
універсалій (етик) та культурної специфіки (емик). Спостерігається також 
байдужість провідних соціальних інституцій, непідготовленість або само
усунення вихователів щодо здійснення тендерного розвитку дітей та мо
лоді як профілактики агресивних установок у сфері міжстатевих та сімей
них стосунків. А відтак на часі аналіз основних підходів вітчизняних та 
зарубіжних досліджень із проблем насильства в сім’ї та формування на цій 
основі узагальненої системи соціально-психологічних детермінант його 
виникнення. Така система детермінант, звичайно, не може претендувати 
на цілковиту повноту, однак вона буде корисною в подальших наукових 
розвідках, зможе слугувати основою тендерної практики виховників у 
сфері попередження сімейного насилля.

Виклад основного матеріалу. Існує низка теоретичних парадигм, в 
яких розглядається комплекс детермінант, що зумовлюють насильство в 
сім’ї. Під макрофакторами -  причинами та умовами поширення сімейного 
насилля -  насамперед розуміють певні процеси і явища, які відбуваються 
на рівні соціальної структури суспільства. Так, причини -  це ті процеси та 
явища, що безпосередньо породжують насильство в сімейних взаєминах, а 
умови впливають на це опосередковано, полегшуючи дію причин. Вважа
ється, що дія факторів на макрорівні змінюється залежно від конкретних 
політико-правових, культурних, моральних, соціально-економічних, демо
графічних та інших умов. Зокрема, насильство випливає з владних відно
син, зумовлених соціальною структурою та тендерною культурою су
спільства, коли жінка посідає підпорядковане становище, а її соціально- 
економічний і правовий статус зневажається. Тому представники макро- 
орієнтованого соціально-історичного або соціокультурного підходу для 
виявлення факторів ризику щодо виникнення сімейного насилля здійсню

ють акцент на аналізі процесу тендерної соціалізації в спільноті, дають 
насильству соціокультурне пояснення (Ш.Берн, Д.Зіммерман, М.Кле,
І.Кон, В.Каган, І.Кльоціна, М.Папуді, К.Уест, Д.Майєрс, Л.Тьомкіна та ін.).

Тендерна соціалізація як типовий процес визначається соціальними 
умовами, залежить від етнічних, класових, культурних відмінностей, по
в’язана із формуванням типових для певної спільноти стереотипів пове
дінки; як одиничний процес тендерна соціалізація передбачає індивідуа
лізацію особистості в контексті вироблення нею власної чоловічої чи жі
ночої лінії поведінки, набуття особистого життєвого досвіду. Так, Т.Го- 
ворун розуміє тендерну соціалізацію особистості як багатоаспектне яви
ще, як процес, який реалізується у свідомості та образі Я на основі 
інтеріоризації статевовідповідних приписів [4]. Таким чином, параметри, 
за якими люди оцінюють і сприймають свою тендерну роль, частково є фі
зичними, а частково -  соціокультурними. Маскулінні і фемінні елементи 
наявні в кожної людини, навіть якщо її домінуюча ідентичність більш 
схильна до того чи іншого типу.

Як відомо, складовими тендерної культури будь-якого етносу є: цін
нісні орієнтації та установки, у світлі яких люди сприймають і конструю
ють тендерну поведінку; соціальні інститути, в яких відбуваються і якими 
регулюються міжстатеві взаємини (наприклад, форми шлюбу і сім’ї); 
культурні символи, в яких осмислюється сексуальність, уявлення про при
роду статевого диморфізму та статевої диференціації; нормативні забо
рони і приписи, що регулюють статеву поведінку; обряди і звичаї, за яки
ми оформляються відповідні дійства (шлюбні обряди, ініціації, оргаї- 
стичні свята і т. п.). Ці складові культури засвоюються людиною й переда
ються від покоління до покоління в кожному етносі за допомогою меха
нізму тендерної соціалізації. Тому ми поділяємо погляди Ш.Берн, Т.Го- 
ворун, О.Забужко, І.Кона, В.Кравця [І; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8] та інших дослід
ників щодо важливості кроскультурних досліджень статі. Адже саме на 
межі міжкультурних відмінностей з’ясовується, які риси тендера мають 
біологічне коріння, а які -  складають його культурну характеристику. 
Іншими словами, якщо конкретна тендерна відмінність спостерігається в 
культурах, які сильно відрізняються за іншими аспектами, можна припу
стити, що в цієї відмінності є й біологічні витоки, а тому вона має універ
сальну сутність.

Стать насамперед детермінована біологічними факторами (гормо
нальним статусом, особливостями перебігу біохімічних процесів, генетич
ними відмінностями, анатомією тощо). А тендер -  це своєрідний підсумок 
соціалізації людини відповідно до її статевої приналежності. Отже, тен
дерний конструкт створюється на основі взаємодії біологічних, психоло
гічних, соціальних, економічних, політичних, етичних, етнічних, право



вих, історичних, релігійних та духовних факторів і є важливим елементом 
не лише особистої, але й суспільної культури. А тому феноменологія тен
дера надзвичайно варіабельна, різноманітна й багатовимірна.

Науковий доробок, присвячений кроскультурним дослідженням тен
дера, наштовхує на думку про те, що існує чотири аспекти тендерної ети
ки (універсальні аспекти суспільства), в яких збігаються різноманітні за 
іншими показниками культури: 1) розподіл праці за статевою якістю (тен
дерні ролі); 2) переконання або стереотипи, пов’язані з відмінностями між 
жінками й чоловіками; 3) диференціальна соціалізація хлопчиків і дів
чаток; 4) менша влада й більш низький статус жінки [1, с.240].

Історично склалося так, що майже в кожній культурі жінки і чоло
віки виконували різну роботу, у цілому світі робочі місця поділені за 
статевою ознакою. А відтак витоки нерівності статей слід шукати в істо
ричному розподілі праці між чоловіком та жінкою, який у процесі виник
нення парної сім’ї закріпив за сильною статтю функції захисника, году
вальника, а за жінкою -  виховну опікувальну роль, що закарбувалося в 
тендерних стереотипах.

Як відомо, тендерні стереотипи -  важливий соціально-психологіч
ний механізм, що створює установку на те, якими мають бути чоловіки і 
жінки та їхні взаємини в сім’ї, це усталені, спрощені, емоційно забарвлені 
стійкі форми сприйняття й оцінки особистісних якостей та поведінки 
чоловіків і жінок. Загалом зміст стереотипізованих уявлень про чоловіків 
та жінок у тому чи іншому суспільстві певною мірою відбиває його психо
логію. Ці стереотипи мають складну структуру й поєднують у собі щонай
менше чотири компоненти -  особистісні якості, які вважають чоловічими 
або жіночими, типові для статі види діяльності, статевоспіввідносні про
фесії та соціальні ролі, а також оцінку зовнішніх даних.

На основі аналізу наукової літератури можна також виділити два 
основних діючих у суспільній свідомості та суспільній моралі типи тен
дерних установок і стереотипів -  патріархатні і феміністські. Для патріар- 
хатних установок характерні такі особливості: 1) переконання, що в су
спільних і сімейних відносинах має існувати жорсткий розподіл чоловічих 
і жіночих ролей; 2) погляд, згідно з яким чоловікові належить провідна, 
активна роль у сім’ї і суспільстві, а жінці -  підпорядкована, пасивна;
3) переконання, що життєві цінності жінок і чоловіків різні: сім’я і кохан
ня -  основні цінності для жінок; справа, робота, самореалізація поза 
сім’єю -  цінності чоловіків; 4) віддання переваги сімейним стосункам, в 
яких чоловік є главою, здійснює основний внесок у бюджет сім’ї; 5) при
писування жінці її головної ролі в суспільстві -  тільки ролі матері; 6) осуд 
жіночої поведінки, в якій домінують орієнтації на самореалізацію поза 
сім’єю, кар’єру, професійні досягнення; 7) уявлення, що патріархатна мо

дель суспільства природна, зумовлена біологічними відмінностями статей; 
8) засудження рівних прав жінки і чоловіка.

Патріархатні моральні, культурні норми, погляди, уявлення та оцін
ки, що регулюють сімейні взаємини, домінуюча позиція чоловіків у су
спільних відносинах, на думку представників соціокультурного підходу, є 
основним підґрунтям, яке провокує насильство як у міжстатевих стосун
ках взагалі, так і в сім’ї зокрема. Ці погляди знайшли своє відображення й 
у документі ООН “Стратегія боротьби з насильством у сім’ї” , де зазнача
ється, що джерела насильства полягають у соціальній структурі та в ком
плексі цінностей, традицій, звичаїв і поглядів, що стосуються нерівності 
чоловіків і жінок. Таким чином, причини насильства переносяться в соціо- 
культурну площину, сферу суперечностей суспільної свідомості з питань 
взаємин чоловіка і жінки та поглядів на їхні ролі в сім’ї. Так, у чоловіків, 
які вчиняють і/або підтримують практику насильства в міжстатевих сто
сунках, було виявлено традиційні гендерно-рольові установки. Однак не 
всі чоловіки з такими установками вчиняють насильство в міжстатевих 
стосунках [11, с.170]. Це означає, що для вчинення такого насильства не
обхідне поєднання маскулінної тендерно-рольової соціалізації ще з яки
мись факторами ризику. Українські дослідники з питань насильства зде
більшого також підтримують вплив культурно-патріархальних норм на 
появу насильства в міжстатевих стосунках [9].

Для позначення позиції або дії, що принижують, виключають, не
дооцінюють і стереотипізують людей за ознакою статі, використовується 
категорія “сексизм”. Сексизм -  це орієнтація, яка ставить у несприятливі 
умови одну стать порівняно з іншою, це різновид соціальних тендерних 
стереотипів, що засновані на прийнятих у суспільстві уявленнях про 
маскулінне (чоловіче) і фемінне (жіноче) та їхні ієрархії. Сексистські 
забобони й стереотипи (у професійному спілкуванні, шлюбно-сімейних 
стосунках, освіті, вихованні та ін.) з дитинства впливають на свідомість і 
поведінку людей, ділять їх на “своїх” та “чужих”, на “повноцінних” чоло
віків і “неповноцінних” жінок, приписують їм залежно від статі певні пси
хологічні якості, норми поведінки, рід занять, професії тощо. У традицій
ному суспільстві не особистість, а біологічна стать здійснює вирішальний 
вплив на життя людини [3, с.667].

Від сексистських тендерних стереотипів страждають і жінки, і чоло
віки. Так, у дівчат-підлітків формуються різноманітні комплекси (“страх 
успіху”, “відмова від кар’єри на користь сім’ї” ), дефіцит самодостатності 
тощо. Табу на емоційність, стереотипи “переможця”, “мачо” і т. п. викли
кають у чоловіків, що не бажають або не вміють дотримуватись цих табу, 
стереотипів, стреси, комплекс невдахи, хвороби.



Феміністські, егалітарні установки, що актуалізувались у світі з XX ст., 
натомість включають у себе такі аспекти: засудження використання біоло
гічних статевих відмінностей як обгрунтування жорстко закріпленого, 
підпорядкованого становища жінки в сім’ї і суспільстві; несприйняття 
існування в сім’ї і суспільстві суворо закріплених чоловічих і жіночих 
ролей; засудження розподілу сфер суспільного життя на чоловічі і жіночі; 
визнання, що жінки й чоловіки в сучасному соціумі мають неоднакові 
можливості для самореалізації в різних сферах, і такий стан є несправед
ливим; прийняття образу жінки (тендерного ідеалу), головними рисами 
якого є енергійність, активність, впевненість у собі, прагнення до свободи 
й незалежності, діяльність у різних сферах суспільного життя; упевне
ність, що для жінки високу цінність мають професійні досягнення, кар’є
ра, розкриття власних можливостей і здібностей, прагнення до самореа
лізації; віддання переваги сімейним відносинам, які не зобов’язують жінку 
всю себе віддавати турботі про інших; забезпечення однакової участі бать
ка і матері в житті дитини; осуд ставлення до жінки як до об’єкта різних 
форм сімейного насильства; несприйняття подвійних моральних стандар
тів оцінки поведінки чоловіків і жінок; переконання в необхідності глибо
кого усвідомлення жінками принизливості свого підпорядкованого стано
вища в сім’ї та суспільстві, потреби тендерної рівності [8, с.56-57].

Загалом тендерна рівність -  це однакова оцінка суспільством подіб
ності й відмінності між жінками і чоловіками, різних соціальних ролей, 
які вони виконують; це рівноцінне соціальне становище жінок і чоловіків, 
яке створюється за допомогою надання їм рівних умов для реалізації прав 
і творчого потенціалу особистості, здійснення спеціальних заходів для 
компенсації історичних і соціальних упущень, що заважають статям зай
мати рівні позиції. Принцип рівності передбачає обов’язковість ураху
вання характерних для жінок і чоловіків відмінних рис, пов’язаних із на
лежністю до того чи іншого соціального класу, з віросповіданням, етніч
ною належністю, расою; соціальне рівноправ’я чоловіків і жінок не 
повинно ігнорувати наявних біологічних і психологічних відмінностей і 
заперечувати доцільність їх урахування в розподілі ролей у суспільному 
житті.

У контексті завдань нашого дослідження доцільно проаналізувати 
наукові підходи до тендерної соціалізації особистості в умовах української 
етнокультури. Так, дослідники Т.Говорун, О.Забужко підкреслюють, що 
українська етнокультура розкриває глибинні архетипічні уявлення про 
фертильність, чуттєвість, зближення, сутність парування та продовження 
роду. У свідомості українців стать є половинним буттям, а смисл сімей
ного життя -  у гармонійному спілкувайні з іншою половиною. У статевій 
свідомості українців відсутні ригідні стереотипи щодо маскулінності-фе-

мінності, дихотомічність яких притаманна більшості етносів. Адже вито
ками маскулінності українського жіноцтва від давніх до нинішніх часів є 
як освіченість, дієвість, рішучість княгині Ольги, так й ідеї незалежності 
та вольностей, що особливо поширилися з часів Запорізької Січі. Як під
креслюють етнографи та історики, українська християнська духовна 
традиція виробила своєрідний код характеру українки: розум, доброта, 
мужність та гідність [4; 6; 8].

Однак колективна підсвідомість українців містить й чимало інших -  
негативних статеворольових настанов, пов’язаних із національною істо
рією та культурою. Загалом статевотипізовані установки, що домінують у 
сучасному українському соціумі, орієнтовані на традиційний патріархат- 
ний розподіл статевих ролей. Тому феміністичний рух в Україні боротьбу 
жінок за рівні права з чоловіками розглядає лише як часткове завдання, 
підпорядковане вищій меті: вивести жінку з позиції жертви, утвердити її 
права нарівні з чоловіком, можливості розвинути навички самостійного 
життєвого вибору та протидії насильству.

За системно-сімейним (мікроорієнтованим) підходом до проблеми 
насилля та проблемної сім’ї [Ю.Апьошина, О.Бондарчук, А.Варга, С.Кова- 
льов, Ф.Кован, К.Кован, В.Сатір, Е.Ейдеміллер, В.Юстіцкіс та ін.] 
робиться наголос на чинниках, що детермінують і спрямовують насиль
ство на міжособистісному рівні сімейної соціальної взаємодії: порушення 
комунікації в сім’ї, бажання самоствердитись за рахунок інших або вико
ристати близьких людей для отримання певних вигод, невміння розв’язу
вати суперечності в сім’ях, вести цивілізований діалог, не опускаючись до 
деструктивного рівня конфліктної ситуації, зловживання владою, відсут
ність рівних прав усіх членів родини (особливо дітей), дія суворих пока
рань і правил примусового характеру та ін.

На думку Б. та Д. Уайнхолд [2, с.12], перераховані ознаки належать 
домінаторній (тоталітарній) сім’ї, яка найбільш поширена в патріархаль
ній культурі. Насильство в такій сім’ї розглядається як показник пору
шення нормальної реалізації сімейних функцій, як наслідок (і водночас 
причина) розбалансування сім’ї як системи та свідчить про наявність 
феномену дисфункціональної сім’ї [11].

Для іншої -  партнерської (демократичної-) сім’ї -  притаманні гнучкі 
правила розпорядку, розподілу економічної відповідальності, домашньої 
роботи та обов’язків на засадах рівноправності, повага до особистого жит
тя членів сім’ї, демократичний стиль виховання дітей та ін. Такі стосунки 
базуються на ціннісно-орієнтаційній єдності та функціонально-рольовій 
узгодженості, що дозволяє ефективно залагоджувати кризові ситуації в 
сім’ї, розширяє можливості для повноцінного розвитку дітей, їхньої під



готовки до відповідального батьківства та життя в громадянському 
суспільстві.

Сучасні зрушення в українській тендерній культурі, а відтак -  у 
суспільній свідомості у ставленні до насильства в сім’ї, нерозривно пов’я
зані зі змінами в системі тендерного порядку. Головним суб’єктом й 
агентом цих змін є жінки, які, крок за кроком, освоюють нові для себе 
заняття й види діяльності, що, природно, супроводжується їх психологіч
ною самозміною і зміною жіночої колективної самосвідомості, у т. ч. уяв
лень про те, як повинні складатися взаємини з чоловіками. Набуває обер
тів поширення демократичного типу сім’ї, більш ефективних подружніх 
стосунків -  партнерських (біархатних), егалітарних, демократичного сти
лю виховання дітей. А відтак олюднення взаємин у сім’ї як завдання тен
дерного розвитку суспільства вимагає посилення їх аксіологічного ядра -  
християнських моральних цінностей, етичних поглядів у позитивному 
векторі української етнокультурної традиції міжособистісних стосунків.

Висновки. На підставі узагальнення та систематизації наявних 
вітчизняних і зарубіжних соціально-психологічних досліджень можна 
виокремити такі детермінанти деструктивної конфліктності та насильства 
в сім’ях:

-  тривала соціально-економічна криза, низька якість життя, безро
біття, екологічні чинники;

-  духовна деградація, нехтування християнськими та загальнолюд
ськими цінностями, криза моральності, стан аномії, лібералізація статевої 
моралі;

-  патріархатні, авторитарні традиції, поширення хибних тендерних 
стереотипів, гендерна нерівність у суспільстві; сексизм;

-  негативні демографічні процеси (зниження народжуваності, трива
лості життя, якості генофонду, погіршення здоров’я);

-  руйнація та зникнення позитивних сімейно-шлюбних традицій 
(відданість одному шлюбу на все життя, необхідність його реєстрації та 
церковного освячення; визнання місії батьківства, багатодітності як сенсо- 
утворюючих життєвих цінностей, неприпустимість аборту, осуд поза
шлюбних народжень, подружньої зради, інцесту тощо);

-  слабка дієвість системи матеріальної допомоги сім’ям, які її потре
бують, загалом посилена матеріальна залежність жінок від чоловіків;

-  поширеність у ЗМІ, перш за все на телебаченні, пропаганди на
сильства та жорстокості, деструктивний вплив низькопробної відеопро- 
дукції, доступність порнографії;

-  поширення алкоголізму (на основі збільшення виробництва та спо
живання алкоголю на душу населення) та наркоманії, зниження віку по

чатку вживання психотропних речовин, відсутність дієвих законодавчих 
обмежень алкоголізації дітей, молоді, населення загалом;

-  укорінення в суспільній свідомості цільової настанови на індиві
дуальне виживання, слабкість або відсутність соціальних ідеалів;

-  функціональна неспроможність сім’ї як соціального інституту, 
зростання кількості дисфункціональних сімей;

-  невігластво батьків у сфері психолого-педагогічних засад вихо
вання та особистісна незрілість, неготовність до відповідального батьків
ства несприятливий стиль виховання в сім’ї, брак знань про цивілізовані 
засоби заохочення та покарання дітей, нехтування батьківськими обов’яз
ками;

-  низька культура міжособистісних взаємин, комунікації та урегу
лювання конфліктів у сім’ї; невміння розв’язувати проблеми без бійки, 
лайки тощо; тотальне поширення інвективної (нецензурної) лексики як 
засобу вербальної агресії в сімейних стосунках, терпиме ставлення спіль
ноти до її публічного застосування;

-  відсутність належної поінформованості громади щодо хибного 
впливу сексизму, тендерно-рольових стереотипів;

-  соціальна, юридична та психологічна незахищеність жертви;
-  віктимна позиція особистості скривдженого (“б’є -  значить лю

бить”, “така жіноча доля”, комплекс вини, “б’є -  значить є за що” і т. п.);
-  недотримання, незнання (або невизнання) насамперед батьками 

прав дитини відповідно до Міжнародної Конвенції про права дитини та 
інших документів;

-  тривале приховування існування проблеми, заспокоювання себе -  
“і в інших сім’ях так”, “соромно сміття з хати виносити, адже свої, рідні 
кривдять” і т. д.;

-  недостатня фахова компетентність виховників у питаннях тендер
ної політики, психології, педагогіки, тендерного законодавства та особли
востей роботи із сім’єю за умов суспільної кризи;

-  небажання або неможливість чоловіка бути годувальником у сім’ї 
(алкоголізація, найнижча тривалість життя в Європі, установка на без
шлюбність тощо);

-  криза маскулінності, різкий злам традиційних гендерно-рольових 
стандартів та очікувань (жінка в трудовій еміграції, чоловік -  удома з діть
ми, чоловік менше заробляє за жінку і т. ін.);

-  панування традиційно-стереотипного, а не індивідуального, особи- 
стісно-орієнтованого підходу до розподілу внутрішньосімейних ролей;

-  жорстка дихотомічна диференціація ролей у сім’ї, що породжує як 
міжособистісні, так і внутрішньоособистісні конфлікти, пов’язані з не



прийняттям себе і/або свого партнера в нетрадиційній, з погляду тендерної 
стереотипізації, ролі.

Висновок. Отже, проблема жорстокості й насильства в сім’ї щодо 
дітей, жінок, інших членів сім’ї у зв’язку з її соціальною значущістю виз
нана однією з приорітетних в усьому світі. На сучасному етапі в умовах 
загальної соціальної нестабільності ця проблема залишається в нашій 
країні за межею розв’язання та суспільного впливу. Майже відсутні ініціа
тиви, спрямовані на профілактику насильства в сім’ї, на створення систе
ми правової й соціальної підтримки його жертв (наприклад, примусове 
лікування кривдника, охоронний ордер жертви тощо). Соціальні служби, 
заклади освіти, громадські організації повинні самостійно розробляти 
механізми розв’язання даної проблеми в контактах із науковцями, релі
гійними, правовими, громадськими організаціями, ЗМІ.

А відтак діяльність за соціальним проектом “Попередження насиль
ства в сім’ї” , започаткована Коломийсько-Чернівецькою єпархією УГКЦ, 
дозволить консолідувати зусилля різних соціальних інституцій, фахівців у 
створенні засад профілактики, виявлення фактів жорстокості в сім’ях, 
актуалізації громадського осуду кривдників й соціального захисту жертв 
родинного свавілля та організації тендерної просвіти населення.
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У статті аналізуються психологічні особливості розвитку профе
сійної самосвідомості керівника, зокрема образу “Я-професіонал", профе
сійної самооцінки та здатності до самоуправління як чинників успіш
ності управлінської діяльності.

Ключові слова: професійна самосвідомість, керівник, управлінська 
діяльність, образ “Я-професіонал", професійна самооцінка, самоуправ
ління.

The article views comparative analysis psychological methods o f  
research and development professional consciousness o f  manager. Professional 
consciousness is identified as a factor and a criterion o f  manager's successful 
activity.

Key words: professional consciousness, professional self-esteem, 
psychological methods o f  research and development professional consciousness 
o f  manager, management activity, professionalism, manager.

Постановка проблеми. Проблема особистості керівника знахо
диться в центрі уваги багатьох дослідників, однак психологічні особливо
сті професійної самосвідомості керівника як чинника успішності управ
лінської діяльності вивчені недостатньо. У зв’язку із цим особистість 
керівника стає об’єктом нашої уваги, зумовленої прагненням дослідити 
шляхи розвитку професійної самосвідомості керівника в процесі управ
лінської діяльності.

Проблема успішності управлінської діяльності керівника знаходить 
своє розв’язання шляхом виявлення передумов розвитку професійної 
самосвідомості керівника, виокремлення її структурних компонентів та їх 
ролі в оптимізації спільної взаємодії.

Огляд останніх досліджень та публікацій. Дослідження професій
ного розвитку особистості подані в роботах Б.Г.Ананьєва, Є.Ф.Рибалко,
І.М.Кондакова, Г.С.Костюка, С.Д.Максименка, Ю.Л.Трофимова, М.В.Ма- 
каренка, Г.В.Ложкіна, М.С.Корольчука, В.М.Крайнюк [3; 4; 5]. У чис
ленних працях (В.П.Казміренко, М.С.Клюшта, Л.А.Колесніченко, Г.І.Мед- 
нікова, Т.В.Панчук, М.В.Савчин, Т.В.Скрипаченко) по-різному розуміють 
місце і роль професійної самосвідомості в становленні й розвитку 
особистості керівника як успішного суб’єкта управління[ 1; 2; 3; 5]. Су
часні дослідження професійної самосвідомості керівника базуються на 
положеннях психологічної науки про єдність свідомості та діяльності 
(Л.С.Виготський, Г.С.Костюк, О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн), про роз
виток самосвідомості в онтогенезі (Б.Г.Ананьєв, Л.І.Божович, М.Й.Бори- 
шевський, О.М.Леонтьєв, М.І.Лісіна, В.В.Столін, І.І.Чеснокова) [1; 5].

Постановка завдання. Вивчити основні шляхи актуалізації психо
логічних особливостей професійної самосвідомості керівника, що спри
яють ефективному здійсненню управлінської діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під час дослідження 
професійної самосвідомості керівника ми зіткнулись із труднощами теоре
тичного та методологічного характеру, що виражаються у відсутності в 
літературі чітко вираженого та обґрунтованого визначення цього фено
мену. Відомо, що професійна самосвідомість керівника -  це процес усві
домлення себе суб’єктом професійної діяльності внаслідок інтеграції 
знань про управлінця-професіонала, емоційного сприйняття сформованого 
образу й мотивації професійної реалізації та самоуправління. Розвиток 
професійної самосвідомості дозволяє досягти професійного, духовного та 
особистісного акме, сприяючи підвищенню успішності управлінської 
діяльності керівника, реалізації творчого потенціалу.

Під час аналізу результатів експериментального дослідження ми 
окреслили шляхи актуалізації психологічних особливостей професійної 
самосвідомості керівників з метою підвищення рівня успішності управлін
ської діяльності: розробка програми розвитку професійної самосвідомості 
керівників; системне поєднання самоаналізу та професійної самооцінки 
керівника; розширення рефлексивних можливостей керівників; забезпе
чення системності та послідовності процесу професійного самовдоско
налення керівників. Усі вищевказані чинники, безперечно, сприятимуть 
успішному професійному розвитку керівників, здатних витримати конку
ренцію на світовому ринку праці. На жаль, лише незначна частина дослід
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ників (А.Ф.Бондаренко, І.В.Вачков, В.В.Столін, Т.С.Яценко), аналізуючи 
широкий спектр тренінгових систем, представлених у практичній психо
логії, підкреслює необхідність розробки методів, спрямованих на розвиток 
самосвідомості. Методологічну та теоретичну основу програми розвитку 
професійної самосвідомості керівників склали концептуальні положення 
та методи активного соціально-психологічного навчання (Ю.М.Ємелья- 
нов, В.П.Захаров, Л.М.Карамушка, Л.А.Петровська, В.В.Третьяченко,
Н.Ю.Хрящев, Н.В.Чепелєва, Ю.М.Швалб, Т.С.Яценко) [3; 4].

Аналіз ефективних методів, що стимулюють професійний розвиток 
керівника, свідчить про те, що однією з найконструктивніших форм пси
хологічної роботи з керівниками є індивідуальна програма розвитку про
фесійної самосвідомості, що дозволяє реалізувати необхідні психологічні 
умови розвитку професійної самосвідомості керівника. Основними причи
нами застосування саме індивідуальних форм роботи з керівниками у 
вигляді програми розвитку є: прагнення управлінців уникати групових 
форм роботи через брак часу та важкість узгодження графіка роботи; не
бажання обговорювати рівень свого професіоналізму з іншими керівни
ками; необхідність індивідуального підходу під час роботи над розвитком 
професійної самосвідомості та її компонентів.

Завданням програми є розвиток усіх підструктур професійної само
свідомості керівника -  когнітивної (уточнення, конкретизація й розши
рення системи знань про себе, образу “Я-професіонал”), афективної (фор
мування позитивної адекватної оцінки своїх можливостей) і поведінкової 
(закріплення навиків ефективного самоуправління). Основними методами 
підготовки керівників до ефективного управління визначено особистісно- 
рольові ігри, аналіз конкретних професійних ситуацій, виконання прак
тичних завдань творчого характеру, моделювання ситуацій; навчання спо
собам свідомого пізнання себе, навчання умінню слухати та налагоджу
вати зворотний зв’язок; розвиток спостережливості з метою розуміння 
підлеглих.

Програма передбачає декілька днів інтенсивного навчання та комп
лекс до -  і післяпрограмних заходів. Відслідкувати зміни в професійній 
самосвідомості керівників та їх управлінській діяльності нам удалося шля
хом зіставлення результатів тестувань керівників до і після проведення 
програми розвитку.

Розроблена нами програма розвитку професійної самосвідомості 
керівника включає п’ять етапів:

1-етап -  “Професійна самосвідомість та шляхи її розвитку” -  
спрямований на розвиток професійної самосвідомості керівника як чин
ника успішності управлінської діяльності. На цьому етапі ми визначали 
рівень інформованості керівників стосовно проблеми професійної самосві

домості та здійснили актуалізацію питань щодо можливих шляхів само
вдосконалення в управлінській діяльності шляхом розвитку професійної 
самосвідомості та рефлексивних умінь керівників, підвищення рівня само- 
розуміння, вироблення життєвих орієнтирів.

2-етап -  “Образ «Я-професіонал»” -  спрямований на розширення й 
поглиблення уявлення керівника про себе як професіонала, збільшення 
кількості описових категорій, зростання гнучкості й визначеності в їх 
використанні; підвищення рівня вибірковості, послідовності, складності й 
системності образу “Я-професіонал”; зростання здатності керівника ана
лізувати й пояснювати поведінку, підвищуючи рівень своєї професійної 
компетентності.

3-етап -  “Адекватна самооцінка” -  включає роботу з професійною 
самооцінкою керівника, з його ставленням до себе як до професіонала та 
спрямований на розвиток здатності керівника ставитись до себе критично 
й об’єктивно, зіставляти свої можливості з результатами управлінської 
діяльності; на формування адекватної самооцінки керівника, почуття 
самоповаги, відчуття особистої цінності й позитивного ставлення до себе.

4-етап -  “Здатність до самоуправління” -  присвячений усвідом
ленню значущості та розвитку здатності керівника до самоуправління в 
професійній діяльності, розумінню ролі самооцінки та самоконтролю в 
процесі саморегуляції з метою ефективного використання своїх знань і 
здібностей та конструктивного вирішення різноманітних проблем на шля
ху до найбільш повної професійної самореалізації.

5-етап -  “Саморозкриття та усвідомлена трансформація” -  
присвячений усвідомленню та закріпленню змін, що відбулися в процесі 
реалізації програми. На цьому етапі обговорювали результати роботи, 
обмінювалися думками та враженнями, з’ясовували рівень реалізації очі
кувань щодо програми розвитку, закріплювали отримані знання та на
вички.

Результати проведення індивідуальної програми розвитку для керів
ників дозволяють спостерігати динаміку зростання показників, які визна
чають як рівень професійної самосвідомості керівника, так й успішність 
його управлінської діяльності: місце професійної ідентифікації (-37,2% -  
свідчить про те, щ о характеристика себе як професіонала стала важливі
шою під час відповіді на запитання “Хто я?”), самооцінка професіоналізму 
(11,3%), середнє значення професійних якостей (6,2%), ступінь задово
лення стосунками в колективі (11,2%), ступінь задоволення міжособи- 
стісною взаємодією поза колективом (10,5%), ясність Я-концепції (9,8%), 
самооцінка особистості (поведінка (5%), діяльність (3,4%)), особистісний 
диференціал (оцінка (3,2%), сила (10,5%), активність (13,5%)), інтегральне 
почуття “за” чи “проти” власного Я (6,7%), самоповага (13%), аутосим-



патія (9,8%), очікування позитивного ставлення від інших (5,9%), само
впевненість (13,8%), відношення інших (4,7%), самоприйняття (12,5%), 
самокерівництво, самопослідовність (15,5%), самозвинувачення (-37,9%), 
самоінтерес (20,1%), саморозуміння (13,1%); загальний показник СЖО 
(4,3%), мета в житті (8,4%), процес життя (7,7%), результативність життя 
(5,2%), локус контролю Я (6,6%), локус контролю життя (8,8%); суб’єк
тивний локус контролю (6%); ТЦ1 (активне життя) ранг (-18,4%), ТЦ2 
(життєва мудрість) ранг (-14,8%), ТЦЗ (здоров’я) ранг (-19,8%), ТЦ4 
(цікава робота) ранг (-18,5%), ТЦ7 (матеріально забезпечене життя) ранг 
(12%), ТЦ14 (свобода) ранг (-0,6%), ТЦ18 (упевненість у собі) ранг 
(-21,1%), ІЦЗ (високі запити) ранг (-11,2%), ІЦ4 (життєрадісність) ранг 
(-24,1%), ІЦ5 (старанність) ранг (-1%), ІЦ8 (освіченість) ранг (-3,3%), ІЦ11 
(самоконтроль) ранг (-7,4%), ІЦ12 (сміливість у відстоюванні своєї думки, 
поглядів) ранг (-4,1%), ІЦ14 (терплячість) ранг (-1,5%), 1Ц18
(ефективність у справах) ранг (-16,8%); міра реалізації ТЦ1 (активне жит
тя) (5,9%), міра реалізації ТЦ2 (життєва мудрість) (1,9%), міра реалізації 
ТЦЗ (здоров’я) (2,3%), міра реалізації ТЦ4 (цікава робота) (10,3%), міра 
реалізації ТЦ7 (матеріально забезпечене життя) (6,3%), міра реалізації 
ТЦ8 (наявність хороших друзів) (3%), міра реалізації ТЦ9 (суспільне 
визнання) (6,2%), міра реалізації ТЦ10 (пізнання) (16,8%), міра реалізації 
ТЦ11 (продуктивне життя) (10,9%), міра реалізації ТЦ12 (розвиток) 
(12,6%), міра реалізації ТЦ13 (розваги) (-4,6%), міра реалізації ТЦ14 
(свобода) (10,4%), міра реалізації ТЦ15 (щасливе сімейне життя) (7,2%), 
міра реалізації ТЦ16 (щастя інших) (14,1%), міра реалізації ТЦ17 
(творчість) (19,5%), міра реалізації ТЦ18 (впевненість в собі) (8,6%), -  
міра реалізації 1Ц1 (акуратність) (6,4%), міра реалізації ІЦ2 (вихованість) 
(3,5%), міра реалізації ІЦЗ (високі запити) (4,4%), міра реалізації ІЦ4 
(життєрадісність) (6%), міра реалізації ІЦ5 (старанність) (8,5%), міра 
реалізації ІЦ6 (незалежність) (8,7%), міра реалізації ІЦ7 (нездатність 
прийняття недоліків у собі та інших) (-19,2%), міра реалізації ІЦ8 (осві
ченість) (3,8%), міра реалізації ІЦ9 (відповідальність) (5,3%), міра реалі
зації ІЦ11 (самоконтроль) (7,3%), міра реалізації ІЦ12 (сміливість у відсто
юванні своєї думки, поглядів) (10,2%), міра реалізації ІЦ13 (міцна воля) 
(5,9%), міра реалізації ІЦ14 (терплячість) (3,9%), міра реалізації ІЦ15 
(чесність) (5,4%), міра реалізації ІЦ16 (чуйність) (2,4%), міра реалізації 
1Ц17 (широта поглядів) (6,9%), міра реалізації ІЦ18 (ефективність у спра
вах) (8,9%); -  мотивація успіху (7%); здатність управляти собою (14,8%), 
чіткі цінності (19,3%), чіткі особисті цілі (11%), триваючий саморозвиток 
(16%), хороші навички вирішення проблеми (18,1%), творчий підхід 
(14,8%), уміння впливати на навколишніх (12,8), розуміння особливостей 
управлінської праці (10,5%), здатність керувати (13,3%), уміння навчати

(16,5%), здатність формувати колектив (12,8%); авторитарно-одноосібний 
стиль управління (-16,4%), пасивно-потуральницький стиль управління 
(-17,7%), одноосібно-демократичний стиль управління (3,1%); управлін
ський потенціал (8%); адекватність самооцінки (-19,9%), замкнутість -  
товариськість (2,2%), емоційна нестійкість -  емоційна стійкість (7,8%), 
підлеглість -  домінантність (8,7%), стриманість -  експресивність (-7,6%), 
низька нормативність поведінки -  висока нормативність поведінки (1,5%), 
боязкість -  сміливість (8,1%), черствість -  чутливість (8,4%), довірливість
-  підозрілість (-5,6%), практичність -  розвиненість уяви (4,5%), прямолі
нійність -  дипломатичність (14,5%), упевненість у собі -  тривожність 
(-19,2%), консерватизм -  радикалізм (6,3%), конформізм -  нонконформізм 
(7,7%), низький самоконтроль -  високий самоконтроль (18,7%), розслаб
леність -  напруженість (15,4%).

Аналіз показників успішності управлінської діяльності (методика 
“Аналіз своїх обмежень «Ви самі»”) до і після проведення програми 
розвитку професійної самосвідомості керівників дозволяє констатувати, 
що при rs-критерію (Спірмена) = 0,618 (на статистично значущому рівні 
р<=0,05 і rs-критерію (Спірмена) табл = 0,6021) та при t-критерію 
(Стьюдента) = 2,359 (на статистично значущому рівні р<=0,05 і t-критерію 
(Стьюдента) табл. = 2,086) статистично значущою є позитивна динаміка 
таких характеристик управлінської компетентності керівників, як чіткі 
особисті цілі, здатність управляти собою, здатність керувати, хороші на
вички вирішення проблеми, триваючий саморозвиток, уміння впливати на 
підлеглих та чіткі цінності, що свідчить про вплив розвитку професійної 
самосвідомості керівника на процес підвищення ефективності управ
лінської діяльності.

Про ефективність впливу проведеного нами формуючого експери
менту на прагнення керівників до професійного самовдосконалення свід
чить зростання відсотка управлінців із високим рівнем мотивації (з 70% до 
90%) після проходження програми розвитку професійної самосвідомості. 
Статистична значущість показників підтверджується критерієм Х2 = 
12,798 (на статистично значущому рівні р < = 0,01 і критерію Х2 критичне = 
9,21).

Після проведення програми розвитку професійної самосвідомості 
керівників спостерігається зростання відсотка управлінців, в яких вира
жений високий ступінь використання одноосібно-демократичного стилю 
керування та зменшення відсотка тих, що використовують пасивно-поту- 
ральницький та авторитарно-одноосібний стилі в управлінні. Статистична 
значущість показників підтверджується критерієм Х2 = 8,1 -  для автори
тарно-одноосібного стилю управління та Х2 = 15,35 -  для пасивно-поту-



ральницького (на статистично значущому рівні р < = 0,01 і критерію Х2 
критичне = 6,64).

Результати формуючого експерименту дозволяють констатувати, що 
програма розвитку професійної самосвідомості сприяла також зростанню 
відсотку керівників із високим рівнем управлінського потенціалу (з 73,3% 
до 86,7%). Статистична значущість показників підтверджується критерієм 
Х2 = 6,71 (на статистично значущому рівні р < = 0,01 і критерію Х2 
критичне = 6,64) (див. табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка рівня управлінського потенціалу керівників (методика 
“ Експрес-оціика управлінського потенціалу керівника”, до і після 

проведення програми розвитку професійної самосвідомості)

Управлінський 
потенціал керів

ників

До проведення програми Після проведення Пзограмн
Чоловіки Жінки Разом Чоловіки Жінки Разом

К
-с

ть %

К
-с

ть %

К
-с

ть %
К

-с
ть %

К
-с

ть %

К
-с

ть

%

1-6 низький

7-13 середній 5 26,3 3 27,3 8 26,7 2 10,5 2 18,2 4 13,3

14-20 високий 14 73,7 8 72,7 22 73,3 17 89,5 9 81,8 26 86,7
Х2 критичне = 6,64 

Р< = 0,01 6,71 6,71

Аналіз й узагальнення результатів дослідження дозволяють нам 
визначити такі наслідки проведення програми розвитку професійної само
свідомості керівників, які є показниками ефективності проведеної роботи 
з управлінцями: адекватність презентації себе керівником як професіо
нала, поліпшення внутрішнього самопочуття керівника, отримання мож
ливості ухвалювати ефективніші рішення завдяки підвищенню здатності 
до самоуправління й адекватності професійної самооцінки, ефективність 
управлінської діяльності й взаєморозуміння зі співробітниками, отриман
ня більшої свободи у взаємодії з партнерами й підлеглими, велика творча 
наповненість і новизна професійного життя.

Висновки. Таким чином, обгрунтовані в роботі теоретичні висновки 
положення та доведені до конкретних методичних рекомендацій у вигляді 
індивідуальної програми розвитку професійної самосвідомості керівника, 
реалізація яких створює передумови істотного підвищення успішності 
управлінської діяльності. Розроблені, апробовані та впроваджені заходи 
щодо підвищення рівня професійної самосвідомості керівників можуть

бути застосовані під час підготовки та підвищення кваліфікації управ
лінців.

Перспективами подальших наукових пошуків є з’ясування додат
кових методів психологічного дослідження професійної самосвідомості 
керівника та визначення можливостей використання отриманих даних у 
тренінгах із метою оптимізації діяльності управлінських кадрів.
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РОЛЬ СПІЛКУВАННЯ В НАВЧАННІ КОНСУЛЬТАНТІВ

Опольський університет, 
кафедра психології, 
Польща, м.Ополе

Діалог та активне спілкування є гарантією успішного протікання 
процесу консультування як на даний час, так і в майбутньому. Спілку
вання в навчальному процесі полягає в пошуку найефективніших способів 
освіти консультанта. Очікується, що дослідження комунікативних здіб
ностей сприятиме професійності роботи консультанта.

Ключові слова: комунікація, взаємодія, комунікативні здібності, 
консультант, міжособистісні стосунки.

Dialogue and effective communication guarantee a successful process o f  
today's and future counselling. Communication through its educational actions 
constitutes a search fo r  the most effective ways o f  educating a man, counsellor. 
It may be expected that researching communicational competencies will 
contribute to professionalize the work o f  a career counsellor.

Key words: communication, co-operation, communicative capabilities, 
consultant, interpersonality relations.

Актуальність проблеми. Значення комунікативних умінь та здібно
стей, які формують професійні якості консультанта в інтелектуальному 
плані, постійно зростає. Комунікативні вміння є особливо важливими, 
оскільки нова реальність вимагає творчих особистостей із незалежним ми
сленням. Саме тому представники цієї професії повинні вміти спілку
ватись відповідно до ситуації, а також легко встановлювати й підтриму
вати знайомства за допомогою діалогу.

Мета повідомлення: з позицій соціальної психології розкрити 
значення спілкування в навчанні консультантів.

Теоретичний аналіз проблеми. Навчання майбутніх консультантів 
є постійним процесом спілкування, в якому ми виділяємо три основні 
компоненти: адресант, адресат та повідомлення. Тому майбутній консуль
тант, який, крім іншого, буде проводити консультації, давати поради, вести 
тренінги, повинен оволодіти належними комунікативними вміннями.

Комунікативні вміння зводяться до загальних здібностей консуль
танта, а також потенційного вміння налагодити діалог з іншими [23, p. 136; 
27;2 8]. Вони допомагають задовольнити потребу вивчення інших людей 
та світу, пояснити своє розуміння (на рівні комунікації виникають різно
манітні концептуальні труднощі) та поділитись власним досвідом, погля
дами, спостереженнями. Комунікативні вміння пов’язані з відкритістю 
ставлення, що передбачає розуміння та співпрацю. На цьому етапі важли
вим є розуміння діалогу як розмови, що не має чітко встановлених мето
дичних правил. Комунікативні вміння -  це спосіб емпатичного сприйняття 
існуючих суб’єктів, обміну думками та цінностями [ЗО; 41, р.25-28].

Професійна ефективність консультанта вимірюється не лише висо
кою кваліфікацією, але й міждисциплінарними вміннями, які охоплюють і 
комунікативні [24, р.74; 25, р. 101—102; 40, р.26; 21, р.ЗЗ; 27; 28].

Здобуття консультантом комунікативних умінь відбувається через 
ефективне спілкування, висловлення особистої точки зору та повагу до 
позиції клієнта, аргументування та захист власної думки; готовність ви
слухати та сприйняти думку інших; гнучкість у пристосуванні до потреб 
та можливостей клієнта; використання нових комунікативних технологій; 
уміння проводити дискусію; відповідність між словами та жестами, які 
сприяють отриманню інформації у відповідь; впевненість у собі; вміння 
вирішувати проблеми та вести переговори [43, р.63; 2, p. 164; 44, р.266; З, 
р. 103].

Особливої уваги заслуговує той факт, що такий вид згоди є незво- 
ротним процесом, інакше кожен комунікативний акт не може розгляда
тись як категорія вміння. Спілкування є основою всієї діяльності людини. 
Процес створення повідомлення є творчою діяльністю, яка полягає у фор
муванні нового поняття й здобутті нової інформації про навколишній світ. 
Творчість повідомлення визначається якістю інформації, що передається, 
способом її презентації, а також альтернативою вибору. Людина творить у 
контакті з іншими людьми з опорою на особисте вміння висловлювати 
думки та передавати їх іншим. Основою цієї єдності є мова, яка дозволяє 
розпізнавати людей та предмети, визначаючи власну індивідуальність. 
Спілкування є основним засобом передачі суспільного досвіду. Тому си
стема людського суспільства створюється через спілкування.

Комунікативні вміння консультанта спрямовуються на клієнта в 
пошуку спільних підстав та поглядів на тлумачення реальності. Однією з 
підстав для спілкування та співпраці є діалог [15, р.412].

Бесіда консультанта є більш корисною, якщо у своїй розмові з інди
відуальним клієнтом він подає загальновідомі поняття по-новому, розви
ває нові питання та розкриває нові істини [12, р. 166].



У зв’язку з вдщеска?аним виникає питання: що таке діалог? Діалог -  
це не що інше, як розмова в повному значенні цього слова, яка ототожню
ється з основним способом спілкування. Це основний засіб спілкування; 
суб’єкти якого прагнуть взаєморозуміння, зближення та співпраці. Кон
сультація є особистим діалогом консультанта з клієнтом, спрямованим на 
вирішення проблеми. Заплановані наміри досягаються через діалог, який 
вбудований у процес консультування. Консультування є формою діалогу, 
співпраці між консультантом та його клієнтом, спрямованої на знахо
дження шляхів вирішення проблеми. Це ідеальний засіб міжособистісних 
контактів, оскільки він вимагає постановки запитань, які в сукупності з 
відповідями створюють особливу форму повідомлення, тому спостеріга
ється процес обміну інформацією. Через діалог створюються відносно 
стійкі стосунки партнерства, основою яких є взаємне щастя, розуміння та 
повага, які ведуть до співпраці. Діалог стосується певних цінностей, таких 
як толерантність, сприйняття інших, свобода, відповідальність, істина, які 
об’єднують учасників консультаційного процесу. Це поняття має подвійне 
значення: реальні події та міжособистісне спілкування становлять основу 
бесіди, розмови та дискурсу, особливо в інформативному значенні [11, 
р.161; 42, р.95-96; 4, р.327-339]. Бесіда є, без сумніву, одним із рівнів 
функціонування комунікативних умінь консультанта. Це здатність пере
бувати в діалозі з іншою особою. Важливим компонентом цієї здатності є 
знання різноманітних соціальних умовностей спілкування, що є вирішаль
ним для успішної співпраці з оточенням у пошуку розв’язання проблем 
[11, р.123; 4, р.327-339; 19, р.94-95; 20, р.13-15].

Діалог є методом пізнання, який у роботі консультанта виконує дві 
функції: пізнавальну, що дозволяє визначити духовний та розумовий світ 
клієнта, і регулятивно-нормативну, що спрямовується на підтримку су
спільних та культурних способів поведінки [11, р. 164; 42, р.97; 19, р.94; 4, 
р.327-339].

Вибір емпатичного чи конфронтаційного стилю діалогу залежить від 
вербальних та невербальних комунікативних умінь консультанта. Під час 
емпатичного діалогу консультант визначає емоційний стан клієнта. Емо
ційний зв’язок та свого роду спорідненість можливі лише при створенні 
враження “він мене розуміє”, що полегшить його самітність [26]. Невер- 
бальне спілкування може приймати форму паралельної бесіди. Контакт 
очима, вираз обличчя, постава тіла, жести, інтенсивність та інтонація го
лосу, нахиляння тіла вперед і назад учасниками ситуації -  це лише деякі 
засоби встановлення контакту та висловлення взаємних думок і намірів.

Водночас, консультанту необхідно співвідносити невербальне і вер
бальне спілкування. Невербальне спілкування є “мовою тіла”. Ми вивча
ємо цю мову ще до того, як вимовимо перше слово. Мова тіла охоплює

усмішку, схиляння голови, рух рук, зміну положення. Вона висловлює 
емоції так само, як і слова. Ми інстинктивно сприймаємо різноманітні 
сигнали мови тіла й реагуємо у відповідь [18]. Мова тіла може мати важ
ливий вплив на емоції чи навіть зміну думки.

Найважливішими елементами мови тіла є постава та рухи тіла, жести 
й паралінгвістичні засоби мовлення. Постава відображає впевненість у 
собі чи сором’язливість, жести підкреслюють сказане, а паралінгвістичні 
засоби значно підсилюють висловлювання. Сигнали мови тіла можна 
розділити на ті, що спрямовані на досягнення близькості, привабливості та 
розуміння, а також сигнали небажання та захисту [10, р .29-31].

Невербальні засоби спілкування, як ознаки підсвідомої поведінки, 
несуть багато інформації, але, на жаль, не завжди є однозначними. їх не
правильне тлумачення може призвести до багатьох непорозумінь. Невер
бальне спілкування може також не відповідати вербальному. Ця невід
повідність має значний вплив на стосунки між людьми.

Альберт Мехрабіан дослідив, що лише 7% значення повідомлення 
передається словами, 38% -  тоном голосу, а 55% -  мовою тіла. І хоча ми 
ніколи не вивчали мову тіла, ми можемо точно розпізнати деякі особливі 
рухи та жести, не залежно від національності. Думки науковців розходять
ся стосовно того, чи ці жести є вродженими, чи набутими в певному 
культурному оточенні. До таких жестів, без сумніву, належить усмішка, 
що передає щастя, нахмурені брови (стурбованість), кивання головою 
(згода) чи знизування плечима (я не знаю). Крім того, спільними для всіх 
людей є жести, які в різних країнах мають різне значення. Наприклад, 
надзвичайно популярний знак V, сформований указівним та середнім 
пальцями, який часто застосовується як знак перемоги, у Польщі та 
Австрії означає “заблудився”, в багатьох європейських країнах -  “два” 
(наприклад, напої"). Саме тому жести неможливо тлумачити без контексту, 
в якому вони застосовувались [22, р.379].

Жест перехрещених рук можна зрозуміти як знак закритості, нудьги 
чи розслаблення залежно від ситуації, наприклад, якщо чоловік спере
чається з дружиною або дивиться телевізор. Також варто знати, що сві
доме застосування невербальних сигналів може значно підвищити довіру 
до повідомлення. Якщо ми хочемо переконати когось, слід дивитись пря
мо в очі. Загальновідомо, що очі є найважливішою частиною тіла. Якщо 
ми уникаємо контакту очима, наш співрозмовник може подумати, що сло
ва не відповідають жестам, і відмовляється вірити їм [22, р.379]. Це пока
зує, наскільки важливими в міжособистісних відносинах є зір і спосіб ба
чення. Добре відомо, що з деякими людьми легше й комфортніше гово
рити, їм довіряють. Мова тіла передає набагато більше, аніж слова, які є 
лише невеликою частиною висловлювання. Звісно, слова є частиною пові



домлення, але саме постава тіла, тон голосу, вдалий наголос створюють 
контекст для успішного розуміння повідомлення. Консультант, який роз
мовляє із застосуванням відкритих жестів, не перехрещує ноги, спокійно 
дивиться в очі клієнту -  показує свій авторитет і випромінює відкритість. 
Зсутуленість, зіщулення, схилена голова, відведений погляд неприпусти
мі, оскільки все це створює бар’єри в спілкуванні й перешкоджає порозу
мінню [16; 26; 27]. Фахівці в галузі соціальної комунікації виділяють жес
ти та види поведінки, які впливають на виникнення емпатичного діалогу, 
наприклад, положення рук, яке може свідчити про емоції людини:

> Руки, перехрещені на грудях, свідчать про “закритість”, намір та 
потребу сховатися, відчуження. Таке положення вказує, як правило, що 
людину втомлює дана ситуація. Однак воно може також виявляти страх та 
почуття неповноцінності стосовно партнера з діалогу. Перехрещені на 
фудях руки та перехрещені ноги свідчать про небажання вступати в будь- 
які відносини чи контакт зі співрозмовником.

^  Перехрещені руки з піднятими великими пальцями, так званий
кошик, свідчать про зосередженість.

> Пальці, з’єднані у формі “вежі”, свідчать про самовпевненість, 
егоїзм і є невербальним сигналом про намір контролювати діалог. Жест 
так званої “піднятої вежі”, коли кінчики пальців рук підняті та з єднані, а 
великі пальці спрямовані на себе, каже: “Обережно, зараз говорю я, я 
знаю, про що говорю і маю для цього достатньо знань та влади . Опуще
на вежа”, коли з’єднані кінчики пальців спрямовуються вниз, а великі 
пальці вказують на співрозмовника, каже: “Тепер твоя черга говорити, я 
слухатиму та оцінюватиму”.

Руки, простягнуті долонями вверх, показують, що вам нема що
приховувати [26].

Є багато інших жестів, наприклад, положення пальців, які вплива
ють на хід консультаційної бесіди.

Професійний консультант може впливати на ставлення слухача. 
Серед вербальних “трюків” можна виділити [26]:

> Визнання успішності (підтвердити, що те, що клієнт зробив, є 
успішним). Ми всі любимо похвалу, компліменти, і більшість потребує 
схвалення як невід’ємної частини належного розвитку.

ї* Визнання доброї волі (схвалення його зусиль, навіть якщо не все 
було правильним). Докір може спричинити ситуацію, коли клієнт нічого 
не робить, оскільки саме тоді його не критикують.

>  Висловлення лише позитивних думок (слід уникати ситуацій, в 
яких можна сказати “ти нічого не вартий”, оскільки такі зауваження спо
нукають клієнта схилитись до негативної думки про себе).

>  Стимул усупереч невдачам. Така діяльність спрямована на під
силення діалогу. Краще сказати: “спробуй зробити, тобі може вдатись”, 
аніж зроби це! . Таким чином ми показуємо, що виклик варто прийняти.

> Визнання результатів зробленого (підтвердити, що “той не поми
ляється, хто нічого не робить”). Досвід здобувається не лише через успіхи, 
але й через невдачі. Однак невдачі можуть спонукати до нових дій і змі
нити поведінку.

Звичайно, на шляху кожної дії виникають труднощі та перешкоди. 
Комунікативні бар’єри суттєво обмежують спілкування. Найбільш поши
реними бар’єрами в спілкуванні є [29; 10, р.43-47; 5, р.37-39]:

>  Фізичні бар’єри. Одним із них є нестача часу для спілкування. Це 
призводить до непорозумінь та ігнорування співрозмовника в процесі 
здобуття інформації. Ще одним бар’єром є внутрішні та.зовнішні шуми чи 
перешкоди. Усунення цих чинників або перенесення розмови на майбутнє 
збільшують шанси кращого порозуміння.

>  Мовні відмінності є вирішальним бар’єром у спілкуванні. Вони 
виникають у ситуації, коли адресант та адресат повідомлення не завжди 
однаково розуміють одне й те ж слово. Для ефективного спілкування 
значення символів, що застосовуються, повинно збігатись. Перешкодою 
може бути вживання специфічних слів, зрозумілих лише обмеженій групі 
людей.

> Невідповідність вербального та невербального спілкування. Іноді 
невербальні повідомлення, які передаються рухами тіла, поставою, же
стами, мімікою чи інтонацією, можуть послаблювати або суперечити вер
бальним повідомленням, що перешкоджає досягненню порозуміння. Такі 
невідповідності можна усунути, усвідомивши їх існування, з застосу
ванням самоконтролю, який дає змогу уникати неправдивих повідомлень.

> Бар’єри сприйняття (відмінності у сприйнятті) та тлумачення. 
Сприйняття є надзвичайно важливим для ефективного спілкування. Пові
домлення може неправильно сприйматись реципієнтом на різних стадіях. 
Різні люди сприймають реальність з опорою на один з органів відчуттів: 
оптично, акустично чи кінетично. При отриманні лише частини інфор
мації відбувається вибіркове сприйняття. Реципієнти ігнорують нові пові
домлення, особливо якщо ті суперечать їх досвіду та знанням. Люди часто 
керуються стереотипами, бачачи та чуючи лише те, що вони хочуть поба
чити й почути. Необхідно подати повідомлення таким чином, щоб різні 
люди сприйняли його повністю та однозначно.

> Емоційні бар’єри. Емоційні вияви, наприклад, гніву, заздрості, 
страху, збентеження тощо впливають на взаєморозуміння. З одного бокуі 
вони можуть спричинити нездатність оцінити зміст повідомлення, а з 
іншого -  спровокувати захисні агресивні реакції.



> Невміння слухати. Ця проблема виникає, коли співрозмовник на
магається говорити лише про себе й хоче чути тільки про себе. Часто 
трапляється, що відправник та отримувач повідомлення чують лише себе, 
а не слухають один одного. Ефективне слухання полягає в тому, щоб 
зрозуміти наміри мовця, а не вважати, що знаєш те, що він хоче сказати. 
Реципієнт часто сприймає деталі, а не суть повідомлення. Слухаючи ко
гось не слід обмірковувати відповідь, оскільки тоді можна легко пропу
стити важливу частину повідомлення.

> Інші види діяльності. Мовець рідко контролює всіх слухачів у 
плані зосередження їх уваги на повідомленні. Деякі реципієнти зосере
джуються на речах та діях, не пов’язаних із предметом спілкування. Щоб 
привернути їх увагу, мовець може застосувати різні комунікативні засоби, 
наприклад, жарт, іронію, погрозу тощо.

>  Бар’єри ітов’язані з маніпулюванням інформацією. Вони поля
гають у свідомому та навмисному перекручуванні, фальсифікації та при
ховуванні повідомлення, а також надмірній інтенціональності, застосуван
ні маніпулювання, соціальних технологій.

>  Бар’єр перенасичення інформацією. Виникає в ситуації, коли 
реципієнт сприймає занадто деталізовану інформацію і в результаті не мо
же належно відреагувати на всі деталі. Нейтралізація можлива завдяки 
свідомому контролю цінності отриманого повідомлення й вибору найваж
ливіших деталей.

>  Відсутність зворотної реакції. Якщо відправник (мовець) не може 
перевірити те, як одержувач розкодує отриману інформацію, йдеться про 
однобічне спілкування. Двобічний обмін інформацією забирає більше 
часу, але є більш детальним, -  цей вид спілкування сприяє ясності та вза
єморозумінню. Мовець, налаштований на ефективне спілкування, бере до 
уваги зворотний зв’язок із реципієнтом.

>  Схильність до оцінки (засудження, схвалення чи несхвалення су
джень та думок інших). Що сильніші емоції, то більша ймовірність, що 
сторони оцінюватимуть себе лише з власної точки зору. Ефективності по
розуміння сприяє зворотна реакція реципієнта, коли він перефразовує, 
уникаючи в той же час оцінювання.

>  Культурні бар’єри. Обмеженість або неможливість спілкування 
можуть стати результатом приналежності відправника та отримувача до 
різних культур (субкультур). Це проблеми расової, національної та релі
гійної нетерпимості. Згладжування таких бар’єрів вимагає постійного пра
гнення до пізнання й поваги до відмінностей.

Консультанту слід ураховувати чинники, які перешкоджають розу
мінню повідомлення, та уникати їх. Такими перешкодами є [22, р.389, 
391]:

>  Недбальство -  виникає, коли відправник повідомлення говорить 
без попереднього обмірковування й висловлює те, що “спадає йому на 
думку”, чи, навпаки, коли реципієнт неуважно слухає й може не зрозуміти 
суть розмови.

>  Перекручування -  полягає у вибірковому слуханні повідомлення. 
Реципієнт вибирає лише ті частини повідомлення, які підтверджують його 
думку й ігнорує ті, які суперечать їй. Досить часто він тлумачить повідом
лення по-своєму, змінюючи зміст і потім роблячи на основі цього 
висновки.

> Надмірна зацікавленість власною особою -  симптомами є роз
мова про себе й слухання себе. У цьому випадку мовець не цікавиться 
тим, що хоче сказати його співрозмовник. Замість того, щоб зосередитись 
на інформації та на її реципієнті, мовець зосереджується на самому пові
домленні та на враженні, яке воно справить. Він говоритиме, поки співроз
мовник не зупинить його, а коли це станеться, висловлюватиме невдово
лення та несхвалення.

З* Захисна поведінка -  проявляється в надмірному хвилюванні сто
совно можливої шкоди. Така поведінка демонструється співрозмовником, 
який відчуває небезпеку, справжню чи уявну. Прояви такої поведінки 
визначаються наміром контролювати, висловлювати судження, виявляти 
впевненість чи зверхність.

>  Недостатня довіра -  може стати серйозною перешкодою в спіл
куванні, коли співрозмовник сприймається як ненадійна людина, що не 
володіє достатнім знанням предмета, повідомляє суперечливу чи непослі
довну інформацію або приховує її.

^  Ставлення до співрозмовника -  може стати проблемою у спілку
ванні, особливо якщо попередньо отримана інформація є неприємною: 
виникає ефект упередження.

>  Емоції, які виявляє співрозмовник, такі як гнів, роздратування, 
заздрість, сум чи радість, без сумніву, впливають на розуміння повідом
лення. Емоційний вияв критики мовцем викликає захисну реакцію слухача 
й може значно перешкодити порозумінню. Знервований та захоплений 
реципієнти можуть по-різному сприйняти цей факт.

Відвертість, емпатія й активне слухання є необхідними умовами 
належного протікання бесіди, взаєморозуміння та досягнення бажаного 
результату.

Відвертість передбачає вміння поділитись з іншими своїми думками, 
почуттями, поглядами та потребами. Вона вимагає втягнення в щирі та 
справжні стосунки між людьми, а також полягає в довірі та правдивості. 
Щоб відвертість стала щирою й взаємною, необхідна здатність сприймати 
підтримку інших та надавати її. Відвертість з боку одного зі співрозмов



ників сприяє відвертості іншого. Завдяки відвертості ми зменшуємо забо
ронену територію”, тим самим збільшуючи шанси на порозуміння. Вона 
зближує людей, сприяє симпатії й може перерости в дружбу.

Ще однією умовою справжнього діалогу є емпатія, тобто здатність 
поставити себе на чиєсь місце, передбачити події та відчути схожі емоції 
П,Р-461].

Емпатія як емоційно-когнітивний синдром є формою емоційної ре
акції на сприйняття значимих сигналів від оточення. Вона визначає вміння 
належним чином тлумачити значення стимулів людських емоцій, здат
ність приймати точку зору іншої людини [39, р.246—252]. Чим емпатичні- 
шим буде консультант, тим більш плідними будуть його стосунки з 
клієнтом.

Професійний консультант у своїй роботі неминуче оволодіє здатні
стю до емпатії. Вона проявляється не лише в слуханні, спостереженні та 
спілкуванні з клієнтом, але перш за все в розумінні. Допомогти в цьому 
можуть контакт очима, вираз обличчя, фізичне наближення, відповідний 
тон голосу, коротке висловлення згоди, невербальні реакції [8, р.70].

Емпатія є вродженою властивістю особистості, яка дає змогу перебу
вати в емоційній гармонії з іншими людьми [6, p. 105]. Це змога перейня
тися почуттями клієнта. Емпатичне ставлення передбачає автоматичні 
реакції: коли хтось потребує допомоги, інша людина автоматично відчу
ває те ж саме, й ефективною реакцією буде надання допомоги й підтрим
ки. Можна з упевненістю сказати, що емпатія є здатністю подивитись на 
себе очима іншого. Ось чому ця риса настільки важлива в міжособистіс
них стосунках.

Невід’ємною частиною емпатії є самоосмислення. Чим краще люди
на усвідомлює власні емоції, тим краще розуміє почуття інших, уміє спів
чувати, тобто бере активну участь в їх емоційному житті [9, р.412-413]. 
Можливість відчувати почуття інших людей свідчить про наявність емо
ційного мислення та людяності, оскільки дружні стосунки з іншими людь
ми є результатом здатності співпереживати.

Емпатичні стосунки, які ґрунтуються на розумінні почуттів та 
емоцій інших, найбільш імовірно передбачають дружню та щиру відпові
дальність за інших, терпимість до слабшого, приниженого та ображеного.

Емпатія заохочує діяти за певними моральними правилами. Вона 
сприяє успішності міжособистісних стосунків та керує суспільними відно
синами. Високорозвинута емпатія не може існувати без самоосмислення, 
вміння передати та контролювати почуття.

Емпатію можна виявити за допомогою: правильного розуміння мови 
тіла (виразу обличчя, тону голосу, жестів), співчуття, здатності виявляти

емоції, уважного слухання, коли хтось потребує духовної підтримки, уни
кання поведінки, яка висловлює засудження чи критику.

Для деяких професій емпатичні здібності є особливо необхідними. 
Однією з таких професій, без сумніву, є професійне консультування.

Здатність до емпатії є вирішальним чинником у відносинах консуль
танта з клієнтом, оскільки вона допомагає налагодити контакт між співро
змовниками. Вона допомагає консультанту відчути співчуття до клієнта, 
сприймати ситуацію з його точки зору та відчути подібні емоції. Але це 
можливо лише завдяки уважному слуханню того, що каже клієнт, розу
мінню його світу, проблем і турбот.

Слухаючи клієнта, консультант повинен бути повністю відкритим. 
Слухання полягає в образному сприйнятті досвіду, бажань, світогляду та 
самоусвідомлення іншої особи в процесі взаємного спілкування. Чим 
емпатичнішим буде консультант, тим кращими будуть його стосунки з 
клієнтом. Зосередження на клієнті, уникання упередження та суджень є 
необхідними умовами консультування належним чином. Такий вид слу
хання дає консультанту змогу більше дізнатися про клієнта, визначити 
його освітні та професійні нахили і в результаті дати більш ефективну по
раду. Поверхневе знання клієнта без застосування емфатичних здібностей 
ніколи не допоможе визначити суть проблеми.

Ще однією перевагою емпатичного ставлення консультанта є здо
буття довіри клієнта. Загальновідомо, що людина, яка відчуває розуміння 
та схвалення, швидше довіриться.

Професійний консультант може застосувати свої емпатичні здібності 
ефективніше та з більшою легкістю, якщо знатиме основні деталі біогра
фії клієнта. Наявність інформації про майбутнього клієнта, знання його 
особистості та професії може допомогти вникнути в ситуацію клієнта й 
дати йому ефективнішу пораду.

Необхідно зазначити, що належне консультування неможливе без 
емпатичних здібностей консультанта. Варто наголосити, що емпатію не 
слід плутати з ототожненням себе із клієнтом. Проникнення у світ клієнта 
не може викликати подібних емоцій у консультанта, оскільки вони 
притаманні саме клієнту (сльози, агресія чи озлобленість). Надмірне ото
тожнення себе з клієнтом унеможливить раціональну пораду і в результаті 
створить перешкоди для ефективного вирішення проблеми. Емпатичні 
знання полягають не в перейманні почуттів клієнта, а в застосуванні їх для 
підтримки й допомоги, не вдаючись до імітації.

Г.Еган запропонував 13 порад для належного застосування емпатії, а
саме:

1. Пам’ятайте, що ідеальна емпатія є способом життя, а не лише 
елементом роботи чи способом спілкування.



2. Сприймайте психологічні та фізичні сигнали, під час слухання 
визнавайте точку зору клієнта^

3. Намагайтесь відкинути всі власні судження та упередження, 
співчувайте клієнту.

4. Коли клієнт говорить, слухайте в першу чергу важливу інфор
мацію.

5. Сприймайте вербальну та невербальну інформацію в контексті.
6. Давайте часті,але короткі відповіді.
7. Проявляйте гнучкість та невимушеність, не квапте клієнта.
8. Звертайте увагу клієнта на найважливіші питання за допомогою 

емпатії.
9. Повільно підводьте до вияву прихованих емоцій та пояснення 

делікатних питань.
10. Давши відповідь, уважно слідкуйте за реакцією, яка підтвердить 

або заперечить правильність відповіді.
11. Слідкуйте, щоб ваша емпатична реакція допомогла клієнту 

зосередитись на роз’ясненні важливих моментів.
12. Звертайте увагу на сигнали, що вказують на роздратування чи 

опір клієнта, спробуйте виявити їх причину: неточність чи надмірна точ
ність вашої реакції.

13. Завжди пам’ятайте, що, хоча здатність встановити стосунки на 
основі емпатії і є важливою, це не єдиний спосіб допомогти клієнту розіб
ратись у собі та своїй проблемі й ефективно вирішити її в майбутньому [7, 
p. 159; 45, p. 104].

Дуже важливо, щоб консультанти дотримувались цих порад, оскіль
ки неналежне застосування емпатії може завдати шкоди співрозмовнику. 
Правильне застосування емпатичних здібностей визначається виконанням 
таких умов:

>  Неегоїстичне співчуття до внутрішнього світу іншої людини, 
готовність надати підтримку повинна переважати над прагненням стати 
найкращим представником своєї професії.

>  Багатий внутрішній світ консультанта, який дасть йому змогу 
уявити, що відчуває клієнт.

>  Внутрішнє розуміння того, що всі люди різні, але не гірші за 
інших.

>  Повне відкидання власних проблем та повсякденних турбот.
>  Відсутність передбачення -  необхідно слухати, що каже клієнт, а 

не робити зайві припущення.
Співпереживання є необхідною умовою, щоб допомогти клієнту. 

Емпатія дає змогу пізнати не лише інших людей, але й самого себе. Ми 
більш відверті з тими людьми, які володіють емпатичними здібностями,

оскільки усвідомлення того, що нас розуміють, переважає над почуттям 
страху перед нерозумінням.

Емпатія є особливою формою міжособистісного спілкування, яка 
складається з когнітивного та емоційного компонентів. Когнітивна емпа
тія полягає в розумінні становища та почуттів іншої людини завдяки вмін
ню сприймати її точку зору. А емоційна емпатія полягає у співчутті до 
переживань іншої людини [13, р.198-199; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39, 
р.246-253]. У процесі емпатичних стосунків, які грунтуються на співчутті 
до переживань іншої людини, найбільш імовірно виникне відчуття друж
ньої та щирої відповідальності за інших і терпимість до слабшого, прини
женого й ображеного.

У діалозі між консультантом та клієнтом важливим є також активне 
слухання, яке сприяє налагодженню тісніших стосунків між суб’єктами. 
Чинниками активного слухання є такі риси консультанта, як об’єктив
ність, відвертість, терплячість. По-справжньому емпатичне активне слу
хання зближає клієнта й консультанта, створює відчуття довіри та порозу
міння. Уважне слухання того, що каже клієнт, є виявом прихильності та 
поваги. Для консультанта важливо пристосуватися до клієнта і в резуль
таті цього досягти розуміння та сприйняття його моделі світобудови. 
Активне слухання створює мотивацію до дії, а також послаблює негативні 
емоції, викликані несприятливими ситуаціями. Ефективне слухання є 
провідником до вияву емоцій, реалізації потреб і толерантного ставлення 
до відмінностей, уникаючи при цьому звинувачень та погроз [30, р.23; 10, 
р.35-38]. Слухання означає дослідження істинної суті іншої людини, що 
передається словами та невербальними засобами спілкування.

Діалогічна модель спілкування повинна заохочувати людей актив
ніше просити поради в процесі консультування, таким чином збільшуючи 
його ефективність. У процесі діалогу людина, яка прийшла за порадою, 
звертає особливу увагу на інтелектуальні здібності консультанта, його 
рівень знань, відданість роботі, ясність та зрозумілість його зауважень. 
Діалог вимагає взаємного схвалення, прихильності, поваги, чесності, від
вертості, тактовності, добору слів. Він не терпить зверхності, брехливості, 
хизування, байдужого співіснування. Діалог -  це розмова “без маски”. 
Якщо ми хочемо надати підтримку клієнту за допомогою діалогу, необхід
но оволодіти вмінням активного та терплячого слухання, говорити зрозу
мілою для обох мовою, уникати таких помилок, як керування, авторитет
ний тон, постановка діагнозу та недооцінювання.

Висновки. Діалог є основною й бажаною формою спілкування в 
консультувати. У процесі консультування взаємодія в спілкуванні дося
гається за умови встановлення партнерських стосунків в атмосфері друже
любності, правдивості, прихильності та відкритості у сприйнятті імпуль



сів. Визначальним чинником міжособистісної парадигми інтерактивного 
спілкування є те, що в процесі спілкування партнери діляться інформа
цією, щоб досягти порозуміння. Особливого значення цей чинник набуває 
в консультативній практиці, оскільки взаємне розуміння намірів, як влас
них, так і партнера визначає ефективність взаємних дій, які також визна
чаються впливом та інтеграцією. Консультант може також впливати на 
клієнта за допомогою власного авторитету та щирості.

Наразі консультант повинен виконувати роль людини, яка спонукає 
інших до діяльності, яка допомагає усвідомити особисті інтереси, що в ре
зультаті сприяє творчому розвитку особистості. Він повинен створити 
оптимальні умови для вияву вмінь та здібностей, бути творчим, допит
ливим, знаходити нові методи та рішення в консультуванні, постійно удо
сконалювати свою роботу й пристосовуватись до сучасних вимог освіт
нього та професійного ринку.

З огляду на вищесказане, у процесі навчання консультантів “необ
хідно звертати їх увагу на створення власного професійного шляху, а не 
виконання нав’язаних їм дій.

Стосунки консультанта з клієнтом мають бути насамперед ясними та 
зрозумілими для клієнта. Люди повинні чітко висловлювати свою думку, 
якщо вони спроможні та мають намір подати інформацію. Іншими слова
ми, необхідно дати іншим зрозуміти, що відбувається з нами: що ми очіку
ємо від інших; як ми тлумачимо вчинки інших; що нам подобається й не 
подобається; що ми плануємо; як ми бачимо інших [3, р.106—107].

Спосіб взаємодії учасників спілкування є основним чинником 
успішних суспільних відносин, які набувають форми обміну інформацією, 
консультації, зустрічі, переговорів або відбуваються в рамках певних 
освітніх процесів. Спосіб розуміння повідомлення учасниками, а також їх 
ставлення до рівня підготовки повідомлення для реципієнта, не вирішує 
процес та наслідки взаємодії, але має вагомий вплив на цей процес.

Лише партнери, які володіють рівноцінними комунікативними здіб
ностями, можуть впливати один на одного й активно спілкуватись між 
собою, оскільки вони керуються спільними нормами і правилами. Ось чо
му важливо брати до уваги комунікативні здібності, досвід, знання та 
здатність тлумачити співрозмовника.

Усі комунікативні дії консультанта в процесі консультування пере
втілюються в практику. Взаємодія між консультантом та клієнтом консо
лідує спосіб спілкування і, зокрема, сприяє розвитку важливих умінь для 
встановлення та покращення відносин із навколишнім світом. Усі незнач
ні та вагоміші навички і вміння складаються в характерні риси, які є ча
стиною комунікативних здібностей консультанта. їх нестача призводить 
до порушення спілкування в процесі консультування.
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У статті розглядаються соціально-психологічні аспекти формуван
ня злочинної субкультури. Розкривається поняття “кримінальна субкуль- 
тура”, аналізуються соціально-психологічні особливості поведінки засу
джених у  злочинних групах.

Ключові слова: субкультура, кримінальна субкультура, пенітен
ціарна субкультура, середовище засуджених, дезадаптація.

Social-psychological aspects o f  criminal subculture formation are 
elucidated in the article. Concept o f  “criminal subculture ” is revealed, social- 
psychological peculiarities o f  convicted person's behavior in criminal groups 
are analyzed.

Key words: subculture, criminal subculture, penitential subculture, 
convicted persons ’ surrounding, breach o f  adaptation.

Актуальність проблеми. Особистість у своєму життєвому циклі ру
хається не тільки вгору, набуваючи нових якісних і кількісних характе
ристик. Процес соціалізації передбачає й низхідні форми соціальної мо
більності, які проявляються в регресивному розвитку особистості, девіант- 
ній поведінці, аж до підпадання під вплив нормативного поля криміналь
ної субкультури й скоєння злочинів. Наявність певних негативних чин
ників у реальному житті призводить до зростання в суспільстві відповід
них їх проявів -  зниження якості фізичного, інтелектуального та культур
ного розвитку, наркоманії, алкоголізму, злочинності, формування негатив
них субкультур. Соціально-економічна криза, інфляція, руйнування ідеа
лів, моральних цінностей, переконань, суттєві негативні зміни в способі
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думки.ц діяльності, матеріальні та фінансові труднощі, знецінення люд
ської гідності, людського життя, свободи особистості сприяють розвитку 
специфічної кримінальної субкультури, яка проявляється, як правило, у 
негативному ставленні до існуючих моральних і правових норм суспіль
ства. Таким чином, спостерігається підвищений науково-практичний інте
рес до поведінки індивіда в умовах кримінальної субкультури з боку пси
хологів, правників, соціальних працівників, педагогів.

Мета статті: розглянути соціально-психологічні особливості форму
вання кримінальної субкультури та проаналізувати вплив пенітенціарного 
соціуму на поведінку осіб, засуджених до позбавлення волі.

Результати теоретичного аналізу проблеми. У науковій літературі 
під “кримінальною ідеологією” розуміють систему злочинних поглядів та 
ідей. Така ідеологія проявляється в субкультурі злочинного світу й реалі
зується через злочинні інститути. Такі інститути являють собою стійкі 
традиції, суспільні встановлення, ритуали, обряди, правила поведінки, які 
виступають важливою умовою життєдіяльності, збереження згуртованості 
й регулювання групової кримінальної поведінки осіб. Під субкультурою 
розуміються малі культурні світи -  система цінностей, установок, спосо
бів поведінки й стилю життя [5].

За останні роки з’явилося багато наукових праць (Ю.К.Александров,
В.М.Анісімова, Ю.М.Антонян, Г.Ф.Хохряков, О.М.Костенко, Я.М.Шев- 
ченко, М.М.Якушин та ін.), присвячених вивченню явища кримінальної 
субкультури в суспільстві, динаміки поведінки індивіда в умовах кримі
нальної субкультури, шляхам виходу особистості з-під впливу криміналь
ної субкультури та ін.

Ю.К.Александров уважає, що кримінальна субкультура -  це спосіб 
життєдіяльності осіб, що об’єднались у кримінальні групи й дотримують
ся певних законів і традицій [1].

На думку Т.В.Бондар, субкультура формується під впливом таких 
факторів, як вік, етнічне походження, місце проживання, релігія тощо [2].

Кримінальна субкультура є найбільш шкідливою й небезпечною для 
суспільства, оскільки її цінності формуються з урахуванням таких чин
ників:

-  наявність широкого поля діяльності й можливості для самоствер
дження й компенсації невдач, які особа зазнала в суспільстві;

-  безпосередньо процес злочинної діяльності, що включає в себе 
ризик, екстремальні ситуації й часто здається привабливим, таємничим і 
незвичайним;

-  зняття багатьох моральних обмежень;
-  відсутність заборони (табу) на будь-яку інформацію, в тому числі 

й інтимного характеру.

бйступаючи частиною цілісної національної культури, субкультура 
містить яскраво виражені відмінні риси, які відіграють особливу роль в 
об’єднанні конкретної категорії людей. Субкультура -  результат постійної 
взаємодії людей, яка відбувається в особливих умовах. Кримінальна суб
культура, хоча й пов’язана із Цінностями, пануючими в суспільстві, як 
правило, знаходиться з ними у протиріччі. Сприймаючи субкультуру зло
чинної групи, суб’єкт, який до неї потрапив, ніби звільняється від інших 
соціальних заборон і, більше того, саме їх порушення частіше за все й 
становить норму кримінальної субкультури [9; 10].

Кримінальна субкультура, яка виникла стихійно, існує й підтриму
ється тому, що є верстви населення, для яких вона вигідна.

Соціальна шкода кримінальної субкультури полягає в тому, що вона 
виступає механізмом згуртованості злочинних груп, ускладнює, деформує 
або блокує процес соціалізації особистості, а також стимулює криміналь
ну поведінку індивідів.

Потрапивши в злочинне середовище, людина втрачає набуті попе
редні соціальні зв’язки. їх замінюють нові соціальні взаємодії з особами, 
які скоїли злочини та відбувають покарання.

У місцях позбавлення волі спостерігається включення засудженого 
до нового колективу закритого типу, відбувається взаємодія, контактуван
ня з іншими засудженими. Відбування покарання в місцях позбавлення 
волі пов’язане зі зміною людської поведінки. Соціальна ізоляція негатив
но впливає на психіку особи, яка відбуває покарання: проявляються агре
сивність і ворожість у міжособистих стосунках, загострюються конфлікти 
між засудженими. Суворий побут установ виконання покарань, екстре
мальні умови існування сприяли формуванню своєрідних регуляторів від
носин -  звичаїв і традицій злочинної сфери [3].

Позбавлення волі змінює звичний уклад життя індивіда, його пове
дінку, особистісні прояви.

Як наголошує В.О.Коновалова та В.Ю.Шепітько [5], перебування в 
місцях позбавлення волі пов’язане з такими негативними явищами, як:

1) дезадаптація -  неможливість звикнути до ізоляції від суспільства, 
нових умов життя;

2) десоціалізація -  трансформування позитивних якостей особи за
судженого в негативні (прийняття вимог кримінального світу, зіставлення 
своєї поведінки зі злодійськими традиціями тощо).

Соціально-психологічна дезадаптація мбже проявлятися не тільки в 
поведінковому плані, але за певних умов доволі сильно пригнічує людину, 
викликаючи в неї тяжкі душевні переживання. Депресії, психосоматичні 
захворювання, суїцидальні спроби -  це все наслідки й прояви соціально- 
психологічної дезадаптації.



Більшість дослідників зазначає, що в умовах різкої зміни життєвої 
ситуації людини, зміни її соціального та культурного оточення відбу
ваються інтерперсональні зміни, коли перед особистістю постає проблема 
вибору мотивів, орієнтації власної поведінки [,4,].

В умовах ізоляції від суспільства кардинально змінюється психіка 
людини, протікання психічних процесів набуває певної специфіки. Люди
на в такій ситуації на довгий час утрачає культуру і її психіка починає 
проявлятися в особливому “субкультурному” вигляді.

Пенітенціарний соціум впливає на розвиток кримінальних устано
вок, утрату людиною різноманітних культурних норм поведінки.

На думку О.М.Писарева [9], більшість засуджених, які відбувають 
покарання, підпорядковуються прийнятним неформальним нормам, які на 
певний час стають провідними регуляторами соціальної поведінки. Уна
слідок переважання в кримінальному середовищі неформальних правил, 
людина психологічно й соціально випадає з рамок культури, стає безпо
радною перед впливом з боку індивідів, які мають яскраво виражені 
кримінальні установки. Таким чином, формується пенітенціарна субкуль
тура, яка є сукупністю духовних і моральних цінностей, які регламенту
ють та неофіційно впорядковують життя засуджених у місцях позбавлення 
волі.

Багато дослідників (Л.Е.Орбан-Лембрик, В.О.Коновалова, В.Ю.Ше- 
пітько, Г.М.Федоришин) наголошує на сильному стресогенному впливі 
тюремної субкультури, яка визначає ті зміни, які відбуваються в житті 
осіб, засуджених до позбавлення волі як під час відбування покарання, так
і після звільнення.

Переживання, пов’язані з входженням людини в нове, зокрема пені
тенціарне середовище, викликають неприємне здивування або шок, част
ково від несподіванки, частково тому, що можуть призвести до негативної 
оцінки своїх власних особистісних якостей.

Соціальному середовищу засуджених властиві певні цінності, прин
ципи й норми, на основі яких утворюються різноманітні неформальні гру
пи, а також окремі категорії засуджених, які займають у них різні позиції. 
В основі об’єднання засуджених у ті чи інші групи лежить їх орієнтація на 
такі важливі людські якості та цінності, як власне “Я” та цінність тієї 
групи, до якої він належить. Приналежність кожної особи до тієї чи іншої 
неформальної групи, а також становище в ній визначаються його ставлен
ням до режиму, праці, виховних заходів та інших засобів виправлення, 
суттєво впливають на зміст міжособистісних відносин.

У місцях позбавлення волі формується специфічна система взаємин 
між засудженими -  так звана “в’язнична культура”, яка має геометричний 
характер. Її особливостями є строго структурована ієрархія взаємин із

поділом на групи, які взаємодіють між собою за принципом піраміди, 
коли верхні підпорядковують собі нижніх. Це призводить до того, що, 
згідно з кастово-клановим розподілом, кожен член “спільноти” наділений 
відповідним соціальним статусом. Невід’ємним атрибутом є також 
блатний жаргон, символічні татуювання, специфічні ритуали, які не 
позбавлені ореола містичності, відповідна система “неписаних правил”, 
які не декларуються, не розголошуються, належним чином приховуються 
від зовнішнього світу та, попри це все, визначають основні принципи по
ведінки. Виникнення цих специфічних феноменів можна пояснити необ
хідністю виживання в умовах середовища, де різноманітні форми насиль
ства, “закони джунглів”, реальна загроза життю мають визначальний 
характер [10].

У кримінальній субкультурі досить поширеним явищем є страти
фікація -  умовний груповий поділ кримінальної спільноти, що здійсню
ється самими засудженими.

ВЛ.Васильєв, Л.Е.Орбан-Лембрик, В.В.Кощинець, Г.М.Федоришин 
виділяють такі страти в середовищі осіб, засуджених до позбавлення волі:

1) лідери -  особи, які посідають позицію лідера, користуються всіма 
благами та привілеями. Вони здійснюють контроль за поведінкою всіх 
членів злочинної спільноти, вирішують конфліктні ситуації, карають 
“зрадників”;

2) нейтральні -  являють собою так звану “мовчазну більшість”, яка 
віддає перевагу навчанню, праці, гарній поведінці, поводить себе відпо
відно до встановлених у групі норм;

3) співробітники з адміністрацією -  особи, які користуються поблаж
ливістю адміністрації для досягнення основної мети -  якнайшвидшого 
досягнення свободи;

4) порушники або “знехтувані” -  особи, які виконують усю чорну 
роботу й беззаперечно підкоряються іншим. До цієї групи належать люди 
з ослабленою морально-вольовою регуляцією, морально опущені. Таким 
засудженим найважче пристосуватися до умов соціальної ізоляції.

Іншу класифікацію груп засуджених запропонував І.В.Косенко. Він 
виділяє такі неформальні групи засуджених [7]:

• Групи з позитивною спрямованістю (у деякій юридичній літера
турі вони називаються “нейтральними”, а в кримінальному середовищі -  
“мужики”), які можуть об’єднувати засуджених, пов’язаних духовними 
інтересами, спільністю поглядів. Це найбільш чисельна група. Її пред
ставники прагнуть не вступати в тісні контакти із засудженими негативної 
спрямованості, але в той же час утримуються від активного співробіт
ництва з адміністрацією установи.



Серед цінностей “нейтральні” виділяють свободу, а також ті засоби, 
які сприяють скорішому її досягненню: праця, успішне навчання, зразкова 
поведінка.

• Групи з негативною спрямованістю поведінки, які включають у 
себе в основному осіб, які дотримуються “злочинної романтики” й знають 
один одного за спільними злочинами. Такі групи протиставляють себе 
колективу, порушують режим утримання. Вони розглядають себе як осіб, 
які покликані захищати, на їх погляд, інтереси певної групи засуджених, 
прагнучи показати себе поборниками справедливості. Це необхідно їм для 
того, щоб досягти підтримки з боку інших засуджених.

• Групи з невизначеною спрямованістю, які в основі свого утво
рення мають різні причини й також різноманітні за своєю структурою, 
знаходяться у своєрідній ізоляції від загальної маси засуджених. Специ
фічне відчуження таких засуджених відбувається тому, що вони пору
шили норми поведінки, вироблені неформальною групою засуджених, або 
тому, що в них спостерігаються негативні схильності, поганий зовнішній 
вигляд, прояви слабоумства тощо. Такі особи неадаптовані до умов вип
равних колоній, виключені з нормальних взаємовідносин більшістю 
засуджених.

Склад кожної з груп неоднорідний. Серед осіб, які належать до гру
пи з негативною спрямованістю, виділяються лідери, які тримаються, як 
правило, замкнуто. Зв’язок із засудженими здійснюється через посеред
ників. У таких групах є також засуджені, які слідкують за виконанням 
рішень групи, за виконанням санкцій, які передбачені правилами, вироб
леними самими засудженими. Іноді такі особи виконують і функції посе
редників. У такій групі є засуджені, які добре знають норми внутрісі- 
мейного життя неформальних груп, відрізняються вмінням орієнтуватися 
в складних екстремальних ситуаціях. Частіше за все, це особи, які раніше 
відбували покарання.

Третя група складається частково з колишніх представників інших 
груп. Вони мають слабкі позитивні соціальні зв’язки з попередніми ро
бочими колективами. Саме тому в них слабко виражені орієнтації на таку 
важливу для всіх засуджених цінність, як свобода. Ці орієнтації послаб
люються ще й тому, що, знаходячись на волі, вони часто вели маргі
нальний спосіб життя. Вироблена в неформальній групі норма поведінки 
щодо засуджених перетворюється на норму-заборону, і допомога їм 
надається тільки у виняткових випадках.

Стосунки між учасниками базуються, передусім, на злочинній осно
ві, злодійських традиціях і звичаях, емоційна сфера спілкування є друго
рядною або ж зовсім відсутня. Разом із тим культивуються афективно- 
імпульсивні форми індивідуальної поведінки (зухвалість, цинізм щодо

Оточуючих, п’янство та гуляння), що є проявом спотвореного прагнення 
до самоствердження, уявної вищості, зневаги до особистості, а також 
глобального конфлікту з усією системою соціальних відносин. Виразно 
прослідковується ідентифікація (ототожнення) особистості З фупою, 
внаслідок чого ще більше деформується уявлення про загальнолюдські 
норми й цінності. У структурі особистісних якостей діагностується неаде
кватна самооцінка, акцентовані та психопатичні риси характеру, висока 
тривожність, імпульсивність і демонстративність, емоційна нестійкість 
тощо.

Серед осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, 
існує свій, неформальний поділ на касти: група “блатних”, “група “му
жиків” та група “опущених” [ 1 ].

Вибір кримінальної кар’єри для групи “блатних” як основного засо
бу існування, досягнення задоволення власних бажань будь-якою ціною 
без огляду на інтереси оточуючих, абсолютна переконаність у власній 
правоті, безцеремонне використання інших у власних цілях, намагання 
підкоряти собі, роблячи залежними близьких людей, та цілий ряд інших 
специфічних рис, які тривалий час могли залишатися латентними в соціу
мі -  повною мірою “розгортаються” в умовах позбавлення волі й роблять 
їхніх носіїв “господарями ситуації” . Таким чином, зовнішні рамкові умови
-  позбавлення волі -  активізують процеси переміщення агресії на оточу
ючих.

“Мужики” не ідентифікують себе з кримінальним світом та його 
традиціями. Основний мотиваційний компонент їхнього існування поля
гає в тому, щоб відбути покарання й повернутися до нормального життя. 
Вони досягають цього за рахунок самоізоляції, замикання в собі, надконт- 
ролю, пригнічення афектів. У такий спосіб нормальні захисні механізми -  
ізоляція афекту, раціоналізація, інтелектуалізація тощо -  досягають рівня 
патологічної організації структури особи.

Для “опущених” основною стрижневою проблемою є нездатність 
утримувати тривалі стабільні стосунки з оточуючими. Через свої характе
рологічні особливості вони постійно потрапляють у складні ситуації, де в 
кінцевому результаті стають крайніми, за що їх карають згідно з існу
ючими неписаними правилами. Через свої преморбідні особливості вони 
“запрограмовані, щоб їх опускали”. Існуючи протягом тривалого часу в 
ролі постійної жертви, не отримуючи кваліфікованої допомоги, якої одно
значно потребують, будучи нездатними самотужки розірвати замкнене 
коло, в яке потрапили, вони лише загострюють свої патологічні риси.

Кримінальна субкультура в місцях позбавлення волі має свою спе
цифічну структуру (за Ю.К.Александровим) [1]:



1. Стратифікаційні елементи. Проявляються в закріпленні статусу 
того чи іншого члена злочинної спільноти. Сюди відносять прописку, як 
спосіб визначення статусу окремої особи в системі стратифікації, наяв
ність прізвиськ, татуювань, окремих привілеїв в окремих осіб.

2. Поведінкові атрибути. Сюди відносять злодійські закони, тюремні 
закони, правила й традиції злочинного світу. За допомогою цих законів і 
традицій регулюються взаємовідносини в поведінці в кримінальних спіль
нотах.

3. Комунікативні атрибути. Сюди належать кримінальний жаргон 
(арго), спеціальні жести, татуювання.

4. Економічні атрибути. Принципи надавання матеріальної допомоги 
виступають матеріальною базою кримінальних спільнот, їх згуртованості, 
подальшої криміналізації, розширення свого впливу на різноманітні сфе
ри, надання допомоги.

5. Сексуально-еротичні цінності. Особливе ставлення до осіб як 
протилежної, так і своєї статі.

6. Тюремна лірика, яка виражається, в основному, в піснях, віршах.
7. Відношення до свого здоров’я проявляється залежно від ситуації, 

тобто від того, що є вигідним на даний момент: від симуляції хвороби, 
самокаліцтва до наполегливого заняття різними видами спорту.

8. Алкоголізм, наркоманія і токсикоманія -  виступають як засіб 
“згуртованості”, самоствердження й розвантаження.

Субкультура в місцях позбавлення волі має свою систему норм, які 
виникають у безпосередніх міжособистісних стосунках засуджених (за 
Г.М.Федоришин) [10]:

1. Норми, що мають форму традиції.
2. Норми, що мають форму правил (зміст, обсяг та послідовність

дій).
3. Норми, що мають форму групового нормативу (накази, заборони, 

дозволи, які досить часто не відповідають нормам суспільної моралі).
4. Норми, що мають форму етикету, моди.
5. Норми, що мають форму групових цінностей (кругова порука, 

відданість кримінальним традиціям, дотримання законів кримінального
світу).

Слід відмітити, що кримінальна субкультура надзвичайно консерва
тивна, підвищення статусу її членів відбувається дуже рідко.

Досить часто в установах виконання покарань серед засуджених 
утворюються так звані сім’ї, які складаються з двох, а іноді п’ятьох-шіс- 
тьох осіб. Така “сім’я” відповідає за виконання й розподіл господарчих 
функцій, здобування й розподіл матеріальних благ.

Сам факт засудження людини пов’язаний із дезадаптацією значної 
кількості людей, яка викликає нервове потрясіння, посилює їх відчу
женість у суспільстві, а в результаті — подальшу криміналізацію особи
стості.

Висновки. Боротьба з негативними проявами кримінальної субкуль
тури повинна стати одним із найважливіших завдань держави, органів та 
організацій, науковців, що займаються профілактикою злочинності в 
суспільстві. Активна, систематична робота, спрямована на правильну со
ціальну орієнтацію асоціальних груп населення, з метою розвинути в них 
повагу до суспільства, почуття відповідальності за власні дії та вчинки 
неодмінно дасть позитивні результати.
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