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Л і і і к і і  І .а г у х а  О епсіег К ев е а г с Ь  М еіК ск1о 1о(>у іп Л е  М осіегп  ХУогІсі: А п  Іпсііу іс іиаГа

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

УДК 159.9:316.6 Ьагуха 2акгаі

СЕШ ЕК КЕ8ЕАКСН МЕТНОООЬОСУ Ш ТНЕ МОБЕІ^Ч \¥ОКЬО: 
АN ІШ ІУ т іІА Ь  8 С Е ^ Е К  ЕXРЕШЕNСЕ

У статті обгрунтовано необхідність пошуку нової методологічної основи 
дослідження гендеру у  сучасному світі. Розкрито роль теорії соціального конструктивізму у  
досліджені різних гендерів. Обгрунтовано поняття «гендерного досвіду особистості», що 
дочноляє вивчати особистість через її суб'єктивну репрезентацію. Розглянуто геидерний 
досвід особистості як соціокультурний конетрукт, що створюється в процесі соціальної 
ишсмодії на мікро-, мезо-, макро- рівнях. Розкрито структуру гендерного досвіду як  
системи інтерпретативних схем, концептів, проаналізовано особливості їх формування.

Ключові слова: гендерний досвід, соціальний конструктивізм, гендерна ідентичність, 
і иціо-культурний досвід, інтерпретативні схеми.

ТИе агіісіе сіеаїх \\'ііН Іке гехеагск теїНосіоІо^у <){ успсіег іпсііуіііиаі ехрегіепсе. І! іх 
\\гчипсіесі Іке песеххіїу о//тсІіп£ а пеп’ т еїкоМ о^у /о г  Іке хшсіу о/$>епсІег іп (Не тосіегп когШ. 
Ошііпех Іке гоїе о /  іке ІІіеогу о /  хосіаі сопхіпісііопіхт іп іпІегргеііп£ §епс1ег і/ іх &ппт(іе(1 
іпітсіисііоп Іо ІІіе хсіепіі/іс апаїухіх о /  іке еопсері о /  "£епііег іпЛ\'ісіиа! ехрегіепсе." Ап 
іпііі\’Шиа1 ’х £епс1ег ехрегіепсе іх іпіегргеїеіі ах а хосіо-сиїїигаї сопхігисііоп ікаї іх Іке гехиіі о /  
тиіиаі іп/Іиепсе о/кшпап ’х хиЬ]ес1і\’е апсі оЬ]есП\'е геаіиіех. Ткіх іпсііуісііші ’х £епс!ег ехрегіепсе 
іх /оппес/ іп Іке ргосехх о/хосіаі іпіегасііоп. Ткеге іх а п'коіе хухіет о /  іпіегргеїіуе хскетах апсі 
сопсеріх іп Іке хігисіиге о/китап ’х у,епсіег ехрегіепсе.

КеуюогАх: §епсІег ехрегіепсе, хосіо-сопхігиеітхі, . £епс1ег ісіепШу, хосіо-сиїїигаї 
і ’хрегіепсе, іпіегргеїіуе хскетах.

8 іаІетеп ( оґ іЬе ргоЬІет. ТЬе тосіегп шогісі оґґегз сііґґегепі цепсіег раїїегпз 
оґ сопіехіиаі паїиге, аз іЬеу аге сіеіегтіпесі Ьу цепсіег зсЬетаз оґ іЬе сиііиге ог
соттипііу  іЬеу аге ґогтесі апсі Іедіїітаїігесі іп. Непсе (Ьеге із а пеесі Ґог а пеш
гезеагсЬ рагасіі§т іп іЬе зіисіу оґ ґогтіпд іпсііуісіиаі’з ^епсіег, Ьесаизе изіщ; іЬе 
ргезепі-сіау сіаззісаі апсі поп-сіаззісаі іЬеогіез оґ цепсіег сіо поі а11о\у іо зоіує іЬе 
ціуєп ргоЬІетз.

Розізігисіигаіізі апсі розітосіегпізі ісіеаз геґіесі а пе\у зіуіе оґ рЬіІозорЬісаІ 
іЬіпкіп§ Ьазесі поі оп ґіпсііпц оиі Ігасііііопаї аііегпаїіуез (оррозіїіоп оґ цепегаї апсі 
рагїісиїаг, іпсііуісіиаі апсі зосіаі, оісі апсі пе\у, таіе  апсі ґешаїе) Ьиі оп гесо^пкіоп оґ 
ріигаїііу, сіепіаі оґ поп-аііегпаїіуе. \¥ііЬ іЬе асіуепі оґ розізігисіигаіізі апсі
розітосіегпізі: ісіеаз іі Ьесате роззіЬІе Іо Іаїк аЬоиІ а пеш зи^ееі ІЬ^І \уаз
ргеуіоизіу Ьісісіеп, апсі Іо ргезепі іі іп а еотріеіеіу пе\у \уау. ГИ із пе\у гезеагсЬ 
зикуесі із а §епсіег зресіґіесі іпсііуісіиаі, шЬозе ґогтаїіоп оссигз іп сеПаіп зосіаі, 
Ііізіогісаі, сиііигаї апсі зііиаііопаї сопіехіз. Аі іЬаІ, поі зех Ьиі зосіеіу із іЬе таіп  
о^есі оґ апаїузіз сіигіпц і із іпґіиепсе оп ґогтіп§ Ьитап'з цеп сіє г апсі Ьитап'з 
ехрегіепсе іпсіисіесі іп іЬе зузіст оґ зосіаі ехресіаііопз апсі геяиігетепіз. ТЬегеґоге, 
(Ье зіисіу оґ §епсіег іп рзусЬоІо^у зЬоиІсі Ье Ьазесі оп апаїузез оґ ап ІпсііУІсІиаГз
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ехрегіепсе, тесЬапізтз оґ і їх еопзітсііоп іп а сегіаіп зосіо-сиїїигаї сопіехі. А пе\у 
зіер іп цепсіег гезеагсЬ іпеііюсіоіоцу зсіз §гоипсія ґог іпігосіисіпа Іііе сопсері оґ 
"рспсісг ехрегіепсе" оґ ап іпсііуісіиаі.

ТЬе а іш  оґ іЬе рарег із Іо іизііґу іЬе арріісаііоп оґ зосіо-сопзігасііуізі 
рага<іі§т іп іЬе зіисіу оґ цепсісг ехрегіепсе оґ ап іпсііуісіиаі.

ТЬеогеїісаІ апаїузіз. Іп цспсіег зіисііез Ьазесі оп яосіаі сопзігисііуізі рагасіі^т 
апсі розітосіетізі ргіпсіріез §епсІег із сопзісіегесі Іо Ье а 80СІ0 -Си1(ига1. 
тиіііґасіогіаі сопзігисііоп (Сїегцеп, 1996; Оі11і§ап, 1982; Ке88Іег & МсКеппа, 
1978, рр. 1-6; Коезіпег, 1995; Врепсе, 1993) регтапепііу еопзіііиіесі апсі 
гергосіисесі іп соттипісаііче яііиаііопз.

\¥ііЬ ап асіуепі оґ ісіеав оґ зосіаі сопзігисііуізт іп іпІегргеІіп§ сепсіег іі 
Ьесате ро88ІЬ1е Іо сІізІіп^иізЬ ЬеІ\уееп Ьіо1о§іса1 8ех: §епіІа1з, ргепаїаі, Іеепа§е апсі 
асіиіі Ьоггпопаї 8ЄІ8; §епс1ег аз а зосіаі саіедогу іЬаІ іпс1іеа(е8 аосіаі ґипсііопз, \уЬісіі 
аге Ьазесі оп іЬе аЬШіу оґ гоїе іпіегасііоп оґ зехез а$ Ігапзтіїїегз оґ ііґе, еіс; апсі 
сепсісг а8 а сопзіапііу сгеаіесі саІе§огу іп а сегіаіп сопіехі, а саіедогу оґ 1еатіп§, 
"аз8итіп§ а гоїе", та$1егіп§ ЬеЬауіогаї асііопз іЬаІ т е е і ог сіо поі т е е і а сегіаіп 
§епсІег зіаіиз. Оепсіег а8 а зресійс зігисіиге оґ ЬеЬауіогаї раїїетз апсі 8еЬете8 іЬаІ 
сіеагіу сіеііпеаїс т а їе  апсі ґетаїе ехрегіепсез. Оепсіег, Ьіо1о§іса1 зех апсі зехиаіііу 
аге восіаі соп8ІгисІ8 сгеаіесі іп а Босіо-сиїїигаї сопіехі. ТЬе ґасі оґ §епдег 
с1іґґегепсе8 із поі а8 ітрогіапі а8 іЬеіг 8оеіо-си11ига1 іпіегргеїаііопз іЬаІ сіеіегтіпе 
зосіаі іпіегасііоп.

ТЬе апаїузіз оґ сиггепі гевеагсЬез (8апс1га В ет, 8Ьа\уп Ме§Ьап Виш, 
М. Сїегдеп, К. Е)аикз, В. Ьоіі, Я. Лпдег, .Іеаппс Магесек) оп цспсісг ісіепіііу іп іЬе 
восіо-сопзігисііуізі азресі геуеаїв іЬе Ьазіс рагатеїегз оґ а тиіііґасіогіаі тосіеі оґ 
рзусЬок>§іса1 §епс1ег; 1) ап іпсііуісіиаі сап еотЬіпе ґеаіигез оґ тазсиїіпііу апсі 
ґешіпіпііу іп іЬеіг ісіепіііу ге^агсіїезз оґ зех с1ізрІауіп§ іЬ ет  с1ерепс1іп§ оп іЬе 
зііиаііоп. Рог ехатріе, а т а їе  сап детопзігаїе тазсиїіпе ЬеЬауіог аз \уе11 аз зЬо\у 
ґетіпіпе ґеаіигез іп Ьеіп§ іпіегезіесі Ьу теїЬосІз оґ рагепііпд апсі ирЬгіп§іп§ 
сЬіїсІгеп; 2) іЬе та іп  сіеіегтіпапіз аге поі Ьіоіоціеаі ґаеіогз, Ьиі зосіо-сиїїигаї опез 
зіпсе іЬе сопзігисііоп оґ депсіег ехрегіепсе Ьаррепз іп а сегіаіп зосіо-сиїїигаї 
сопіехі (еіЬпісіїу, зосіаі сіазз, Ііте  апсі ріасе оґ ііуіпц, Ье1оп§іп§ Іо а соттипііу , 
еіс.); 3) іЬ'е соге ісіепіііу і.е. ЬеІоп§іп§ Іо а рагіісиїаг зех гетаіпз ипсЬап§сс1 оуєг 
Ііте , шЬегеаз сЬагасІегізІісз оґ ісіепіііу аге сісісгтіпесі Ьу зи^есііуе ехрегіепсе апсі 
т а у  сЬап§е сіие Іо Ііґе сопсііііопз апсі зосіо-сиїїигаї Ігапзґогтаїіопз; 4) цспсісг 
ісіепіііу із поі а топоІііЬіс зігисіиге, ііз сотропепіз аге іпіеггеїаіесі, іЬеу сап Ье 
іпсопзізіепі апсі сопігасіісіогу. Рог ехатріе, а \уотап т а у  Ьауе а зІгоп§ ґосиз оп а 
ґатіїу  аз \уе11 аз оп а ргоґеззіопаї §го\уіЬ. А т а п  сап Ье сіетапсііїш, гі§огоиз, 
ипсотрготізіп§ аі \уогк апсі зєпзіііує, §еп11е, сагіпц аі Ьоте ог \уііЬ іоуєсі опез.

Ргезепііпо та іп  таїегіаі. Яергезепіаііуез оґ зосіаі сопзігиеііуізт (Сіегцеп, 
1996, \¥езІ, 2 іт т е г т а п , 1987, СоппеО, 1998;) зіаіе іЬаІ ісіеаз аЬоиІ тазсиїіпііу 
апсі ґетіпіпііу аге оґ ап агііґісіаі огі§іп \уЬісЬ аге сгеаіесі апсі Іе§іІітІ7еі1 Ьу зосіаі 
іпзіііиііопз сіие Іо Ьитап іпіегргеїаііоп. Іп а ргосезз оґ зосіаі іпіегасііопз ап 
іпсііуісіиаі асіоріз §епдег тосіеія сгеаіесі іп а сегіаіп сопіехі. Іп оіЬег \у о г с 1з , ап 
іпсііуісіиаі §аіпз ап ехрегіепсе Іо Ье апсі Іо зеет  а тап  ог а шотап, іЬегеЬу
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сопзо1іс1аІт§ апсі аґГігтіпц £епс1ег зсЬетез Іурісаі Іо а рагіісиїаг сотти п ііу  апсі 
сиііиге.

ШсіегзІапсііп§ "епсіег аз а зігисіиге апсі а ргосезз а11о\уз из Іо Іаїк аЬоиІ ап 
ехізіепсе оґ зосіо-сиїїигаї ехрегіепсе, ехресіаііопз аз Іо \уЬаІ зосіеіу ехресіз даЬаІ 
теп  апсі ш отеп зіюиісі Ье. ТЬеогізІз оґ іЬіз пенсі ехатіпе зосіаі ІссЬпоІоцу оґ 
Іоппіпд §спс1ег гоіез, цеп сіє г сопзсіоизпезз апсі ехрегіепсе іЬгоицЬ уагіоиз зосіаі 
іпзіііиііопз, агіз, зсіепсе апсі еуегусіау Ііґе. Оепсіег ЬіегагсЬігез зосіаі геїаііопз апсі 
гоіез оґ т е п  апсі \уотеп іпуоіуіпц еотріех тесЬапізтз ог ІссНпоІоціез, \¥ІіісЬ іп 
іигп сіеіегтіпе а 8иЬ|есі аз оґ а т а їе  ог ґетаїе Іуре іп іЬе ргосезз оґ зіапсіагсіігаїіоп 
апсі гсішіаііоп оґ\уЬаІ а регзоп зЬоиІсІ Ье ипсіег ехресіаііопз оґзосіеіу. ТЬиз, цепсіег 
із поіЬіп§ тоге іЬап а кіпсі оґ ісіеоіоцісаі геїаііопз. Іп оіЬег хуопіз, цепсіег із зееп аз 
а ргосезз іЬаІ сопзігисіз а зосіаі апсі погтаїіуе епіііу іЬгои^Ь сопзІгисІіп§ §епсісг 
сііґґегепсез геїаіесі Іо гасе, сіазз, еіЬпіс сііґґегепсез. ТЬегеґоге, іЬе сопсері оґ цепсіег 
із поі паїигаї ог §іуєп, іі із а ргосезз оґ егеаІіп§ апсі гесгеаііпц іпзіііиііопз, уаіиез 
апсі ісіепііііез. Аі іЬе зате  Ііте, іі із ге§и1аг, зузіетаїіс апсі 1о§іса1, іі сіерепсіз оп а 
сиііигаї апсі зосіаі сопіехі, оп зресіґісз оґ цепсіег геїаііопз іп сііґґегепі зосіеііез, 
Ііізіогісаі регіосіз, еіЬпіс цгоирз, зосіаі сіаззез, соттипіііез апсі §епегаІіопз.

ТЬе та іп  Іепеїз оґ іЬе іЬеогу оґ §епсіег шііЬіп зоеіаі сопзігисііуізт із іЬаІ іЬе 
геІаІіопзЬір Ьеішееп таїез апсі ґетаїез аге зосіаііу сопзігисіесі. Ргоропепіз оґ іЬіз 
іііеогу (Оег§еп К., І. Ноґґтапп, О. 2 іт т е г т а п , і. ЬогЬег, К. Соппеїіу, С. ХУезІ, 
X. Раггеїі еі аі.) сіоиЬі іЬе ґасі іЬаІ геІаІіопзЬір Ьеішееп іЬе зехез, іЬеіг сііґґегепі 
ехрегіепсе аге сіегіуаііуез оґ Ьеіоп^іп^ Іо а Ьіоіоцісаі зех, іЬаІ аІІ зосіаі із 
Ьіо1о§іса11у сіеіегтіпесі апсі зЬоиІсі Ье сопзісіегесі аз паїигаї апсі погтаїіуе. ТЬиз, 
іЬеу сгіїісіге а-ЬізІогізт апсі еззепіііізт (еззепііаі ипсіїапціп») оґ ехрегіепсе. ІЗосіаІ 
сопзігисііуізт із а іЬеогу \\ЬісЬ сопсеріиаііхез сіізііпсііопз Ьеішееп сііґґегепі 
саІе§огіез оґ т е п  апсі шотеп. ТЬе та іп  оЬ]єсііує із іЬе апаїузіз оґ іЬе уаіиез 
аІІгіЬиІесі Іо сііґґегепеез оґтазсиїіпе апсі ґетіпіпе іп сііґґегепі сопіехіз.

Іп зосіаі сопзігисііуізт §епсіег із сіеґіпесі аз а гезиіі оґ еуегудау іпіегасііопз 
іЬаІ ^е^иі^е а сопзіапі регґогтапсе апсі сопіїгтаїіоп. її із поі асЬіеуесІ опсе апсі ґог 
аіі аз а регтапепі зіаіиз. її із сопзіапііу гергосіисесі іп соттипісаііуе зііиаііопз. 
Ассогсііп§ Іо іЬе Атегісап ґетіпізіз аиіЬогз К. \УезІ, О. 2 іт т е г т а п  (1987), іЬе 
ргосесіиге оґ аіігіЬиііпц §епсіег аішауз ассотрапіез еуегусіау Ьитап іпіегасііоп. 
Оигіп§ іЬе іпіегасііоп а регзоп ґігзі Ігіез Іо саІе§огІ2е Ьіз/Ьег іпіегіосиїог, іп сазе оґ 
ґаііиге, іЬеге із а ґееііщ; оґ сіізсотґогі апсі ипсеПаіпІу. Іп а зііиаііоп оґ ипсегіаіпіу 
сіигіпц іЬе іпіегасііоп а циезііоп оґ сгіїегіа оґ геїаііпд ап іпіегіосиїог Іо іЬе саіецогу 
оґ зех агізез. \¥Ьеп а регзоп сап ґіпсі іЬе сгіїегіа ґог саіе§огігаІіоп, соттипісаііоп 
оссигз. Іґ іЬеге із а ргоЬІет \уііЬ ісіепііґісаііоп, соттипісаііоп ґаііз. 8о 
саіе^огігаїіоп Ьу §епс1ег із а Ьазіс ргасіісе оґ еуегусіау іпіегасііопз, іі із оґіеп а поп- 
гейехесі Ьаск^гоипсі ґог соттипісаііоп іп аіі зосіаі зрЬегез, зо іі саппої Ье ауоісіесі.

8осіа1 сопзігисііуізт ехріаіпз іЬе ргосезз оґ сопзІгисІіп§ саіе^огісаі §епсіег 
ісіепіііу Ьазесі оп сиііигаї сопзігисіз. Оепсіег геїаііопз аге а сопзігисі оґ іЬе сиііиге іп 
\уЬісЬ іЬеу шогк. 8оеіа1 сопзігисііуізт Ьазесі оп іЬе іЬеогу оґ сігатаїіс 
іпіегасііопізт Ьу Е. Ооґґтап ехріаіпз Ьо\у еиііигаї сопіехіз аге сопсеріиаіі/есі, 
геґеггіпц Іо іЬе апаїузіз оґ а тісго сопіехі оґ зосіаі іпіегасііоп. Е. Ооґґтап
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іпігосіисез а сопсері оґ а "цепсіег сіізріау" Іо ехріаіп зисЬ тесЬапізтз. Оигіпц 
соттипісаііоп, ап іпґогтаїіоп ехсЬапце із ассотрапіесі Ьу а Ьаскцгоипсі ргосезз оґ 
сгеаііпц цепсіег -  сіоіпц цепсіег. Ассогсітц іо Е. Ооґґтап, а цепсіег сіізріау із а таіп  
тесЬ апізт  ґог сгеаііпц цепсіег оп а ієуєі оґ іпіегрегзопаї іпіегасііоп.

ІІзіпц іЬе поііоп оґ а цепсіег сіізріау, сопзігисііуізіз агцие іЬаІ цепсіег геїаііопз 
саппої Ье гесіисесі Іо ітріетепіаііоп оґ зех гоїез. ТЬеіг тесЬапізтз аге зиЬіІег, 
цепсіег саппої Ье сЬапцесІ Ьу а сігезз, а Ьаігкіуіе ог а гоїе, зіпее іі із тегцесі \\'ііЬ 
Ьосііез оґ асііуе ацепіз. ТЬе сіізріау із а уагіеіу оґ ісіеаз апсі ехргеззіоп оґ та їе  апсі 
ґєтаїе ґеаіигез іп іпіегасііоп. Сепсіег сіізріау аз ап і таце оґ зехиаі ісіепіііу іп 
іпіегасііоп із гаїЬег сотріех апсі ііз ітріетепіаііоп саппої Ье гесіисесі Іо іпсііуісіиаі 
рЬгазез, сІоіЬез, гпаппегз, еіс. ТЬе \уНоіс аІтозрЬеге -  зіуіе, ЬаЬіІиз (а Іегт Ьу 
Р. Воигсііеи) зЬо\уз іЬе цепсіег сіізріау. Веіпц а тап  ог а ш отап апсі зЬошіпц іі іп а 
сіізріау теапз Іо Ье а зосіаііу сотреіепі регзоп \уЬо із сгедіЬІе апсі ґііз іп 
еоттипісаііуе ргасіісез аііохуесі іп а рагїісиїаг сиііиге.

Ветопзігаїіпц іЬе сіізріау із геаііу а уігіиозо "ріау" аітесі аі рагіпегз оп 
зіацє; іі із а цате іЬаІ Ьаз Іопц Ьееп ґизесі \уііЬ ііуєз оґ "асіогз" апсі іі арреагесі Іо 
регґогтегз апсі оЬзєгуєгз аз а паїигаї ехргеззіоп оґ іЬеіг еззепсез. ТЬіз із іЬе и/ЬоІе 
тузіегу оґ сопзігисііпц цепсіег -  сопііпиоизіу Іакіпц рагі іп а "тазсіиегасіе" оґ 
ргєзепііпц цепсіег, реоріе сіо іЬіз зо іЬаІ ріауіпц Ьу іЬе гиіез зеегпз а паїигаї 
ехргеззіоп оґ Ьитап зєіуєз. ТЬе ргооґ іЬаІ іЬе цепсіег сіізріау із поі сієгіуєсі ґгот 
апаїотісаі апсі рЬузіоІоцісаІ зех із іЬаІ іі із поі ипіуегзаі, іі із сіеіегтіпесі Ьу сиііиге 
апсі ро\уег геїаііопз.

Оіґґегепі зосіеііез, зосіаі цгоирз апсі єуєп сііґґегепі зосіаі зііиаііопз іпуоіує 
сііґґегепі ґогтз оґ цепсіег сопуепііопаї сіізріау. Аз поіесі Ьу Е. Ооґґтап (1997), 
цепсіег зеїґ-ехргеззіоп із Іезз а гезиіі оґ оиг зехиаі паїиге іЬап ап іпіефгеїаііоп 
ітаце іЬаІ \ує шоиісі Ііке Іо ехргезз аЬоиІ оиг зехиаі паїиге изіпц сопуепііопаї 
цезіигез. Оиг Ьитап паїиге епаЬІез из Іо іеагп Нош Іо сгеаіе апсі аііосаіе іЬе та їе  ог 
ґетаїе сепсіег сіізріау, апсі "\уе аге спсіошесі \уііЬ іЬіз аЬіІіІу Ьесаизе \ує аге Ьитапз, 
поі регзопз оґ т а їе  ог ґетаїе зех" [5, р. 76].

Сгеаііпц цепсіег зЬоиІсі Ье зееп поі ]изі аз а сіетопзігаїіоп оґ іЬе сіізріау, Ьиі 
аз іЬе изе оґ сіізсгеїе, шеіі-сіеґіпесі ЬеЬауіогаї зігаїеціез іЬаІ т а у  Ье іпсіисіесі іп а 
зііиаііоп оґ ігіїегасііоп ґог гееоцпіііоп оґ тазсиїіпііу ог ґетіпіпііу. А тап  " сгеаіез" 
тазсиїіпііу Ьу Іеїііпц а ш отап аі іЬе сіоог епіег ґігзі ог Ье оґґегз Ьег а Ьапсі \уЬНє 
цеіііпц оґґ а Ьиз, апсі зЬе "сгеаіез" ґетіпіпііу аііоиіпц Ь іт  Іо сіо Ліз. Ношєуєг, а 
сгеаііоп оґ цепсіег із поі зо зітріу  огцапігесі. То Ье зиссеззґиі ап<і Іо сотріу шііЬ 
погтз апсі зіапсіагсів оґ цепсіег асіоріесі іп а рагїісиїаг сиііиге Ле ІаЬсІіпц апсі 
сіетопзігаїіоп оґ цепсіег тизі т е е і 5ІІиаІіоп8, уагу апсі єуоіує сіерепсііпц оп а 
зііиаііоп. Сопзігисііоп оґ цепсіег сопзізіз іп тапаціпц зііиаііопз зо іЬаІ а ЬеЬауіог із 
зееп аз цепсіег-геїеуапі ог цепсісг-іггсісуапі. ТЬиз, сопзішсііуізіз сіеґте цепсіег аз а 
зузіет оґ іпіегрегзопаї іпіегаеііоп іЬгоицЬ шЬісЬ реоріе сгеаіе, зіаіе, еопґігт апсі 
гергосіисе ап ісіеа оґ тазсиїіпе ог ґетіпіпе Ьазіс саіецогіез оґ а зосіаі огсіег.

Сопзігисііоп оґ цепсіег осеигз оп а тасго-іеуеі оґ а зосіаі ііґе. Сепсіег із 
сопзігиеіесі апсі Іеціїітігесі Ьу іпзіііиііопз апсі іі ргітагіїу сопсетз зосіаі геїаііопз 
\уііЬіп \уЬісЬ іпсііуісіиаіз апсі цгоирз асі (Соппеїі К. XV., 1997). ТЬаІ із \уЬу цепсіег
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зіюиісі Ье ехріаіпесі аз зігисіигаї сЬагасІегізІіез оґ зосіеіу. Іп еуегу зосіеіу іЬеге із а 
цепсіег огсіег апсі а цепсіег тосіе іЬаІ сіеіегтіпе іЬе зресіґісіїу оґ іпсііуісіиаі’з цепсіег 
ехрегіепсе. Сопзігисііоп оґ цепсіег із цгоипсіесі оп іЬе іЬезіз іЬаІ іЬе зігисіиге із поі 
ціуєп іп асіуапсе, іі із ґогтесі ІіізіогісаІІу, зо іЬеге аге сііґґегепі шауз оґсопзігисііпц 
цепсіег, геЯесІіпц сіотіпапсе оґ сііґґегепі зосіаі іпіегезіз. Непсе іЬе ехізііпц ґогтз оґ 
зехиаіііу аге зосіаі сопзігисіз апсі іЬегеґоге тазсиїіпііу апсі ґетіпіпііу зЬоиісі Ье 
зееп аз Ьізіогісаііу уагіаЬІе зігисіигез.

ВсЬооІз, оґґісез, ґасіогіез, зрогіз сІиЬз, еіс. аге іЬе ехатріез оґцепсіег тосіез. 
( іепсіег тосіез аге рагі оґ Іагцег епііііез -  а цепсіег огсіег оґ зосіеіу, \\ ЬісЬ із аізо 
міЬ)есї іо а Ііте  сЬапце. Аз поіесі Ьу Я. Соппеїіу, цепсіег тосіез Іурісаііу соіпсісіе 
чуіііі оуегаїї цепсіег огсіег, Ьиі т а у  сіеуіаіе ґгот іі. ТЬіз сіеуіаііоп ґгот іЬе сіотіпапі 
цепсіег огсіег іп зосіеіу Ьу а рагїісиїаг цепсіег тосіе із ап ітрогіапі ґасіог оґ 
сііапціпц іЬе цепсіег огсіег, Ьесаизе іЬе сЬапцез оЙеп Ьеціп іп опе агеа оґриЬІіс Ііґе, 
апсі опіу іЬеп тоуе оп іо апоіЬег.

Сепсіег огсіег із ґоипсі аі іЬе ієуєі оґ зосіеіу, цепсіег тосіез аге аі іЬе ієуєі оґ 
тзіііиііопз апсі цепсіег геїаііопз аге аі іЬе ієуєі оґ іпсііуісіиаіз, цгоирз апсі 
огцапігаїіопз. N01 аіі цепсіег геїаііопз сіігееііу сопсегп іпіегасііопз Ьеішееп теп  апсі 
\уотеп; зоте  іпіегасііопз оссиг іЬгоицЬ, ґог ехатріе, і Не ІаЬог тагкеї ог іЬе тєсііа.

ТЬеге аге ґоиг сіітепзіопз оґ цепсіег, шЬісЬ сісіегтіпе цепсіег геІаІіопзЬір: 
рошег геїаііопз, ргосіисііоп геїаііопз, етоііопаї геїаііопз, зутЬоІіс геїаііопз. ТЬе 
раїгіагсЬаІ рошег із тапіґезіесі поі опіу іп а сіігесі сопігої оґ т е п  оуєг шотеп, Ьиі іі 
аізо аеіз іпсіігесіїу іЬгоицЬ іЬе зіаіе. Іп Іосіау'з есопоту, іЬе сііуізіоп оґ ІаЬог 
Ьскуєсп ргесіотіпапііу та їе  апсі ґетаїе ргоґеззіопз із іпсіисіесі іп а ргосезз оґ 
ссопотіс сіеуеіортепі апсі сегіаіп ргосіиеіз апсі зегуіеез. Зехиаіііу (іп рагїісиїаг, а 
сііуізіоп іп Ьеіегозехиаі апсі Ьотозехиаі геїаііопзііірз) геґегз Іо іЬе етоііопаї 
сотропепі оґ ап іпсііуісіиаі. Зосіеіу із ґиіі оґ зутЬоІз іЬаІ Ьауе цепсіег теапіпц. 
(іепсіег зутЬоІізт із ргезепі іп Іапциаце, ґазЬіоп, цезіигез, тоуіез апсі тоге.

ІисіііЬ ЕогЬег оґґегз а пе\у рагасііцт оґ цепсіег, патеїу цепсіег аз а зосіаі 
іпзІіІиІіоп[6]. Сепсіег ісіепіііу ґгот а тісго-іеуеі (шЬеге, ассогсііпц Іо ЛисіііЬ ЬогЬег, 
іі арреагз аз ап "іпсііуісіиаі зепзе оґ цепсіег ґееііпц Кітзеїґ/Ьегзеїґ аз а шогкег апсі а 
Гатіїу тетЬ ег") аррііез Іо а таего ієуєі -  іЬе ієуєі оґ риЬІіс іпзіііиііопз. Сепсіег із 
а сЬагасІегізІісз оґ іпсііуісіиаіз; цепсіег іпсііуісіиаіз Ьауіпц асциігесі іЬеіг цепсіег 
ісіепіііу Ьесоте а рагі оґ зосіеіу, іЬиз ґогтіпц цепсіег іпзіііиііопз. Ношєуєг, і їо т  а 
роіпі оґ уіє\у оґ еіЬпотеїЬосІоІоцу апсі рЬепотепоІоцу, зоеіаі іпзіііиііопз апсі оіЬег 
зосіаі рЬепотепа аге "геаі" опіу Іо іЬе ехіепі \ує огцапіге оиг асііуіііез зо іЬаІ \ус 
сопзіапііу еопґігт іЬеіг геаі ехізіепсе. Зосіоіоцізі Оауісі \¥а1зЬ аззеПз іЬаІ іЬіз 
зосіаі \уог1сі іпеуіІаЬІу сєазез Іо ехізі іґ іі із сієпіесі Ьитап гєсоцпіііоп, Ьесаизе 
шііЬоиІ зисЬ гееоцпіііоп іі сіоез поі Ьауе іЬе циаіііу оґЬеіпц. Іп іЬіз зепзе, зоеіеіу 
апсі зіегеоіурез геаііу ехізі Ьесаизе ііз тетЬ егз сіеііпе апсі ігеаі іЬ ет аз а геаіііу.

Непсе, а зосіаі-сопзігисііуізі рагасііцт Ьаз асциігесі а зіаіиз оґ Ьазіс 
теїЬосіоІоцу іп цепсіег зіисііез, \уЬісЬ, іп оиг оріпіоп, сап ехріаіп іЬе паїиге оґ 
цепсіег сііґґегепсез іЬаІ аге сопзігисіесі Ьу іЬе зосіаіігаїіоп, сіетагсаііоп оґ ІаЬог, 
зузіет оґ гоїез, ґатіїу, тєсііа апсі ап іпсііуісіиаі оп іЬе ієуєі оґ ашагепезз, 
ассеріапсе, іпіегпаїігаїіоп, геґіесііоп, іпіегіогігаїіоп оґ погтз апсі гоїез зеї Ьу
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зосіеіу. Іп оіЬег шогсіз, §епс!ег сііГГегепсез аге сіеіегтіпесі Ьу зосіо-сиїїигаї 
ехрегіепсе їЬаІ сіігесіз а Гогтаїіоп оґ зи^'есііуе ехрегіепсе оґ ап іпсііуісіиаі Іо Ье апсі 
(о зЬош §еп<іег сЬагасІегізІісз. Іп оиг оріпіоп, зосіаі сопзігисііуізт із іЬе 
теїЬосІоІоцу їЬаІ зреакз т о з і сопґісіепііу аЬоиІ іЬе ехізіепсе оґ депсіег ехрегіепсе 
оґ ап іпсііуісіиаі апсі сгеаіез оррогїипіііез ґог гсуеаііпд тесЬапізтз оґ ііз 
сопзігисііоп іп сііґґегепі §гоирз, сиііигез, соттипіііез апсі зиЬсиїїигез.

Непсе рзусЬоІоцізіз аге іпіегезіесі іп іЬе ргосезз оґ сопзігисііоп оґ 
іпсііуісіиаГз §епсіег ехрегіепсе апсі іЬе еззепсе оґ ап іпсііуісіиаГз §епс!ег ехрегіепсе.

Ап іпсііуісіиаГз §епсіег ехрегіепсе із іпіегргеїесі аз а зосіо-сиїїигаї сопзігисііоп 
їЬаІ із Ле гезиіі оґ тиіиаі іпґіиепсе оґ Ьитап'з зи^есііуе апсі оЬ]єсііує геаііііез 
(ТаЬІе 1).

ТаЬІс 1. Сопзігисііоп пюсіеі оГ £епйег ехрегіепсе оГ ап іпйіуіЛиаІ.

ТЬіз іпсііуісіиаГз §епсіег ехрегіепсе із ґогтесі іп іЬе ргосезз оґ зосіаі 
іпіегасііоп. ТЬеге із а \уЬо1е зузіет оґ іпіегргеїіуе зсЬетаз апсі сопсеріз іп іЬе 
зігисіиге оґ Ьитап'з §епсіег ехрегіепсе. ТЬезе зсЬетаз апсі сопсеріз Ьауе іЬе 
Гипсііоп оґ а таїгіх іЬгои^Ь шЬісЬ ап іпсііуісіиаі регсеіуез апсі іпіефгеїз геаіііу.

ТЬеу сіігесі а сотргеЬепзіоп оґ а зііиаііоп, ґасіїііаіе а сіеуеіортепі оґ 
аііегпаїіуе теїЬосіз оґ Ітр1етеп1іп§ асііопз апсі ріапз. ТЬе ргезепсе оґ а геяиігесі зеї 
оґ іпіефгеїаііуе зсЬетез іп іЬе 5иЬ]есІіуе ехрегіепсе оґ а тап  ог а шотап аііошз 
іЬ ет Іо еуаіиаіе єуєпіз апсі зііиаііопз, Ьауе іЬеіг уіешз, апсі иііітаїеіу таке 
сіесізіопз апсі сЬоозе зоїиііопз Іо еуегусіау ргоЬІетз. Іп оиг оріпіоп, сііґґегепі

Зігаїсігісз'оГзсІЇ- 
ехргеззіопДІіГе зіуіе

Іпзіііиіібпз,
зосіаі/зіпісіигез

8осіо-сиІІига1
сопіехі

Сепсіег 
ехрегіепсе 

оГап іп с ітс іи а і

Рсгзопоіо^ісаі 5сЬется оЛмегргсгаНопз ІЛс ітріетепііпа
сопіехі сопссрк» сопісхт
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сопґщигаїіопз оґ зисЬ зсЬетез іп теп  апсі \уотеп сопІгіЬиІе Іо іЬе сііґґегепсез іп 
зсІГ-ехргеззіоп, шЬісЬ аге іпсіісаіесі іп тап у  §епсіег зіисііез. ТЬе сііґґегепсе іп 
іпіефгеїіуе зсЬетез іп теп  апсі шотеп ше сап ехріаіп Ьу уагіоиз шауз оґ іЬеіг 
сопзігисііоп іп іЬе сиііиге \уЬісЬ і з  §епсіег-сІеГіпесі.

Ргітагу іпіефгеїаііуе зсЬетез сііґґег іп іЬеіг зігисіиге апсі Гипсііопз ґгот 
зісгеоіурез-сопсеріз їЬаІ аге Ьазесі оп сиііигаї тосіеіз сгеаіссі Ьу ап іпсііуісіиаі апсі 
Іезіесі іп ргасііее, асі аз іпІе§гаІогз апсі зІаЬіІігегз оґ зи^есііуе Ьитап ехрегіепсе. 
ЗисЬ ехрегіепсе ґогтаїіопз аге изиаііу оґ гергосіисііуе сЬагасІег, іЬеу аге Ьазесі оп 
аігеасіу кпо\уп со§піііує зігисіигез (§епсіег зіегеоіурез їЬаІ аге зресіґіс Іо а 
рагїісиїаг сиііиге, соттипііу , епуігоптспі оґ ап іпсііуісіиаі). ТЬеу аге циііе зІаЬІе 
Ґогтаїіопз оґ зи^есііуе ехрегіепсе оґ а тап  ог а шотап геґ1ес1іп§ ЬоіЬ сопзсіоиз 
апсі ипсопзсіоиз ієуєіз оґ а тепіаі асііуііу апсі іЬеу сап орегаїе аі а ієуєі оґ а §епсіег 
зе11іп§. ТЬеге аге зіегеоіурез-сопсеріз іп а Гогт оґ оріпіопз апсі ]ші§теп1з 
геґ1есІіп§ §епегаІІ2есі апсі іпІегіогІ2ссі кпо\у1ес!§е аЬоиІ зресіґісз оґ§епс1ег гоїез апсі 
аііііисіез (ассеріапсе ог поп-ассеріапсе) Іо іЬе тосіеіз апсі раїїетз оґ ЬеЬауіог 
шііЬіп іЬезе гоїез. иіпИке ргітагу іпіефгеїіуе зсЬетез, зіегеоіурез-сопсеріз Ьауе а 
тоге зІаЬІе зігисіиге Гїхесі оп а разі ехрегіепсе апсі гаїЬег іпуагіапі шііЬ гезрссі Іо 
уагіоиз Ііґе зііиаііопз. Ргітагу іпісфгсіаііуе зсЬетез ге^агсііпд зісгсоїурез аге зо- 
саііесі ”га\у сіаіа" апсі аге а ргітагу рЬепотепаї Ьазе ґог іЬеіг ґигіЬсг ог^апігаїіоп. Іп 
Гогтіп§ а пеш ехрегіепсе зісгеоіурез-сопсеріз їЬаІ аге зігисіигез оґ еопзеіоизпезз 
ассері ог ге]есІ псш іпґогтаїіоп сісрепсііпд оп а сіе^гее оґ ііз сотрііапсе шііЬ іЬе 
зеЬете.

ЗисЬ зсЬетез аге поі ізоіаіесі оп сііґґегепі ієуєіз, ІІіеу Гогт ап іпіегішіпссі 
цепсіег тосіеі (іЬеогу) оґ ап іпсііуісіиаГз шогісі їЬаІ із Іехіиаі іп паїиге апсі із іЬс 
гезиіі оґ зи^есііуе геґіесііоп апсі іпіегргсіаііоп оґ іЬс рсгзопаї ехрегіепсе ог 
ехрегіепсе оґ а соттипііу , сиііиге апсі зосісіу. ТЬе цепсіег р аїїст  (іта§с) оґ іЬс 
шогісі зєгусз аз ап іпсііуісіиаіігссі Ьазіз ґог регсерііоп, ипс1сгзІапс1іп§ апсі 
іпіефгеїаііоп оґ іЬе геаіііу. Веіп§ поі аішауз сопзсіоиз, іі сіеґіпез а шау шЬісЬ 
ипсіегііез іЬе ипс1сгз1апс1іп§ апсі іпіефгеїаііоп оґ геаіііу Ьу таїез ог Гетаїез ап<1 зеїз 
а ресиїіаг сЬагасІег оґіЬеіг зеїґ-схргеззіоп апсі асііопз.

СопсерІ5-теапіп£5 аге аіі кпош1ес!§е, іЬоицЬіз апсі аззитрііопз оґ а регзоп 
аЬоиІ а рагїісиїаг зііиаііоп. А сопсеріиаі зузіет із Гогтесі поі опіу Ьу ехіетаї 
іпґіиепеез оГ ап оЬ]єсііує геаіііу оп а регзопаїііу, Ьиі іі із а гезиіі оґ зеІГ-геПесІіоп, 
іпсіерепсіепі іЬіпкіп§ оґ зігисіигез оґ тсапіпц. Сопсеріз-теапіп^з аге а зузіет оґ 
іпсііуісіиаі уаіисз оЬіаіпесі аз а гезиіі оґ іЬе іпіефгеїаііоп їЬаІ сісісгтіпс зиЬ]ссІіус 
сопсеріиаііхаїіоп апсі саіе^огігаїіоп оґ а Ьитап Ьсіп§. ТЬегсГогс, цепсіег ехрегіепсе 
із а зузіет оґ уаіиез. II сап Ье зіисііссі Ьазіпц оп іпіефгеїіуе зсЬетез апсі сопсеріз 
їЬаІ геґіесі ап іпсііуісіиаГз аііііисіе Іо іізсіґ, оіЬегз апсі іЬе шогісі.

Сопсіизіопз. ТЬиз, зосіаі сопзігисііуізт зеїз пеш соогсііпаїез оґ гезеагсЬіп§ 
§епс1ег, цепсіег ехрегіепсе оґ ап іпсііуісіиаі апсі ресиїіагіїіез оґ ііз сопзігисііоп. ТЬіз 
арргоасЬ ргоуісісз ап оррогіипііу Іо зіисіу іЬе тесЬапізтз оГ Гогтаїіоп апсі 
гергосіисііоп оґ тазсиїіпііу апсі Гетіпіпііу, §епсіег сиііиге, "сгеаііпд цепсіег" іп 
еуегусіау Ііґе аз шеіі аз іЬе шауз Іо §аіп кпошіесі^е аЬоиІ іЬет. Іп асісііііоп, зосіаі 
сопзігисііуізт Іеауез гоот ґог сопссріиаііхаїіоп оґ сЬап^сз іп зосіо-сиїїигаї
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ех р егіеп се, шЬеге іЬе §еш іег з с Ь е т е з  їЬаІ Ьіпсіег іЬе р госеззез о ґ  зеїґ-ісіеп іііу  аге 
ґіхесі.

Тосіау іЬеге із поі ап у  зіпц іе  "іЬеогу о ґ  зо с іа і сопзіги сііоп" їЬаІ соиісі ґиііу 
геуеаі реси їіаг іїіез  о ґ  іЬе сгеа ііо п  о ґ  цепсіег апсі цепсіег ех регіеп се  о ґ  ап  іпсііуісіиаі. 
Й о г  аге іЬеге апу ех із ііп д  "соп зіги сііу із і р гас іісез" їЬаІ шоиісі а ііош  Іо сіеґіпііеіу 
сопсіисіе аЬоиІ іЬе т е с Ь а п із т з  о ґ  ґо п п іп е  з и ^ с с і іу е  ех регіеп се  о ґ  т е п  апсі ш о т е п .  
Н ошєуєг, \ує сап  Іа їк  аЬоиІ а  п и т Ь е г  о ґ  §епега1І2аІіопз, рагііси їагіу  іііе з р е с іг и т  о ґ  
ап аїузіз іп іЬе зо с іа і с о п з іг и с ііу із т  зЬіАз Іо цепсіег с іе іегт іп а їіо п  о ґ  зо с іа і 
сопзіги сііоп  о ґ  зех ез . Іп іЬ із сазе , іЬе зи Ь іесі о ґ  зіисіу сЬапиез: зос іе іу , поі зех, із 
іЬе т а і п  оЬ]ЄСІ о ґ іЬ е  ап а їу зіз  іп ііз і т р а с і  оп  іЬе ґо г т а їіо п  о ґ з и іу е с ііу е  ехрегіепсе  
о ґ  ап  іпсііуісіиаі іп іЬе з у з іе т  о ґ  зо с іа і ех р ес іа ііо п з  апсі г е я и іг е т е п із , шЬісЬ 
с іе іегт іп е з  ап  іпсііуісіиаі ассо п ііп ц  іо  Ьіз/Ьег аріііисіе Іо зе їґ-ісіеп ііґісаііоп  апсі 
ге їа ііоп  о ґ  Ь іт з е їґ /Ь е г з е їґ  Іо іЬе регґес і ЬоМ ег о ґ  ґеаіигез о ґ  а "геаі" т а п  ог а 
ш о т а п .  З о с іо -си їїи га ї іп іеф ге їа ііо п з  о ґ  цепсіег сіігесі іЬе ґ о г т а ї іо п  о ґ  цепсіег 
ех регіеп се  о ґ  ап  іпсііуісіиаі, ш ЬісЬ із а  з у з іе т  о ґ  іп іеф ге їа ііу е  з с Ь е т е з ,  сопсер із 
їЬаІ сіейпе іЬе геїаііоп  апсі аііііисіе о ґ  ап  іпсііуісіиаі Іо Ь ітзе їґ /Ь е гзе їґ , оіЬегз апсі іЬе 
ш огИ .
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УДК 17.024.4:316.752 (=161.2) Світлана Боцвінок

ГЕНЕЗИС РОЗВИТКУ ОБРАЗУ УСПІШНОСТІ В СИСТЕМІ 
ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНЦІВ

У статті розкрито зміст поняття «практики успішності» і на підставі художніх 
текстів здійснено аналіз цінностей, які домінувати в часи козацтва, та їх впливу на 
формування образу успішності у  свідомості українця. Також висвітлено фактори, що

14

впливали на формування моделі успіху особистості на різних етапах становлення 
української нації і до сьогодення. Здійснено своєрідний цик7 формування психологічної моделі 
успішності та визначено вплив привнесеної постмодернізмом культури на формування 
уявлень людей про індивідуальний і соціальний успіх. Розглянуто позитивні й негативні 
впливи постмодернізму на схему сутності та шляхи досягнення успіху’ людини.

Ключові слова: практика успіху, успіх, суспільство, культура, цінності, українська 
ідентичність.

ТЬе агіісіе ехріаіпз іке сопсері о /  Іке ргасіісе о/знссезз, апаїузез Іке уаінез Ікаї сіотіпаіед 
ні Іке Ііте о /Іке  Соззаскз апсі ікеіг ітрасі оп іке іта^е о[ знссезз іп Іке Цкгаіпіап сопзсіоизпезз 
изіп§ іке икгаіпіап Іііегаїнге. Тке агіісіе аізо кі%кІІ£кіз іке/асЮгз ікаї іп/інепсесі Іке депегаїіоп 
<>( іпдпчдиаі тосіеіз о / знссезз а! сІїЦегсп! зіа^ез о/ іке Іікгаіпіап паїіоп сіеуеіортепі апсі ир Іо 
іке ргезепі. Тке зресі/іс сусіе о ( рзусЬоІо^ісаІ знссезз тосіе! сіегеїортепі із апаїуіесі апсі іке 
іп(Іиепсе о / Іке сиііиге іпігосінсесі Ьу іке розітосіетізт оп Іке %епега!іопз о{реоріе ісіеаз аЬоиІ 
ітіп'ШиаІ апсі зосіаі знссезз із с/еіегтіпесі. РозШге апсі пе^аііге ітрасі о / розітосіетізт оп іке 
еззепііаіііу апсі Іке и’ауз о /ік е  знссезз асИіегетепІ із окзеп-есі.

Кеу пюпіз: Іке ргасіісе о/ зиссезз, знссезз, зосіеіу, сиіінге, гаїиез, икгаіпіап ісіепіііу.

Актуальність дослідження. Зі зміною історичних епох поступово 
змінюються економічні, політичні та соціальні умови життєдіяльності людей, 
їхні культура й ментальність, проте деякі практики зберігаються протягом 
століть, забезпечуючи стійкість фадиційних норм і цінностей народу. У зв'язку 
із цим для адекватного розуміння процесів формування успіху людини в 
сучасних умовах великого значення набуває аналіз цінностей і способів 
соціально-економічних взаємодій українців, що визначали практики досягнення 
успіху. Ураховуючи специфічність і складність становлення української нації, 
розглядатимемо періоди історії нашого народу досить широко: частково 
розглянемо Запорізьку Січ як військово-політичне утворення, що розвивалася 
па основі своєрідних фадицій і звичаїв, а також звернемо увагу на часи, коли 
починали розвиватися капіталістичні відносини і до сьогодні -  впливу 
постмодернізму як особливої духовної і культурної характеристики сучасної 
епохи, яка значною мірою ускладнила схеми сутності та шляхів досягнення 
успіху людини.Ця тенденція тією чи іншою мірою притаманна всім сучасним 
державам, однак в Україні існують і свої специфічні проблеми, пов’язані з тим, 
що після здобуття незалежності було зруйновано монополію комуністичної 
ідеології і проголошено принцип плюралізму думок, свободи культури. Проте 
свобода передбачає наявність сформованої самостійності людини з внутрішнім 
духовним опертям, тоді як в Україні виникла дезорієнтація культури й масової 
свідомості через нашарування перехідних станів соціального і культурного 
життя.

Аналіз останніх досліджень. За минулі роки з ’явилося чимало 
праць, у яких аналізуються різні аспекти сутності й динаміки становлення 
ціннісних пріоритетів українців [2; 3; 7 ]. Досить активно вчені вивчають і 
проблему успіху людини [1; 5; 6]. Однак, не зважаючи на значну кількість 
наукових досліджень, питання виникнення й розповсюдження цінностей 
життєдіяльності людини, формування моделі успіху особистості й досі
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залишається недостатньо вивченим. Це пов’язано як із постійними змінами в 
ментальності громадян України. У зв’язку із цим метою  статті є аналіз 
практик успіху в різні історичні періоди. Тому перед нами постають такі 
завдання:

1. Розкрити зміст поняття «практика успішності».
2. Здійснити аналіз цінностей та «образу успішності», які формувалися ще 

в часи ідеології козацтва, колективізму та з початком становлення незалежної 
України.

3. Розкрити вплив постмодернізму на формування досягнення успіху 
сучасного українця.

Виклад основних положень. Актуальним для нас стало питання вивчення 
практик успіху, а саме: де вони зафіксовані, які саме фігурують практики і як 
вони відображаються у свідомості українця. Однак, перш ніж аналізувати 
окреслену проблему, з ’ясуємо, що собою являє власне це поняття. За 
Т. М. Титаренко, «практики успішності» -  це синтетичний продукт злиття 
зовнішніх обставин, ситуаційних змінних та особистісних очікувань, 
диспозицій, схильностей, навичок, що є важливим чинником у формуванні 
успішної особистості [7]. А формуються вони за певним алгоритмом: від 
духовних цілей нації, суспільства, до повсякденних проявів ментальних 
моделей індивідуума, що детерміновані вже несвідомо, на рівні установок, 
сталих патернів поведінки, усталених стереотипів.

Тому, аналізуючи вищеописану проблему, передовсім слід зазначити, що в 
процесі розвитку соціально-економічних відносин одні цінності швидко 
сприймаються й легко адаптуються, а інші -  відчужуються людьми. Значною 
мірою цей процес залежить від історично сформованих ментальних 
особливостей народу, що утворюють певну матрицю навколо ядра його 
культури. Це глибинний рівень колективної та індивідуальної свідомості, 
сукупність базових практик, які детермінують спрямованість людини мислити 
й діяти певним чином [5, с. 56]. Що стосується глибинних основ ментальності 
українського народу, то вони формувалися під впливом складних 
історичних обставин. З наукових досліджень відомо, що племена й народи, які 
заклали підвалини української нації, не перешкоджали проникненню чужої 
крові й культури. «Своїм» вважався будь-хто, якщо він погоджувався поважати 
громаду та звичаї, брати участь у військовому й економічному житті.

Якщо аналізувати практики успіху у свідомості українця з часів XIX ст., 
( праці М. Бердяєва, М. Костомарова, М. Грушевського, В. Липинського,
І. Данилевського), то історично так склалося, що впродовж тривалого періоду 
домінували колективні норми і цінності, які були умовою виживання як 
окремої особистості, так і громади в цілому [5, с. 56]. Оскільки те, що робив 
українець, означало вимушений характер і ніяк не спрямовувалося до успіху. 
Успіх десь розглядався як доля, що визначена вищими силами й спрямовує 
життя людини за допомогою випадку, якщо при цьому вона слідує традиціям. 
Такі повсякденні практики сприяли збереженню унікальної української
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ідентичності, культури, але обмежували потенціал кожного члена громади, 
його активність, самостійність, прагнення досягти індивідуального успіху. У 
найбільш загальному вигляді образ успішної людини такий: добросердечна й 
добропорядна релігійна людина, яка визнає перевагу духовних цінностей над 
матеріальними, а колективне над індивідуальним. Здебільшого українці 
іаймалися хліборобством, були дуже щирі й гостинні, прагнули до 
самопізнання. В умовах общинних відносин, що грунтувалися на 
безпосередньому взаємному контролі за поведінкою кожної людини, 
зрівняльному розподілі обмежених матеріальних благ, велику роль відігравали 
цінності колективізму та взаємної підтримки. Тому колективний успіх був 
незрівнянно вагомішим за успіх індивідуальний.

Громада, колективні норми й цінності домінують у цей період у свідомості 
людини і вона ідентифікує себе лише з колективом, адже саме це є умовою 
ниживання як окремої особистості, так і громади в цілому. Але разом із тим, 
уже на ранніх етапах становлення української нації в її ментальності й 
цінностях спостерігалася певна суперечність. З одного боку, українці жили 
громадою, бо вижити поодинці було майже неможливо, проте з іншого, -  вони 
завжди прагнули до усамітнення й не бажали жити великими родинами. Тобто 
існувала дихотомічність ціннісного ядра культури, що проявлялося в 
одночасній орієнтації як на цінності колективізму, так і індивідуалізму 
15, с. 58].

Аналізуючи цю проблему, ми поринули ще в часи козацтва, оскільки ті 
практики закріпилися на генетичному рівні й вплинули на формування всієї 
української нації та її цінностей. На Запорозькій Січі найважливіше значення 
мало козацьке звичаєве право, яке ґрунтувалося на засадах колективізму, 
иобратимства та взаємодопомоги. Це навіть відображається в тому, як вони 
голосували -  підкидаючи шапки вгору [1].

Тобто практика успішності і культ успіху є передовсім культом героїчної 
рішучості, витривалості й твердості характеру, шляхетності, а також ідеї 
вільного життя, індивідуалізму, які не дозволяють пасивно чекати на удари 
долі, а, навпаки, наказують шукати всіляких найменших можливостей, щоб ті 
удари долі відвернути та не «заражатися» ніякими невдачами. Це 
безпосередньо ми можемо побачити в таких творах, як: «Чорна Рада», «Іван 
Підкова», «Гайдамаки». Популярність тих чи інших літературних героїв є 
певним показником стану масової свідомості, які відображаються на рівні 
поведінки. Узагалі Запорізька Січ -  один зі світових феноменів, над яким 
замислювалися, який намагалися розгадати багато поколінь дослідників 
|4, с. 236], і навіть видатний український геній і провидець Т.Г. Шевченко, який 
висвітлював часи кріпацтва українського народу. Але образ козака став одним 
із центральних, а прикладом можуть стати такі поезії, як «Тарасова ніч», «У тієї 
Катерини», де фігурує культ козацької честі й звичаю побратимства. «Героїзм» 
і «мучеництво» -  ось що ми бачимо у вільнолюбного народу. А сама постать 
Т.Г. Шевченка може бути «мотиватором» для молоді, адже він доклав 
титанічних зусиль, щоб реалізувати себе як особистість. І таких образів
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національних героїв безліч. Однак нам нав’язують із Козаччини тільки 
«шароварщину» та комплекс «сільської інтелігенції». Але таємниця козацької 
величі криється в любові до рідної України, в прагненні до волі. Недаремно 
слово «козак» означало вільну людину з розумною головою і сильними 
руками варту наслідування. Однак протягом століть нашому нородові 
нав’язувався образ каменяра, кріпака, селянина, як єдина іпостась 
національного героя. Тобто подавалася певна модель успіху й відповідно до неї 
у людей формувалось уявлення про світ і себе, яке в принципі не відповідало 
дійсності.

Тривала відсутність в українського народу власної держави також 
відбилася на перебільшенні зовнішніх, об’єктивних чинників у житті людини, у 
покладанні на них провини за свої біди й невдачі. Саме з цього коріння 
проростають такі ментальні характеристики нашого народу, як примирення з 
негативними соціально-економічними й політичними явищами, терплячість, 
відсутність амбіцій у досягненні індивідуального успіху і навіть більше -  
бажання позбавитися особистої відповідальності. Ураховуючи всі ці впливи, 
можна стверджувати, що ментальність народу, який тривалий час не мав 
власної державності й перебував у неволі, серйозно деформується, а ядро 
культури -  «розмивається». На глибокому рівні психіки продовжують 
функціонувати попередні ментальні риси, але на них починають 
нашаровуватися засвоєні за час перебування в умовах неволі нові фрейми 
соціальних настанов. В українців ще більше розвивається консерватизм, який 
доповнюється комплексом меншовартості. Люди з такою системою цінностей 
не прагнуть до індивідуального успіху, оскільки неспроможні самостійно 
формувати вагомі цілі й недостатньо впевнені в собі, щоб їх досягати [5, с. 57]

Українська модель наразі викликає значне зацікавлення, оскільки за 
останні роки змінюється. Специфічна риса української формули полягає в тому, 
що ми зосереджені в основному на загальних цілях, мріях і відносно мало уваги 
надаємо тому, як їх можна досягти. Тому часто занижені амбіції, дії обережні, 
без ризику, з обмеженням ініціативи, частим копіюванням чужої моделі, без 
розгляду власних варіантів рішення. Українська тактика досягнення успіху 
відрізняється ще й тим, що на початку є значне завищення вимог, і тільки 
шляхом тривалих перевірок, похибок відбувається зниження позицій. Часто 
метафорою успіху є -  «відрубати собі шматок побільше». Особливістю 
поведінки українців у процесі досягнення обраних критеріїв є швидка зміна 
настроїв і установок стосовно себе, свого шляху й свого успіху, 
зацікавленість тільки в особистім «Я», при цьому навколишній світ не є 
чинником інтересу [3, с. 342].

Що стосується початок становлення України як незалежної держави, то 
зберігалися ще радянські уявлення про соціальний успіх. Вони були пов’язані з 
високим рівнем освіти, достатньою матеріальною забезпеченістю, гідними 
умовами життя. Коли люди в масі своїй стали біднішими, відчули 
нестабільність і невизначеність, суспільство почало принципово змінюватися.
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{мінилися й критерії, що було пов'язано з початком формування нових 
цінностей, тому нижче наведемо етапи формування їх.

1. На першому етапі, значною мірою критерії успішності здебільшого були 
успадковані ще від УРСР. Тоді це були посада й освіта. Успішними вважалися 
люди, що зробили кар'єру в таких галузях, як освіта, наука, медицина.

2. Через досить короткий час, коли впала економіка і, найголовніше, рівень 
життя, на першому місці і опинилися заробітки. І не мало жодного значення -  
легальні вони чи кримінальні. Підняттю статусу кримінальних структур 
сприяли також ЗМІ, насамперед кіно, література. Демонструвати своє 
кримінальне минуле, помилки перестало було уже не соромно, а навпаки,е 
навіть віталося в суспільстві.

3. Третій етап -  коли відвертою належністю до криміналітету перестали 
хизуватися, а почали приховувати.

4. На четвертому з'явилося розуміння того, що влада -  це бізнес. І 
і оловним критерієм успішності стала належність до влади, оскільки вона була 
інструментом отримання доходу. Зараз навіть неважливо, скільки в тебе 
грошей, а важливо, яку посаду ти обіймаєш в ієрархії влади — чиновницька 
ипливовість. На жаль, сьогодні все цс ще триває.

Тому ми припускаємо, що в Україні панує міжмоделля, а в суспільстві 
ф і г У Р У ю т ь  три базові схеми:

- матеріальні здобутки;
- соціальні відносини;
- управління власною ефективністю.

На жаль, розбудова незалежної держави і кардинальні зміни соціально- 
економічного устрою в Україні не супроводжувались адекватним формуванням 
системи ідеологічних орієнтацій і соціальних цінностей людей, що спричинило 
кризу в духовній, культурній та морально-етичній сферах. Процеси 
державотворення залишили осторонь такі проблеми, як формування 
національних ідей і відповідної ідеології, що стало однією з основних причин 
поширення соціально-економічної кризи на культуру й духовність суспільства.

Тому в українському суспільстві нашаровані різні цінності, а на сьогодні 
активно засвоюються цінності постмодсрну, де основною тезою є: 
«Наполягання на рівноцінності різноманітних систем описування реальності та 
на праві людини обирати їх на власний розсуд, не вдаючись до аргументації 
свого вибору». Як зазначає Л. Бевзенко, «постмодернізм пропонує принципову 
припустимість і рівноправність найрізноманітніших життєвих укладів, 
грунтованих на різних культурних і філософських установках. Свобода особи 
розширюється до свободи вибору соціокультурного осередку своєї 
ідентифікації, до права змінювати його на інший як завгодно часто, 
продукуючи самостійно нові культурні стилі, якщо вони знайдуть 
послідовників, проте дотримуючись при цьому одного обмеження 
пам’ятати про таку саме свободу іншого» [2, с. 47].

Аналізуючи сутність цих процесів, Л. Іонін зауважує: «Все, що 
за радянських часів було заборонено, нині
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починає претендувати на культурне відродження і рівноправність, під 
яку постмодерністська філософія інтенсивно підводить фундамент» [8, 
с. 104]. На думку Л. Бевзенко, «питання про соціально схвалювану формулу 
успіху за таких умов стає вкрай проблематичним, оскільки 
розуміння успіху кришнаїта і мусульманина, панка і молодого рухівця, 
православного і феміністки дуже різні. Однозначного рішення тут не 
варто і шукати, а в межах постмодерністського проекту просто не можливо. 
Постмодерн наполягає на праві кожного жити відповідно до своєї 
моделі світобачення, на толерантності, суверенітеті кожної особистості 
й кожної культурної форми» [2, с. 48]. Річ у тім, що в умовах відсутності 
чітких ідеологічних і культурних орієнтирів постає 
запитання: наскільки позитивними, тобто такими, що сприяють розвитку 
і самореалізації людини через досягнення успіху, є філософія постмодернізму 
і грунтовані на ній життєві настанови? Перше, на що слід звернути увагу, -  це 
те, що постмодернізм базується на плюралізмі, а отже, відповідає 
сучасним тенденціям розвитку світу, і тому це, безумовно, позитивна теорія. 
У той же час негативна складова полягає в тому, що, на нашу думку, 
постмодернізм поступово стає життєвою філософією для бідних, яка не 
створює підгрунтя для спрямованості людини на самореалізацію та 
досягнення успіху. Сьогодні суспільство вже готово визнати, що будь-хто, 
навіть бідна людина, може вважатись успішним, бо гонитва за кар’єрою, 
грошима, багатством замучила всіх, а в період доби модерну головним гаслом 
було «збагачуйтесь». І всі мріяли зробити кар’єру та збагатитися будь-якою 
ціною.

Можна сказати, що суспільство стомилося, воно розчароване. І ось тому 
виникла нова філософія, яка дозволяє тлумачити будь-який спосіб життя 
людини як правильний та успішний. Однак від того, як ми формально 
сприйматимемо ті чи інші процеси, їхня реальна соціальна сутність не 
зміниться. В умовах постмодерну розшарування суспільства на соціальні 
групи, поділ на багатих і бідних, на тих, хто може собі дозволити якісний 
відпочинок, освіту чи лікування, і тих, хто не може розв’язати навіть нагальних 
життєвих проблем, нікуди не щезає. Тому, з нашої точки зору, в умовах 
постмодерну формула «злидар = невдаха» стає більш завуальованою новою 
практикою «живи як забажаєш». Проте, суспільство стає більш толерантним 
до різних соціальних груп, до успіху і невдач інших, бо й самі в нових ринкових 
умовах досягли не дуже багато. Тож в епоху постмодерну не
зникають нерівність і соціальна стратифікація, а тому не зникає 
індивідуальний і соціальний успіх. І сьогодні необхідно розробляти нову 
модель успіху, однак зі збереженням традиційної ідентичності українського 
народу.

Висновки. Таким чином, аналізуючи проблему успішності, яку ми 
досліджуємо через практики, оскільки вони постулюються через 
соціокультурне середовище, ми здійснили невеличкий історичний екскурс та 
аналіз цінностей у різні епохи. Це дозволяє дійти висновку, що формування у
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свідомості українця образу успішності здійснювалося поступово й ситуативно, 
під впливом багатьох часто протилежних факторів. Наприклад, у часи козацтва 
практикою успішності й культом успіху передовсім були героїчна рішучість, 
ми тривалість, твердість характеру, шляхетність, а також ідеї вільного життя, 
індивідуалізму, що грунтували на засадах колективізму,
побратимства та взаємодопомоги. Що стосується Радянських часів, то панувала 
ідея колективізму, хоча уявлення були зовсім іншими, адже 
м оти вац ія  людей мала вимушений характер.

Отже, в результаті вищеописаного впливу в Україні фігурує міжмоделля 
успіху, однак постмодернізм нам пропонує тлумачити успіх як будь-який 
спосіб життя, шо буде визнаватися правильним та успішним і залежитиме 
і ільки від власної мотивації та від особистісних здібностей людей втілювати 
наявні можливості в реальність.
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ПОЛІТИЧНІ УСТАНОВКИ я к  ч и н н и к  
ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

У статті репрезентовано результати проведеного авторами теоретичного та 
емпіричного дослідження проблеми політично)' активності сучасної молоді. Проаналізовано 
тіст понять «політична активність», «політична пасивність», «політична установка», 
рп іглятто рівні її форми вияву політичної активності індивіда та групи, структуру
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політичної установки. Визначено вплив на політичну активність студентів їхніх установок 
щодо політики, політичної діяльності і політичних лідерів.

Ключові слова: політика, політична активність, політична пасивність, політичний 
інтерес, політична установка, студентська молодь.

Іп ікіа агіісіе ІІіе аиіИога гергеаепіесі ІІіе геаиііа о /  ікеогеїісаі аті етрігісаі іпуезіщаііоп оп 
іИе роїііісаі асііуііу о /  тосіегп уоіііИ. ТИе теапіп§ о /  «роїііісаі асііуііу», «роїііісаі раазіуііу», 
"роїііісаі аНІІисІез" м'еге апаїуіесі, Іех'ек апсі /оггт  о/ ' ехргезаіоп о/  ІІіе роїііісаІ асііуііу о /  
іпіііх'ШиаЬ апсі £гоир$, (ке хітсіиге о/роШ ісаІ анііисіех н’еге ехатіпесі. йе/егтіпе іке ітрасі оп 
іке аіисіепі'и роїііісаі ас/іуігу, ікеіг ітШІІіп& ассогс/іп£ іо іке роїіііса, роїііісаі асіп’ііу апсіроїііісаі 
іеаііегз.

Кеуп’опія: роШіса, роїііісаі асіт іу, роїііісаі разаіуіїу, роїііісаі іпіегехі, роНіісаі аШ)исіе$, 
Шисіепі уоиік.

Актуальність дослідження. Сучасне українське суспільство, яке 
характеризується високим рівнем політичної нестабільності, потребує приходу в 
політику нових верств громадян -  політично грамотних, активних, креативних, 
амбітних, із високим рівнем національної свідомості, які прагнуть працювати над 
позитивними змінами в країні, щоб вивести її до якісно нового рівня розвитку. 
Студентство складає досить чисельну соціальну групу, що об’єднує молодих 
людей, які не тільки здобувають професійну освіту, а й готуються до виконання 
громадсько-політичних функцій у суспільстві. Тепер і в майбутньому від рівня й 
характеру їх політичної активності, політичної свідомості, політичної культури 
значною мірою залежать політичні процеси та добробут у суспільстві. Тому 
важливо розглядати студентську молодь як важливий ресурс нашої держави, 
потенціалу, що під впливом певних чинників може активізуватись і впливати на 
перебіг політичних подій в Україні та її регіонах. Психологічне дослідження 
проблеми політичної активності молоді дозволяє не тільки глибше зрозуміти 
процеси політизації і деполітизації індивіда, а й окремі аспекти функціонування 
політичної системи суспільства.

Аналіз останніх досліджень. У науковій літературі проблема політичної 
активності висвітлюється як вітчизняними, так і зарубіжними авторами. У своїх 
публікаціях вони розкривають суть поняття «політична активність» (І. Білоус, 
С. Грабовська, Ф. Грінстайн, Н. Дембицька, П. Шляхтун та ін.), визначають рівні та 
форми політичної активності особистості (Дж. Беррі, М. Вебер, Дж. Голдман, 
К. Джанда, Г. Дилигенський, Л. Мілбрайт, Д. Ольшанський, В. Пєтухов та ін.), 
особливості політичної соціалізації особистості (Дж. Адельсон, П. Бергер,
Н. Дембицька, Т. Лукман, Т. Поснова та ін.), чинники політичної активності 
молоді (Б. Григоренко, Л. Кияшко, А. Лісневська, В. Москаленко та ін.), 
політичні установки й стереотипи (Г. Алмонд, Г. Брицький, С. Верба та ін.). 
Водночас актуальним є вивчення соціально-психологічних чинників формування 
та вияву політичної активності студентської молоді в сучасних умовах 
суспільно-політичної нестабільності в Україні та всьому світі.

Мета нашого дослідження -  визначити вплив політичних установок 
студентів на вияв їхньої політичної активності. Для досягнення поставленої мети 
необхідно було розв’язати такі завдання: проаналізувати сучасний стан

22

роїроблення проблеми політичної активності особистості в науковій літературі, 
ми кінчити рівень і форми вияву політичної активності сучасних студентів, 
особливості їх політичних установок як чинника політичної активності.

Виклад основних положень. У політико-психологічній літературі немає 
однозначного визначення дефініції «політична активність». Учені розглядають 
політичну активність як варіант політичної участі (С. Голєв, Д. Ольшанський), 
показник якості цієї участі (О. Кавилін), вияв інтересу до політичного життя 
суспільства (С. Рощин), функціональний вияв особистості в політичній 
діяльності (Н. Дембицька), динамічну характеристику політичної діяльності 
(А. Лісневська), інтенсивність участі суб’єкта в політичному процесі 
(Л. Кияшко), види й засоби впливу політичного суб’єкта на об'єктивний світ і 
інших суб'єктів політики (А. Дегтярьов) тощо. У своєму дослідженні ми 
спиралися на визначення політичної активності, сформульовані Д. Ольшанським 
пі І. Білоус. Так, за Д. Ольшанським, політична активність передбачає діяльність 
політичних груп чи індивідів, пов’язану з прагненням розвитку або зміни 
політичного чи соціально-економічного ладу та відповідних інститутів [6]. 
І Ііілоус трактує політичну активність як складне багатокомпонентне психічне 
утворення, що базується на потребах, інтересах особистості, реалізується в 
системі цільових настановлень, ціннісних орієнтацій і ставлень, які існують як 
нпутрішня готовність до дії і регулюють індивідуальну поведінку [2]. Як бачимо, 
обидва автори вказують як на діяльнісний, так і на мотиваційний аспекти 
політичної активності.

Політична активність може виявлятися на кількох рівнях. На 
індивідуальному рівні це сукупність тих форм життєдіяльності окремої особи, у 
яких виявляється її прагнення брати активну участь у політичних процесах, 
мідстоювати свої політичні права й інтереси [7, с. 414]. Беручи активну участь у 
політичному житті, особа здатна, відповідно до своїх інтересів, впливати на 
поведінку і становище інших людей, сприяти певним змінам у політичних 
иідносинах [3]. У масштабі держави, у масових вимірах, політична активність 
проявляється у вдосконаленні соціально-економічного й політичного порядку 
суспільства або в революційних змінах, а на міжнародному рівні -  у 
конструктивних чи деструктивних міжнаціональних або міждержавних 
стосунках на грунті політичних, етнічних чи релігійних установок. Характер 
політичної активності індивідів і соціальних груп пов’язують із їх політичною 
свідомістю й політичною культурою, політичними інтересами, установками й 
стереотипами.

Політична активність конкретних людей і в конкретних ситуаціях може 
ииявлятися по-різному. Приміром, Д. Ольшанський виділяє шість активних форм 
політичної участі: 1) найпростіші реакції (позитивні або негативні) на імпульси, 
які виходять від політичної системи, її інститутів та їх представників, які не 
пов’язані з необхідністю високої особистої активності людини; 2) участь у діях, 
пов'язаних з делегуванням власних повноважень (наприклад, електоральна 
поведінка); 3) особиста участь у діяльності політичних організацій, відвідування 
іборів та інших заходів; 4) виконання постійних конкретних політичних функцій
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у рамках інститутів політичної системи або таких, що перебувають в опозиції 
щодо неї; 5) пряма дія -  вихід із товаришами на мітинг, допомога в будівництві 
барикади, (постійна) участь у політичних (акціях), зіткненнях і т. ін.; 6) активна, 
у тому числі керівна, діяльність у позаінституційних політичних рухах, 
спрямованих проти існуючої політичної системи, які домагаються її зміни або 
кінцевої перебудови [6].

Вітчизняні дослідники пропонують у політичній активності виділяти п’ять 
змістових складових: світоглядну, інформаційно-пізнавальну і комунікаційну, 
електоральну, професійну, протестну [4, с. 182].

Політична участь рядових громадян, природно, може бути не тільки 
активною, а й пасивною. Політична пасивність передбачає негативне або 
байдуже ставлення до політики, політичної життєдіяльності, небажання 
приймати участь у політичному житті суспільства [6]. Політична пасивність 
окремої людини може розглядатись як звичайний варіант особистої політичної 
неучасті. Проте якщо вона набуває масового поширення, охоплює цілі соціальні 
групи й верстви населення, то це стає або ознакою нерозвинутої політичної 
культури, або виявом протесту проти суспільного ладу, чинної влади, або ж, 
навпаки, своєрідним виявом довіри до політичної влади, якій довіряють і 
делегують управлінські функції.

В умовах стабільності суспільно-політичної системи рівновагою між 
політичною участю та неучастю (політичною бездіяльністю), між суспільним 
консенсусом і конфліктом є чинники, які забезпечують стійкість, стабільність і 
демократизм системи [3]. Однак періоди криз і кардинальних суспільних змін 
актуалізують у суспільстві потребу в діяльному включенні особистості в 
політичне життя, зростання її політичної свідомості та самосвідомості. Крайніми 
варіантами політичної участі особи чи групи є, з одного боку, політична 
гіперактивність, яка призводить до зростання радикалізму й екстремізму, а з 
іншого -  політичне відчуження.

Реакцію суб’єкта на певне явище, подію визначає не тільки саме явище, а й 
внутрішня, усвідомлювана чи неусвідомлена, схильність сприймати його та 
реагувати на нього певним чином, тобто установка суб’єкта. Політична 
установка -  це різновид соціальної установки, що діє в аспекті політичної 
ідеології, політичної культури й пояснює вибір мотиву політичної діяльності, 
виявляє готовність індивіда або групи до дій у сфері політики.

Західні політологи Г. Алмонд і С. Верба визначали політичну установку як 
орієнтацію щодо елементів політичної системи, їх функцій і значення, а також 
своєї ролі й участі в житті політичної системи, у структурі політичної культури 
[1]. Д. Ольшанський пропонує розглядати політичну установку як внутрішню 
якість суб’єкта політики, що базується на його попередньому досвіді та 
політичній культурі. Загалом, це передготовність суб’єкта реагувати тим чи 
іншим конкретним способом на ту чи іншу політичну подію або явище [6]. У 
сфері політичної діяльності установка стає чинником, що регулює поведінку 
індивіда чи спільноти і моделює позитивне або негативне їх сприйняття влади, 
уряду, держави й політики в цілому [5, с. 153].
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У структурі політичної установки можна виділити три компоненти: 
|чоі нітивний (відображає знання про політику, функції політичних інститутів, 
\ явлення про політичні події в житті країни та світу тощо), емоційний (виявляє 
» ілвлення до політики, політичної діяльності, політичних подій, до інших 
учасників політичних процесів), поведінковий (безпосередня готовність індивіда 
ек> діяльності у сфері політики).

Зазвичай саме в студентському віці формується політичність - аполітичність 
особистості. Час навчання молодої людини у вузі важливо розглядати як період її 
(мінобічного включення в політичне життя суспільства, оформлення образу «Я- 
інілітичного» в структурі Я-концепції особистості, розвиток стійких політичних 
Інтересів, політичних установок, освоєння норм політичної поведінки, вияву 
Ішасної політичної позиції.

З метою вивчення впливу політичних установок студентської молоді на 
Кию політичну активність ми провели емпіричне дослідження, у якому взяли 
участь 212 студентів різних вищих навчальних закладів віком від 18 до 22 років. 
Підлягали аналізу рівень і форми вияву політичної активності студентів, такі як: 
іпекторальна поведінка, належність до політичних партій та громадських 
організацій, участь у політичних акціях тощо, а також політичні установки 
і іудентської молоді щодо політики як виду діяльності, окремих політичних 
процесів, політичної ситуації в країні, політичних лідерів та ін. Для збору 
емпіричних даних було використано методи анкетування (застосовувалась 
ииторська анкета) і бесіди.

У результаті опитування було з’ясовано, що більшість студентів 
мірактеризуються наявністю політичних інтересів, вони цікавляться політичною 
іитуацією в Україні та світі. Однак переважно студентська молодь виявляє 
Ницікавлення щодо політики несистематично, тобто тільки тоді, коли 
відбуваються події, які особливо турбують (про цс у своїх відповідях зауважили 
>П,8% респондентів). Лише 18,4% студентів постійно стежать за політичними 
Подіями у світі та нашій країні. 28,8% опитаних цікавляться політикою досить 
рідко. 8,9% узагалі не виявляють зацікавлення нею, що є свідченням їх 
політичного відчуження.

Майже половина учасників дослідження (47%) оцінює рівень власної 
Політичної активності як середній. Тільки 23% опитаних указує на високий 
(шіень власної політичної активності. 30% наших респондентів оцінюють свій 
рівень політичної активності як низький.

Дослідження форм вияву політичної активності молоді показало, що наразі 
Іильшість респондентів обмежується ознайомленням із політичними новинами, а 
’іакож участю в політичних виборах. Участь у масових політичних акціях брало 
*І4,8% нинішніх студентів (цс учасники Євромайдану, Революції Гідності). Поза 
Іірогестними акціями лише 19,8% студентів приходили на зустрічі з політиками. 
Однак наразі тільки 27,3% опитаних зауважують, що братимуть надалі участь у 
Політичних заходах, що свідчить про розчарування студентства в українській 
Політиці. Кожен четвертий студент стверджує, що узагалі не бере ніякої активної 
участі в політичному житті держави чи свого регіону (26,9%). Як бачимо, на
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зміну високій політичній активності студентської молоді, що спостерігалася під 
час Революції Гідності та на початку російської агресії на Сході України і в 
Криму, приходить політична пасивність. Політична участь студентів переважно є 
такою, що здійснюється як реакція на сильні зовнішні стимули в умовах 
критичних ситуацій у суспільстві.

В даний час ніхто з опитаних студентів не є членами політичних партій, 
однак 19,8% планують ними бути в майбутньому. Членами різних громадських 
організацій є 27,4% респондентів.

Основними джерелами отримання молодими людьми інформації про 
політичні події в Україні та у світі є Інтернет (82,1%) і телебачення 
(переглядають новини 78,8% опитаних, а політичні ток-шоу -  8,5%), значно 
рідше -  преса (31,1%), передвиборчі агітаційні матеріали (19,2%) і радіо (11,8%). 
Студенти також обговорюють політичні теми у колі сім’ї (43,4% постійно), 
ведуть політичні дискусії із друзями (34,5%). Як бачимо, значна частина 
студентства намагається отримувати інформацію про політику й політичні події з 
різних джерел, використовуючи для цього передовсім ЗМІ.

Важливою формою вияву політичної активності індивіда є його 
електоральна поведінка. Як було з’ясовано, 75,3% наших респондентів беруть 
участь у політичних виборах, однак якщо 57,5% приходять на всі вибори 
(президентські, до Верховної Ради та місцеві), то ще 19,8% -  тільки на 
президентські й парламентські. 5,2% учасників дослідження зізналося, що їхня 
електоральна поведінка залежить від настрою та рівня власної зайнятості іншими 
справами, 17,5% опитаних зазвичай не беруть участі у виборчих процесах, тобто 
є абсентеїстами. Звертає на себе увагу й той факт, що із передвиборчою 
програмою кандидатів у депутати знайомляться тільки 41% студентів-виборців.

У контексті дослідження політичної активності молоді важливим є 
виявлення відповідної мотивації. На відкрите питання анкети «Що Вас особисто 
спонукає до політичної діяльності?» студенти найчастіше давали такі варіанти 
відповідей: «бажання змінити на краще суспільно-політичну ситуацію у своїй 
країні», «громадянський обов’язок і почуття відповідальності», «прагнення 
подолати несправедливість», «небайдужість до політичних процесів, що 
відбуваються в нашій державі», «зацікавлення політикою» тощо. Найбільш 
значущим чинником політичної активності для більшості респондентів стали 
політичні події в Україні, які тривають із кінця 2013 року.

Безперечно, нас також цікавили політичні установки студентів. Відповіді на 
питання «Що таке політика?» виявили досить різноспрямовані погляди наших 
респондентів, наприклад: «політика -  це діяльність влади з метою управління 
державою», «боротьба за владу», «мистецтво керівництва державою», 
«діяльність окремих людей на благо певних змін», а також «складна й заплутана 
річ, у якій багато неоднозначностей», це «бруд», «брудна справа», «бізнес», 
«обман», «відмивання грошей», «розподіл сфер впливу» тощо. Загалом, юнаки і 
дівчата не надто охоче вступають у розмови про політику, що свідчить про 
негативне ставлення до неї. При цьому 77,3% учасників дослідження визнають, 
що політика впливає на їхнє життя.
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Лише 25,9% опитаних нами студентів уважають себе здатними впливати на 
політичні процеси в Україні, 23,6% стверджують, що від них у політиці нічого не 
іалежить. 50,5% учасників дослідження займають щодо даного питання 
иенизначену позицію, тобто не розглядають власну можливість вплинути на 
політичне життя суспільства. При цьому відповідальними за покращення чи 
погіршення політичної ситуації в країні вважає себе 30,1% студентів, часткову 
відповідальність визнає 18,9% респондентів, 44,3% опитаних знімають із себе 
іаку відповідальність, покладаючи її на політиків, інші респонденти не 
визначились із відповіддю.

Натомість здатними вплинути на політичні процеси, що відбуваються на 
місцевому рівні, вважають себе уже 43,5% студентів, 29,2% заперечують таку 
можливість, індиферентну позицію займає 27,3% опитаних. Власну 
ііідновідальність за покращення політичної ситуації на рівні свого міста, села, 
області визнає 40,1% студентів, часткову відповідальність на себе бере 21,7%. Не 
вважають себе відповідальними за політичні процеси на місцевому рівні 21,7% 
респондентів, не визначилися щодо цього питання 16,5% опитаних. Як бачимо, 
ітуденти більш оптимістично оцінюють імовірність власної політичної 
пильності та її результативність на регіональному рівні, аніж на державному.

Аналіз електоральних установок студентів показав, що результатам 
політичних виборів довіряє тільки 20,7% виборців із опитаних нами, 47,7% 
наших респондентів не впевнені у тому, чи можна довіряти результатам 
політичних виборів, а щонайменше 31,6% юнаків і дівчат вважають, що 
результатам виборів довіряти не варто. Найважливішими критеріями 
політичного вибору, якими керуються студенти, голосуючи за певного кандидата 
п депутати, є результативність попередньої діяльності вказаної особи на користь 
народу в політиці чи в громадському житті (цей критерій є важливим для 77,4% 
молодих виборців), реалістичність обіцянок (54,7%), моральні якості кандидата 
І’ІК,6%) і його здатність викликати довіру (48,6%). Наявність достатнього 
політичного досвіду у кандидата в депутати є важливою тільки для 43,9% 
і іудентів-виборців. Програму кандидата як критерій для його обрання до 
Іісрховної Ради чи місцевих рад народних депутатів розглядає тільки 30,1% 
наших респондентів. При цьому 68,4% респондентів вважають, що сьогодні в 
Україні, на жаль, немає такого політичного діяча, який, на їхню думку, є чи був 
ии ідеальним політичним лідером.

Студенти слабо асоціюють свої політичні погляди з конкретними 
політичними партіями. Аналіз показників, якими вони керуються під час 
юлосування за політичні партії кандидати до Верховної чи місцевих рад, 
показав, що найбільш дієвою є установка на політичного лідера цих партій 
177,8%). Важливими також є ефективність попередньої політичної діяльності 
партії (57,5%), її передвиборча програма (51,4%) і здатність нової партії внести 
позитивні зміни в життя суспільства (42,5%), менш важливою є наявність 
(остатнього досвіду політичної діяльності партії (15%), тобто молодь схильна 
ні ти шанс політичної діяльності молодим партіям.
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Загалом, як показало анкетування й підтверджують бесіди, ставлення 
студентів до політичних подій у країні є різко негативним: практично всі наші 
респонденти (97,1%) виявили невдоволення суспільно-політичною ситуацію в 
державі. Основними проблемами, що їх турбують, є: війна на Сході України, 
окупація Криму, зниження рівня життя населення, політична корупція, 
неефективність політичного лідерства, відсутність необхідних державі 
політичних реформ тощо. Ступінь довіри студентської молоді конкретним 
політикам і політичним партіям є невисоким: за 5-бальною шкалою її середній 
бал не перевищує 1,8 бала. Студенти скептично оцінюють здатність сучасних 
політиків висловлювати інтереси народу й працювати на благо держави, однак 
усе-таки сподіваються змін на більш успішне політичне майбутнє нашої країни.

Висновки. Політична активність розглядається нами як різновид соціальної 
активності, що передбачає діяльне ставлення окремих індивідів чи соціальних 
груп щодо політики та їх включення в основні політичні процеси, що 
відбуваються в суспільстві, з метою їх оптимізації. Показниками політичної 
активності ми вважаємо різні форми політичної участі: пошук політичної 
інформації, здійснення безпосередньої й опосередкованої політичної комунікації, 
електоральну поведінку, участь у діяльності політичних і громадських 
організацій, а також у масових політичних акціях.

У результаті проведеного нами емпіричного дослідження було з'ясовано, 
що в даний час політична активність молоді знижується -  порівняно з періодом, 
пов'язаним із Революцією Гідності та початком російської агресії щодо України. 
Майже половина студентів, що були нашими респондентами, оцінюють рівень 
власної політичної активності як середній, тільки кожен п’ятий студент з 
опитаних нами демонструє високий рівень власної політичної активності. 
Третина опитаних нами студентів оцінює свій рівень політичної активності як 
низький, що свідчить про їхню політичну пасивність, а в окремих випадках і 
політичну відчуженість. Політична активність багатьох студентів наразі 
переважно обмежується участю в політичних виборах, отриманням та 
обговоренням політичних новин. Значною мірою на формування політичних 
інтересів сучасної студентської молоді впливають найважливіші політичні події, 
які відбуваються в країні, а також ЗМІ.

Попри те, що більшість студентів виявляють зацікавлення щодо політичних 
процесів у нашій державі та світі, визнають важливість політики й політичних 
інститутів, однак часто виявляють негативні установки щодо самої політики, 
співвідносячи її насамперед із діяльністю вітчизняних і зарубіжних політичних 
діячів, досить критично оцінюючи ефективність вирішення ними актуальних 
суспільно-політичних проблем. Ступінь довіри молоді до діяльності політиків і 
політичних партій, до результатів політичних виборів досить невисокий. 
Водночас лише незначна частина опитаних нами представників студентства 
розуміє свою відповідальність за власну політичну активність чи пасивність. 
Вони дещо краще оцінюють можливість власного впливу на політичні процеси, 
що відбуваються на регіональному рівні, аніж на рівні цілої країни. Однак усс ж 
студенти висловлюють оптимізм щодо політичного майбутнього України.
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Виходячи з отриманих результатів, можна дійти висновку, що рівень і 
форми вияву політичної участі сучасної студентської молоді залежать 
насамперед від характеру їхніх політичних установок, що формуються у процесі 
політичної соціалізації. Очевидним є й те, що в ході покращення чи погіршення 
політичної ситуації в країні рівень політичної активності молоді буде 
імінюватись.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні тендерних 
аспектів політичної активності студентської молоді.

І. Алмонд Г. Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах / 
Г. Алмонд, С. Верба. -  М. : Мьісль, 2014. -  500 с.

1. Білоус 1. Політична активність молоді: форми вияву та особливості трансформації / 
1. Білоус // Соціальна психологія. -  2007. - №  5. - С'. 25 -34.

1. Гетьманчук М. П. Політологія : навч. посіб. І М. 11. Гетьманчук, В. К. Грищук, 
Я. Б. Турчин. К. : Знання, 2010. -  415 с.

4. Мирош М. Типізація політичної активності (суспільно-географічний аспект) / М. Мирош 
// Часопис соціально-економічної географії. - 2015. - Вин. 1 9 (2 ).- С .  1Х1-1Х7.

“і. Москаленко В. В. Політичні установки особистості в соціальному житті /
B. В. Москаленко // Віспнк Харківського національною університету. 2011. -  №  981. -
C. 153 -156.

(і. Ольшанский Д. В. Осповьі политической психологии / Д. В. Ольшан-ский. -  Екатерин- 
бург : Деловая книга, 2001. -  496 с.

7. Шляхтуп Г1. 11. Політологія (теорія та історія політичної науки) : навч. посіб. / 
П. П. Шляхтуп. К. : Либідь, 2005. -  576 с.
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ЕТНІЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ -  КСЕНОФОБІЯ: 
ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СУЧАСНОЇ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Стаття присвячена проблемі трансформацій етнічної ідентичності та її проявам у  
міжособистісних контактах. А най  чуються особливості етнічної толерантності- 
ттолерашпності і визначаються можливості їх адекватного розмежування. Подано 
Ін"і\'льтати діагностичного дослідження етнічної ідентичності сучасної студентської 
молоді.

Ключові слова: етнічна толерантність, етнічна ідентичність, інтолераніпність, 
і'тноегоїім, етнофананш їм.

ТИе агіісіе іх с і є \’о і с <І іо і і і є  ргоЬІет о /  Ігапх/огпіаііоп о /  сіИпіс іс/епіііу апсі ііх 
пшпі/ехіаііопх іп іпіегрегхопаї сопіасіх. Апаїуіех ІІіе сИагасІегіхІісх о) еіішіс ЮІегапсе- 
ішоїегапсе, аніі Шепіфех оррогінпіііех /о г  ІІіеіг асіесриЧе Л(/егепІіаІіон. Ргехспіх ІІіе гехиііх о) 
ІІіе сІіа£По.чііс хіис/у о/еііш іс ісіепіііу о) тосіегп хіисіепіх.

Кеу п’огіїх: еіИпіс Іоіегапсе, еі/шіс ісіепіііу, ішоїегапсе, еіітіс ецоіхт, еіішіс/апаїісіхт.

Актуальність дослідження. Психологічна напруженість, нетерпимість, 
агресія та дискримінація, які доволі часто переростають у відверто
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насильницькі дії з проявами ксенофобії, расизму, екстремізму, в сучасному 
суспільстві зумовлені зростаючою мультикультурністю. Відтак психологічні 
проблеми виникають у результаті нерозуміння та неприйняття національних, 
расових, релігійних, культурних відмінностей людей.

У XXI столітті в усьому світі загострилось усвідомлення людьми своєї 
етнічної належності, ідентифікації із власного етнічною спільнотою (етнічна 
ідентичність). Фактично, подальше існування всього цивілізованого, 
мультикультурного простору стає неможливим без утвердження в суспільній 
свідомості людей установок на толерантну взаємодію та взаємозалежність між 
індивідами і соціальними групами.

Поглиблення й розширення міжособистісних контактів сучасної молоді з 
представниками інших національностей у таких умовах актуалізує проблему 
етнічної толерантності. Оскільки сучасна молода людина, опиняючись в 
епіцентрі світової полікультурності, фактично віч-на-віч стикається із явними 
суперечностями [3; 5]: між толерантним ставленням до інших етнічних культур 
та релігій і збереженням власної унікальної етнічної самобутності; між 
проявами патріотизму й національної гідності та етнофанатизмом, 
ксенофобією, расизмом; між вираженням етнічної ідентичності, з її 
культурними цінностями й традиціями, і створенням загального культурного 
простору; між вираженою конфліктогенністю певних видів ідентичності і 
нерозробленістю методів формування міжгрупової толерантності; між 
визначенням кордонів, своєрідних меж толерантності та інтолерантності, що 
дозволить відрізняти терпимість від нетерпимості (толерантність від 
інтолерантності).

Тому актуальним є не лише наукове обгрунтування основних теоретичних 
концептів категорії толерантності-ксенофобії, проведення масштабних 
психологічних досліджень із вивчення «кордонів толерантності», а й 
розроблення, на їх основі необхідних психолого-педагогічних технологій для її 
формування у студентської молоді.

Метою нашого дослідження є теоретичне обгрунтування й діагностичне 
вивчення трансформацій етнічної ідентичності сучасної студентської молоді та 
її проявів в етнічній толерантності-ксенофобії в процесах міжособистісної 
взаємодії.

Аналіз останніх досліджень. Проблема етнічної толерантності не є новою 
для наукової літератури. Розгляду різних аспектів розуміння цього феномену 
присвячено чимало публікацій у різних галузях науки, зокрема, філософії, 
педагогіці, соціології, психології. Вагомий внесок у дослідження психологічних 
аспектів толерантності, формування етнічної ідентичності та її сутності 
зробили Г. Олпорт, А. Асмолов, С. Бондирева, Г. Солдатова, Г. Кожухар,
В. Петрицький, В. Москаленко, Л. Орбан-Лембрик, М. Ротар, Т. Татаренко та 
ін. Наразі становлення етнічної ідентичності й формування етнічної 
толерантності сучасної молоді стають центральними проблемами не лише 
науковців теоретиків, а й практичних і соціальних психологів. Дослідження 
проводяться в напрямі розвитку толерантності як професійної риси педагога
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(О. Безносюк, А. Скок, С. Болдирева, К. Уейт, С. Бурдіна, С. Братченко, 
К. Петровська та ін.), толерантності як основи полікультурних взаємин у світі 
(А. Кокорев, Л. Орбан-Лембрик, П. Сміт, К. Уорд та ін.). Сьогодні особливу 
іацікавленість науковців викликають питання, пов’язані з особливостями 
формування етнічної ідентичності й розвитку етнічної толерантності. Цим 
питанням присвячені публікації Г. Солдатової, К. Коростеліної, Т. Татаренко та

Виклад основних положень. Сучасне трактування поняття 
«толерантність» (від латин. Іоіегапііа -  терпіння) включає в себе декілька 
цепектів: здатність суспільства, держави чи окремої людини чути й поважати 
думки інших; терпимість особи до вчинків, поведінки, думок, способу життя 
яких вона не сприймає і не схвалює; визнання права людей бути іншими.

Згідно з Декларацією принципів толерантності прийнятою членами 
ІОНЕСКО, толерантність -  це повага, прийняття й розуміння різноманіття 
культур світу, форм самовираження та способів прояву людської 
індивідуальності [2].

Через глобальне збільшення чисельності міжетнічних контактів, нестійкий 
характер міжетнічних стосунків, посилення національних тенденцій у політиці 
іа економіці в усьому світі особливо актуалізується проблема етнічної 
юлерантності людей щодо представників інших етнічних груп.

Наукова література [ 1; 3; 5] трактує етнічну толерантність як 
Гіагатоаспсктне поняття: готовність особистості терпимо сприймати ті чи інші 
ииища національного життя й міжетнічних стосунків; певне ставлення до людей 
іншої раси та етнічної групи, до власної етнічної групи, оцінку культурної 
дистанції; не просто прийняття іншого етносу таким, яким він є, а вибіркове 
ставлення до етноіншого, готовність до співпраці, взаємовигідного 
партнерства, що взаємозобов’язує на основі взаємоприйнятних цінностей; 
готовність до культурного взаємообміну й взаємозбагачення; здатність до 
таємної емпатії, тобто до досягнення ментальності етноіншого; нейтралізація 
негативних комплексів у поведінці етноіншого без приниження його 
особистісної та соціальної гідності; установка на діалог з метою досягнення 
більшого взаєморозуміння.

Ігнорування людьми проблеми розмежування толерантності й 
інтолерантності часто призводить до трагічних наслідків, оскільки слід чітко 
розуміти: ми терпимо інші філософські погляди чи агресивний догматизм, іншу 
міру чи плюндрування нації. Є чимало свідчень розмитості меж толерантності: 
рабська праця, торгівля органами, експерименти з ембріонами, досліди над 
і маринами тощо.

Толерантність повинна мати межі, які дадуть змогу людині бути людиною, 
не втрачати повагу до себе й до інших. Позитивного розуміння толерантності 
можна досягати за допомогою усвідомлення проявів нетерпимості 
(інтолерантності). Нетерпимість грунтується на переконанні, що власна система 
поглядів, цінностей, спосіб життя чи власна група є вищими за інші. Це 
неприйняття інших за інші дії, поведінку, погляди, зовнішній вигляд.
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Нетерпимість призводить до панування та знищення, визначає перевагу одних і 
придушення інших.

Етнічна нетерпимість -  одна з форм прояву кризових трансформацій 
етнічної ідентичності. Проблема становлення та утвердження етнічної 
ідентичності молодого покоління є визначальною для нівелювання агресивних 
інформаційних впливів середовища, розвитку психологічної напруженості й 
нетерпимості в міжособистісній взаємодії, проявів дискримінації та агресії. 
Позитивна етнічна ідентичність є основою толерантної взаємодії із зовнішнім 
середовищем, толерантних способів поведінки й реагування, недопущення 
конфронтації й агресії.

Поняття етнічної ідентичності являє собою своєрідну сполучну ланку між 
психологією особистості та процесами в соціальних групах, де розвивається 
конкретна особистість, створює можливість розгляду етнічної толерантності на 
індивідуальному та груповому рівнях аналізу.

Так, К. Коростеліна [3] визначає поняття «національної ідентичності» як 
відчуття, переживання належності до національної спільноти.

Згідно із Г. Солдатовою етнічна ідентичність -  це не лише прийняття 
певних групових уявлень, готовність до вихідного образу думок, а й етнічні 
почуття, які підтримуються та поділяються. Іншими словами, людина визначає 
своє місце в багатонаціональному суспільстві й засвоює способи поведінки 
всередині та за межами своєї соціальної групи. Стійкість етнічної ідентичності 
та її позитивність є центральними аспектами відчуття групою психологічної 
безпеки й стабільності [6].

У дослідженнях Г.Солдатової [6] щодо вивчення етнічної толерантності 
етнічна ідентичність розглядається як: 1) компонент множинної ідентичності в 
структурі групової самосвідомості; 2) як соціально-психологічний результат 
емоційно-когнітивних і ціннісних процесів етнічної ідентифікації й міжетнічної 
диференціації; 3) як мотиваційно-когнітивне ядро етнічної самосвідомості, що 
опосередковує міжетнічну взаємодію.

У цьому контексті в основі етнічної ідентичності знаходиться 
ідентифікація себе з певною соціальною групою, належність людини до чогось 
значно більшого й відмінного від неї. Відтак етнічна ідентичність виступає 
сукупністю уявлень, цінностей, традицій, тобто своєрідним ціннісно-смисловим 
утворенням, завдяки якому особа здійснює етнічну ідентифікацію. Іншими 
словами, етнічну ідентичність можна розглядати як належність особи, 
відповідно до її ідентифікації, до певної етнічної групи.

З метою виявлення в сучасних студентів трансформацій етнічної 
ідентичності, ми провели дослідження з використанням таких діагностичних 
методик: 1) діагностика толерантності особистості експрес-опитувальником 
«Індекс толерантності» (Г. Солдатова, О. Кравцова, О. Хухлаєв, Л. Шайгерова) 
[4] (визначення загального рівня толерантності), яка мала на мсті виявити 
загальне ставлення до оточуючого світу та інших людей, а також соціальні 
установки в різних сферах взаємодії, де проявляється толерантність та 
інтолерантність людини, а саме: а) етнічну толерантність (ставлення до людей
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іншої раси, іншої етнічної групи, оцінка культурної дистанції, установки у 
сфері міжкультурної взаємодії); б) соціальну толерантність (ставлення до 
мовних соціальних груп: меншин, психічно хворих, злочинців, жебраків); 
и) толерантність як рису особистості (риси, установки та переконання 
особистості, які визначають ставлення людини до оточуючого світу); 2) 
діагностика етнічної самосвідомості особистості та її трансформації в умовах 
міжетнічної взаємодії опитувальником «Типи етнічної ідентичності»
(І . Солдатова, С. Рижова) [4]. Одним з основних показників трансформації 
етнічної ідентичності є зростання показників етнічної нетерпимості 
(інтолерантності). Міра етнічної толерантності респондента оцінюється за 
іакими критеріями: рівень «негативізму» стосовно власної та інших етнічних 
груп, поріг емоційного реагування на іноетнічне оточення, вираженість 
агресивних і ворожих реакцій стосовно інших груп. Опитувальник складається 
п шести шкал, які відповідають певним типам етнічної ідентичності: це 
етнонігілізм, етнічна індиферентність, позитивна етнічна ідентичність,
сіноегоїзм, етноізоляція, етнофанатизм. Серед яких етноегоїзм, етноізоляція та 
етнофанатизм є ступенями гіперболізації етнічної ідентичності та проявами 
дискримінаційних форм міжетнічних відносин. У міжетнічній взаємодії 
гіиерідентичність проявляється різним формами етнічної нетерпимості: від 
роздратованості, що виникає як реакція на присутність членів інших груп, до 
обстоювання політики обмеження їхніх прав і можливостей, ксенофобії,
агресивних і насильницьких дій проти іншої групи, геноциду.

Нашу вибірку склали 55 студентів Педагогічного інституту
Прикарпатського національного університету імені В. Стсфаника.

За результатами діагностичного дослідження переважна більшість 
студентів характеризується середнім рівнем розвитку етнічної толерантності та 
різних компонентів етнічно толерантної особистості (84,9%), невеликій 
кількості осіб притаманний високий рівень (3,7%), а також, значна частина 
студентів відрізняються низьким рівнем етнічної толерантності (11,3%).

При цьому етнічно толерантними в ставленні до інших груп є 24,5% 
опитаних, соціальну толерантність у власних установках проявляє 20,7%. У той 
же час толерантність, як особистісна риса, притаманна 54,5% респондентів. 
Хотілося б зазначити, що для субшкали соціальної толерантності виявився не 
характерним прояв показників високого й низького рівнів, а це означає, що 
респонденти не проявляють очевидно вираженої толерантної чи інтолерантної 
позиції у сприйнятті різноманітних явищ соціальної дійсності, соціальних 
груп, що свідчить про відсутність чіткої особистісної позиції або фактичну 
байдужість до них.

Із цього приводу Г.Солдатова виділяє такий тип етнічної ідентичності, як 
«етнонігілісти» -  тип людей, які демонструють своєрідну гіпоідентичність, 
підхід від власної етнічної групи, що характеризується пошуком соціально- 
психологічних об'єднань за іншими критеріями.

Результати методики «Типи етнічної ідентичності» (Г. Солдатова, 
С. Рижова) свідчать, що 65,5% опитаних мають позитивну етнічну ідентичність,
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яка поєднує в собі позитивне ставлення до своєї етнічної групи з позитивним 
ставленням до «інших» і є своєрідною нормою; для 13% характерна етнічна 
індиферентність, що свідчить про розмитість етнічної ідентичності і 
проявляється у невизначеності етнічної належності чи її неактуальності для 
особи; 12% демонструють прояви етнофанатизму -  своєрідної готовності до 
будь-яких дій (виправдання будь-яких жертв у боротьбі за власний народ, 
відмова іншим етнічним групам у користуванні соціальним привілеями та 
ресурсами, аж до етнічних «чисток» заради власних етнічних інтересів); для 
9,5% характерний етноегоїзм, який проявляється роздратуванням під час 
спілкування з представниками інших етнічних груп чи визнанням за власного 
групою права вирішувати проблеми за рахунок «інших» [1].

Серед опитаних з позитивною етнічною ідентичністю наступний за 
значенням результат отримали етнічна індиферентність (39%), етнофанатизм 
(36%), етноегоїзм (17%) та етнонігілізм (8,3%).

Етноегоїзм та етнофанатизм є проявами гіперболізації етнічної 
ідентичності й свідченням різних форм етнічної нетерпимості в міжетнічній 
взаємодії за результатами діагностики (21,5%) опитаних за домінуючим 
показником і (53%) наступним за значенням показником у проявах міжетнічної 
поведінки та міжетнічних взаєминах, схильності демонструвати 
роздратованість, напруженість, вербальну агресію, ксенофобію, готовність до 
будь-яких дій заради інтересів своєї етнічної групи, расизм аж до етнічних 
«чисток».

Етнічна індиферентність та етнонігілізм є типами гіпоідентичності й 
можуть свідчити про інтолерантне ставлення особи, як до своєї, так і до чужої 
етнічної групи.

Інтолерантні особи характеризуються такою структурою ідентичності, де 
домінує етнічна належність, у них більше розвинена потреба в етнічній 
об'єднаності, вони намагаються надати власній етнічній групі високий 
позитивний статус, загалом для інтолерантності характерне гіпертрофоване 
прагнення до позитивної етнічної ідентичності. Етнічно інтолерантні особи -  це 
значимий чинник впливу на представленість і міру поширення гіперетнічних 
настанов у груповій свідомості, чим і посилює міжетнічне напруження. З 
іншого боку, етнічно інтолерантні особи є чинником зменшення проникливості 
етнічних кордонів і сприяють збереженню етносу [6].

Аналіз результатів діагностики та їх зіставлення дозволили виявити, що в 
підгрупі опитаних, які продемонстрували позитивну етнічну ідентичність, 
58,5% проявляють толерантність як рису особистості, 22% -  соціальну 
толерантність і лише для 19,5 % характерна етнічна толерантність. Отримані 
показники свідчать, що особиста й соціальна складові толерантності 
демонструють більш високі значення, порівняно з етнічною складовою, що 
означає готовність опитаних швидше приймати особисті та соціальні 
відмінності у взаємодії, аніж етнічні.

Висновки. У цілому, слід зазначити, що результати діагностичного 
дослідження виявили низький відсоток етнічно толерантної студентської
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молоді, схильної до трансформацій етнічної ідентичності в напрямі її 
і и ісрболізації, яка проявляється у процесах міжособистісної взаємодії у формі 
гиіоегоїзму та етнофанатизму. Також значні показники етнічної 
і ніоідентичності з проявами інтолерантності, нетерпимості, етнонігілізму. Дії, 
поведінка та міжособистісна ефективність таких осіб матимуть доволі широкий 
діапазон вираження -  від прояву звичайного дискомфорту та роздратування в 
процесі взаємодії до різних форм створення й демонстрації дискримінаційної 
иоиедінки. Без сумніву, окреслена проблематика потребує глибшого й 
деіальнішого емпіричного вивчення, що й вважаємо перспективою 
подальшого дослідження.
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ТЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ 
МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

У статті розглядається гепдериа специфіка формування мотивації досягнення успіху 
п сучасної молоді. Висвітлено основні теорії мотивації досягнення успіху. Описано основні 
ш пегорії та компоненти цього феномену. Визначено відмінності у  формуванні мотивації 
досягнення успіху чоловіків і жінок, а також■ чинники, що впливають на її формування.

Подано результати психодіагностичного дослідження гендерних особливостей 
Мотивації успіху старшокласників і студентів ВИ і.

Ключові слова: мотивація, мотивація досягнення успіху, мотивація уникнення 
Невдачі, мотив уникнення успіху, гендер.
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Актуальність дослідження. В умовах ринкової економіки важливу роль 
відіграє мотивація персоналу до ефективної професійної діяльності. Світова 
економіка і вітчизняна зокрема сьогодні гостро відчувають потребу в лідерах, 
кар’єрно зорієнтованих співробітниках з високим потенціалом до зростання, 
самовдосконалення й розвитку. Становлення суб’єкта діяльності, здатного 
усвідомлено ставити життєві цілі й досягати їх, здатного брати на себе 
відповідальність за прийняття рішення, детерміновано тією стратегією 
поведінки, яка формується в процесі соціалізації. Таку стратегію поведінки 
забезпечує мотивація досягнення, що відображає ціннісне ставлення індивіда 
до себе як особистості й суб'єкта діяльності.

Мотивація досягнення передбачає прагнення до поліпшення результатів, 
наполегливість у досягненні своїх цілей, намагання досягнути свого, навіть 
ціною значних зусиль. Вона є важливим засобом реалізації професійних цілей, 
а також однією із центральних якостей особистості, що здійснює вплив на все 
життя людини.

Потреба в досягненні успіху серед молоді є очікуваною, оскільки багато 
старшокласників і студентів, через свій вік, не відаючи про всі реалії 
«дорослого життя», готові до максимально високих цілей, підкорення будь- 
яких горизонтів. Проте паралельно із цим існують певні застереження щодо 
перспективи успішної самореалізації, зокрема жінки, адже в нашому 
суспільстві в різних сферах життя циркулюють переважно чоловічі моделі 
успіху. Специфічні моделі чоловічого успіху також не завжди сприяють 
зростанню мотивації досягнення в чоловіків. Тому важливим питанням є 
дослідження особливостей мотивації досягнення в тендерному контексті.

Аналіз останніх досліджень. Вивченням проблем мотивації займалося 
багато вітчизняних і зарубіжних учених, що працювали в різних галузях 
психології, менеджменті та соціології. Серед цілого ряду зарубіжних учених, 
які внесли значний вклад у розвиток теорії мотивації досягнення, можна 
виділити Дж. Аткінсона, В. Врума, К. Гольдштейна, К. Левіна, У. Макдугалла, 
Д. Мак-Клелланда, Г. Мюррея, X. Хекхаузена, а серед вітчизняних -  
Б. Ананьєва, Л. Божович, С. Занюка, И. Кареліну, О. Леонтьєва, Б. Ломова, 
Є. Ільїна, А. Орлова, С. Рубінштейна, Е. Сидоренко, Д. Узнадзе та багатьох 
інших.

Мотивація є важливою умовою формування й становлення особистості. З 
психологічної точки зору мотивація розглядається в контексті функціонування 
активності психіки й особистості, а у філософському аспекті -  у контексті 
людської свободи. Вирішення зазначеної проблеми дозволяє розкрити 
механізми свідомої активності особистості, спрямованої на взаємодію з 
оточуючим середовищем та на досягнення успіху в діяльності [3].

Збірник наукових праць: психологія. Випуск 21
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Успіх у діяльності, як відомо, залежить не тільки від здібностей людини, 
її іі від прагнення до досягнення мети, від цілеспрямованості та наполегливої 
праці заради досягнення успіху (тобто від мотивації досягнення). Виходячи з 
цього, можна запропонувати таку формулу успіху: У = 3 + М + С, де У -  успіх, 
М мотивація досягнення, С -  ситуативні фактори (див. рис. 1).

.’І іі.он Іванна Тендерна специфіка формування мотивації досягнення у сучасної ...

Ситуативні
ф актори

Успіх

Рис. 1. Фактори, що впливають на досягнення успіху

Сильно вмотивована людина прагне до успіху і, як правило, більше 
працює. А для недостатньо вмотивованої людини успіх не є привабливим. Це 
низначає низький рівень розвитку мотивації досягнення у конкретної людини 
|6, с. 267].

До факторів, які визначають наявність сильної мотивації досягнення, 
підносять:

прагнення досягти високих результатів; 
прагнення робити все набагато краще; 
вибір складних завдань і бажання їх виконати; 
прагнення вдосконалювати свою майстерність [5, с. 80].

Мотив досягнення особистості вперше був виділений у класифікації 
Г. Мюррея. Автор розумів цей мотив як стійку потребу досягнення результату в 
роботі, як прагнення зробити щось швидко і добре, досягнути певного рівня в 
икій-небудь справі. Ця потреба має генералізований характер і проявляється в 
будь-якій ситуації незалежно від конкретного її змісту.

Відповідно до теоретичних уявлень американських психологів 
Д. Аткінсона й Д. Мак-Клелланда мотив досягнення складається із двох 
протилежних мотиваційних тенденцій -  прагнення до успіху та уникнення 
невдачі. Високий рівень мотивації досягнення означає, що в дитини переважає 
прагнення до успіху, низький рівень мотивації свідчить що, навпаки, домінує 
прагнення до уникнення невдач.

Експериментально було доведено, що висока мотивація формується в 
дітей тільки в таких сім’ях, де батьки постійно збільшували рівень своїх вимог

М отивац ія
д о с я гн ен н я

Здібності
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до дітей та одночасно ненав’язливо надавали їм допомогу й підтримку, а також 
відзначалися лагідністю й теплотою в спілкуванні зі своїми дітьми. І навпаки, у 
сім’ях, де батьки або ігнорували своїх дітей, були байдужими до них, або 
здійснювали директивну опіку, суворий нагляд над ними, у дітей, як правило, 
домінувало прагнення уникнути невдачі і, як наслідок, формувався низький 
рівень мотивації в цілому [6, с. 56].

Теорія Д. Мак-Клелланда пов'язана з вивченням і описом впливу на 
поведінку людини трьох груп потреб вищих рівнів:

- успіху (досягнення);
- причетності (співучасті);
- влади.
Кожну з цих потреб можна віднести до будь-якої з потреб за ієрархією

А. Маслоу. Такі потреби людини, значною мірою впливають на її поведінку й 
спонукають її до дії.

Вони визначають гри основні групи мотивів, які люди засвоюють 
упродовж життя:

1. Мотивація досягнення (прагнення досягти найкращого вирішення 
складних проблем);

2. Мотивація афіліації (потреба налагоджувати добрі стосунки з 
оточуючими);

3. Мотивація влади (прагнення впливати на поведінку інших) [9].
За Д. Мак-Клеландом для людей з вираженою мотивацією досягнення 

характерні:
бажання працювати в умовах максимального пробудження мотиву 

досягнення (розв’язувати завдання середнього ступеня складності);
уміння взяти на себе відповідальність за виконання діяльності, але в 

ситуаціях низького чи помірного ризику або якщо успіх не залежить від 
випадковості;

прагнення мати адекватний зворотний зв’язок про результати 
власних дій;

прагнення до пошуку нових, більш ефективних способів 
розв’язування задач, схильність до новаторства [9].

За X. Хекхаузсном, мотивація досягнення проявляється тоді, коли 
діяльність створює можливості для вдосконалення. Завдання мають бути
середнього ступеня складності. Мотивація досягнення орієнтована на певний
кінцевий результат, на мету. При цьому для мотивації досягнення характерний 
постійний перегляд цілей. Для людей з високою мотивацією досягнення 
характерне повернення до вже перерваних занять і доведення їх до кінця.

X. Хекхаузен визначив основні категорії мотивації досягнення (структури 
мислення, якими оперує людина з високим рівнем мотивації досягнення) 
[1, с. 211]:

1. Потреба в досягненені та успіху.
2. Похвала (схвалення).
3. Позитивний емоційний стан.
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4. Потреба в уникненні невдачі.
5. Потреба у досягненні та успіху.
Згідно з теорією трудової мотивації Дж. Аткінсона, сила мотивації 

прагнення до успіху (Су) залежить від двох ситуативних змінних: можливості 
успішного завершення діяльності -  Ву та привабливості успіху -  Пу і може 
бути виражена формулою:

Су = Му х Ву х Пу.
Привабливість успіху (Пу = 1 -  Ву). Це означає, що чим більша 

можливість успіху, тим нижча його привабливість.
Слід зазначити, що мотив уникнення невдачі виявляється як стійка 

іемденція працівника робити все від нього залежне не для того, щоб досягнути 
більших успіхів, а для того, щоб виконати роботу не гірше за інших. Отже, 
потенціал його не до використовується [8].

Згідно з Дж. Аткінсоном за переважаючої мотивації уникнення невдачі, 
людина уникає складних завдань. Якщо вони підкріплені важливими 
іовнішніми факторами, такими як гроші, визнання, влада тощо, люди, які 
бояться невдачі, будуть старатись отримати завдання. Таким чином вони 
ннбирають або легке завдання, яке точно можуть виконати успішно, або важкі 
швдання, які точно не зможуть виконати. 1 для них виправданням слугуватиме 
ге, що завдання є складним. Завдань середньої складності вони швидше за все 
будуть уникати.

Люди, вмотивовані на успіх, навпаки, будуть вибирати скоріше завдання 
середньої важкості, тоді стимул виконувати завдання буде особливо 
спонукальним [7, є. 50 52].

Сформувалася думка, що чоловіки більш схильні до першості, переваги, 
іому мотивація досягнення успіху у чоловіків набагато вища, ніж у жінок. У 
роботі «Жіноча психологія» К. Хорні вказує на тс, що для юнаків домінуючим 
і пі юм мотивації вважається «орієнтація на успіх», у дівчат же домінує 
мотивація на «уникнення невдачі» [10].

Однак пізніші дослідження показують інші результати. Так, наприклад, у 
досл ідж енн і М.Л. Кубишкіної не було виявлено відмінностей між юнаками та 
дівчатами в розподілі мотиваційних тенденцій, таких як уникнення невдачі, 
прагнення до визнання й суперництва. М. Кубишкіна припустила, що дівчата не 
менше, ніж юнаки, спрямовані на соціальну активність і також ставлять перед 
собою завдання соціальної самореалізації. Дівчата так само, як і юнаки, 
прагнуть до визнання й ділового успіху.

Розбіжності в результатах дослідження М.Л. Кубишкіної та багатьох 
інших сучасних дослідників, що займаються вивченням тендерних 
особливостей, з даними К. Хорні пов’язані з низкою факторів, зокрема з 
часовим розривом, соціальними та культурними відмінностями досліджуваних
І М ] .

С.П. Ільїн виділяє три точки зору щодо прояву мотиву досягнень у 
чоловіків і жінок:

.// тон Іванна Гендерна специфіка формування мотивації досягнення у сучасної...

39



Збірник наукових праць: психологія. Випуск 21

1. Жінки по-іншому мотивовані на досягнення, ніж чоловіки (у жінок 
вища мотивація досягнення результату, у чоловіків -  мотивація вдосконалення і 
змагання).

2. Чоловіки і жінки мотивовані різними потребами: для жінок потреба в 
емоційному прийнятті важливіша, ніж потреба в досягненнях.

3. Чоловіки й жінки мають мотив досягнень у рівній мірі, але реалізують 
його в різних видах діяльності [4; с. 106].

Найбільш відомим проективним дослідженням у цій галузі стала робота 
Д. Мак-Клелланда і колег, виконана 1953 року, у результаті якого жінки 
показували більш високу мотивацію досягнень у нейтральних умовах, а 
чоловікам для підвищення мотивації потрібна була спеціальна інтелектуально- 
лідерська стимуляція. Крім цього, жінкам для підвищення мотивації необхідні 
соціальні стимули (пов’язані з прийняттям групою). Отримані результати 
повторювалися в інших дослідженнях. У випадку з методикою ТАТ був 
виявлений ще один феномен, який впливав на статеві відмінності щодо 
мотивації досягнення. Д. Верофф і В. Монеган помітили, що мотиваційний 
профіль пов’язаний зі статтю людини, яка зображена на картинці ТАТ. Якщо 
на ній був зображений чоловік, то жінки демонстрували високу мотивацію 
досягнення, якщо жінка -  то дівчатка і жінки-випробувані у своїх оповіданнях 
рідше згадували досягнення й частіше невдачі. Автори висловили припущення, 
що в оповіданнях випробуваних відбивалася не їх власна мотивація, а 
мотивація, притаманна тим, хто був зображений. Ця обставина важлива для 
розуміння специфічного феномену, який був названий страхом успіху 
[2, с. 215].

Інша назва страху успіху - мотив уникнення успіху. Цей феномен був 
відкритий 1968 року Мартіною Хорнер (Ногпег, 1987). Феномен уникнення 
успіху частіше можна спостерігати, по-перше, у жінок, по-друге, в дорослому 
віці, хоча ще 1963 року (до виявлення феномену) Е. Маккобі писала про те, що 
прагнення до досягнень у дівчаток супроводжується підвищеною тривожністю, 
оскільки пов’язано з порушенням звичних соціальних норм.

Результати досліджень Є. Ільїна, О. Кубишкіної, Н.П. Лукашевич, 
Т. Бендас та ін. дозволили виявити основні фактори, умови, психологічні 
особливості особистості, які рухають молодими людьми у процесі досягнення 
успіху. Однак, хоч даному питанню й присвячено безліч наукових робіт, та 
тендерний аспект у вивченні мотивації досягнення успіху не був достатньо 
вивчений і висвітлений у вітчизняних психологічних дослідженнях із 
зазначеної проблеми, які є досить рідкісними і мають розрізнений і 
фрагментарний характер.

Оскільки такий феномен є соціально-психологічним і залежить від 
соціально-культурних чинників, то з появою нових соціальних установок 
змінюються й особливості мотивації. Тому важливо дослідити, як формується 
мотивація досягнення в сучасної молоді залежно від статі.
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Ціі.оп Іванна Тендерна специфіка формування мотивації досягнення у сучасної

Мета: дослідити тендерні особливості формування мотивації успіху в 
сучасної молоді. Завдання -  емпірично визначити тендерні особливості 
мотивації успіху в сучасних юнаків і дівчат.

Методи і методики дослідження. Підібрали нижчеподаний 
Інструментарій:

1. Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху 
Г. Клерса.

2. Методика діагностики особистості на мотивацію до уникнення 
невдач Т. Елерса.

3. Проективна методика уникнення успіху М. Хорнер (модифікація
І , Ііендас).

У дослідженні взяло участь 73 особи, з яких 38 -  жінки і 35 -  чоловіки. 
Пік досліджуваних -  від 16 до 25 років. Трохи більше половини досліджуваних 
(41) -  це учні старших класів шкіл міста Івано-Франківськ. Решта (32) -  
студенти Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, а 
гакож Івано-Франківського національного медичного університету. Учасникам 
нашої вибірки не повідомлялася мета дослідження, щоб цс не вплинуло на 
об'єктивність результатів.

Виклад основних положень. На основі отриманих результатів методики 
діагностики особистості на мотивацію до успіху Т. Елерса ми можемо 
відзначити, що в 13% досліджуваних жінок спостерігається низький рівень 
мотивації до успіху, у 34% -  середній, у 45% -  достатньо високий рівень і у 
К% - дуже високий рівень мотивації до успіху. Серед представників чоловічої 
нибірки за отриманими результатами того ж самого тесту у 9% досліджуваних 
спостерігається низький рівень мотивації до успіху, у 31% -  середній, у 34% -  
достатньо високий рівень та у 26% -  дуже високий рівень мотивації до успіху.

З огляду на отримані результати, можемо відзначити, що за четвертим, 
іобто дуже високим рівнем мотивації до успіху, представники чоловічої 
нибірки більш ніж у тричі перевищують жіночу, різниця складає 18%. Проте за 
середнім рівнем і достатнім рівнями мотивації до успіху лідирують жінки, з 
незначною різницею у 3 -  9%. За низьким рівнем також переважає жіноча 
вибірка (різниця -  4%) (рис. 2).

і  50% 

і 40% 

і 30%

| 20%

; 10%

І 0%
Низький рівень Середній Достатньо Дуже високий 

мотивації до рівень високий рівень рівень
успіху мотивації до мотивації до мотивації до

успіху успіху успіху

Рис. 2. Гендерні відмінності у рівні мотивації до успіху
41



Збірник наукових праць: психологія. Випуск 21

Якщо взяти до уваги віковий аспект, то можна відзначити, що серед 
представників студентської молоді показники мотивації до успіху жіночої і 
чоловічої вибірки мало відрізняються між собою, різниця становить 2 -  7%. А 
от серед учнів старших класів спостерігається досить велика різниця між 
юнаками й дівчатами у розподілі показників третього й четвертого рівнів. За 
третім -  достатньо високим рівнем мотивації до успіху представники жіночої 
вибірки майже вдвічі (різниця складає 18%) перевищують досліджуваних 
чоловічої статі. За четвертим, дуже високим рівнем мотивації до успіху, 
навпаки, більш ніж у три рази (різниця складає 25%) переважає вибірка 
чоловіків.

З огляду на отримані результати можемо відзначити, що серед дівчат, а 
також досліджуваних хлопців-студентів переважає достатньо високий рівень 
мотивації до успіху.

Серед хлопців-старшокласників провідними є середній і дуже високий 
рівні мотивації. Перевага дуже високого рівня мотивації може спричиняти 
надмірну самокритичність до власних можливостей. При цьому особа може 
зазнавати надмірного хвилювання та страху зазнати невдачі. Підсвідома зневіра 
у власні сили викликає в людини меншу готовність до ризику, особистісну 
скованість. Як результат, за надмірної мотивації до успіху людина може 
втрачати віру в те, що вона досягне бажаного. Високі показники щодо цього 
рівня мотивації досягнення успіху у даної категорії досліджуваних можуть бути 
зумовлені тим, що для представників чоловічої статі старшого шкільного віку, а 
це помітно і в нашому дослідженні, надважливими є різного роду досягнення, а 
особливо професійні. Як ми припускаємо, така тенденція в поєднанні із 
стресогенною ситуацією закінчення шкільного навчання та необхідністю 
вступу у вищі навчальні заклади може сприяти формуванню в даних 
досліджуваних такого типу мотивації успіху.

За результатами методики діагностики особистості на мотивацію 
уникнення невдач Т. Елерса можемо відзначити, що у 48% досліджуваних 
жінок спостерігається низький рівень мотивації до уникнення невдач, у 26% -  
середній, у 13% -  достатньо високий рівень, також у 13% -  дуже високий 
рівень мотивації до уникнення невдач. Серед представників чоловічої вибірки 
за отриманими результатами того ж самого тесту у 40% досліджуваних 
спостерігається низький рівень мотивації до уникнення невдач, у 26% -  
середній, в 31% -  достатньо високий рівень та у 3% досіджуваного -  дуже 
високий рівень мотивації до уникнення невдач.

За низьким рівнем мотивації до уникнення невдач представники жіночої 
вибірки дещо перевищують чоловічу, різниця складає 8%. За середнім рівнем 
мотивації до уникнення невдач показники однорідні і в чоловічій, і в жіночій 
вибірці. Достатньо високий рівень майже вдвічі частіше зустрічається в 
чоловічій вибірці, різниця складає 18%. За дуже високим рівнем мотивації до 
уникнення невдач переважає жіноча вибірка (різниця -  10%).

Якщо взяти до уваги віковий аспект, то можемо відзначити, що серед 
студентів з досить невеликою різницею за першими двома рівнями (11% і 5%
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відповідно) переважає чоловіча вибірка, а за двома наступними -  жіноча (11% і 
'"о відповідно). Тож можна припустити, що дівчата-студентки більш схильні до 
мотивації уникнення невдач, ніж хлопці того самого віку.

Серед учнів старших класів спостерігається досить велика різниця між 
юнаками й дівчатами в розподілі показників першого та третього рівнів. 
Діичата більш схильні до першого низького рівня мотивації уникнення невдач 
(різниця складає 23%). Юнаки ж більш схильні до третього, достатнього рівня 
мотивації уникнення невдач. Показники середнього рівня обох вибірок мало 
відрізняються між собою (різниця складає 5%), за дуже високим рівнем з 14% 
лідирують дівчата, оскільки в хлопців такий рівень не виражений взагалі.

Підрахувавши й зіставивши результати за обома методиками, ми
0 і римали змогу визначити певні мотиваційні тенденції, що грунтуються на 
співвіднесенні двох мотивів (успіху і невдач):

До першої мотиваційної тенденції, за якої рівень мотивації до успіху 
митий ніж рівень мотивації до уникнення невдачі схильні, 66% досліджуваних. 
До другої, що характеризується перевагою мотивації до уникнення невдач, 
уиііішло 18% досліджуваних. Третя тенденція, коли рівень мотивації до успіху 
ні рівень мотивації до уникнення невдачі рівні між собою за низьких 
показників, присутня всього у 4% досліджуваних. А четверта, за якої рівень 
мотивації до успіху та рівень мотивації до уникнення невдачі також рівні між 
собою, але за високих показників включає 12% досліджуваних нашої вибірки.

Ми не виявлено суттєвих у співвідношенні мотиваційних тенденцій 
серед сучасних юнаків і дівчат. Можна лише відзначити, що хлопці з невеликим 
підривом переважають за першою тенденцією (різниця складає 10%), а 
діичата -  за третьою з різницею у 8%.

За результатами проективної методики уникнення успіху М. Хорнер 
(модифікація Т. Бендас) [2, с. 1 1 0 -  111] видно, що досить незначний відсоток 
досліджуваних жінок (16%) та чоловіків (25% старшокласників і 7% студентів), 
які схильні до мотивації уникнення успіху.

Досить великий відсоток досліджуваних і жіночої (58%), і чоловічої (30% 
старшокласників і 80% студентів) вибірки готові поступитися вакантним 
місцем роботи заради представника протилежної статі. Однак з огляду на 
позитивну характеристику особистості героя, а також його майбутнє сімейне та 
професійне життя, тут швидше варто говорити не про феномен уникнення 
успіху, а про готовність до самопожертви, пріоритет сімейного щастя над 
професійним, або ж, як писали С. Кросс та Л. Медсон, страх зіпсувати стосунки
1 близькою людиною.

Помітні відмінності серед юнаків і дівчат у тому, що більшість 
представниць жіночої статі згадували у своїх описах про осуд оточуючих 
незалежно від того, яке рішення приймала їхня героїня. У першому випадку 
діичина наражає себе на суспільний осуд через легковажне нехтування шансом 
ші професійний успіх: «З хлопцем не факт, що одружиться, а роботу втратить». 
У другому випадку через кар’єризм, егоїзм, самовпевненість. Серед 
представників чоловічої статі таке явище не спостерігається. В описах юнаків
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незалежно від рішення героя суспільного осуду не спостерігалося. Ставлення 
оточуючих досліджувані, навпаки, описували, як підтримувальне та 
приймаюче.

Можемо припустити, що це пов’язано з існуючими в даному суспільстві 
стереотипами, які помітні й у нашому дослідженні. З одного боку, зберігаються 
традиційні погляди на роль жінки, відповідно до яких вона повинна бути 
люблячою й дбайливою берегинею домашнього вогнища, що є підтримкою для 
чоловіка в його професійних звершеннях. З іншого боку, сучасне суспільство 
висуває до жінки нові вимоги: вона повинна бути освіченою, успішною 
особисто та самореалізованою у професійній сфері. У результаті, якщо жінка 
порушує будь-який із цих стереотипів, наприклад, перший -  якщо вона 
погодиться на вакантне місце у фірмі, або другий -  якщо не погодиться, у будь- 
якому випадку наражається на суспільну критику.

Чоловік же залишається більш вільним від суспільної думки, оскільки 
жодне з можливих двох рішень не порушує соціальних стереотипів 
маскулінності. У випадку прийняття пропозиції роботодавців він бере на себе 
роль «годувальника сім’ї». Якщо поступається заради дівчини, заслуговує на 
повагу й захоплення, як «справжній джентльмен сучасності».

Висновок. Проведений теоретичний аналіз та емпіричне дослідження 
тендерних особливостей формування мотивацію досягнення успіху сучасної 
молоді дозволили дійти ряду висновків. Не виявлено суттєвих відмінностей у 
співвідношенні мотиваційних тенденцій серед сучасних юнаків і дівчат. 
Найбільш поширеною мотиваційною тенденцією як серед юнаків, так і серед 
дівчат є перша, коли рівень мотивації до успіху вищий, ніж рівень мотивації до 
уникнення невдачі. У жіночій вибірці в основному переважає низький рівень 
мотивації схвалення, що може призводити до підвищення конфліктності в 
поведінці. А в чоловічій -  середній, що характеризується звичайним стилем 
реагування, а також адекватністю очікувань у ситуації оцінки з боку інших. 
Отримані нами результати співвідносяться з даними попередніх досліджень і не 
заперечують їх.

Перспективи подальших досліджень. Оскільки такий феномен є 
соціально-психологічним явищем, він залежить від соціально-політичних і 
культурно-історичних умов і може змінюватися з появою нових соціальних 
установок, то варто звернути увагу на те, що ця проблема потребує подальшого 
теоретичного і практичного дослідження.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ У 
ЗАКЛАДАХ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ

Стаття присвячена феномену адаптації підлітків г закладах інтернатного типу 
ЬЧіїгпено теоретичний аналіз понять «адаптація», «соціалізація», «соціально-псттогічна 
тічптація» тощо. Висвітлено деякі особливості закладів інтернатного типу, що можуть 
вптвати на процес адаптації підлітків.

Ключові слова: адаптація, соціалізація, соціально-психологічна адаптація підіітків. 
иік іадн інтернатного типу.

ТІїе агіісіе іх сієуоГєс] Іо ІІіе рЬепотепоп о{ асіаріаііоп, Іпс1нс1іп£ с/іхсіохнге о (  іке 
нрссфсПу о /  Іеепа^ег ас/аріаііоп іп гехШепІіа! сагех. ТІїе ІІіеогеїіеаІ апаїухіх о/хисії сопсеріх ах 
"шічріаііоп", "хосіаІі:аІіоп", "хосіаі апсі рхускоіо^ісаі асіаріаііоп" іх саггіесі оиі. ТІїе агіісіе 
ік'аїх тіИ хоте /еаінгех о /  гехісіепііаі саге /асіїіііех ІІіаІ тау а((есІ ІІіе ргосехх о /  ас/аріаііоп о/' 
Іп’па^егх іп ІІіехе ехІаЬІіхНіпепІх о/асіоіехсепіх.

Кеун’огсіх: асіаріаііоп, хосіаіііаііоп, хосіаі апсі рхусИо/о£ІсаІ асіаріаііоп о[ асіоіехсспіх, 
ігхісіепііаі сагех.

Актуальність дослідження. Для розвитку людини як істоти 
біонсихосоціальної важливе значення відіграє перебування в соціальному 
середовищі. У цьому контексті зазвичай важливого значення набуває процес 
адап тац ії до умов цього середовища, причому успішність чи неуспішність 
адаптації залежить як від психологічних особливостей людини, так і від 
особливостей того соціального середовища, до якого вона намагається 
пристосуватись.

Специфічним соціальним середовищем підлітків, які перебувають в 
умовах батьківської депривації, є заклади інтернатного типу. Зазвичай кількість
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осіб, що потребують опіки держави, зростає в періоди соціальної, політичної 
та/або економічної нестабільності в суспільстві. Таке явище характерне й для 
сучасного українського суспільства, в якому поширення алкоголізму та 
наркоманії, безробіття та зубожіння населення, військові дії, а також масове 
переселення призвели до того, що десятки тисяч дітей опинилися в інтернатах. 
Тому однією з актуальних наукових проблем є дослідження адаптації підлітків 
до умов закладів інтернатного типу.

Аналіз останніх досліджень. Феномен адаптації досліджують 
представники різноманітних галузей наук, зокрема біології та фізіології, 
соціології, психології тощо.

У цілому адаптацію розглядають як процес активного пристосування до 
вимог середовища. З позицій системного підходу під цим феноменом 
розуміють безперервний процес взаємозумовленого впливу людини та її 
соціального оточення, успішність та адекватність якого залежить як від 
індивідуально-психологічних особливостей людини, так і від чинників 
середовища (Г. Балл, Н. Завацька, Г. Ложкін, М. Макаренко, А. Налчаджян,
А. Реан, Т. Яценко). Вивченням питань адаптації до навчально-виховного 
процесу в різних її аспектах займалися І. Бойко, І. Бондаренко, Ю. Бохонкова, 
М. Горліченко, С. Кулик, Т. Кухарчук, В. Павлушенко, Б. Рудов, В. Скрипник, 
Л. Хахула, С. Хатунцева та ін. Дослідження адаптації у підлітковому віці 
проводили І. Булах, Т. Драгунова, Л. Жезлова, Л. Закутська, В. Каган, І. Кон,
О. Личко, Н. Максимова, О. Новикова, Г. Прихожан тощо.

Окрім того, значна кількість праць присвячена власне проблемі адаптації 
й соціалізації дітей-сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклування, 
зокрема становлення «Я»-образу вихованців закладів інтернатного типу 
досліджували Г. Бевз, Я. Гошевський, 3. Матейчук, Л. Осьмак, А. Пригожан. 
Особливості психічного розвитку дітей, що залишилися без піклування
батьків, відображені в роботах І. Дубровіної, А. Кравченко, П. Павленюк.

Проте в умовах сучасного суспільства, де значний відсоток підлітків, які 
потрапляють в інтернати, є соціально неадаптованими, з новою силою набуває 
актуальності дослідження проблеми адаптації підлітків безпосередньо в 
закладах інтернатного типу.

Мета дослідження полягала в розкритті соціально-психологічних
аспектів адаптації підлітків у закладах інтернатного типу.

Виклад основних положень. Феномен адаптації висвітлено в
різноманітних психологічних напрямах та підходах.

Уперше наука зустрічається з поняттям адаптації ще 1865 року. Саме тоді 
німецький фізіолог Г. Ауберт уводить термін «адаптація», що почав широко 
вживатись у медичній і психологічній літературі, де під адаптацією мали на 
увазі зміну чутливості аналізаторів під впливом пристосування органів чуттів 
до діючих подразників [2, с. 55].

У філософії адаптацію розглядають як діалектичну єдність динаміки й 
стабільності, як аспект життєдіяльності особи й виду, у якому реалізується
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фундаментальна властивість матерії до самозбереження й розвитку в 
конкретних умовах існування [8, с. 6].

Ураховуючи специфіку предмета й об’єкта дослідження психологічної 
ниуки, термін «адаптація» набуває тут свого, особливого значення. Так, 
плантацію в широкому значенні розуміють як [1, с. 234]:

- процес пристосування індивідуальних та особистісних якостей до 
життя й діяльності людини в умовах, що змінюються;

- активну взаємодію особистості та середовища залежно від ступеня її 
активності;

- перетворення середовища згідно з потребами, цінностями й ідеалами 
особистості, або як переваги залежності особистості від середовища;

- зміни, що супроводжують на рівні психічної регуляції, становлення 
(та відновлення), збереження динамічної рівноваги в системі «суб'єкт 
праці -  професійне середовище».

У Тлумачному російсько-українському словнику психологічних 
іермінів звертають увагу на три аспекти вживання терміну «адаптація» в 
психології: це позначення фізіологічної, професійної й соціально- 
психологічної адаптації. У нашому дослідженні найбільшу увагу варто 
тернути саме на соціально-психологічну адаптацію, під якою розуміють 
плантацію до нових для особистості або групи соціальних умов діяльності [З, 
Є. 340]. Тут варто звернути увагу на те, що соціально-психологічна адаптація є 
одним із видів адаптації соціальної, тобто процесу активного пристосування 
індивіда до умов нового соціального середовища, що включає в себе також 
результат цього процесу [7, с. 11].

Тобто, як бачимо з наведених вище визначень, адаптацію слід передовсім 
розглядати як процес взаємодії людини й оточуючого її середовища, 
результатом якого стає оптимальне пристосування людини до нових для неї 
умов життєдіяльності.

Феномен адаптації тісно пов'язаний із феноменом соціалізації. Так, з 
одного боку, соціалізацію розглядають як безперервну адаптацію живого 
організму до оточення, як його здатність пристосовуватись до реакцій інших 
тодей, тоді як з іншого, адаптацію вважають складовою соціалізації, її 
механізмом [6, с. 91].

У цьому контексті соціальна адаптація є неодмінною умовою й 
результатом успішної соціалізації дитини, яка здійснюється в трьох основних 
сферах: діяльності, спілкуванні та свідомості. У сфері діяльності в дитини 
иідбувається розширення видів діяльності; у сфері спілкування відбувається 
розширення кола спілкування, наповнення й поглиблення його змісту, 
шевоєння норм і правил поведінки, прийнятих у суспільстві. У сфері 
піідомості -  формування образу «власного Я» як активного суб'єкта 
діяльності, осмислення своєї соціальної приналежності й соціальної ролі, 
формування самооцінки [2, с. 56].

Показниками успішності адаптації є високий соціальний статус індивіда в 
діиюму середовищі, а також його психологічна задоволеність цим середовищем
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у цілому і його найбільш важливими елементами. Навпаки, показниками 
низької адаптації є, за умови потрапляння індивіда в інше, нове для нього 
соціальне середовище, аномія й поведінка, що відхиляється від 
загальноприйнятих норм. Успішність адаптації залежить від характеристик 
середовища та індивіда. Чим складніше нове середовище (наприклад, більша 
кількість соціальних зв’язків, складніша спільна діяльність, вища соціальна 
неоднорідність), чим більше відбувається в ній змін, тим є важчою для індивіда 
адаптація до цього середовища [2, с. 58-59].

Специфічним середовищем, до якого змушений адаптуватись певний 
відсоток дітей (і підлітків зокрема), є так звані заклади інтернатного типу, до 
яких в Україні відносять будинки дитини, загальноосвітні школи-інтернати, 
дитячі будинки змішаного типу та сімейного типу, а також спеціальні 
школи-інтернати для дітей із вадами розвитку.

Варто зауважити, що сам по собі підлітковий вік є досить складним 
етапом у житті людини. Саме в цей період відбувається основна перебудова 
організму, до якої потрібно успішно пристосовуватись у першу чергу: 
фізіологічна, що відображена в прояві первинних і вторинних статевих ознак 
(чоловічих або жіночих), а також психологічна, що відображена в ідентифікації 
себе з чоловіком або жінкою, і побудова на основі цієї ідентифікації поведінки, 
спілкування, ставлення до свого внутрішнього й зовнішнього світу [9].

Окрім того, особистісний розвиток підлітка відображений у двох його 
основних потребах: потребі в самоствердженні та потребі в спілкуванні з 
однолітками. Підліток намагається знайти себе, виділитись серед інших, 
заявити про себе як про особистість, випробовує різноманітні варіанти 
поведінки, намагається всіма своїми силами показати, що він є вагомою ланкою 
суспільства тощо.

І особливо гостро переживають процес адаптації підлітки, що 
перебувають у закладах інтернатного типу, оскільки, окрім звичайних 
підліткових проблем (статеве дозрівання, самоствердження тощо), у них є 
проблеми, викликані особливими умовами життя [4].

Основні особливості закладів інтернатного типу, що впливають на процес 
адаптації підлітків, такі [5, с. 43]:

- так званий феномен «ми», що сприяє виникненню в дітей своєрідної 
ідентифікації один з одним;

- відсутність вільного приміщення, у якому дитина могла б відпочити 
від інших дітей, що спричинює нереалізовану потребу дитини в 
особистісному життєвому просторі;

- повне державне забезпечення таких дітей, наслідком якого є серйозні 
дефекти довільної саморегуляції поведінки (невміння самостійно 
планувати й контролювати свої дії), споживацька позиція та 
відсутність ощадливості та відповідальності;

- обмежене й відносно незмінне коло спілкування, що спричиняє 
безумовну належність до певної групи, психологічну відчуженість
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щодо людей за межами цього кола спілкування, а також проблеми в 
спілкуванні.

Щодо особливостей спілкування підлітків в інтернатах, то тут варто 
мшачити, що вищеописаний феномен «ми» не дозволяє підлітку повноцінно 
проявити свою індивідуальність, змушує його залишатися пасивним і 
мііііопомітним. Замкнуте коло спілкування, своєю чергою, перешкоджає 
номноцінному виробленню навичок спілкування, оскільки це коло спілкування 
неможливо розширити відповідно до потреб та інтересів підлітка. Окрім того, 
«вклади інтернатного типу обмежені просторово, що багато в чому позбавляє 
Підлітка можливості вибору.

Варто зауважити, що на процес адаптації підлітків у закладах 
іміернатного типу вагомий вплив має сімейна депривація, яка посідає ключове 
МІсцс в контексті численних соціально-психологічних детермінант, які 
обмежують повноцінний перебіг особистісного становлення дитини. 
Депривація (тобто нестача або втрата) повноцінних батьківсько-дитячих 
иішмин негативно позначається на самосвідомості, стає причиною розладів і 
дисгармонії в процесі соціальної адаптації дітей-сиріт. Дефіцит спілкування 
між батьками та дітьми як причина виникнення сімейної депривації призводить 
до появи страхів, відчуття покинутості й особистісної неповноцінності, 
психічних відхилень у розвитку дитини, що породжує невідворотні конфлікти, 
які негативно впливають на особистість [4].
і Окрім того, відчуття сімейної депривації часто посилюється під впливом 
миіоритарного стилю спілкування вихователів у закладах інтернатного типу, 
юді як підлітки потребують любові та уваги.

Таким чином, великий вплив на процес адаптації підлітків у закладах 
іміернатного типу має власне специфіка цих закладів, що відображається в 
описаних вище особливостях цих закладів.

Висновки
1. Адаптація є процесом взаємодії людини й оточуючого її середовища. 

Результатом цієї взаємодії стає оптимальне пристосування людини до нових 
для неї умов життєдіяльності.

2. На процес адаптації підлітків, що знаходяться в закладах інтернатного 
ІИііу, окрім звичайних підліткових проблем (статеве дозрівання, 
і'имоетвердження тощо), мають значний вилив особливі умови життя, що 
нон’язані зі специфікою таких закладів.

3. Основними особливостями закладів інтернатного типу, що можуть 
■мливати на процес адаптації підлітків у них, є обмежений простір закладу, а 
іикож обмежено коло спілкування підлітка, феномен «ми», а також повне 
державне забезпечення таких закладів.

4. Сімейна депривація є чинником, що обмежує повноцінне становлення 
особистості підлітка та утруднює процес адаптації його в закладах інтернатного 
іипу.

Перспективи подальших досліджень полягають у більш ґрунтовному
дослідженні чинників, що впливають на процес адаптації підлітків у закладах
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інтернатного типу, зокрема особистісних чинників. Це дозволить з'ясувати, як 
ті чи інші риси характеру підлітка можуть ускладнювати чи полегшувати йому 
процес адаптації в закладах інтернатного типу.
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УДК 159.9:316.6 Оксана Чуйко

ПЕРЕЖИВАННЯ ЧАСУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ 
ПЕРСПЕКТИВ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ СУСПІЛЬНОЇ 

НЕСТАБІЛЬНОСТІ

У статті розглянуто особливості переживання часу студентською молоддю. 
Досліджено рівні сформованості життєвих перспектив студентів-випускників. 
Проаналізовано співвідношення типів переживання часу та рівнів сформованості 
життєвих перспектив, а також ставлення опитуваних до ситуації суспільноІ 
нестабільності. Встановлено, що високий рівень сформованості життєвих перспектив 
характерний опитуваним з домінуючою часовою перспективою майбутнього, середній 
рівень — опитуваним з домінуючою часовою перспективою позитивного минулого та 
домінуючою часовою перспективою гедоністичного теперішнього, а низький - із часовою 
перспективою негативного минулого.

Ключові слова: переживання часу, життєві перспективи, життєві цілі, суспільна 
нестабільність.
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Чуіікч Оксана Переживання часу як чинник формування життєвих перспектив

Ін ІІіе агіісіе ІІіе/еаіигез о/ зіисіепіз’ ехрегіепсіп§ о/Ііт е аге соп\і(1егеіі. ТНе ієуєіз о /  Іі/е 
інчл/н’сііує.'і о /£,гасіиаіе зіисіепіз аге іпуезіщаіесі. ї ї  із апиіупесі іке соггеїаііоп о/ Ііте ехрегіепсе 
ІІ/ІСЛ апіі ієуєіз о/  Іі/е регзресііуез апсі іке аііііисіє о /  гезропсіепіз Іо іке зііиаііоп о /  зосіаі 
ШнІііІнІІІу. її шіз /оипс! Ікаї іке к іф  ІеуеІ о /  Іі/е регзресііуе /огтаїіоп із геїаіесі Іо іке 
ІШпгіепеез т ік  сІотіпапі / іііиге Ііте регаресііуе, іке ауєга^е ІеуеІ -  Іо Іке іпіеп'іекеез т ік  
ікшіінапі Ііте регаресііуе о/розіїіуе разі апсі сіотіпапі Ііте регзресііуе о/кєсіопізііс ргезепі апсі 
іііс / т і1 ІеуеІ -  н’іік Ііте регзресііуе о /  пе^аііуе разі.

КеупогЛз: ііте ехрегіепсе, Іі/е регзресііуез, Іі/е £оа1з, зосіаі іпзІаЬіІііу.

Актуальність дослідження. Сучасний стан українського суспільства 
мнтивізував проблему переживання часу, оскільки криза, відсутність надійних 
соціальних орієнтирів спричинили виникнення почуття розгубленості, 
непевності в майбутньому -  як особистісному, гак і суспільному. Особливо 
І ос гро це питання постає перед молодими людьми, які тільки-но починають 
спій дорослий життєвий шлях пов’язують власні перспективи на майбутнє із 
шкінченням ВНЗ. Виникає необхідність у поясненні того, що відбувається, 
*уди спрямований суспільний розвиток та які можливості надає суспільство 
для професійної та особистісної самореалізації. Суспільна нестабільність 
імушує людину по-новому переживати час власного життя, переосмислювати 
Минуле, теперішнє і майбутнє, змінювати цілі, плани, очікування. У таких 
умовах часто спостерігається установка на виникнення в найближчому 
майбутньому тільки негативних подій. Для психологічної науки і практики 
Проблема часу та його переживання надзвичайно важлива, оскільки жодна 
сфера життя і діяльності людини не існує поза часовим фактором, поза 
плануванням і структуруванням життєвих цілей і планів, мотивів га дій. Тому 
актуалізується проблема вивчення переживання часу як чинника формування 
жттєвих перспектив студентської молоді.

Аналіз останніх досліджень. Вивченню життєвої перспективи як 
складової життєвого шляху особистості присвячено роботи як вітчизняних, так 
І іарубіжних авторів: Р. Ахмеров, Я. Васильєв, С. Головаха, В. Ковальов,
І Кон, А. Кронік, О. Лисенко, А. Орлова та ін. Проблемами осмислення 
класного життєвого шляху, зокрема адекватного ставлення до майбутнього як 
одного із чинників розвитку особистості, її соціальної й психологічної зрілості, 
Піймалися Г. Балл, Є. Головаха, Л. Карамушка, 3. Кісарчук, І. Кон, Т. Коттл, 
О. Кронік, С. Максименко, В. Моляко, В. Рибалка, Т. Тигаренко, 3. Шабарова. 
До дослідження психологічного часу звертались О. Головаха, Є. Кронік,
II. Мухіна, І. Ральникова, Ю. Стрєлков та ін. Недостатньо вивченою є проблема 
ж’язку особливостей переживання часу та формування життєвих перспектив 
молодої людини в умовах суспільної нестабільності.

Метою дослідження є аналіз співвідношення особливостей переживання 
часу та рівнів сформованості життєвих перспектив студентів-випускників у 
період суспільної нестабільності.

Виклад основних ноложень. Під перспективою життя розуміється 
Система цінностей і цілей, реалізація яких, згідно з уявленнями людини, 
дозволяє зробити 11 життя найбільш ефективним. До життєвих перспектив
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відносять сукупність обставин та умов життя, які за інших рівних умов 
створюють для особистості можливість оптимального життєвого просування. 
Структурними одиницями життєвої перспективи є ціннісні орієнтації, життєві 
цілі та плани. Наявність життєвої перспективи є необхідною умовою цілісності 
життєвого шляху людини, адже вона спрямовує її життя, надає йому повноти й 
осмисленості, дозволяє в найскладніший кризовий період себе реалізовувати 
[1,3, 8]. Життєві перспективи тісно пов’язані з переживанням часу. Маючи 
цілісну картину майбутнього, дальність життєвих планів і цілей, людина надає 
часу осмисленості, а визначеність майбутнього, своєю чергою, його
диференційованість, реалістичність мотивує людину в період сьогодення на 
досягнення поставлених цілей у часовій перспективі. Переживання часу у 
нашому дослідженні розуміється як ставлення особистості до її минулого, 
теперішнього і майбутнього, а також емоційне ставлення до кожного окремого 
періоду життя людини [2, 8].

Для проведення дослідження обрано такі методики: “Опитувальник
часової перспективи Зімбардо”[5], тест “Смисложиттєві орієнтації”[6], “Лінія 
життя”, міні-твір про відношення до суспільної нестабільності.

У дослідженні взяло участь 42 опитуваних -  студенти четвертого курсу 
спеціальності «Психологія», «Філософія» та «Соціологія» філософського
факультету Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника.

Згідно з результатами дослідження серед опитуваних домінує часова 
перспектива позитивного минулого (38,1%). Часова перспектива майбутнього 
характерна для 21,4% опитуваних. Часова перспектива негативного минулого 
представлена в 7,1% опитуваних, а часова перспектива фаталістичного 
теперішнього наявна у 4,8% опитуваних. Співвідношення типів часової 
перспективи та рівнів сформованості осмисленості життя представлено в 
таблиці 1. Згідно результатів кореляційного аналізу виявлено обернену кореляцію 
між шкалою негативного минулого та показниками осмисленості життя [4].

Згідно з результатами кореляційного аналізу виявлено залежність між 
показниками часової перспективи негативного минулого й низького рівнії 
осмисленості життя та обернену кореляцію із показниками високого рівнії 
осмисленості життя. Часова перспектива позитивного минулого перебуває і 
прямому зв’язку із середнім рівнем осмисленості життя та в оберненому -  і] 
високим рівнем. Часова перспектива гедоністичного теперішнього має обернений 
кореляційний зв’язок із високим рівнем осмисленості життя. Серед показників 
часової перспективи майбутнього виявлено обернену кореляцію із показниками 
низького рівня осмисленості життя та пряму -  із показниками середнього рівня.

Детальний аналіз п’яти категорій опитуваних дозволяє виділити такі 
особливості.
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Таоліщя 1
Співвідношення типів часових перспектив та рівнів осмисленості 
_____________  життя у студентської молоді_____________________

1 іній часових 
перспектив

Кількість, % Рівні сформованості осмисленості життя 
в межах певного тину часової 
перспективи, %
Низький
рівень

Середній
рівень

Високий
рівень

Часова перспектива 
майбутнього

21,4 77,7 22,3

Часова перспектива
1 МОНІСТИЧНОГО
ісперішнього

28,6 25 67 8

Часова перспектива
фаталістичного
іеперішнього

4,8 50 50

Часова перспектива 
Позитивного минулого

38,1 25 75

Часова перспектива 
негативного минулого

7,1 100

Серед опитуваних з домінуючою часовою перспективою позитивного 
минулого виявлено нижченаведені характеристики: високий рівень
усвідомлення цілей у житті -  6,25%, середній - 81,25%, низький -  12,5%; 
иисокий рівень процесу життя -  12,5%, середній -  50%, низький -  6,25%; 
середній рівень результативності життя -  81,25%, низький -  18,75%; високий 
рівень локусу контролю -  життя -  3%, середній -  81,25%; високий рівень 
локусу контролю Я -  18,75%, середній -  81,25%; високий рівень локусу 
контролю -  життя -  31,25%, середній -  62,5%, низький -  6,25%. Ці дані 
енідчать про наявність чітких реальних цілей у житті та готовність до їх 
міілення, що дозволяє стверджувати про уявлення зазначеної групи опитуваних 
про себе як про сильних особистостей, які мають достатньо свободи вибору для 
іою, щоб побудувати своє життя відповідно до своїх цілей та уявлень про його 
сенс.

Минуле наповнене такими подіями: народження, школа, хобі. Позитивне 
сііівлення до минулого може відображати приємні події, які людина дійсно 
мережила, або свідчити про вміня виокремлювати позитивний досвід з 
найважчих ситуацій. У теперішньому часі в опитуваних даної групи домінують 
мотиви навчання, роботи над собою. У майбутньому опитувані даної групи 
ибачають наступні перспективи: закінчення університету, одруження, сім’я, 
пошук роботи, купівля нерухомості, кар’єрний ріст, подорожі, започагкування 
класного бізнесу, хобі. Слід відзначити домінування в опитуваних даної групи 
позитивного ставлення до виокремлених перспектив.

Суспільна нестабільність, на думку опитуваних даної групи, чинить на 
них певний вилив: відчуття обманутості, несприятливе економічне становище, 
співпереживання, тривога, нейтральність. Виявлено емоційні характеристики
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сприйняття студентами вказаної групи наявної суспільної ситуації в країні 
загалом: сум, обурення, тривога, нерозуміння.

Прогнозування майбутнього опитуваними виражається мовними 
конструктами на кшталт: «все зміниться, але не скоро», «віра у краще, щасливе 
майбутнє».

Тобто опитуваним із домінуючою часовою перспективою позитивного 
минулого характерні домінування середнього рівня осмисленості життя 
загалом, середнього рівня складових осмисленості життя: сформованості 
життєвих цілей, процесу життя, результативності життя, контролю над життям і 
над власним Я. Переважає сум, обурення, тривога, нерозуміння як емоційне 
реагування на ситуацію соціальної нестабільності. Виявлено наявність 
сформованих перспектив і позитивне емоційне ставлення до майбутнього.

Опитуваним з домінуючою часовою перспективою гедоністичного 
теперішнього притаманні такі характеристики.

Цілі в житті характеризуються високим рівнем у 8,3% опитуваних, 
середнім -  у 67%, низьким -  25%; процес життя досягає високого рівня у 25%, 
середнього -  у 67%, низького -  у 8,3%; результативність життя має середній 
рівень у 100% опитуваних; локус контролю -  Я має високий рівень у 25%, 
середній -  у 75%; локус контролю -  життя високий рівень має у 33%, 
середній- у 58,3%, низький -  у 8,3%.

Значущі події минулого опитувані описують так: народження, школа, 
університет, веселощі, подорожі. Характерними подіями теперішнього для 
даної групи опитуваних є навчання в університеті, близькі стосунки, 
студентське життя. Представники зазначеної групи насолоджуються всім, що 
приносить задоволення, й уникають усього, що вимагає зусиль або дотримання 
правил. Орієнтовані на короткострокові виграші. У часову перспективу 
майбутнього представники цієї групи включають наступні компоненти: 
подорожі, робота, сім’я, кар’єрний успіх, пенсія.

Вплив суспільної нестабільності названа група описує як: нейтральний, 
економічна нестабільність, негативний. Ставлення до ситуації: негативне, 
скептичне, нейтральне, дискомфортне. Ставлення до майбутнього опитувані 
даної групи характеризують за допомогою тверджень: щасливе, позитивне 
налаштування, надія на зміни.

Таким чином, студентам із домінуючою часовою перспективою 
гедоністичного теперішнього характерні переважання середнього рівня 
осмисленості життя загалом, середнього рівня складових осмисленості життя: 
сформованості життєвих цілей, процесу життя, результативності життя, 
контролю над життям та над власним Я. Домінують негативні емоції й частково 
емоційна нейтральність як реагування на ситуацію соціальної нестабільності. 
Однак, виявлено певні цілі на майбутнє та оптимістичне ставлення до 
можливостей у майбутньому.

Характеристика переживання часу опитуваних із домінуючою часовою 
перспективою майбутнього представлена наступними рисами. Високий рівень 
цілей у житті притаманний 22,2% опитуваних, середній -  77,7%; високий
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показник процесу життя -  66,6%, середній -  33,3%, середній рівень 
результативності життя присутній -  88,8%, низький -  11,2%; високий рівень 
локусу контролю -  Я -  у 44,4%, середній -  у 55,6%; високий показник локусу 
контролю -  життя є у 33,3%, середній -  у 66,6%. Тобто, в даній групі 
оиитуваних практично не зустрічається низький рівень за субшкалами 
осмисленості життя.

Минуле у цій групі опитуваних наповнене такими спогадами: 
народження; пригоди дитинства; друзі; подорожі; школа; університет. 
Теперішнє описують твердженнями: університет; навчання; робота;
вдоволеність життям; хобі; саморозвиток. Перспективами майбутнього 
вважають: щасливе життя; подорожі; робота; одруження; сім’я; нові
знайомства; самоосвіта; власний бізнес; онуки; хороша старість.

Ставлення до ситуації сьогодення: негативне; байдуже; стурбоване.
Пилив ситуації описується так: напруга; неспокій; негативність; байдужість; 
зневіра. Ставлення до майбутнього описується через наступні мовні 
конструкти: перспективне; покращення економіки; інтригуюче.

Отже, серед опитуваних даної групи домінує середній рівень 
осмисленості життя, середній і високий рівні сформованості компонентів 
осмисленості життя. Виявлено негативне, байдуже, стурбоване ставлення до 
ситуації сьогодення; ставлення до майбутнього: перспективне, покращення 
економіки. Виокремлено усвідомлювані перспективи, варто відзначити їх 
різноманіття.

Досліджувані із домінуванням часової перспективи негативного 
минулого характеризуються нижченаведеними особливостями переживання 
часу.

Так, низький рівень цілей у житті, процесу життя -  у 100% опитуваних, 
середній рівень результативності житгя -  у 25%, низький -  у 75%; середній 
рівень локусу контролю -  Я -  у 25% опитуваних, низький -  у 75%; середній 
рівень локусу контролю -  життя у 25%, низький -  у 75% опитуваних.

Основними подіями минулого даної групи опитуваних є: народження; 
здобуття різного роду навичок; школа. Теперішнє: університет, що
сприймається у негативному світлі. Майбутнє: придбання нерухомості;
матеріальна забезпеченість; старість як негативна характеристика.

Ставлення до ситуації в країні: пригнічує; дуже погане; нейтральне. 
Уявлення про майбутнє: невизначеність; все, можливо, налагодиться. Вплив 
ситуації представники характеризують як нейтральний.

Таким чином, в даній підгрупі домінують низькі рівні сформованості 
цілей у житті, процесу і результативності жиїтя, відчуття впливу на власне 
життя. Негативне ставлення до минулого може бути пов’язане з реальним 
иеприємним досвідом або з переоцінкою подій як несприятливих. Теперішнє 
сприймається крізь призму однієї ситуації, яка має несприятливе емоційне 
забарвлення. Ставлення до суспільної нестабільності несприятливе, частково 
нейтральне. Ставлення до майбутнього -  це невизначеність, деяка надія на 
краще.
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Часову перспективу фаталістичного теперішнього представлено 
наступними даними дослідження. Високий рівень цілей у житті має 100% 
опитуваних; високий рівень процесу життя -  50%, середній -  50%; середній 
рівень результативності життя -  50%, низький -  50%; високий рівень локусу 
контролю Я -  100%; високий рівень локусу контролю -  життя -  50%, середній -  
50%.

Минуле розглядається через спогади, пов’язані з дитячим садочком, 
школою. В теперішньому основним є сім’я. Майбутнє пов’язане із навчанням, 
закінченням університету, родиною, дітьми. Опитувані цієї групи чекають, 
коли фортуна до них повернеться, але не мають нічого, на що могли б з 
упевненістю покластися в майбутньому.

Також виявлено негативне ставлення до суспільної ситуації. Вплив 
нестабільності суспільстві розглядається за допомогою таких мовних 
конструктів, як «економічно невигідно», «жахливий». Відповідно, уявлення 
майбутнього характеризується як «похмуре».

Отже, серед опитуваних зазначеної групи виявлено середній і високий 
рівні осмисленості життя, високий рівень сформованості життєвих цілей. 
Виокремлено бачення життєвих планів на майбутнє. Проте, досліджено 
домінування негативного емоційного реагування на майбутнє загалом. Це може 
свідчити, що, хоча життєві цілі й сформовані, виникають сумніви в 
можливостях їх реалізації в майбутньому, що несприятливо відображається на 
формуванні життєвих перспектив.

У всіх досліджуваних також відзначилась нечіткість професійного 
спрямування.

На основі результатів дослідження рівнів сформованості осмисленості 
життя, рівнів сформованості компонентів осмисленості життя (життєвих цілей, 
процесу життя, результативності життя, контролю над життям та над власним 
Я), виокремлення майбутніх цілей та їх різноманіття, емоційного ставлення до 
майбутнього можна виокремити три рівні сформованості життєвих перспектив: 
високий, середній, низький. В основі високого рівня -  середній та високий рівні 
осмисленості життя, наявність чітких цілей на майбутнє. Середній рівень 
виокремлено за показниками середнього та низького рівнів осмисленості життя, 
чітких чи неозначених цілей. Низький рівень характеризується низьким рівнем 
осмисленості життя, домінування невизначеності життєвих цілей.

Високий рівень сформованості життєвих перспектив характерний 
опитуваним з домінуючою часовою перспективою майбутнього. У даній групі 
простежується тенденція до негативної емоційної реакції на суспільну 
нестабільність сьогодення, проте домінує позитивне ставлення до майбутнього, 
наявність чітких планів. Середній рівень пов’язують з домінуючою часовою 
перспективою позитивного минулого, з домінуючою часовою перспективою 
гедоністичного теперішнього. Цій групі характерні сум, тривога у ставленні до 
ситуації нестабільності в суспільстві, але переважає оптимістичне ставлення до 
майбутнього. Низький рівень сформованості життєвих перспектив 
притаманний опитуваним із часовою перспективою негативного минулого. У
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ілзначеній групі домінує негативне чи байдуже ставлення щодо нестабільності 
суспільства, невизначеність щодо майбутнього. Неоднозначною виявилася 
ірупа із домінуючою часовою перспективою фаталістичного теперішнього. 
Середній та високий рівні осмисленості життя й сформованості життєвих цілей 
иевною мірою вказують на високий або середній рівні сформованості життєвих 
перспектив. Проте, негативне ставлення до майбутнього (і теперішнього) може 
свідчити про сумніви щодо можливостей реалізації вище сформульованих цілей 
або незначне емоційне задоволення від їх досягнення. Тому ми не можемо 
говорити про високий чи середній рівень сформованості життєвих перспектив у 
вказаній групі.

Виходячи з результатів емпіричного дослідження, отримаємо наступні 
і і и с н о в к и :

• високий рівень сформованості життєвих перспектив співвідноситься із 
часовою перспективою майбутнього, позитивним ставленням до майбутнього, 
не зважаючи на негативну оцінку сучасної ситуації суспільної нестабільності;

• середній рівень сформованості жиггєвих перспектив співвідноситься із 
часовими перспективами позитивного минулого та гедоністичного 
іеперішнього, негативним ставленням до нестабільності суспільства в 
теперішньому та оптимістичним ставленням до майбутнього;

• низький рівень сформованості життєвих перспектив пов’язаний із 
•іасовою перспективою негативного минулого, негативним чи байдужим 
ставленням до сучасної суспільної нестабільності та домінуванням відчуття 
розгубленості й невизначеності щодо майбутнього.

Перспективами подальшого дослідження є вивчення переживання часу 
як чинника формування професійних цілей особистості, дослідження 
соціально-психологічних чинників переживання часу студентами, тендерних 
особливостей переживання часу студентами.
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Мчтсйко Наталія Першопричини адиктивної поведінки особистості з позицій

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

УДК 159.98 Наталія Матейко

ПЕРШОПРИЧИНИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ 
З ПОЗИЦІЙ ДУХОВНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ

Сучасне суспільство характеризується зростанням різноманітних форм адиктивної 
поведінки, основними причинами якої є втрата смислу ти цінності життя. Адикції, або 
пристрасті, -- це одержимості різного ступеня напруженості й сили, що втишають на 
/н шоманітт сторони душевного життя людини. Профілактику адиктивної поведінки 
рекомендовано здійснювати шляхом застосування цілісної системи самовдосконалення та 
і ііиотрансформацЦ тобто духовного саморозвитку особистості.

Ключові слова: адикція, пристрасть, душа, духовний розвиток, духовна
Ні ихотерапія.

Мосіегп хосіеіу іх сИагасіегіїесі Ьу /Не ̂ гончії о /уа гіо и х /о п т  о/аМ ісІІуе ЬеИагіог, кИісИ 
і\ іііє таіп санхе о /  Іохх о /  теапіп£ апсі уаіие о /  і і/е. АМісІіоп ог раххіоп -  ІІііх оЬхеххіоп піііі 
\шуіп£ (іецгеех о /  іпіепхіїу апсі епег%у, а//есІіп£ а/І ахресіх о/т епіаі /і/е. РгегеМіоп о/аМ ісІІуе  
М шуіог хіюиісі Ье саггіеіі оиі Ьу ихіп£ ап Іп1е£га1ес1 хухіет о /  хеі/ітргоуетепі апсі Іиїтап 
Іпшх/огтіпі; ііхеї/, Шаі хрігіїиаі хеІ/-ШепІіІу.

Кеу п’опіх: асШісІіоп, раххіоп, хоні, хрігіїнаї сіехсіортепі, рхусИоіИегару.

Актуальність геми дослідження. Адиктивна, або залежна, поведінка 
набуває масового характеру, з'являються нові залежності, кількість яких за 
сучасними даними перевищує 200 видів. Спектр залежностей поширюється від 
адекватних прихильностей, які сприяють творчому чи душевному 
самовдосконаленню й вважаються ознакою норми, до розладів, які призводять 
до психосоціальної дезадаптації.

Небезпека полягає в тому, що процес вживання речовин, прив’язаність до 
предмета, дії чи думок супроводжується розвитком інтенсивних емоцій і 
набувають таких розмірів, що починають керувати людиною. Потяг до 
предмета пристрасті іноді виявляється сильнішим від інстинкту 
самозбереження. Перебуваючи у своєрідному «віртуальному» світі, особа не 
іільки не вирішує власних проблем, а й зупиняється в особистісному розвитку, 
а в деяких випадках навіть деградує. Це супроводжується звуженням 
соціальних зв’язків, страхом перед реальним життям, бажанням втекти від 
повсякденності в ілюзорний світ своєї уяви.

Аналіз останніх досліджень. Термін «адиктивна поведінка» був 
шпропонований американським дослідником В. Міллером 1984 р. і активно 
почав використовуватись у вітчизняній наркологічній практиці С. Кулаковим 
(1989) та А. Лічко (1991). Сьогодні концепція адиктивної поведінки розроблена 
сучасними дослідниками досить детально (Б. Г. Братусь, С. В. Березін, 
Д. П. Донських, В. Ю. Зав’ялов, Ц. П. Королснко, К. С. Лисецький, О. С. Личко,
II. Ю. Максимова, В. Д. Менделевич, Г. В. Старшенбаум, Н. А. Сирота, 
Д. В. Четвериков, В. М. Ялтонеький та ін.).
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Крім хімічних залежностей (тютюнопаління, алкоголізм, гамбринізм, 
наркоманія, залежність від стимуляторів), виділяють поведінкові адикції 
(трудоголізм, еротичні (любовні, сексуальні й уникання), різні види б’юті- 
адикції, гемблінг, шопінг (оніманія), (Зіеасітап Н., 1988; Короленко Ц. П., 
Донських Т. А., 1990; Егоров А. Ю., 2007); болтоголізм (Наггіп§Іоп N .0., 1999; 
МсСгозкеу І  С., КісЬтопсІ V. Р., 1995; Егоров А. Ю., 2005), комп’ютерна й 
інтернет-залежність (нав’язливий веб-серфінг, кібероніоманія, 
кіберкомунікативна й кіберсексуальна залежність, обсесивна пристрасть до 
роботи з комп’ютером, інтерент-гемблінг (ОгіГГпЬз М., 1995, ОоИЬег§ І, 1996; 
Оггаск М., 1998, ¥оип§ К., 1998); залежність від мобільних інформаційно- 
комунікаційних пристроїв тощо; інтернет-залежної поведінки (Юр’єва Л. М., 
Чабан О. С., Пілягина Г. Я, Бугайова Н. М.).

Серед «новітніх» видів нехімічних залежностей виділяють екзистенційну 
залежність (утрату сенсу життя з метафізичною інтоксикацією), залежність від 
зовнішності, самотність як варіант залежності, співзалежність (залежність від 
контролю значущої людини), інформаційну залежність від ЗМІ, РЯ, реклами. 
Як окремий вид залежності, автори виділяють залежність від обмежуючих 
переконань, які здатні призвести до формування невротичних розладів і 
психосоматичних захворювань (А. Котляров, А. Курпатов).

Значний внесок у розуміння природи психічних процесів, з позицій 
духовної психології здійснили І. А. Ільїн, В. В. Зеньковский, М. В. Савчин, 
архієпископ Херсонський Никанор, митрополит Антоній (Храповицький),
С. С. Гогонький, В. С. Серебренников, Н. О. Лосський, В. 1. Несмєлов, 
В. В. Розанов, Е. Н. Трубецькой та інші.

Сучасна психологія розглядає пристрасть як сильне, стійке, 
усеохоплююче почуття, яке домінує над іншими спонуканнями людини й 
призводить до зосередження на предметі пристрасті всіх її сил і прагнень. 
Турбота про надмірне задоволення потреби, яка є неприйнятною самій суті 
людини, перетворюється в пристрасть, тобто залежність.

У теорії поля Курта Левіна пристрасть -  це стан індивіда, за якого він не 
здатний здійснювати вільну поведінку в полі мотиву, який є предметом 
пристрасті. Польова поведінка є не вільною, оскільки визначається зовнішнім 
для людини середовищем -  поле має владу над людиною. Польова поведінка 
пристрасті виникає не через слабкість намірів, а внаслідок сильного 
психологічного притягання предмета пристрасті [3, с. 112].

Мета статті -  психологічний аналіз і встановлення першопричин 
адиктивної поведінки особистості з позицій духовної психотерапії.

Виклад основних положень. Сьогодні все частіше виникає необхідність 
пошуку спільного напрямку в науковому та релігійному розумінні особистості. 
Представник гуманістичної психології Е. Фромм зазначав, що сучасна 
людина -  «або споживач, або товар, який треба якомога вигідніше продати, а 
його Доброта, Розум, Совість відійшли на другий план»; духовна складова 
людського життя вже не є домінантною, що, своєю чергою, несе небезпеку для 
всебічного та гармонійного розвитку особистості. [1, с. 18; 6 с. 90].

60

Категорію пристрасті розглядали ще І. Кант, Б. Спіноза та інші. 
Лрістотель виділяв пристрасть як один із провідних мотивів поведінки: «Те, 
внаслідок чого ми здійснюємо той чи інший вчинок, є прагненням, яке буває 
трьох видів: пристрасне бажання, порив, хотіння».

Для дослідження причин адиктивної поведінки ми звернулися до 
психологічного аналізу аскетичної спадщини святих отців церкви Сфрема 
Сиріна, Іоанна Ліствичника, Ніла Синайского, Григорія Палами, Серафима 
Саровського, Іоанна Кронштадтського, Силуана Афонського та ін. Унікальність 
цієї спадщини в тому, що в ній представлено глибокий виклад природи й 
практичний досвід подолання людських пристрастей і набуття чеснот.

Не складно помітити, що слово «пристрасть» походить від слова 
«страждати» і вказує на яке-небудь внутрішнє захворювання. Пристрастю є той 
гріх, який таїться в душі й часто повторюється. Святі отці так пояснюють 
відмінність між пристрастю і гріхом: «пристрасть існує в душі, а гріховне 
діяння тілом видимо здійснюється». Тобто пристрасті є природними 
здатностями душі, але розбещені гріхом [2, с. 248].

Як зазначає Силуан Афонський, «пристрасті -  суть одержимості різного 
ступеня напруження та сили. Приваблююча сила пристрасті полягає в 
очікуванні насолоди та задоволення». Це автономні психічні комплекси, які 
включають ментальні, емоційні, мотиваційні, вольові й предметні структури, 
які домінують у душі, визначаючи поведінку людини й впливаючи на 
різноманітні сторони душевного життя та психічну структуру поведінки 
людини.

У трактуваннях пристрасті, що базуються на вивченні праць святих отців 
Іоанна Кассіана, Сфрема Сиріна, Григорія Палами, Силуана Афонського, 
знаходимо, що пристрасть це особлива схильність душі, яка мас тенденцію до 
непомірного зростання й пригнічення всіх інших якостей душі та проявів 
особистості. Розвиток пристрасті є процесом деформації душевної сфери, який 
призводить до розладів духовного життя.

Пристрасть автономна, тому вона дуже стійка й довготривала. Як річ у 
собі, вона захищена від впливу волі та розуму. її руйнівний вплив проявляється 
в тому, що вона або ненаситна, або агресивна стосовно людини, заміщує її 
ириродні потреби і займає їх місце і, як будь-яка патологія, змушує людину 
страждати [2, с. 84].

Аскстика виділяє вісім основних, властивих людині, пристрастей: 
зажерливість, блуд, грошолюбство, гнів, печаль, смуток, марнославство, 
гордість. Кожна з них включає велику кількість пристрастей, які відрізняються 
ступенем напруги й сили, і, переплітаючись у різному співвідношенні в душі 
людини, визначають особливість, унікальність її характеру. Серед негативних 
рис характеру, зумовлених пристрасними нахилами людини, є й такі, які в 
повсякденній свідомості вважаються цілком допустимими. Такими є, 
наприклад, дратівливість, поміркованість, сором'язливість, гордість, 
вразливість, балакучість тощо.

Преподобний Іоанн Дамаскін стверджує, що людська душа поділяється на
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розумну, дратівливу й пожадливу. У розумній частині занепалої людини панує 
гордість, нерозсудливість, нерозбірливість, невдячність; у дратівливій -  
пристрасті ненависті, гніву, злопам’ятності, заздрість, жорстокість, а в 
пожадливій -  переважно тілесні втіхи -  обжерливість, пияцтво, розпуста, 
перелюб, корисливість, жадоба багатства, тілесного задоволення [2, с. 259].

Пристрасна людина -  невільна, бо є рабом своєї пристрасті, рабом гріха. 
Апостол Павло виразив це так: «Бо не розумію, що роблю; бо не те роблю, що 
хочу, а що ненавиджу, те роблю... Доброго, чого хочу, не роблю, а зле, якого не 
хочу, роблю » ([51,7: 15,19]).

Пристрасть виникає на основі природних людських потреб і бажань. З 
цього випливає, що протиприродні пристрасті виникають на основі природних. 
Будь-яке бажання -  природне, тілесне чи духовне, соціальне чи культурне -  
сама людина може перетворити в пристрасть. Навіть саму релігійну віру можна 
довести до пристрасті, прикладом чому є релігійний фанатизм.

Таким чином, пристрасті є спотворенням душевних сил, оскільки людина 
не була створена разом із ганебними пристрастями. Як говорить преподобний 
Іоанн Ліствичник, «природних пристрастей і зла немає в людині; їй даровано 
багато чеснот...» [2, с. 251].

Тобто природним станом людини є присутність чеснот, тоді як пристрасті 
є протиприродним утворенням. Тож людина спотворила й перекрутила порухи 
душі, вивівши її із природного стану до протиприродного. Із цим важко не 
погодитись, адже природну потребу в їжі людина спотворила в пристрасть 
зажерливості (булімія), потребу продовження роду -  у блуд тощо.

Схема розвитку пристрасті, що була створена одночасно на Сході 
Євангрієм Понтійським, а на Заході Іоанном Касіаном Римляном, включає 
нижчеподані етапи [7, с. 90-94].

Спочатку на людину починає здійснюватися який-небудь не зовсім чіткий 
вплив, первинним проявом якого буде формування у внутрішньому полі зору 
людини деякого образу. У людини безпристрасної такий вплив може 
зупинитися на цьому етапі, але якщо в неї є «місце», сприятливий грунт, то така 
енергія почне захоплювати душу людини, викликаючи специфічну насолоду, 
характерну для пристрасті. Тобто на початковому етапі появляється збудження, 
відчуття, причину якого людина не зовсім усвідомлює.

На наступному етапі, який має назву «приєднання», людина приймає це 
відчуття, воно стає усвідомленим сприйманням. Аскетика розглядає цей як 
переломний момент, оскільки в недосвідченій душі «сполучення» ще не 
отримає моральної оцінки. Тобто людина вже зрозуміла, що відбувається, 
тільки ще не знає, як до цього ставитися.

Для наступного етапу характерним є обдумування, аналіз, у результаті 
якого людина приймає відповідальність і здійснює вибір або на користь 
гріховного програшу, або на користь чеснот. У такий спосіб усі сили захопленої 
пристрастю людини спрямовуються до рішучої реалізації, за відсутності 
перешкод або пошуку можливостей.

Четвертий етап -  це боротьба добра і зла, на якій базується
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ішутрішньоособистісний конфлікт, роздвоєння у свідомості між хочу і можу, 
можна -  не можна. З усіма видами такої боротьби людина знайома з давніх 
часів і вони вважаються досягненнями її культури та внутрішнього розвитку.

Якщо захоплення повторюються, вони призводять до наступного етапу 
формування «навички», коли людина здійснює вчинок не вперше, слабне 
внутрішній опір, боротьба, відбувається звикання. Такс новоутворення в душі 
позбавляє людину свободи. Феофан Затворник пише, що пристрасті -  це 
захворювання волі або несвобода.

Останній етап -  власне пристрасть -  це автономний психічний комплекс, 
який включає ментальні, емоційні, вольові й предметні структури, здатні 
домінувати в душі, визначаючи поведінку людини та впливаючи на 
різноманітні грані її життя.

Причинно-наслідковий зв'язок аморальних форм залежної (гріховної) 
поведінки очевидний. Як відомо, факторами існування венеричних 
захворювань, СНІДУ є не тільки мікроорганізми, а й подружня невірність, 
статева розбещеність, ранні сексуальні стосунки, сексуальні збочення тощо. 
Причинами алкогольної, наркотичної, хімічної та інших адикцій є егоїстичне 
прагнення отримати задоволення, слабодухість, утеча від життєвих труднощів у 
світ мрій і дурману [7, с. 95].

Так, до моменту особистісної зрілості в людини проявляються гріховні 
схильності, які ще не стали пристрастями. Далі з них поступово починають 
формуватися пристрасті. У когось адикція появляється навіть за відсутності 
сприятливого середовища для її формування, у когось -  узагалі відсутня. 
Формування пристрасті/залсжності - цс складний механізм, що запускається 
повільно, по-перше, на основі гріха, по-друге, на основі людської природи [2].

Професор М.В. Савчин, досліджуючи природу знецінення духовності, 
відзначає, що сучасна особистість не постійна, не цілісна, а фрагментарна, без 
стрижня вибору, і не самодостатня, бо дес труктивні впливи підірвали її духовну 
основу. Здоровішими й повноцінними є ті, хто демонструє різнобічність і 
гнучкість. Тому особистість стає ситуативною, ірраціональною, з 
нігілістичними тенденціями, живе у світі постійної комунікативної взаємодії, 
тобто віртуальному. У такої особистості вже немає місця для духовності. Коли 
душа (психіка) людини відірвана від духу, тоді вона черпає сили (одержує 
задоволення) від тіла, виснажуючи його (наркоманія, алкоголізм, проституція, 
культуризм тощо) чи від соціуму (породжує конфлікти, маніпулювання іншими 
людьми, експлуатація їх), отримуючи від цього егоїстичне задоволення, що 
швидко минає, приносячи тривогу, сум, невпевненість, утрату сенсу життя. На 
такому шляху людина руйнує свою душевну рівновагу [5, с. 343].

Коли людина докладає внутрішнє, духовне зусилля (подвиг), вона 
звільнює душу від влади «світу цього» (пристрасної залежності) і слідує 
законам «миру іншого». («Дійсно завзятий, важкий і незручний подвиг, який 
здійснюється серед справ житейських», -  св. Ісаак С'ирін, Слово 50). Зміст 
духовного подвигу -  звільнення душі від пристрасної залежності, тобто 
безпристрасність. Однак безпристрасність -  не самоціль, а тільки засіб. Мстою
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ж є очищення душі. «Чистота душі є першочерговий дар нашій природі. Без 
чистоти душа не лікується від недугів гріха» [2, с. 146].

Людина нерелігійна, недуховновна прагне жити за «принципом 
задоволення», але не за «принципом реальності», і, тим більше, не за 
«принципом Божого благословення». Жити не за «принципом задоволення», 
встояти перед спокусами дуже непросто. Для цього необхідно духовне знання, 
духовний подвиг, праця душі для подолання потягу пристрастей [7, с. 94 -  98].

Аналізуючи моральні й духовні задатки людини, А. Швейцер дійшов 
висновку, що вони закладені в природі людини у вигляді схильності, яку 
науково обгрунтувати вдається лише певною мірою. Дар святості є таким же 
даром, як геніальність або та незборима вісь героїчного, душевного складу, яка 
робить людину здатною не тільки на окремий героїчний акт, а й на 
перетворення свого життя в героїчну повість [6, с. 96].

Як стверджує О.О. Любченко, кожній людині притаманні релігійні 
задатки. Наприклад, невід’ємною характеристикою здорової людини є 
інтелектуальні задатки. Розвиваючись, вони можуть переростати в релігійні 
здібності того чи іншого ступеня глибини. Основою релігійних здібностей є 
переживання Трансцендентної Присутності Бога та духовних моральних 
цінностей як головних засад свого буття. Як будь-які здібності, релігійні є 
результатом розвитку особистості, їхня присутність не залежить від того, чи 
відносить людина себе до віруючих, чи називає вона Досконалість, із якою 
співвідносить своє життя та будує стратегію свого буття [4].

Духовна психотерапія є методом, що опирається на християнські цінності 
і спрямована на допомогу людям, які перебувають у стані духовної кризи, 
утрати сенсу життя, які пережили життєві трагедії, перебувають в стані стресу 
чи невротичного розладу; сприяє духовному самовизначенню людини, 
прагненню до досконалого способу життя, який включає підвищення рівня 
емоційного та психосоматичного здоров’я, підвищення ступеня свободи вибору 
й почуття глибокого зв’язку з іншими людьми, природою та цілим космосом.

Основою методу є те, що людині допомагають набути власного 
духовного досвіду шляхом усвідомлення й прийняття власного психічного 
стану та психотравмувальної ситуації як закономірного наслідку естетично 
неправильних учинків; очищення від нагромадженого негативу через каяття та 
сповідь (у церкві), прощення образ ближньому наповнення очищеної душі 
духовним змістом. На даному етапі завданням психотерапії є научіння людини 
рухатися духовним шляхом через сильне устремління до Бога, повну віддачу 
Йому своєї волі; постійну молитву, яка підтримує живий зв’язок з Богом, а 
також щохвилинну боротьбу з гріховними помислами та спокусами [1, с. 17- 
19].

Серед завдань духовної психотерапії є навчання безумовної жертовної 
безкорисної любові на противагу любові взаємовигідній, товарно-грошовій на 
кшталт «ти -  мені, я -  тобі»; усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків між 
вчинками людини та подальшими подіями її життя. Духовна психотерапія може 
застосовуватися в цілісному психотерапевтичному комплексі разом із
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ші алі,невідомими гештальт-терапією, психоаналізом, психосинтезом, символ- 
драмою та ін.

Висновки. Отже, з позицій духовної психології будь-яка адикція -  
хімічна чи нехімічна -  це захворювання душі. Категорія пристрасті/адикції 
шдображає не тільки психологічні, а й моральні витоки поведінки людини, є 
процесом деформації душевної сфери.

Дієвим засобом позбавлення від пристрасті є духовна психотерапія. 
Основою методу є те, що людині допомагають набути власний духовний досвід 
шляхом усвідомлення й прийняття власного психічного стану і 
психотравмувальної ситуації як закономірного наслідку неправильних учинків; 
очищення від нагромадженого негативу з поступовою самотрансценденцією.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
У ФУНКЦІОНУВАННІ ї ї  МОВЛЕННЄВОГО ДОСВІДУ

Стаття присвячена розгляду питань функціонування мовленнєвого досвіду в структурі 
особистості. Проаналізовано результати емпіричного дослідження взаємодії 
інтелектуальних особливостей особистості та елементів внутрішньої / зовнішньої 
структури її мовленнєвого досвіду. Сформульовано висновки про те, що своєрідність 
поєднання взаємозв ’язків елементів структури мовленнєвого досвіду з особистішими 
характеристиками зумовлює індивідуальну своєрідність мовленнєвого освоєння світу 
особистістю.

Ключові слова: особистість, інтелект, мовлення, мовленнєвий досвід.
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Тке агіісіе сіеаїх т ік  іке / ипсііопіщ  о /  хрееск ехрегіепсе іп іке хігисіиге о/регхопаїіТу. 
Тке гехиііх о(етрігіеаі гезеагск о/соїтеїаііоп Ьеґ\\-еепрегзопаНіу’х іпіеііееіиаіресиїіаг'піех апсі 
еіетепіх о /  іпіегпа! апсі ехіегпаІ хігисіиге о]' іке хрееск ехрегіепсе аге апаїуіесі. Тке сопсіихіопх 
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Актуальність дослідження. Б. Ф. Ломов, визначаючи категорію 
особистості однією з базових для психологічної науки і вказуючи на 
багатоплановість цього поняття, ставив завдання теоретичного синтезу 
накопичених у різних психологічних дисциплінах даних з метою «розкриття 
інтегральних якостей людини, розуміння її як організованої цілісності» 
[2, с. 290], а також виявлення об’єктивних передумов цих «інтегральних 
психологічних властивостей, які характеризують людину як індивіда, 
індивідуальність і як особистість» [2, с. 291]. Означуючи методологічні 
проблеми теорії особистості в психології, дослідник вказував, що особливо 
значимою стає проблема «дослідження організації властивостей особистості в 
єдиній структурі, і насамперед виявлення тих із них, які виступають в ролі 
системотвірних» [2, с. 293]. Одним із таких факторів, як вважаємо, є 
мовленнєвий досвід особистості через його функцію здійснення мовленнєвого 
освоєння особистістю світу. Саме це спонукає нас до пошуку точок перетину і 
механізмів взаємовпливу особистості та її мовленнєвого досвіду.

Аналіз останніх досліджень. Сучасний етап дослідження мовлення 
людини характеризується актуалізацією досліджень мовної (М. М. Муканов,
В.М. Павлов, О.М. Шахнарович, Ж. Лендел) і мовленнєвої здатності (Г. І. Богін,
Н.М. Шацька), комунікативної здатності (О.О. Кідрон).); мовної (Е.Д. Божович,
О. Демська-Кульчицька) і мовленнєвої компетентності (Ю.А. Паскевська), 
мовленнєвої творчості (Ю. Косоротова), мовленнєвої культури (Л.В. Засєкіна,
О.М. Корніяка), мовної картини світу (Ю.Д. Апресян, Г.О. Брутян,
В.В. Василенко, Ю.М. Караулов, І.О. Стернін). Зарубіжні дослідження 
розглядають індивідуальне володіння мовленням або через його зв’язок із 
когнітивними процесами (Р. Солсо, 8регЬег, Б.), як ідентифікацію мовленнєвих 
кодів (Розз, Б.І.; Віапк, М.А.) або в тісному взаємозв’язку зі здійсненням 
суб’єктом соціальної взаємодії (Кгаикз, К.М.; РеИтап, ТА.) у межах 
конекціоністських моделей (РеМтап, ТА.; Ваііагсі, Б.Н.; Розпег, М.) Проблема 
існування мовленнєвих структур у свідомості суб’єкта представлена 
здебільшого в межах проблеми індивідуального (егоцентрованого) 
використання мови (Вагг, Б ; Кеукаг, К; Ренії, О) та індивідуальних відхилень 
мовленнєвого розвитку.

Актуальності набуває проблема визначення психічних властивостей 
особистості за мовними індикаторами. Ставлення людини до співбесідника й 
змісту повідомлення виявляється в доборі нею слів і виразів, у побудові речень, 
повторенні певних їх частин. Закріплюючись у процесі спілкування, 
особливості мовлення «стають типологічними рисами людини» (Г.С. Костюк).
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Як зазначає С.Д. Максименко, «суттєвою ознакою особистості є її здатність до 
ішраження власного внутрішнього змісту» [3, с. 4], що здійснюється засобами 
мови та способом мовлення. Таким чином, постає новий аспект проблеми 
мовлення -  питання відображення в мовленні особистісних характеристик, 
мираження внутрішнього змісту особистості, що розглядається як шлях 
активного спрямування внутрішнього у зовнішнє, як деяке активне 
самоперетворення внутрішнього у зовнішнє (О.Ф. Лосєв).

За минулі роки помітно зріс науковий інтерес до особистісного аспекту 
мови як лінгвістичної пам’яті, що містить у собі результати індивідуального 
комунікативного досвіду людини. Лінгвісти, розв’язуючи це завдання, 
визначають психічні особливості авторів дискурсу, не здійснюючи 
теоретичного аналізу виявленої закономірності. У когнітивній лінгвістиці 
питання мовленнєвого стилю пов’язують із проблемою «мовленнєвого портрета 
особистості» (Т.П. Тарасенко, Г.Г. Матвєєва, Т.М. Ніколаєва,
М.В. Китайгородська, Н.М. Розанова, Л.П. Крисін, В.І. Карасік). При цьому 
мовленнєвий портрет розглядається і як втілена в мовленні мовна особистість 
(С.В. Леорда), і як сукупність мовних і мовленнєвих характеристик 
комунікативної особистості (Т.П. Тарасенко), і як набір мовленнєвих переваг 
мовця в конкретних обставинах для актуалізації певних намірів і стратегій 
виливу на слухача (Г.Г. Матвєєва). Так, зокрема, Г.Г. Матвєєва підкреслює, що 
«з допомогою мовленнєвого портрета фіксується мовленнєва поведінка, яка 
автоматизується у випадку типово повторюваної ситуації спілкування» 
14, с. 87]. Проте питання мовленнєвого портрета особистості, як і питання 
мовної особистості, акцентуючи особливості використання особистістю мовних 
одиниць, не створює підстав розглядати їх як інтегральну характеристику 
особистості.

В аспекті психолінгвістичного вивчення семантики накопичено достатньо 
матеріалу щодо індивідуально зумовлених особливостей використання мовних 
засобів для висловлення думки (О.П. Василсвич, І.Н. Горєлов, В.М. Гридін,
0 .0 . Леонтьєв, С.Ф. Тарасов, Р.М. Фрумкіна, О.М. Шахнарович) і відображення 
психологічних станів у мовленні. У такому аспекті особистісні характеристики 
можуть бути виявлені на кожному з рівнів породження мовлення (Т.В. Ахутіна,
1.Н. Горєлов) -  на спонукальному (як відображення спрямованості особистості), 
на формуючому (як відображення картини світу особистості на 
смислоутворюючій фазі й свідчення мовної компетенції та мовленнєвих 
особливостей на формулюючій фазі), а також на реалізуючому рівні (як 
особливості фонаційної сторони мовлення). Дослідження значень та 
особистісних смислів ґрунтуються й на теорії особистісних смислів О. КеІІу, 
згідно з якою людина створює свої власні способи бачення та розуміння світу 
[6]. І це відбувається через посередництво «особистісних конструктів» -  
взаємопов’язаних поняттєвих моделей реальності, які людина спочатку створює 
ментально (Сіагк Іатев, М.; Огіопу, А.; Оз^оосІ, СЬ.Е.; Раіуіо, А.).

Лінгвопсихологічні дослідження були об’єднані К.Ф. Сєдовим у напрям 
під назвою «психолінгвоперсонологія», об’єктом і матеріалом вивчення якої
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визначено комунікативну (мовленнєву) поведінку, представлену для вивчення у 
вигляді процесу й продукту -  конкретних мовленнєвих висловлюваннях. До 
системи основних категорій психолінгвоперсонології, за К.Ф. Сєдовим, 
належать комунікативна компетенція особистості, комунікативна поведінка, 
мовленнєві висловлювання -  матеріал дослідження та латентні механізми 
свідомості й здійснювані на їх основі процеси мовленнєвого мислення [5].

Мета дослідження полягає у теоретичному обгрунтуванні та емпіричному 
вивченні взаємодії інтелектуальних особливостей особистості і структурних 
елементів її мовленнєвого досвіду.

Виклад основних положень. Розроблена нами теоретична модель 
організації мовленнєвого досвіду особистості, побудована на засадах 
структурного-функціонального підходу, дозволяє чітко виділити параметри 
його структури. Мовленнєвий досвід розглядається як система, що є 
сукупністю елементів, котрі знаходяться у відношеннях і зв’язках між собою й 
утворюють певну цілісність, що забезпечує мовленнєве освоєння світу 
особистістю. Виходячи зі структурно -  функціонального принципу та наявності 
двох взаємодоповнювальних функцій, що забезпечують цілісне функціонування 
системи, ми виділили й емпірично вивчили структуру мовленнєвого досвіду, 
яку розглядаємо як синтез внутрішньої і зовнішньої структур. Функцією 
внутрішньої структури є закріплення, упорядкування та систематизація 
результатів мовленнєвого освоєння світу за допомогою мовленнєвої здатності, 
мовленнєвих здібностей, мовленнєвої компетенції та мовленнєвої діяльності. 
Зовнішня структура спрямована на опосередкування мовленнєвого освоєння 
особистістю світу на основі мовної картини світу, мовленнєвої компетентності 
та мовленнєвої культури.

Досліджуючи мовленнєвий досвід як обов’язково належний особистості, 
ми передбачили, що існує взаємозв’язок між рівнями організованості 
внутрішньої структури і факторами зовнішньої структури мовленнєвого 
досвіду та особистісними характеристиками суб’єкта.

Дослідження особистісних характеристик здійснювалося за допомогою 
методики Р. Кеттелла [1, с. 233-276]. Емпіричним дослідженням було охоплено 
319 респондентів вікового періоду «зріла юність» (студенти вищих навчальних 
закладів України). Кореляційний аналіз результатів тесту Р. Кеттелла із 
показниками внутрішньої структури мовленнєвого досвіду виявив наявність 
статистично значимих кореляцій на прийнятому рівні значимості р < 0,01 при 
сіґ (ступені свободи) — 3 1 9 -2  = 317. У такому випадку статистично значимим 
коефіцієнтом кореляції є г > 0,146.

Здійснене Р. Кеттеллом групування виявлених факторів особистості на 
групи інтелектуальних, емоційно-вольових та комунікативних властивостей 
зумовило логіку якісного аналізу кореляційних зв’язків. У вищезгаданій 
публікації ми розглянемо виявлені взаємозв’язки між інтелектуальними 
характеристиками особистості та структурними елементами внутрішньої 
структури мовленнєвого досвіду.
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Група інтелектуальних властивостей виявляється за допомогою оцінок за 
факторами В, М, 01. Фактор В -  «Високий-низький інтелект» -  спрямований на 
ннмірювання оперативності мислення і загального рівня вербальної культури та 
ерудиції. Цей фактор виявив позитивні кореляції із семантичною гнучкістю 
(г 0,16) і характеристиками граматичних реакцій (г = 0,18). Тож можемо 
стверджувати, що чим більш ерудована людина, чим краще в неї розвинені 
мислсннєві операції, тим більше вона одночасно й оперує словами в межах 
однієї граматичної категорії і має здатність до варіативного використання слів у 
ионих словах і словосполученнях. Можна стверджувати, що саме зазначені 
елементи внутрішньої структури мовленнєвого досвіду зумовлюють розвиток 
шзначеного особистісного фактора. Такі люди швидко сприймають і засвоюють 
навчальний матеріал, відрізняються кмітливістю й оперативністю мислення. 
Водночас саме показник рівня розвитку мовленнєво-мисленнєвих операцій у 
складі когнітивної компетенції виявив взаємозв’язок із фактором М, що 
описується Р. Кеттеллом як «практичність — мрійливість» (г = -  0,16). 
Негативний знак коефіцієнта кореляції свідчить про те, що, чим краще в 
особистості розвинені мовленнєво-мислсннєві операції, тим більш 
урівноваженою, розсудливою, практичною й реалістичною є особистість. Ми 
можемо стверджувати, що люди, які мають високу швидкість розв’язання 
практичних задач, будуть характеризуватись і високим рівнем когнітивної 
компетенції у складі мовленнєвого досвіду. Поєднання високих значень 
факторів В і М подано як високі інтелектуальні можливості людини, високий 
рівень узагальнення в поєднанні з багатою уявою, швидким установленням 
иричинно-наслідкових зв’язків. Як бачимо з аналізу кореляційних зв’язків, саме 
високий рівень мовленнєво-мисленнєвих операцій та узагальнення значення в 
поєднанні з семантичною гнучкістю обумовлюють наявність зазначених 
особистісних характеристик. Фактор 01 , що характеризується як 
«консерватизм — радикалізм», виявив позитивні кореляційні зв’язки із 
точністю (г = 0,15), швидкістю (г = 0,17) мовленнєвих навичок, виділенням 
іс тотних ознак значення (г = 0,17) і пластичністю мовлення (г = 0,17). Це 
дозволяє говорити про те, що між аналітичною спрямованістю особистості, 
критичним сприйманням нею дійсності, наявністю пізнавальних інтересів та 
характеристиками мовленнєвої діяльності й мовленнєвих здібностей існує 
взаємозалежність. Отже, особистість, яка мас високий рівень сформованості 
мовленнєвих навичок та значення, характеризуватиметься аналітичністю й 
критичністю в сприйманні дійсності, незалежністю суджень, розвиненими 
пізнавальними інтересами. Узагальнено результати аналізу кореляційних 
зв'язків факторів особистості та показників мовленнєвого досвіду подано в 
таблиці 1.

І >іипі Марина Інтелектуальні особливості особистості у функціонуванні її ...

69



Збірник наукових праць: психологія. Випуск 21

Таблиця І
Кореляційні зв’язки між інтелектуальними особливостями особистості 

та показниками внутрішньої структури мовленнєвого досвіду______
Фактори за тестом Р.Кеттелла Показники мовленнєвого 

досвіду
Р

В -  «низький -  високий інтелект» Семантична гнучкість 0,16**
Характеристики значень 0,18**

М -  «праксернія -  аутія» Когнітивна компетенція -0,16**
01 -  «консерватизм 
радикалізм»

Пластичність мовлення 0,17**
Точність та правильність 
мовленнєвих навичок

0,15**

Швидкість навичок 0,17**
Виділення істотних ознак 
значення

0,17**

Примітка: * -  р < 0.05; ** -  р < 0,01; *** -  р < 0,001

Як демонструють дані таблиці, інтелектуальні особливості особистості 
перебувають у взаємозв’язку з мовними здібностями, що дозволяють гнучко 
оперувати словами для формування й формулювання думки (семантична 
гнучкість і пластичність мовлення), і з тими елементами мовленнєвої 
діяльності, які відповідають за функціонування значень у мовленнєвому досвіді 
(парадигматичність-синтагматичність асоціативних зв’язків значень та 
виділення істотних ознак значення), й автоматизацію дій з оперування 
словесним матеріалом (точність, правильність і швидкість мовленнєвих 
навичок). Цілком логічною передумовою для цього є когнітивна компетенція, 
яка описується через рівень розвитку мовленнєво-мисленнєвих операцій.

Суттєвим для висновків про взаємодію особистості та її мовленнєвого 
досвіду є аналіз зв’язків особистісних характеристик із факторами зовнішньої 
структури мовленнєвого досвіду особистості. Статистично значимі показники 
коефіцієнта кореляції (при р < 0,01) було зафіксовано між показниками 
інтелектуального «блоку» та мовленнєвою компетентністю. Цей елемент 
зовнішньої структури мовленнєвого досвіду пов’язаний з операціями 
накопичення й обробки мовних і мовленнєвих знань, виявляє позитивну 
кореляцію із факторами В, 01 і О. Це свідчить про те, що автоматизація 
мовленнєвих навичок, удосконалення мовленнєво-мисленнєвих операцій 
спричинюють підвищення інтелекту особистості, сприяють її зібраності, 
кмітливості, інтелектуальній адаптації та загальній ерудиції. Підвищення 
фактора 01 (г = 0,15) означає, що цей фактор впливає на збільшення 
критичності особистості, сприяє розвиткові інтелектуальних інтересів та 
аналітичності мислення. Такі люди є вільнодумцями, та водночас ліберально 
налаштованими експериментаторами, що й дозволяє їм покращувати свою 
мовленнєву компетентність. Позитивна кореляція із фактором О (г = 0,15)
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дозволяє стверджувати, що розвинена мовленнєва компетентність сприяє 
розвитку в людини високої нормативності, наполегливості, урівноваженості й 
стійкості. Очевидно, що адекватність і швидкість обробки нової інформації в 
процесі мовленнєвого освоєння світу дозволяє особистості формувати 
иідповідальність, точність і ділову спрямованість у соціальних контактах. Отже, 
мовленнєва компетентність впливає, у цілому, на характеристики адаптації 
людини до нових умов, дозволяє чітко структурувати ситуацію й знаходити 
оптимальні шляхи розв’язання задач.

Висновки. Здійснене емпіричне дослідження дає підстави стверджувати, 
що інтелектуальні особливості особистості перебувають у взаємозв’язку з 
конкретними характеристиками мовних здібностей, мовленнєвої компетенції та 
мовленнєвої діяльності особистості. Елементи зовнішньої структури 
спричинюють зміни в тих особистісних характеристиках, які зумовлюють 
взаємодію особистості із суспільством. Своєрідність поєднання взаємозв’язків 
елементів структури мовленнєвого досвіду з особистісними характеристиками 
зумовлює, таким чином, індивідуальну своєрідність мовленнєвого освоєння 
світу особистістю.
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ДУХОВНА КРИЗА ЯК ЧИННИК АВІТАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ

У статті висвітлено проблему духовної кризи особистості. Проаналізовано 
психологічні аспекти кризи духовності як чинника авітальної активності особистості.

Ключові слова: особистість, духовна криза, суїцидальна поведінка, авітальна 
активність.
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Кеукопіч: рег.чопиїїіу, зріпіпаї сгіхіз, зиісісіаі ЬеИиуіог, іпчіаіііу асііуііу.

Актуальність дослідження. Людина є духовною істотою, якщо вона 
здатна розрізняти (на жаль, і чинити) добро і зло, створювати світ цінностей і 
орієнтуватися на них. Розуміння людини як духовної істоти означає визнання за 
нею права на духовний саморозвиток, самовдосконалення, самоставлення, 
самореалізацію, самодіяльність, і сприймання її як справжнього суб’єкта 
власної життєдіяльності, що відповідає за свої дії і вчинки. Саме духовність 
людини як ціннісний зміст її життя, досвід надають визначеності й 
спрямованості всім її психічним процесам -  почуттям та емоціям, волі, уяві, 
мисленню, мовленню.

Слід зазначити, що, на відміну від ціннісної системи особистості, яка 
складається на основі задоволення потреб людини (вітальних, індивідуальних, 
соціальних), поняття «духовність» характеризує поведінку, детерміновану не 
потребами, а передовсім цінностями людини. Разом із тим, поняття 
«духовності» співвідноситься далеко не з усіма цінностями. На рівні духовності 
поведінка особистості визначається вищими цінностями, які виконують 
функцію мотивації, і, одночасно, залишаючи людині свободу вибору.

Проте в умовах соціальних трансформацій досить часто відбувається 
нехтування духовними цінностями як культурними надбаннями, що, своєю 
чергою, вбиває духовність особистості, призводячи її до деспотизму, відчаю й 
страху. Радикальні зміни у світоставленні людини змушують кожного особисто 
осмислити нові суспільні реалії, визначити свої світоглядні установки, 
усвідомити місце і роль особистості в процесі суспільної трансформації.

За таких обставин особливої актуальності набуває дослідження духовної 
кризи, пошуку шляхів виходу з неї, розроблення сучасних психотехнологій 
кваліфікованої допомоги особистості в подоланні дисбалансу на рівні її 
ціннісно-смислової сфери в критичній, кризовій ситуації.

Аналіз останніх досліджень. Проблема формування духовності 
особистості стала об’єктом роздумів вітчизняних і зарубіжних науковців. Так, 
вагомий внесок було зроблено в обгрунтування філософського змісту 
(В.І. Абрамов, В.П. Андрущенко, С.Б. Кримський, М.К. Мамардашвілі), 
педагогічного (В.О. Сухомлинський), психологічного (О.Г. Асмолов,
Б.С. Братусь, Р. Еммонс, А.І. Зеліченко, В.П. Москалець, О.В. Петрунько, 
Е.О. Помиткін, М.В. Савчин, В.О. Татенко, В. Франкл, Е. Фромм, Ж.М. Юзвак) 
і змісту духовності, її становлення й розвитку. У філософсько-психологічних 
концепціях провідних учених XX ст. (А. Адлер, Р. Ассаджіолі, А. Бандура,
С. Гроф, Е. Еріксон, Д. Ксллі, Р. Лейнг, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, Лі 
Сеннелла, В. Франкл, 3. Фройд, Е. Фромм, А. Швейцер, К. Юнг) духовна криза 
постає як духовний стрес, який вимагає зміни життєвої позиції й передбачає 
наявність події, яка істотним чином порушує духовну, чуттєву рівновагу 
людини.

Особливе місце в доробку науковців займають праці, присвячені категорії 
«авітальність». У контексті підвищеного інтересу до вітальності в окремий
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МШірям виділилися наукові розвідки В. Варави, Ю. Варги, О. Гідлевського, 
присвячені рефлексії опозиційних стосовно вітальності концептів 
«іиіітальність» і «танатальність».

Мета статті полягає в теоретичному аналізі проблеми духовності й 
обгрунтуванні психологічного феномена духовної кризи як чинника авітальної 
якшвності особистості.

Виклад основних положень. Духовність можна охарактеризувати як 
систему відношень людини до світу і себе у світі, як певну програму поведінки, 
ІіЮ ( складовою частиною цілісної самоактуалізованої особистості, виявляється 
у иигляді певного світоставлення й визначає пріоритет вищих духовних 
цінностей над вітальними. Кажучи про духовність, можна виокремити 
передовсім етичний лад особи, її здатність керуватись у своїй поведінці 
пінними цінностями соціального, суспільного життя, слідувати ідеалам істини, 
краси, добра [9].

Духовність, на думку В.І. Павлова, це інтегративна якість особистості, що 
иіпначає смисложиттєві цінності, які формують людяне ставлення до інших, 
Гуманізм, забезпечують духовний розвиток особистості [6]. Під духовним 
розвитком особистості він розуміє процес індивідуально-особистісного 
ішіучення до духовної культури суспільства, оволодіння загальнолюдськими, 
І'оніокультурними, національними цінностями і досвідом людства в процесі 
духовно-практичної діяльності, самостійного творчого розвитку кожної особи.

І.В. Каташинська [4] розглядає духовність як специфічно людську якість, 
шо характеризує мотивацію й сенс поведінки особистості. Духовність -  позиція 
ціннісної свідомості, притаманна всім її формам: -  моральній, релігійній, 
естетичній, художній, але особливо значуща у сфері моральних взаємин.

У психологічному сенсі духовна сфера особистості включає таку 
сукупність явищ: совість (внутрішній суддя, що оцінює моральність почуггів, 
думок, бажань, учинків, поведінки й способу життя людини); самооцінка 
(сприяє зміні спрямованості особи й відповідно до цього поведінки й способу 
шиття); воля (породжує спочатку відчуття, потім, через усвідомлення потреби, 
дні початок думки, бажанню і далі -  вчинку, поведінці й способу життя).

На думку Т.Л. Антоненко [1], духовні властивості особистості пов'язані, 
й к  зі свідомістю, так і з несвідомою сферою. Зокрема, совість і любов входять у 
сіруктуру індивідуалізованих цінностей духовності, й кореняться в інтуїтивних 
їлибинах несвідомого, а не у сфері розсудливо-раціонального. Духовні цінності 
формують сталість і цілісність людини, моральне здоров’я суспільства. 
Девальвація духовних цінностей супроводжується втратою життєвих 
ирієнтирів, руйнується духовний, морально-вольовий стрижень особистості, 
настає духовна криза соціуму.

Проблеми, пов’язані з людськими духовними цінностями, відносять до 
числа найважливіших для кожної з наук, яка займається людиною, 
суспільством, культурою. Руйнація ціннісної духовної основи неминуче 
призводить до кризи, і це стосується як особи, так і суспільства загалом [3].

ИІк/кіб ’юк Вероніка Духовна криза як чинник авітальної активності особистості
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Нехтування духовними цінностями як культурними надбаннями вбиває 
духовність особи, призводячи до деспотизму й здичавіння, відчаю й страху. 
Така ситуація в житті людини називається духовною кризою. Духовна криза (як
і будь-яка інша) є водночас станом підвищеної вразливості людини й 
онтогенетичним джерелом зростаючих потенцій. Її причинами стають втрата 
ідентичності й самототожності, незадоволення метапотреб, а першими 
ознаками є трансформація внутрішньої культури й образу світу.

Духовна стагнація під час кризи обмежує свободу, а немотивована 
йекспресивна поведінка перешкоджає конструктивному виходу з кризи, на 
відміну від копінг-поведінки, яка сприяє досягненню самоефективності, 
Духовна криза -  це криза ідентичності (самототожності), утрати вільного 
самотворення, відсутності внутрішньої гармонії внаслідок когнітивного 
дисонансу [3; 8].

Передумовою духовної кризи є ситуація, де базові цінності людини, а 
водночас й усе інше, утрачають будь-яке значення. Сама криза існування настає 
тоді, коли людина стикається з неприкритою ілюзіями реальністю та не може її 
подолати. Варто розуміти, що сенс життя не цінністю суто в психологічному 
аспекті, а навпаки, якщо людина шукає сенс життя, то вона, передусім шукає 
певні цінності, заради яких їй варто жити. Якщо людина втратила сенс життя, 
то вона втратила цінність, яка давала їй це відчуття.

Перебуваючи під впливом духовної кризи, особистість зазнає емоційного 
потрясіння, яке викликає в неї почуття самотності. Болісне переживання 
самотності є ознакою порушення взаємозв’язку зовнішнього світу із 
внутрішнім світом особистості. Перебуваючи в кризовому стані, особистість 
завжди переживає негативні емоції (відчуття невизначеності, занепокоєння, 
тривоги аж до дезорганізації, фіксованості на психотравматичній ситуації, 
переживання власної неспроможності, самотності, безнадійності). Це 
призводить до песимістичної оцінки власної особистості, актуальної ситуації та 
майбутнього [2].

Найчастіше результатом психодуховної кризи є криза вітальності. Утрата 
вітальності супроводжується довготривалим станом упадку сил. Стан може 
викликатись як фізичними, так і психологічними причинами. Апатія і загальне 
зниження життєвого тонусу призводять до відчуття безнадійності, часто до 
відчуття абсурду людського існування.

Під авітальною активністю Ю.Р. Вагін [2] розуміє патологічну психічну 
та поведінкову активність, спрямовану на скорочення і припинення власного 
соціального та біологічного функціонування. Авітальні переживання 
розглядається як найбільш ранній етап суїцидальної динаміки. Вони 
характеризуються поступовим посиленням прихованих та неусвідомлюваних 
авітальних тенденцій, які послаблюють прагнення підтримувати життя. 
Зазвичай формування авітальних переживань починається з утрати бажання 
жити. Далі з’являються мотиви бажаності близької смерті через природні 
причини. У такому випадку людина розглядає смерть як можливий вихід І1
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ситуації, що склалася, проте ще не замислюється над можливістю 
добровільного позбавлення себе життя.

Сьогодні до проявів авітальної активності можна віднести чотири групи 
феноменів, які спостерігаються в психологічній та психопатологічній практиці: 
І) пресуїцидальна активність (синдром очікування, астенічні стани та втома від 
життя, небажання жити, бажання померти); 2) суїцидальна активність 
(суїцидальні думки, суїцидальні тенденції, суїцидальна готовність, суїцидальні 
сироби, завершений суїцид); 3) парасуїцидальна активність (аскетична 
активність, нехтування здоров’ям та відмова від лікування, самопошкодження, 
ризикована поведінка, адиктивна поведінка, антисоціальна поведінка); 
4) десоціальна активність (зниження соціальної активності, адиктивна 
поведінка).

Кожна з перерахованих форм авітальної активності має свої особливості. 
Так, пресуїцидальна активність відображає поступовий початок процесу 
переважання внутрішніх авітальних тенденцій над вітальними: від синдромів 
очікування й хронічної втоми до усвідомлення небажання жити, але без 
усвідомленого прагнення припинити власне біологічне та соціальне 
функціонування. Суїцидальна активність характеризується усвідомленим 
прагненням припинити власне біологічне існування. Парасуїцидальна 
активність розуміє під собою усвідомлене прагнення обмежити, зменшити, 
порушити або поставити під загрозу власне біологічне функціонування та 
неусвідомлене прагнення припинити власне біологічне функціонування.

Десоціальна активність характеризується втечею від реальності шляхом 
вживання психоактивних речовин [2; 9].

На думку В.А. Тихоненко, авітальну активність особистості можуть 
викликати такі нижчеподані чинники:

1. Утрата сенсу життя внаслідок дезінтеграції. Астенічний стан і втома 
мід життя -  це період, коли життя в цілому починає втомлювати. Бажання жити
г, але немає сили. Подібні стани часто поєднуються зі зловживанням 
психоактивних речовин. Небажання жити -  феномен, який проявляться, коли 
життя не тішить і немає ніякої надії, що щось може змінитися на краще в 
майбутньому. Не хочеться прокидатися зранку. Вечір і ніч приносить 
полегшення, як кінець ще одного прожитого дня. Подібний стан виникає досить 
масго в людей, які потрапили у складні життєві ситуації. Прагнення до пошуку 
іа реалізації людиною власного життя можна розглядати як мотиваційну 
тенденцію, яка властива всім людям і є основним рушієм поведінки й розвитку 
особистості. Утративши сенс життя, людина відчуває відчуття порожнечу 
повсякденного життя. Стан тривоги й відчуття приреченості стає все більш 
нестерпним.

2. Моральна криза, яка полягає в тому, що в особистості прокидається або 
шгострюється совість, виникає нове відчуття відповідальності, а поряд з ним 
іяжке почуття провини та розкаяння.

3. Посилена участь у різних формах медитації та духовної практики 
призначених для активізації духовних переживань.
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4. Групові та індивідуальні експерименти з використанням психотропних 
речовин [8].

Починаючи з посиленого функціонування свідомості, а саме і 
усвідомлення неможливості своєї самореалізації як свідомого, активного 
суб’єкта життєдіяльності, із самоприйняття, а згодом утрати сенсу існування 
(що остаточно поглиблює духовну кризу), саморуйнівна, авітальна поведінка 
людини набуває крайнього прояву. Такий радикальний спосіб виходу і 
духовної кризи мотивований саме психологічними чинниками, які є ключовими 
у скоєнні суїцидальних спроб, адже ставлення людини до самогубства значною 
мірою залежить від змісту її екзистенційних ціннісних орієнтацій.

Авітальні переживання часто супроводжується переживанням депресії, 
коли людина відчуває пригніченість, смуток, сум, відчай. Людина не може не 
прийняти повсякденне життя, ні задовольнятися ним, як раніше. Цей стан дуже 
нагадує психотичну депресію або меланхолію, для якої характерним є гостре 
почуття власної недостойності, постійне самоприниження та самозвинувачення.

Депресія дуже часто супроводжується почуттям провини за реальну або 
вигадану провину. Людина в стані депресії часто є небезпечною для самої себе, 
схильною до саморуйнування у явних чи прихованих формах, та не слід 
ігнорувати навіть слабо виражену депресію, яка може перерости у важку її 
форму із суїцидальними намірами.

Депресія також може супроводжуватися таким негативним почуттям, як 
образа. У стані депресії людина може одночасно переживати і провину і образу. 
Це зазвичай виражається в почутті приниження власної гідності, жалю до себе 
й не завжди усвідомленому мстивому, агресивному бажанні. Образа викликас 
гнів, спрямований на себе або на іншого, і може ґрунтуватися на реальній або 
навіюваній несправедливості, людина відчуває себе постійною жертвою [8; 9].

Перебуваючи під впливом авітальних переживань, особистість зазнаг 
емоційного потрясіння, яке викликає в неї почуття самотності. Болісне 
переживання самотності є ознакою порушення взаємозв’язку зовнішнього світу 
із внутрішнім світом особистості. Перебуваючи в кризовому стані, особистість 
завжди переживає негативні емоції (відчуття невизначеності, занепокоєння, 
тривоги аж до дезорганізації, фіксованості на психотравмувальній ситуації, 
переживання власної неспроможності, самотності, безнадійності). Це 
призводить до песимістичної оцінки власної особистості, актуальної ситуації і 
майбутнього.

Інший емоційний стан, який виникає внаслідок авітальної активності, -  це 
фрустрація. Такий стан часто породжує агресивність -  відкриту чи приховану. 
Фрустрація, як зазначає В.А. Тихоненко, посилює мотивацію, і людина може 
вчинити непоправні дії: самогубство або агресію стосовно фрустрації [8].

Кризовий стан спричиняє повну або часткову втрату сенсу життя, 
Зважаючи на те, що духовна криза особистості, як один із різновидів кризових 
станів, який за силою прояву параметрів кризових станів і характром їх 
перебігу є гострим типом кризи, то неусвідомлена своєчасно необхідність
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упорядкованого розуміння свого духовного світу перетворюється в 
ірраціонально-деструктивне саморуйнування [5].

Духовна криза постає як напружена духовна діяльність (унаслідок 
пімчасової втрати духовної рівноваги) у напрямі або відновлення перерваного 
кризою духовного стану, або активізації змістовно оновленого духовного стану, 
який визначатиме подальший особистісний розвиток.

Як тимчасовий духовний занепад, коли бажаним для душі є те, чого немає 
іонні, духовна криза -  криза сенсу життя, невідповідність «Я-концепції» 
актуальним переживанням людини, результат утрати соціальної опори, 
еноєрідна трансформація особистості, що виникає внаслідок духовних травм і 
конфліктів, які людина може сприймати як свою неповноцінність і вирішувати 
придатним для себе способом. Криза змушує людину займатися ревізією 
минулого й сьогодення та супроводжується підвищенням або зниженням 
критичності мислення. На рівні вольового компоненту духовності 
цілеспрямованість на пошук шляхів виходу із кризового стану, наполеглива 
духовна праця й напружена саморегуляція зумовлюють зміни вчинково- 
діильнісного компонента духовності (духовний саморозвиток або гальмується, 
«бо стає більш інтенсивним).

Висновки. Духовність -  одна з найважливіших і найсуттєвіших 
характеристик людини, яка визначає ціннісний зміст і спрямованість буття 
(Ііодйни. Духовність як глибинна й багатогранна категорія безумовно пронизує 
собою всі психічні утворення особистості, змінюючи їх на шляху свого 
розвитку. Отже, повернення людині, яка переживає духовну кризу, впевненості 
н собі потребує своєчасної сторонньої допомоги, адже духовне оновлення 
передбачає стимуляцію саморегуляції поведінки людини під час кризи. 
Подолання цієї кризи полягає в духовному оновленні людини, у її орієнтації на 
духовні цінності.
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ПСИХОЛОГІЯ БЕЗПЕКИ

УДК 316.6-057.87 Надія Куравська

ПРОЯВИ ЗАХИЩЕНОСТІ ЯК ЧИННИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВНЗ

Стаття присвячена проблемі збереження психологічної безпеки студентів к 
освітньому середовищі вищого навчального закладу. Зокрема аналізується один із трьох 
важливих чинників психологічної безпеки особистості, а саме чинник захищеності. На 
непові емпіричного дослідження розглядаються типові для вищої школи стрес-чинники та 
психологічні засоби захисту від них, якими користуються студенти для збереження 
відчуття власної психологічної безпеки.

Ключові слова: психологічна безпека, освітнє середовище вищої школи, психологічні 
шсоби захищеності студентів.
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юп ігоптепі о /а  к іф ег  есіисаііопаї іпхіііиііоп. Іп рагіісиїаг опе о /  ІІіе ікгее ітрогіапі /асіогх о)' 
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тнпіпесі.

Кеу и’опіх: рхуско1о£іса1 хесигіїу, есіисаііопа/ ет’ігоптепі о /  а к іф е г  хскооі, 
І>хускоІО£ІсаІ теапх о /  хіисіепіх ’ ргоІесІаЬіІіІу.

Актуальність дослідження. Потреба в безпеці вважається однією з 
базових потреб індивіда, від ступеня задоволеності якої залежить його 
психологічне благополуччя та психічне здоров’я. Ця потреба особливо 
активізується в кризові періоди, які час від часу виникають і на рівні 
суспільства, і на рівні окремо взятого індивіда. Сучасне українське суспільство 
саме переживає таку чергову кризу, а це закономірно позначається на 
самовідчутті його громадян: зростає напруження, незадоволення, нарікання, 
відчуття безпомічності й безпорадності, тобто все те, що свідчить про вихід 
Індивіда за межі психологічної безпеки. Будь-яка криза породжує 
нестабільність соціальної системи, а це, своєю чергою, позначається на всіх її 
представниках. Історично підтвердженим фактом є те, що саме молодь 
найбільш гостро реагує на неї. Здобуваючи освіту, складаючи плани щодо 
майбутньої професійної та особистісної самореалізації студентська молодь 
погребує впевненості в завтрашньому дні. Якщо такої впевненості нема, 
і'являється певна дезорієнтація, знижується мотивація на досягнення успіху та 
долання перешкод тощо. Однак не лише нестабільність макросоціуму впливає 
на відчуття безпеки студентів. Існує багато чинників мікросоціального та 
особистісного характеру, які можуть різною мірою блокувати це відчуття. 
(Ідеться про особливості міжособистісної взаємодії (у ВНЗ, сім’ї, сфері 
дозвілля), про соціально-психологічний клімат малих груп, у які включена 
молода людина, а також і про її індивідуально-психологічні та соціально-

79



Збірник наукових праць: психологія. Випуск 21

психологічні особливості тощо. Таким чином, можна дійти висновку, що 
збереження психологічної безпеки залежить від цілого комплексу макро- і 
мікросоціальних чинників. Серед останніх найважливішого значення набуває 
вищий навчальний заклад як провідний інститут соціалізації студентської 
молоді. Освітня та особистісно розвиваюча функції вищого навчального 
закладу мають на меті не лише підготувати майбутнього спеціаліста в тій чи 
іншій сфері трудової діяльності, а й сприяти формуванню його особистості. 
Разом із цим навчання у ВНЗ пов’язане з певними труднощами, які можуть 
знижувати рівень психологічної безпеки студентів: це й адаптаційний період 
першокурсників, упродовж якого треба переорієнтуватися від шкільного 
навчання до навчання у ВНЗ, і регулярні навчальні та екзаменаційні стреси, і 
можливі конфлікти з викладачами й однокурсниками тощо. Уміння долати ці 
труднощі є головною умовою збереження психологічної безпеки студентів.

Виходячи із зазначеного вище, вважаємо тему нашого дослідження 
актуальною. Крім цього, актуальність досліджень проблематики психологічної 
безпеки в умовах освітніх установ зумовлена також недостатньою її 
розробленістю у вітчизняній психології, тобто якщо проблема безпеки в 
освітньому середовищі школи вже досить глибоко вивчена науковцями, то в 
освітньому середовищі вищого навчального закладу вона лише починає 
досліджуватись.

Аналіз останніх досліджень. Про психологічну безпеку вперше 
заговорили у 90-х рр. XX ст. (С. Рощін і В. Соснін). У сучасних психологічних 
дослідженнях проблематики безпеки висвітлено такі аспекти, як рівні безпеки 
людини, умови її виникнення й критерії її оцінки, показники або складові 
безпеки, шляхи й способи самозабезпечування безпеки тощо. Однак доводиться 
констатувати, що й сьогодні серед науковців немає єдиного підходу до 
визначення сутності та складових цього конструкту, навіть у психологічних 
словниках та енциклопедіях не завжди його можна знайти. Проте його 
теоретико-емпіричне вивчення проводиться, про що свідчать праці таких 
учених, як І. Баєва, М. Бітянова, Г. Грачов, Н. Єфимова, А. Застело, 
Ю. Зінченко, О. Зотова, Т. Колесникова, М. Котик, В. Лепський, Т. Малікова,
І. Мельник, Л. Михайлов, В. Панов, І. Приходько, С. Решетіна, С. Рощин, 
Г. Смолян, В. Соломій, В. Соснін, А. Сухов, Н. Шликова та ін. Актуальні 
проблеми психологічної безпеки, детерміновані умовами освітніх установ, 
представлені в роботах І. Баєвої, Н. Вітюк, І. Волкової, Є. Лактіонової, 
В. Дмитрієвського, Г. Кожухар, Н. Оганесян, О. Самойлова та ін. Багато 
фахівців вказує на головну роль психологічної безпеки в розвитку творчого 
потенціалу студентства (Н. Лизь, К. Холуєва, О. Мухарлямова та ін.), 
Результати багатьох досліджень науковців свідчать про те, що ефективність 
освітнього процесу залежить від показника психологічної безпеки освітнього 
середовища. Автори виділяють цілий ряд чинників, що визначають специфіку 
психологічної безпеки особистості в системі освіти. У своїх роботах вони 
розглядають психологічну безпеку під кутом зору її залежності не тільки від 
особистості, а й від її оточення, групи.
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Отже, психологічна безпека -  це складна, багаторівнева динамічна 
система, яка визначає рівень суб’єктивної захищеності людини, її здатність 
підтримувати оптимальний рівень свого функціонування, спроможність 
усвідомлення чинників і механізмів усунення зовнішніх і внутрішніх загроз, а 
також можливість збереження оптимального стану функціонування взаємодії у 
різних площинах соціально-психологічного простору життєдіяльності
11, с. 124].

Узагальнено можна виділити три групи чинників, які визначають або 
впливають на психологічну безпеку (В. Соломій): людський чинник, як 
різноманітні реакції людини на небезпеку; чинники середовища, які включають 
в себе особливості фізичного й соціального середовища життєдіяльності 
людини; чинник захищеності, який об’єднує фізичні, соціальні та психологічні 
засоби захисту від тривожних і небезпечних ситуацій [2]. Чинник захищеності в 
проявах психологічних засобів захисту від небезпек і виступає предметом 
нашого дослідження. Варто зазначити, що проблема психологічного захисту 
широко представлена в працях вітчизняних і зарубіжних учених (А. Андрушко, 
Іі. Берн, X. Бренер, У. Варнава, Д. Вейллант, Р. Грановська, Л. Дьоміна, 
І>. Зейгарник, Н. Каліна, Н. Мак-Вільямс, Ю. Михайльська, В. Москалець,
І. Нікольська, Р. Плутчик, І. Ральнікова, Т. Рисинець, Г. Салліван, К. Соколова, 
В. Столін, А. Фройд, Е. Фромм, К. Хорні, Г. Чуйко, М. Ярошевський, 
Т. Яценко та ін.). У процесі дослідження нас найбільше цікавило питання, які 
механізми его-захисту найчастіше використовують студенти для збереження 
відчуття власної безпеки. Виходячи із цього, мета нашого дослідження 
полягала у виявленні властивих студентам ВНЗ психологічних засобів захисту 
від різноманітних стрес-чинників. Досягнення мети дослідження реалізувалося 
ш допомогою розв’язання таких завдань, як аналіз загального рівня 
психологічного благополуччя студентів в умовах ВНЗ («Методика диагностики 
етепени удовлетворенности потребностей (тест А. Маслоу)»; методика «Шкала 
субьективного благополучия» (Н.П. Фетискин)); виявлення труднощів і 
проблем, з якими найчастіше стикаються студенти, навчаючись у ВНЗ, і які 
призводять до втрати ними відчуття захищеності (письмове опитування на 
основі авторської анкети; бесіда; спостереження); виявлення домінуючих серед 
студентів механізмів психологічного захисту («Діагностика типологій 
психологічного захисту» (Р. Плутчик в адаптації Л. Вассермана)).

Вибірка проведеного нами емпіричного дослідження налічувала 53 
студенти І -  V курсів філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» спеціальності 
кіісихологія».

Виклад основних положень. Психологічна безпека особистості 
нерозривно пов’язана з відчуттям нею психологічного благополуччя. Між цими 
поняттями існує прямий і зворотний зв’язок, тобто індивід, який суб’єктивно 
переживає психологічне благополуччя, знаходиться у стані психологічної 
безпеки, і навпаки -  психологічна безпека утверджує стан психологічного 
благополуччя. Насправді, дуже важко визначити, яке із цих понять є основним,
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а яке похідним. Беззаперечним залишається той факт, що психологічна безпека 
й психологічне благополуччя -  це два стани, які тісно переплітаються, адже 
неможливо почувати себе благополучно, перебуваючи в небезпеці, так само, як 
неможливо бути в безпеці, будучи незадоволеним своїм життям.

Оскільки серед діагностичного інструментарію психології дуже мало 
методик, які безпосередньо визначають наявність чи відсутність в індивіда на 
момент опитування стану психологічної безпеки, ми вважали доцільним 
використовувати дотичні до цієї категорії методики, які хоча й опосередковано 
характеризують предмет нашого дослідження, однак заперечувати їхню 
інформаційну цінність важко через тісне переплетення з категорією безпеки. 
Однією з таких методик є «Шкала суб'єктивного благополуччя» 
(М. П. Фетіскін). Ця методика оцінює якість емоційних переживань суб’єкта н 
діапазоні від оптимізму, бадьорості й упевненості в собі до пригніченості, 
дратівливості й відчуття самотності. Як відомо, емоційна сфера є індикатором 
психологічного благополуччя людини. Тому, на нашу думку, буде доречним 
припустити, що високий життєвий тонус у вигляді домінуючих позитивних 
емоцій, внутрішнього спокою та впевненості в собі свідчать про переживання 
людиною психологічного благополуччя, а отже, і психологічної безпеки.

Як свідчать результати методики «Шкала суб'єктивного благополуччя», 
переважаюча частина студентів нашої вибірки (а саме 64%) характеризується 
помірним рівнем суб’єктивного благополуччя, а це означає, що серйозні 
проблеми у них відсутні, але про повний емоційний комфорт не йдеться. У 29% 
респондентів виявлено високий показник суб’єктивного благополуччя, що 
свідчить про повний емоційний комфорт і відсутність серйозних проблем. І 
лише 7% студентів характеризуються суб’єктивним неблагополуччям. їм 
притаманні такі якості, як схильність до депресії і тривог, замкнутість, 
залежність, песимістичність, нестійкість до стресових ситуацій.

Таким чином, переважаюча більшість респондентів нашої вибірки все ж 
знаходиться в зоні психологічного благополуччя, що дозволяє нам 
стверджувати про відсутність суттєвих загроз і небезпек у їхньому житті, 
принаймні на момент опитування. А це, своєю чергою, свідчить про 
притаманний їм стан психологічної безпеки, хоч і помірного рівня.

В емпіричному дослідженні ми використали також методику 
«Діагностика міри задоволеності потреб» (тест А. Маслоу). Як відомо, потреби 
є джерелом активності індивіда, тобто суттєвим спонукальним й мотивуючим 
чинником у його житті. При цьому задоволена потреба знижує рівень 
активності, а незадоволена -  активізує його.

Методика «Діагностика міри задоволеності потреб» базується на 
розробленій А. Маслоу концепції про ієрархію потреб. Головною метою цієї 
методики є визначення міри задоволеності таких потреб, як безпека й 
надійність; належність до суспільства й затребуваність; почуття власної 
гідності; самореалізація. Найважливішою для нашого дослідження є шкала 
задоволеності потреби в безпеці. Отож за результатами цієї методики серед 
респондентів нашої вибірки домінує потреба в самореалізації (43%), менш
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иираженою, але актуальною є потреба в почутті власної гідності (27%), 
наступною є потреба в безпеці та надійності (18%), і останньою за значущістю 

потреба у належності до суспільства й затребуваності (12%). Таким чином, 
потреба в безпеці серед студентів нашої вибірки посідає лише третє місце із 
чотирьох можливих, що свідчить про те, що лише п’ята частина студентів 
оцінює її як важливу та актуальну для себе.

Як зазначалося вище, психологічна безпека студентів визначається не 
лише їх особистісними рисами та якостями, а й здебільшого залежить від умов 
освітнього середовища. Студентське життя -  це серйозне випробування для 
більшості студентів: їм необхідно прийняти нову соціальну роль студента, 
шикнути до нового колективу, нових вимог і повсякденних обов’язків, 
прилучитися до майбутньої професії. Усе це породжує стан психологічного 
напруження, а в окремих випадках -  депресивні стани і стани виснаження й 
нгоми, які, своєю чергою, знижують відчуття психологічної безпеки студентів. 
Для виявлення кола цих та інших труднощів, з якими стикаються студенти під 
час навчання у ВНЗ, ми застосували авторську анкету. Її результати дозволяють 
іробити такі узагальнюючі висновки: протягом навчання студенти стикаються з 
певними труднощами (73,6% опитуваних), проте не часто (73%). Лише 15% 
иибірки зазначають, що зустрічаються із труднощами часто, а 11% не 
іустрічаються взагалі. Найчастіше ці труднощі виникають: у процесі підготовки 
до занять (62,3%), під час екзаменаційної сесії (56,6%), у стосунках з іншими 
студентами (13,2%), у стосунках з викладачами (11,3%), на самих заняттях 
(11,3%) і під час проходження практики (5,7%). При цьому труднощі 
підготовки до занять залишаються актуальними протягом усього навчання в 
університеті, але найбільш гостро ця проблема фігурує на І курсі (100% 
опитуваних). Труднощі, пов’язані зі здачею екзаменаційної сесії, також 
супроводжують студентів протягом п’яти років навчання, але для студентів IV 
курсу ця проблема є найбільш вираженою (80% опитуваних).

Найбільш типовими труднощами, які виникають на заняттях, для студентів 
< нерозуміння матеріалу (64,2%), виступ перед аудиторією (41,5%), швидкий 
темп читання лекцій (30,2%), несправедливе оцінювання (24,5%), упереджене 
ставлення викладачів (17%) тощо. Під час екзаменаційної сесії -  брак часу для 
иідповідей на питання (54,7%), неможливість списати (35,8%), несправедливе 
оцінювання (15,1%) тощо.

В оцінюванні взаємин між одногрупниками половина респондентів 
перших курсів (50%) відповідають, що до них усі в групі ставляться добре. І 
іільки приблизно десять відсотків респондентів п’ятого курсу вважають 
аналогічно. Такі дані засвідчують, що протягом навчання у ВНЗ наростає рівень 
конфліктності студентів.

Якщо стосунками між викладачами й студентами першокурсники 
повністю задоволені (100% опитаних), то серед студентів п’ятого курсу таких 
студентів є лише трохи більше 70%). І якщо серед студентів молодших курсів 
частково незадоволених і повністю незадоволених відносинами з викладачами
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немає, то серед старшокурсників показник незадоволеності коливається на рівні 
1 0 - 20 % .

Отже, ці та інші чинники можуть стати основою конфліктних ситуацій і 
стресів, що ведуть до виникнення стану емоційної напруженості і втрати 
відчуття психологічної безпеки. За таких умов постає логічне запитання 
якими засобами користуються студенти для відновлення стану своєї 
захищеності й психологічного благополуччя? Як свідчать результати 
проведених нами бесід, частіше за все таке відновлення відбувається із 
застосуванням механізмів его-захисту, тобто збереження власної психологічної 
безпеки для переважаючої більшості респондентів нашої вибірки 
перетворюється на неусвідомлюваний процес захисту психіки від «неприємних 
подразників». При цьому лише незначна кількість студентів зазначила, що, 
потрапляючи в зону психологічної небезпеки, вони намагаються застосовувати 
рефлексію, самоаналіз і самоконтроль і в такий спосіб повертати собі відчуття 
благополуччя та виходити на особистісний розвиток.

Щоб з’ясувати, якими механізмами психологічного захисту найчастіше 
послуговуються студенти, ми провели методику «Діагностика типологій 
психологічного захисту» (Р. Плутчик в адаптації Л. Вассермана). Згідно з її 
результатами, студенти всіх курсів застосовують однотипні механізми для 
захисту своєї психіки, а саме заперечення і проекцію. Винятком є лише III курс, 
на якому замість заперечення додаються реактивні утворення та 
інтелектуалізація, яка за рівнем вираженості нижча від реактивних утворень 
тільки на 1%. Показник загальної напруженості захисних механізмів, що 
перевищує 50% і свідчить про реально існуючі, але не вирішені зовнішні й 
внутрішні конфлікти, найбільше проявлений на II курсі (40% студентів 
володіють таким показником), а найменше -  на III (8,3%); у студентів І, IV і V 
курсів приблизно по 30% вибірки з таким показником.

Отже, найбільш вираженим механізмом психологічного захисту у всіх 
студентів є проекція. Друге місце посідає заперечення. Ці механізми, на думку 
Р. Плутчика, грунтуються на почутті неповноцінності, страху й 
самонеприйняття. Учені стверджують, що такі захисні механізми є 
деструктивними, оскільки перешкоджають людині реально подивитися на свої 
недоліки.

Наступне місце посідає інтелектуалізація, яку часто ототожнюють з 
раціоналізацією. Проте автори методики об’єднали ці два поняття, хоча їх 
сутнісне значення дещо відрізняється. Так, дія інтелектуалізації проявляється и 
основному на фактах надмірно «розумного» способу подолання конфліктної чи 
фруструючої ситуації без переживань. Іншими словами, особистість присікас 
переживання, які викликані неприємною або суб'єктивно неприйнятною 
ситуацією за допомогою логічних установок і маніпуляцій, навіть за наявності 
переконливих доказів на користь протилежного. Відмінність інтелектуалізації 
від раціоналізації, на думку Ф. Є. Василюка, полягає в тому, що вона, по суті, 
являє собою «вихід зі світу імпульсів й афектів у світ слів і абстракцій». При 
раціоналізації особистість створює логічні (псевдорозумні), проте слушні
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обгрунтування своєї або чужої поведінки, дій чи переживань, викликані 
причинами, які вона (особистість) не може визнати через загрозу втрати 
самоповаги. До шкали інтелектуалізації -  раціоналізації було включено і 
сублімацію як механізм психологічного захисту, за якого витіснення бажань і 
почуттів гіпертрофовано компенсується іншими, відповідними соціальними 
цінностями, які визнаються особистістю.

Наступним в ієрархії механізмів захисту в студентів проявляється 
компенсація. Цей механізм психологічного захисту часто об’єднують з 
ідентифікацією. Він проявляється в спробах знайти відповідну заміну реального 
чи уявного недоліку, дефекту частіше за все за допомогою фантазування або 
присвоєння собі якостей, достоїнств, цінностей, поведінкових характеристик 
іншої людини.

Ряд авторів обгрунтовано вважає, що компенсацію можна розглядати як 
одну з форм захисту від комплексу неповноцінності. Іншим проявом 
компенсаторних захисних механізмів може бути ситуація подолання 
фруструючих обставин.

Ще одним важливим механізмом для студентів-гісихологів нашої вибірки 
виявився механізм реактивне утворення, який найбільше проявився у 
третьокурсників. Цей механізм формується останнім у процесі онтогенезу (від 
11 до 13 років) і часто ототожнюється науковцями з гіпсркомпснсацією. Він 
грунтується на почутті страху й сорому і полягає в тому, що особистість 
випереджає вираження неприємних або неприйнятних для неї думок, почуттів 
чи вчинків шляхом перебільшеного розвитку протилежних тенденцій.

Практично на одному рівні з ним ми виявили рсгрссію. У класичних 
уявленнях вона розглядалась як механізм психологічного захисту, за 
допомогою якого особистість у своїх поведінкових реакціях прагне уникнути 
тривоги шляхом переходу на більш ранні стадії розвитку лібідо. До цього 
механізму належить і згаданий у літературі захист за типом «реалізації в дії», за 
якого неусвідомлювані бажання чи конфлікти безпосередньо виражаються в 
діях, які перешкоджають їхньому усвідомленню.

Два останні місця в ієрархії захисних механізмів студентів займають 
механізми витіснення та заміщення. 3. Фройд механізм витіснення вважав 
основним способом захисту інфантильного «Я», яке не в змозі чинити опір 
спокусам. На думку більшості дослідників, цей механізм знаходиться в основі 
дії й інших захисних механізмів особистості. В опитувальнику Р. Плутчика в 
шкалу витіснення автори віднесли й питання, які відносяться до менш відомого 
механізму психологічного захисту -  ізоляції. При ізоляції психотравмуючий і 
емоційно підкріплений досвід індивіда може бути усвідомленим, але на 
когнітивному рівні ізольованим від афекту тривоги.

Заміщення автори розглядають як поширену форму психологічного 
захисту, який у літературі часто позначається поняттям «зсув». Дія цього 
механізму проявляється в розрядці подавлених емоцій, спрямованих на об'єкти, 
що є менш небезпечними або більш доступними, ніж ті, що викликали 
негативні емоції й почуття [3, с. 447 450].
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Отже, ми констатували, що труднощі в студентів усе-таки виникають 
(таку думку підтверджує показник загальної напруженості захисних механізмів, 
який перевищує 50% і свідчить про реально існуючі, але не вирішені зовнішні і 
внутрішні конфлікти у студентів усіх курсів) і вони долають їх за допомогою 
всієї сукупності механізмів, проте найбільш вираженими механізмами є 
проекція та заперечення.

Висновки. Таким чином, на основі теоретичного осмислення та 
емпіричного вивчення проблеми психологічної безпеки студентів в умовах 
вищого навчального закладу можемо стверджувати, що їм притаманний 
помірний рівень суб’єктивного благополуччя, причому потреба в безпеці не є 
основною для них, поступившись першістю потребі в самореалізації. Студенти 
визнають наявність труднощів і проблем під час навчання у вищій школі, які 
найчастіше виникають у процесі підготовки до занять, під час екзаменаційної 
сссії, у стосунках з іншими студентами та викладачами, на самих заняттях та 
під час проходження практики.

Захищеність як чинник психологічної безпеки студентів формується в 
основному з механізмів его-захисту, причому в нашій вибірці домінують такі з 
них, як проекція й заперечення. Доводиться констатувати, що, захищаючи свою 
психіку, більшість студентів використовує неусвідомлювані механізми 
психологічного захисту, внаслідок чого втрачають можливість реально й 
конструктивно вирішувати свої проблеми. А це, своєю чергою, актуалізує 
проблему особистісного розвитку студентів. Цілком зрозуміло, що навчальний 
процес у вищій школі орієнтований здебільшого на розвиток професійних 
умінь і навичок студентів, тоді як їх особистісний розвиток залишається 
декларованим. У перспективі для успішного завершення реформування системи 
вищої освіти цей недолік, на нашу думку, має бути подоланий.
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ФАХІВЦІВ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ

У статті із соціально-психологічної точки зору висвітлюються соціально- 
психологічні чинники формування соціально-психологічної компетентності майбутніх 
фахівців гуманітарного профілю. Розглянуто їх вплив на формування комунікативної 
компетентності, на набуття ціннісних орієнтирів майбутнього фахівця гуманітарного 
профілю.

Ключові слова: соціально-психологічні чинники, цінності, соціалізація, молодіжна 
спільнота.

Зосіаі апсі рхусИо1о£ІсаІ /аеіогх о [ [и!нгс хресіаііхіх о /  Іінтапі/агіап хріїеге /гот  хосіаі 
апсі рхусИо!о§ісаІ роіпі о /  \'іе\\' аге сіеагесі он! іп ІІіе агіісіе. І! іх \’іе\\'ес1 ІІіе и’ау /Ііе /аеіогх 
іп/іиепсе /иіиге хресіаііхіх' о /  ИитапНагіап хріїеге хосіаі апсі рхусіюіо^ісаі сотре/епсе 
/огтаїіоп.

Кеун'опіх: хосіаі апсірхусіюіо^ісаі/аеіогх, га/нех, хосіаІі:аІіоп, уоиііі ог£апі:аІіоп.

Актуальність дослідження. Підвищення вимог до якості професійної 
підготовки майбутніх фахівців гуманітарного профілю зумовлено, з одного 
боку, інтеграцією системи освіти України у світовий освітній простір на 
засадах, визначених Болонською та Копенгагенською деклараціями, з іншого, 
потребами сучасного ринку праці у фахівцях, особистісні якості яких 
відповідають загальнолюдським і національно-культурним цінностям у 
поєднанні з високим рівнем професійної компетентност.Молодіжна спільнота є 
тим особливим місцем, де індивід набуває здатності ефективно взаємодіяти з 
оточуючими людьми в системі міжособистісних відносин. Майбутній фахівець 
гуманітарного профілю вдосконалює рівень спілкування, постійно включений у 
спільну діяльність. Звичайно, в молодіжній організації у її членів формується 
вміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях, правильно визначати особистісні 
особливості та емоційні стани інших людей, вміння вибирати адекватні способи 
спілкування з людьми і реалізовувати їх у процесі взаємодії, а також уміння 
поставити себе на місце іншого.

Аналіз останніх досліджень. Проблемам розвитку особистості та різним 
аспектам її соціалізації приділяють увагу і психологи, і педагоги 
(В. В. Москаленко, О. М. Васильченко, В.Т. Циба, Л. Е.Орбан -  Лембрик,
А. О. Реан, О. Г. Романовський) зокрема, соціалізації та становленню 
особистості сучасного студента, формуванні його соціально-психологічної 
компетентності ( В. Г. Романова, Ф. Райс, Л. Г. Садакова, Є. С. Шильстейн, 
Д. В. Ярцев).У продовж останнього десятиріччя широко обговорюється 
проблема зміни когнітивної орієнтації освіти на особистісно орієнтовану

87



(Н.Алексєєва, Г.Балл, Д.Бєлухіна, В.Серікова, І.Якиманська) [1]. Важливим 
аспектом у дослідженнях психологів ( Г. М. Аверянова, М. І. Боришевський,
Н. М. Дембицька, С.Д. Максименко, В. В. Москаленко, Г. К. Радчук, 
М.С. Яницький) є саме ціннісний, формування ціннісних орієнтацій сучасного 
студента, враховуючи соціокультурний контекст, у якому розгортається 
зазначений процес. Аналіз праць О.А. Донченко, М.М. Слюсаревського,
В. О. Татенко, Т.М. Титаренко дав змогу визначити показники ефективного 
розвитку особистості молодої людини [2; 8; 9]. У працях Н. Цимбалюк постає 
проблема здатності молоді до повноцінного дозвілля, наповнення його 
національним змістом. А. Флієр у понятті культурна компетентність акцентує 
увагу на її соціальній складовій — це компетентність у ставленні до 
національних традицій, пануючої моралі, моральності, світогляду, цінностей, 
норм етикету, до актуальних зразків соціальної престижності. У роботах
А. Ручки ґрунтовно, розкривається проблема інкультурації в умовах 
нинішнього українського суспільства, акцентується увага на тому, що молодь 
переважно засвоює цінності глобальної, а не національної культури.

Мета статті: проаналізувати, які саме соціально-психологічні та
соціокультурні чинники формують соціально-психологічну компетентність 
фахівців гуманітарного профілю.

Виклад основних положень. Студент приходить до ВНЗ із вагомим 
багажем знань і умінь, системою очікувань і настанов щодо гуманітарної сфери 
діяльності, які сформовані протягом усього попереднього періоду життя під час 
взаємодії з освітньо-виховними інституціями. Навчання у ВНЗ, а крім того 
участь майбутнього фахівця гуманітарної сфери у молодіжних організаціях, 
допомагає реалізувати практичну підготовку студента, сформувати соціально- 
психологічну компетентність фахівця. У статті ми звернемо особливу увагу на 
те, які соціокультурні й соціально-психологічні чинники впливають на цей 
процес. Вони зумовлені вищою нервовою діяльністю, потребами , інтересами, 
мотивацією й мотивами , здатностями, індивідуально-психологічними 
характеристиками особистості, також умовами перебування в соціальному 
середовищі, соціальним досвідом індивіда. У молодіжній організації проходить 
процес ідентифікації її членів з іншими особистостями, а також лідерами цієї 
організації. Моральна атмосфера в молодіжній спільноті, цінності, відчуття 
обовязку, усе те, що належить до соціокультурних чинників, значною мірою 
формують соціально-психологічну компетентність майбутніх фахівців 
гуманітарного профілю. Оскільки в сучасному суспільстві найбільш 
негативною тендецією серед молоді є девальвація тих цінностей, без яких 
неможливе повноцінне функціонування багатьох суспільних інститутів і 
зокрема інституту освіти, молодіжна спільнота стала тим місцем, де студенти 
можуть зберегти ціннісні орієнтири. На цьому етапі закладається духовна 
основа життя: любов до життя і до людей, довіра до оточуючого світу, 
оптимізм щодо себе й інших, почуття обов'язку й відповідальності. Усе це є 
гуманістичною складовою структури особистості майбутнього фахівця 
гуманітарної сфери.
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В умовах культурно-освітнього середовища молодіжної організації 
проходить адаптація, інтеграція та індивідуалізація особистості майбутнього 
фахівця гуманітарної сфери.

Належність до молодіжної спільноти відіграє надзвичайно важливу роль 
у становленні особистості майбутнього гуманітарія, оскільки збагачує 
когнітивну сферу студента професійними знаннями, уміннями й навичками, 
розвиває педагогічне мислення, формує модель професійної поведінки. Проте 
наївно вважати, що педагогічні впливи безпосередньо проектуються в 
особистості студента й через це відпадає необхідність цілеспрямовано 
працювати над її формуванням. Насправді, особистість розвивається лише тоді, 
коли відбуваються ті чи інші суттєві зрушення в її життєвому й професійному 
досвіді, що неминуче призводить до нового ставлення до себе й до 
навколишнього світу. Спосіб прояву цих зрушень і реагування на зміни 
визначається особливостями психіки студента, мотивами його поведінки та 
індивідуальними якостями. Майбутній фахівець гуманітарної сфери повинен 
володіти низкою морально-комунікативних якостей-це, зокрема гуманістична 
спрямованість; високий рівень загальної і психологічної культури; чесність і 
ясність у взаєминах із людьми. Через це набуває гостроти завдання підвищення 
рівня соціокультурної компетентності майбутніх фахівців гуманітарної сфери, 
формування їх соціально-психологічної компетентності, що може 
здійснюватися через їхню участь у молодіжній спільноті.

Оскільки ми досліджуємо формування соціально-психологічної 
компетентності в контексті молодіжної спільноти, потрібно дослідити як 
впливають на особистість фахівця гуманітарного профілю та формування в 
нього соціально—психологічної компетентності соціально-психологічні та 
соціокультурні чинники. Молодіжна спільнота є тим особливим місцем, де 
індивід набуває здатності ефективно взаємодіяти з оточуючими людьми в 
системі міжособистісних відносин. Майбутній фахівець гуманітарного профілю 
вдосконалює рівень спілкування, постійно включений у спільну діяльність. 
Звичайно, в молодіжній організації в її членів формується вміння орієнтуватися 
в соціальних ситуаціях, уміння правильно визначати особистісні особливості та 
емоційні стани інших людей, уміння вибирати адекватні способи спілкування з 
людьми й реалізовувати їх у процесі взаємодії, уміння поставити себе на місце 
іншого.

Перебуваючи постійно серед інших індивідів, і постійно набуваючи 
комунікативних навиків, фахівці отримують спеціальні знання про суспільство, 
культуру, політику і т. д. Людина починає краще орієнтуватись у різних 
ситуаціях, приймати правильні рішення і досягати поставлених цілей. Окрім 
того, О. Г. Малая, Н. Гарашкіна, стверджують, що становлення соціальної 
компетентності особистості неможливе поза формуванням її як фахівця- 
професіонала, де основою розвитку соціальної компетентності є теорія і 
практика безперервної освіти [6;5], чим фактично ставлять формування 
соціальної компетентності в залежність від формування професійної
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компетентності й роблять соціальну-пенхологічну компетентність складовою 
професійної.

Формування соціально-психологічної компетентності майбутніх фахівців 
гуманітарного профілю в контексті молодіжної спільноти відбувається, як ми 
згадували вище, під впливом соціально-психологічних й соціокультурних 
чинників. Такими чинниками є особистісні (суб’єктивні) індивідуально- 
психологічні якості, а саме: відповідальність за професійне становлення та 
результати навчання в поєднанні з позитивним ставленням до професії та 
прагненням до постійного самовдосконалення, спрямованість на досягнення 
успіхів в обраній професії; об’єктивна самооцінка з високим рівнем 
нормативності поведінки та культури спілкування; здатність до навчання, 
інтелектуальні вміння.

До зовнішніх детермінант формування соціально-психологічної 
компетентності майбутніх фахівців гуманітарного профілю відносяться: 
вдосконалення змісту та організації позанавчального процесу, забезпечення 
можливості для продуктивної практичної діяльності, сприятливий соціально- 
психологічний клімат, інновації в діяльності молодіжної спільноти, сучасне 
навчально-методичне та науково-психологічне забезпечення професійної 
підготовки.

Головним завданням навчальних закладів, зокрема, молодіжних 
організацій, є надання майбутнім фахівцям гуманітарного профілю системи 
знань, умінь та навичок, що гарантують виконання ними в майбутньому своїх 
функціональних обов’язків, а також забезпечення культурного й духовного 
розвитку особистості кожного студента, виховання молодих людей у дусі 
найкращих людських цінностей. Тому процеси навчання й виховання 
нероздільні, повинні бути послідовними й безперервними.

Формування соціально-психологічної компетентності майбутнього 
фахівця гуманітарного профілю є складним соціально детермінованим 
процесом його соціалізації в руслі парадигми індивідуального шляху розвитку, 
що базується на визначенні неповторності й унікальності життєвого шляху 
кожної особистості. Прогресивний чи регресивний напрям цього процесу в 
цілому можна оцінити в трьох головних сферах: ціннісно-мотиваційній 
(духовні цінності, ступінь орієнтації молодої людини на саморозвиток, 
розвиток мотивів самопізнання та саморозвитку); когнітивно-афективній 
(ступінь широти й диференціації життєвого простору, прийняття його як 
простору вільного пересування, когнітивна сфера, сформованість позитивного 
глобального самоставленн). Серед чинників особистісного розвитку молоді 
виділяють: комунікативну компетентність працівників соціальних служб, 
комунікативна взаємодію з іншими людьми, соціально-психологічний клімат, 
самоактуалізацію, систему ставлень, прагнення до особистісного й духовного 
зростання, самоствердження, самосвідомість, самоідентичність, соціалізацію, 
рефлексію, саморегуляцію, подолання взаємозалежних зовнішніх та внутрішніх 
суперечностей.
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Висновки: Виходячи з результатів проведеного аналізу, можна дійти 
висновків, що відбувається прагматизація свідомості молодого покоління, 
обмеження духовних джерел його життєдіяльності. Переважна більшість 
молодих людей має невисокий рівень культурних потреб, що реалізуються, як 
правило, в епізодичних і непослідовних зверненнях до культурних цінностей. 
Щодо рівня етнокультури молоді, то тут слід зазначити, що він 
характеризується більше емоційним сприйняттям свого рідного народу, ніж 
глибокими знаннями про його культурно-мистецькі здобутки. Тому в значної 
частини молоді можна констатувати низьку сформованість соціокультурної 
компетентності, що висуває необхідність обгрунтування й розробки конкретних 
соціально-педагогічних технологій, спрямованих на підвищення її рівня.
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В статті розглянуто соціально-психологічні особливості професійної мобільності 
особистості в умовах кризи. Автором проаналізовано види особистісних криз та стратегій
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виходу з них. Автор зазначає, що дослідження професійної мобільності як психологічного 
феномена, який має певні детермінанти формування і динаміки, дозволяє акцентувати увагу 
на оеобистісному компоненті означеної проблеми і зробити більш успішним пошук шляхів 
професійно-особистісної адаптації суб'єкта у  змінному середовищі. На сучасному етапі 
професійна мобільність стає характеристикою, яка необхідна для успішної адаптації 
особистості в суспільстві.

Ключові слова: професійна мобільність, професіоналізація, професійна криза.

Іп іке агіісіе іке зосіаі апсі рзускоіо^ісаі/еаіигез о /  іке регзопаїііу’з рго/еззіопаї тоЬіНіу іп 
ІІіе сопсііііопз о /а  сгізіз аге сопзШегесІ. Тке аиіког апа/узесі Іурез о/регзопаї сгізез апсі зігаїе^у 
о /  іке й о т  оиі о /  ікет. Тке аиіког поіе.V ІІіаІ іке гезеагск о /  іке рго/еззіопаї тоЬПіІу аз а 
рзускоіо^ісаі ркепотепоп п’кіск каз сепаіп сіеіеппіпапіз о /  /оппііщ  апсі сіупатісз аііопз Іо 
/оєиз аііепііоп оп а регзопаї сотропепі о /  іке сіезідпаїесі ргоЬІет апсі Іо таке тоге зиссезз/иі 
зеагск о /  и’ауз о /  іке рго/еззіопаї апсі регзопаї асіаріаііоп о /  ІІіе зиЬ)Єс! іп іке скаи£ІП£ 
еіп’ігопіпепі. Лі іке ргезепі зіа§е рго/еззіопаї тоЬПіІу Ьесотез Іке скагасіегізііс п’Іііск із 
песеззагу/ог Іке зиссезз/иі асіаріаііоп о /Іке  регзопаїііу іп зоеіеіу.

Кеукогйз: рго/еззіопаї тоЬіНіу, рго/еззіопа/ЬаІіоп, рго/еззіопаї сгізіз.

ТЬе І'огтиіаііоп оГ ІЬе ргоЬІет. ТЬе ргосезз оґ регзопаїііу’з 
ргоґеззіопаїігаїіоп Ьаррепз іпзерагаЬІу Ггот Ьіз уііаі 1 і Ге іп даЬісЬ іЬе зІаЬІе апсі 
сгізіз регіосіз аііегпаїе. ТЬе та іп  ґеаіиге оГ іЬе регзопаїііу’з уііаі шогісі із іЬаІ 
"'Л'оіісі іп ііаеіґ" ап(1 "іЬе шогісі агоипсі уои" регзопаїііу ігапзґоггпз іпіо "іЬе \\ог1сі 
Гог Ьіт". ТЬе регзоп, Ьеіп§ Ь о т  аз роїепііаііу іпйпііе Ьеіп§, Гог іЬе гезі оґ Ьіз Ііґе 
тоуез оп оррозіїе сіігесіесі уесіог Ггот зІаЬіІіІу Іо сЬап§ез апсі поуеііу. ТЬіз 
с1іуег§епсе із гезиііесі Ьу іЬе гпаіп ргоЬІет оґ іЬе регзоп - а ргоЬІет оґ ехсеззіуе 
ґгеесіот іп а зііиаііоп оґ еЬоіеез уагіеіу (о^есіз, ісіепіііу, уаіиез, еиііигаї сиггепіз, 
еіс.), Ьиі поі аз а ргоЬІет оґ асіарііуе зигуіуаі іп іЬе сопсііііопз оґ іЬе тосіе апсі 
зіапсіагсіі/аііоп.

МоЬіІіІу із а кеу сопеері то зі оґ шЬісЬ ргееізеїу геПесІз іЬе Геаіигез оґ тосіегп 
сіеуеіортепі оґ іЬе регзопаїііу апсі зосіеіу. ТЬе гезеагсЬ оґіЬе ргоґеззіопаї тоЬІІІіу 
аз а рзусЬоІоцісаІ рЬепотепоп шЬісЬ Ьаз сегіаіп сіеіегтіпапіз оґ Гогтіпц апсі 
сіупатісз аііочуз іо ґосиз аііепііоп оп а регзопаї сотропепі оґ іЬіз ргоЬІет апсі Іо 
таке  тоге зиеееззґиі зеагсЬ оґ шауз оґ іЬе ргоґеззіопаї апсі регзопаї асіаріаііоп оґ 
іЬе зійуееі іп іЬе сЬап§іп§ епуігоптепі оґ'ЧЬе с1азЬіп§ геаііііез" (Е. О. Кіітоу). Аі 
іЬе ргезепі зІа§е іЬе ргоґеззіопаї тоЬіНіу Ьесотез іЬе еЬагасІегізІіс \уЬісЬ із  

песеззагу ґог зиеееззґиі асіаріаііоп оґіЬе регзопаїііу іп зоеіеіу.
ТЬе ригрозе оґ іЬе агіісіе: Іо таке  а іЬеогеїісаІ апаїузіз оґ іЬе ргоЬІет оґ іЬе 

регзопаїііу’з ргоґеззіопаї тоЬіІііу іп іЬе сопсііііопз оґ а сгізіз.
ТЬе (Ьеогеїісаі апаїузіз оГ іЬе ргоЬІет. ТЬе іегт  " регзопаїііу’з ргоґеззіопаї 

тоЬіІііу" із сопґогтаЬІе Іо іЬе сопеері "ргоґеззіопаїігаїіоп" \уЬісЬ із ипсіегзіоосі аз 
еотріеіе сопііпиоиз ргосезз оґіЬе ґогтаїіоп оґіЬе зресіаіізі’з ісіепіііу шЬісЬ Ье§іпз 
шііЬ іЬе т о т е п і ргоґеззіоп сЬоіее, ргосеесіз с1игіп§ аіі ргоґеззіопаї ііґе апсі сотез
Іо іЬе епсі шііЬ іЬе Іегтіпаїіоп оґ іЬе ргоґеззіопаї асііуііу. Іп іЬе сопіехі оґ оиг 
гезеагсЬ іЬе апаїузіз оґ рзусЬо1о§іеа1 ргоЬІетз оґ зіисіепіз’ ргоґеззіопаїігаїіоп аз 
зиссеззґиі аззітіїаііоп оґ розіїіуе тосіеіз апсі гоіез аі іЬе зресіґіесі з1а§е рготоіез 
ґиПЬег еагеег із ітроПапІ. Іп рагіісиїаг, V. А. Рокіп [8] аііоеаіез Ьазіс геазопз оґ
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зіисіепіз’ геґизаі ґгот ргоґеззіопаї зеїґ-геаіігаїіоп. ТЬе аиіЬог зресіґіез іЬаІ іп 
(гаіпіп§ ргосезз атоп§ зіисіепіз іЬеіг ісіеа аз ґог і \у о  Іурез сопсііііопаїїу саііесі 
"зисееззіиі" апсі "ипзиссеззґиі" сіупатісз сЬап§е. іЗиесеззґиІ сіупатісз із зЬошп іп 
ехрапзіоп оґ а сігсіе оґ асіециаіе ісіеаз оґ а ргоґеззіоп (кпо\у1ес1§е оґ зрЬегез шЬеге 
і( із роззіЬІе Іо изе іЬе ргоґеззіопаї ґогеез, геаі ріасез оґ етр іоутепі, сІіГГісиїїіез 
апсі ргоЬІетз, еопсііііопз оґ еагеег сіеуеіортепі, еіс.). Аз іЬе та іп  іпсіісаіог оґ 
зиссеззґиі сіупатісз геасііпезз ґог іЬе ргоґеззіопаї зеїґ-геаіігаїіоп іп іЬе ехіз1іп§ уііаі 
сопсііііопз асіз. ШзиссеззИіІ сіупатісз із зЬошп іЬаІ іп іЬе аЬзепсе оґ Ьі§Ь-циаІіІу 
сЬап§ез іп зігисіиге оґ ргоґеззіопаї тоїіуаііоп аі іЬе зішіепі іЬе зоеіаі сІезігаЬіІіІу оґ 
апзшегз £ г о \у з , ІаЬооесІ сіізсиззіоп оґ зиеЬ ргоЬІет іпсіизігіез оґ ргоґеззіопаїігіпд аз 
іЬе заіагу і є у є і , ргезіідіоизпезз, еагеег сіеуеіортепі, еіс.

Аі сііґґегепі зіадез оґ (Ье ргоґеззіопаїігаїіоп іЬе регзопаїііу гереаіесіїу арреагз іп 
іЬе сгізіз зііиаііопз сіетапсііп^ іЬе сЬоісе о ґ а пе\у Іга]есІогу оґ іЬе ргоґеззіопаї апсі 
ІІҐе \уау. Аізо іЬе зрееіаІізГз ргоґеззіопаї тоЬіНіу \уі11 сЬап§е гезресііуеіу. 
Митегоиз есопотісаі апсі роїііісаі апсі зосіаі сііапцез зиЬзІапІіаІІу іпґіиепсе іЬе 
ргоґеззіопаї зрЬеге іЬаІ Іеасіз Іо іЬе сіеуеіортепі оґ 1аг§е-зса1е зосіо§епіс апсі 
ргоґеззіопаї сгізез. ТЬе сгізез оґ іЬе ргоґеззіопаї ґогтаїіоп аге соппееіесі аізо \уііЬ 
(Ье а§е регіосіігаїіоп. Веіепіізіз Ьауе аііосаіесі уііаі сгізез ґог еасЬ а§е \уЬісЬ §оі 
уагіоиз сіеґіпіііопз: сгізіз оґ ап ітріетспіаііоп ґаііиге, ехіпапіііоп, Ьореіеззпезз, 
ехрегіепсе асяиігіп§, іЬе гезеагсЬ оґЬогсІегз, зоЬегіп§ ир апсі Ьігіп§, етапсіраііоп 
ґгот рагепіз, Ле т а х іт и т  асЬіеуетепІз, іЬе соггееііоп оґ уііаі ріапз, іЬе тісісіїе оґ 
Ііґе, еіс.

Іп еазе оґ іЬе еЬагасІегізІіс оґ уііаі сгізез сІіґПсиїїіез оґ регзопаїііу'з 
ргоґеззіопаїігаїіоп, а соїіізіоп оґ еагеег апсі сіізсгерапсу оґ ргоґеззіопаї Ііґе аге, аз а 
гиіе, апаїугесі. И із \уе11-кпо\уп іЬаІ аз іЬе Ьазіс іп іЬе ргоґеззіопаї сіеуеіортепі оґ 
(Ье регзопаїііу іЬе ґасіог оґ іпіегасііоп Ье(\уееп іЬе зи^ееі апсі о^ееі оґ ргоґеззіопаї 
асііуііу асіз. Аі іЬе зате  Ііте  зисЬ с]иеяііопз аз іЬе с1еуе1оріп§ сЬагасІсгізІісз оґ іЬе 
зиЬ]есІ оґ ргоґеззіопаї аеііуііу (ґосиз, огіепіаііоп, ргоґеззіопаїїу ІтроПапІ ^иа1і^іе8, 
кпо\УІес1§е, зкіїїз, ргоґеззіопаї еотреіепее, Ііпе ііетз, еіс.) с1еуеІоріп§ іпіе^гаїесі 
сЬагаеІегізІісз оґ іЬе регзопаї і іу аге зіисііесі (іпіегезіз, ап огіепіаііоп, етоііопаї апсі 
ЬеЬауіогаІ ґІехіЬіІіІу зітіїаг Іо іЬаІ); зіа^ез оґ а§е тепіаі сіеуеіортепі оґ іЬе регзоп 
аз 8иЬ]есІ оґ\уогк ґгот іЬе роіпі оґ уіеш оґ ііз сіотіпаїіп^ уііаі ог ргоґеззіопаї Іазкз; 
зіадез оґ іЬе ргоґеззіопаї ґогтаїіоп оґ іЬе регзопаїііу (ргоґеззіопаї ргерагаїіоп, 
ргоґеззіопаї асіаріаііоп, еіс.); ґогтз оґ ргоґеззіопаї ґогтаїіоп оґ іЬе регзопаїііу 
(іпсііуісіиаі, регзопаї, іпсііуісіиаі апсі регзопаї) аесогс1іп§ Іо ґогтз оґ тепіаі 
ге^иіаііоп оґ асііуіііез; сіупатісз оґ ргоґеззіопаї ґипсІіопіп§ (асіаріаііоп, ґогтаїіоп, 
зіа^паїіоп) апсі зіа^ез оґ рзусЬо1о§іса1 геог^апігайоп оґ іЬе регзопаїііу (зеїґ- 
сіеіегтіпаїіоп, зеїґ-ехргеззіоп, зеїґ-геаіігаїіоп) іп соппесііоп \уііЬ асіарііуе ЬеЬауіог 
ог сіеуеіортепі оґіЬе регзопаїііу іп а ргоґеззіоп [4].

Іп іЬе соигзе оґ ргоґеззіопаїігаїіоп іЬе регзопаїііу епдигез а питЬег оґ іЬе сгізіз 
тотеп із \уЬісЬ сап сЬап§е іЬе сіігесііоп оґ іЬе ргоґеззіопаї сіеуеіортепі. ТЬе 
гезеагсЬез оґ ґогеі§п апсі сіотезііс рзуеЬоІо§ізІз аге с іє у о іє с і  і о  іЬе ргоЬІет оґ іЬе 
сгізіз рЬепотепа іп Ьитап Ііґе: К. О. АЬиІкЬапоуа-81аузка, Ь. І. Апізіґегоуа, Е. 
Гїгікзоп, Е. Р. 2еуег, І. 8. КоЬп, V. Р. ЬагісЬеу, 3. О. Макзітепко, Ь. Е. ОгЬап-
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ЬешЬгук, Т. М. Тіїагепко, Е. Р го т т , N. V. СЬереІеуа, О. 8ЬікЬі, Ь. В. 8сЬпеісІег, 
еіе. ТЬе сгізез аге сІезсгіЬесі Ьу зсіепіізіз, епсіигесі іп іЬе соигзе оГ іЬе ргоґеззіопаї 
асііуііу; зїапсіагсі сгізез оґ асіиаііу ргоґеззіопаї ґогтаїіоп (сгізіз оґ есіисаііопаї 
ргоґеззіопаї огіепіаііоп, сгізіз оґ аисііі апсі соггесііоп (сЬап^е) оґ іЬе ргоґеззіопаї 
сЬоІее, С Г ІЗ ІЗ  О Ґ  рГОҐЄ85ІОПа1 ехресіагіоп, С ГІЗ ІЗ  О Ґ  ргоґекзіопаї §ГО\УіЬ, С ГІ5 І5  ОІ
ргоґеззіопаї ргозресі, сгізіз оґ зосіаі апсі ргоґеззіопаї зеїґ-ирсіаііпа, сгівіз оґ іЬе
ргоґе88Іоп І088) зиЬзІапсІагсі сгізіз аз а гезиіі оґ іпсііуісіиаі асііуііу оґ іЬе регвопаїііу 
(сгізіз оґ сіізсгесііі оґ аіі уаіие зузіет іп еоппесііоп шііЬ а зресіаі ґогт оґ іЬе
регзопаїііу ґогтаїіоп), Ьіо§гарЬіс сагсег СГІ8Є 8, еіс. [2; 7, 9].

Т. М. Тіїагепко [7] сопзісіегз сгізіз аз а сігіуіпц ґогсе оґ іЬе регзопаїііу 
сіеуеіортепі. Ассогс1іп§ Іо іЬе аиіЬог, апу сгізіз із аКуауз ісіепіііу сгізіз, ііт е  оГ 
сгізіз ехрегіепсез, роззіЬіІіІіез оґ сопзігисііуе ог сіезігисііуе гесоуегу ґгот іЬе сгізіз 
аге зиЬзІапІіаІІу саизесі Ьу ґеаіиге іЬе геїаііоп іо іЬіз рЬепотепоп зисЬ аз і§погіпу, 
еха§§егаІіп§, сіетопзігаїіуе, ґогсіЬІе, ргосіисііуе. N01 опіу іЬе "иптаїигс" 
регзопаїііу сап епсіиге сгізіз, Ьиі аізо іЬе "таїиге", сгеаііуе регзоп аі а сеПаіп зіаце 
оґ іЬе сіеуеіортепі сап епсіиге зЬагр, раіпґиі, сгізіз сопсііііопз. Ношєуєг, ипііке 
"иптаШге", іЬе сгеаііуе регзоп сап Іи т  Ьу теапз оґ зетапііс соггесііоп Іосаі, 
зііиаііопаї сгізіз іпіо сгізез оґ зеїґ-ітргоуетепі, регзопаї § г о \у і Ь . Оерепсііпц оп іЬе 
іпсііуісіиаі апсі рзусЬо1о§іса1 ісіепіііу оґ огі§іпа1іІу апсі Иґе зіогу уагіоиз зіуіез оГ 
\уау оиі оґ а сгізіз аге роззіЬІе. Іп рагіісиїаг, іЬе ргосіисііуе орііоп оґ с о ц п і і і у є  зіуіе 
оґ гесоуегу ґгот іЬе сгізіз сопзізіз іп іЬе ісіепіійсаііоп оґ іЬе геазопз оґ геаі 
зііиаііопз, іЬе Ьісісіеп ш о і і у є з , іЬе ґогсесі-оиі сіезігез. ТЬе ргосіисііуе орііоп оГ 
ЬеЬауіогаї зіуіе аззитез іЬе ехргеззссі сіезіге Іо зеагсЬ іЬе \\ау оиі оґ іЬе сгеаіесі 
зііиаііоп, іЬе ґогтиіаііоп оґ іЬе пеш ригрозез, ісіепііґісаііоп оґ іЬе Ьісісіеп г є з є г у с з , 

тосІіГісаІіоп оґіЬе шау оґііґе.
0 . ЗЬікЬі [9] ЬІ£Ь1і§Ьіз іЬе таіп  оґ сгізіз оґ іЬе асіиіі:
1. ТЬе сгізіз оґ"ри11іп§ оиі іЬе гооіз" (18-22 уеагз). ТЬе розіїіоп оґ іЬе уоипц 

тап  із оґіеп ехргеззесі іЬгои@Ь іЬе тоїіо: "І кпош \уЬаІ І \уапІ!". Уоип§ теп  апсі 
§іг1з циііе оЙеп ґаіі іпіо іта§іпаііопз іп іЬе соигзе оґ сЬеск оґ іЬезе Ьеііеґз. Опе 
рагі оґ іЬе уоип§ т а п  Ігіез Іо Ьесоте іЬе іпсііуісіиаі, апсі апоіЬег - іо епзиге (Ьс 
заґеіу апсі сотґогі (оп іЬіз Ьазіз арреагз іЬе таіп  сопігасіісііоп).

2. "ВеагсЬез \уЬеп Ьеіп§ 1\уепіу уеагз окі" (23 уеагз). ТЬе уоип§ тап  зеекз Іо сіо 
тоге апсі тоге іЬаІ "Ьаз Іо". Виї іЬіз "Ьаз Іо" зігопціу сіерепсіз оп іЬе тосіеі оГ 
ґатіїу, іпґіиепсе оґ сиііиге апсі рге]исіісек оґ зосіеіу. А Іурісаі тізіаке оґ ІІю 
Куспіу-уеаг-оісіз із іЬе сопуісііоп іЬаІ іЬе сЬоісе луЬісЬ іЬеу Ьасі тасіе, із Ппаї. Т \ у о  

таіп  ітриїзез с1игіп§ зисЬ сгізіз: а) Іо сгеаіе сотґогі апсі заґеіу оп а геасіу затріе; 
Ь) іЬе сіезіге Іо ехрегітепі.

3. ТЬе аііетрі "Іо геаііге Ьеіпц іЬігіу" (ЗО уеагз). Оиііе оґіеп іЬеге із ап 
ипс1егзіап(1іп§ іЬаІ іЬе сЬоісе (сЬоісез) шЬеп Ьеіп§ ілуепіу уеагз оісі \уа* 
ипзиссеззґиі, апсі, аз а гезиіі, іЬе сіезіге Іо ассизе оґ іі "аіі апсі аіі". Маіп сгіїісізт оГ 
ґогтег сЬоісез: іЬеге шаз по ріасе ґог сагеег, Юо ґапіазііс сЬоісез (ііке "І шапі Іо 
Ьесоте а Ргезісіепі"). ОЙеп іЬеге із а сіезіге "Іо зіагі еуегуіЬіп§ Й от зіагі". ТЬеге ім 
а зегіоиз сіезіге іо таке  а ґатіїу, іо Ьиіїсі а Ьоизе.

Збірник наукових праць: психологія. Випуск 21

94

Гііеїхка ЬуиЬотуга Зосіаі апсі РвусЬоІо^ісаІ Реаіигеї о ґЛ е  Регвопаїііу'з РгоГекзіопаІ

4. ТЬе сгізіз оґ "іЬе тісісіїе оґ Ііґе" (35-37 уеагз), ассогсііп§ Іо О. ЗЬікЬі із іЬе 
тозі сІіґГісиїї регіосі. ТЬе Іозз оґ ґее1іп§ оґ уоиіЬ, ґасНп§ оґрЬузісаІ ґогсез, сЬап§іп§ 
оґ ЬаЬіІиаІ гоіез рготоіе іЬе арреагапсе оґ сгізіз с1игіп§ іЬіз регіосі. ТЬе ґее1іп§ 
атріійез іЬаІ ге^агсіїезз оґіЬе ґасі іЬаІ Ьесате зіііі, \уЬаІ \уаз зирргеззесі із апсі по\у
іі із Іо т  оиїзісіе.

5. ТЬе гесоуегу ог Ьитіїііу ("іЬе ргоЬІет оґ Ьеіп§ 45 уеагз оісі"). Іґ іЬе регзоп 
зЬошес! ап асііуе розіїіоп апсі зисееззйіііу оуегсате іЬе ргеуіоиз сгізез, іЬеп ир Іо 
45 уеагз іЬе зепзе оґзІаЬіІіІу апсі заіізґасііоп арреагз. ІґіЬе регзоп гесопсіїесі Іо Ьіз 
зіаіе, іЬеп іЬе ґее1іп§ оґ Ьитіїііу арреагз: сЬіїсІгеп §го\у ир апсі Іеауе; ґгіепсіз 
Ьесоте зІгап§егз; іЬе сагеег Іи тз іпіо ге§и1аг шогк... Кеш сгізіз \уі11 арреаг аЬоиІ 
50 уеагз. Виї іґ іЬе регзоп ґіпсіз ґог Ь ітзеїґ іЬе пе\у ригрозе, іЬеп іЬезе уеагз сап 
Ьесоте опе оґіЬе Ьезі іп Ьіз Ііґе.

КезеагсЬіп§ іЬе іпЯиепсе оґ а сеПаіп зіа^е оґ Ііґесусіе оґ іЬе регзопаїііу оп 
зиссезз оґііз зосіаіігаїіоп 1акіп§ іпіо ассоипі іЬе ЗІаЬіІіІу ґасі - іЬе іпзІаЬіІіІу оґіЬе 
сіеуеіортепі оґ зосіеіу, Ь. Е. ОгЬап-ЬетЬгіс [6] ргоуесі зисЬ ґеаіигез оґ 
зоеіаіігаїіоп оґ іЬе регзопаїііу аз зосіаіігаїіоп оґ іЬе регзопаїііу \уЬо із іп іЬе 
сопсііііоп оґ асііуііу, сгеаііуііу с1игіп§ іЬе зІаЬІе регіосіз оґ сіеуеіортепі оґ зосіеіу; 
зосіаіігаїіоп оґ іЬе регзопаїііу \уЬо із іп іЬе сгізіз зіа^е сіигіп^ іЬе зІаЬІе регіосіз оґ 
ІІіе зосіеіу сіеуеіортепі; іЬе зосіаіігаїіоп оґ іЬе регзопаїііу \уЬо із іп а з1а§е оґ 
асііуііу, сгеаііуііу с1игіп§ іЬе ипзІаЬІе регіосіз оґ іЬе зосіеіу сіеуеіортепі; 
зосіаіігаїіоп оґ іЬе регзопаїііу шЬо із іп а сгізіз з1а§е сіигіп§ іЬе ипзІаЬІе регіосіз оґ 
сіеуеіортепі оґ зосіеіу. ТЬе сотЬіпаїіоп оґ іЬе зосіеіу ЗІаЬіІіІу \уііЬ іЬе іпсііуісіиаі 
гаізіпд оґ іЬе регзопаїііу § іуєз іп то з і сазез зисЬ ехатріез оґ зосіаі ЬеЬауіог аз 
розіїіуе - зосіаііу асііуе, \уеі§Ьед розіїіоп; ргоґеззіопаї §гошіЬ; асЬіеуетепІ оґЬі^Ь 
гаїез; ргезегуаііоп оґ іЬе ауаіІаЬІе зосіаі геїаііопз апсі сопіаеіз; §гоир ієуєі о ґ 
ісіепіііу; тиіиаі ипс1егз1апс1іп§ іп соттипісаііоп, іЬе сіезіге Іо зоіує ргоЬІетз Ьу 
сіізсиззіоп, іЬе апаїузіз, з1ис1уіп§, с!іа1о§ие; геґіехіуе ЬеЬауіог; асііуііу оґ іЬе 
рсгзопаїііу іп зеагсЬ оґ іЬе песеззагу іпґогтаїіоп апсі зо ґогіЬ; пе§а1іуе - сопііпиоиз 
орегаїіоп оґ роїепііаі оррогіипіііез, іпсіисііп^ соттипісаііуе аз зІаЬІе зосіеіу (а 
з!а§е оґ зІа§паІіоп оґ а рагіісиїаг) поі аішауз оґґегз уагіоиз орііопз оґ тапіґезіаііоп 
оґ асііуііу апсі сгеаііуііу; а§аіпзІ іЬе Ьаск§гоипс1 оґ орегаїіоп оґ роїепііаііііез іЬеге 
аге рзусЬопеигоІіс ґаііигез, асііуііу ґаііз; іЬе ЬаЬіІ Іо "зосіаі созіпезз" зіошз сіошп 
сгеаііуііу; іпаЬіІіІу Іо асіарі диіскіу Іо сЬап§ез апсі зо ґогіЬ. ТЬе сотЬіпаїіоп оґ 
зІаЬіІіІу оґ зосіеіу сіеуеіортепі шііЬ іЬе іпсііуісіиаі сгізіз сап § іує зисЬ ехатріез оґ 
зосіаі ЬеЬауіог оґ іЬе регзопаїііу аз розіїіуе - "зоґі" раззіп§ оґ іЬе сгізіз регіосі оґ 
сіеуеіортепі оґ іЬе регзоп сіие Іо зосіаі ргоіееііоп оґ (Ье регзоп; зосіаі ЗІаЬіІіІу 
ргеуепіз Іо ґаіаі тапіґезіаііопз оґ іпсііуісіиаі ргоЬІетз апсі зо ґогіЬ; пе^аііуе -  іЬе 
іісерепіп^ оґ риЬІіс араіЬу; іЬе іпзиґґісіепі ^иап^і^у оґ орііопз іп зосіеіу ґог 
тапіґезіаііоп оґ ісіепіііу Іі§Ьіепз сгізіз "іЬе регіосі оґсіеуеіортепі оґіЬе регзопаїііу; 
регзопаї зІа§паІіоп, зіа^паїіоп апсі зо ґогіЬ.. ТЬе сотЬіпаїіоп оґ ІпзІаЬіІіІу оґ іЬе 
зосіеіу сіеуеіортепі \уііЬ іЬе іпсііуісіиаі асііуііу § іуєз зисЬ ехатріез оґ зосіаі 
ЬеЬауіог: розіїіуе - асциізіїіоп оґ пе\у ехрегіепсе (Іпс1ис1іп§ зосіаііу рзусЬоІо§іса1) 
ирсіаііпз оґ соттипісаііуе апсі оіЬег роїепііаі; гсог^апігайоп оґ зіаіиз апсі гоїе Ііпе 
ііетз; ргеґегепсе Іо іЬе §гоир; іґ с1игіп§ іЬе зІаЬІе регіосіз оґ сіеуеіортспі оґ зосіеіу
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іЬе реоріе поі циііе геаіігесі іЬе оррогіипіііез ог \уаз атопц зосіаі оиїзісіегз, іЬеп 
зосіаіігаїіоп Ьаррепз гаїЬег ргосіисііуеіу, іп сгізіз сопсііііопз ііз таїиге ісіспіііу \уаз 
песеззагу; пе^аііуе - зеагсЬ оґ "ехіегпаї" епетіез; зЬагр зосіаі сЬап§ез сап епіег а 
сегіаіп сіізЬагтопу іпіо (Ье зузіет оґ іЬе геїаііопз даЬісЬ сісуеіоресі Іо саизе с газ її оґ 
ісіеаіз, араіЬу, а зиісісіе. еіс.; іЬе т о з і «ііїссі іпсііуісіиаіз ґаіі іпіо а сопсііііоп оґ іЬе 
рзусЬозосіаІ тогаїогіит Іііаі із зЬо\уп іп ипассеріапее оґ а уаіие зузіет оґ зосіеіу 
апсі ґогтіпд ошп; сопйісіиаі ЬеЬауіог; сотріехіїу оґ асіаріаііоп Іо пе\у 1іуіп§ 
еопсііііопз; ехрегіепсез сіеер регзопаї сгізіз (іЬе із тоге сотріеіе іЬеге із ап 
ітріетепіаііоп оґ роїепііаі оґ іЬе регзопаїііу сіигіпц іЬе зІаЬІе регіосіз оґ зосіеіу 
сіеуеіортепі, іЬе сгізіз \¥ІІІ Ье сіеерег іпсііуісіиаі), еіе. ТЬе сотЬіпаїіоп оґ іпзІаЬіІіІу 
оґ іЬе зосіеіу сіеуеіортепі \уііЬ іЬе іпсііуісіиаі сгізіз сап § і у є  зисЬ ехатріез оґ зосіаі 
ЬеЬауіог аз розіїіуе - сгізіз іп зосіеіу сап гесіисе іпсііч'ісіиаі сгізіз оп Іуре " й§Ьі йге 
шііЬ ґіге ", § і у є  ап ітреіиз Іо пеш тоЬіІігаїіоп; зрігіїиаі, сгеаііуе, рзусЬоетоІіопаї 
зрІазЬ; ІпзІаЬіІіІу оґ зоеіеіу сап Ье а ргоріїіоиз т о т е п і ґог геуаіиаііоп оґ уаіиез, 
гезі, ґог а песеззагу зіор Іо сопзісіег, асіарі апсі таке  іЬе геїеуапі сіесізіоп апсі зо 
ґопЬ; пе«аіі\'е "сіеерепіпа іп іЬе разі"; "8ЬогІ сігеиіі іп"; сотріехіїу о ґ  асіаріаііоп; 
араіЬу, ітто га ї, апіізоеіаі асіз.

РзусЬо1о§іса1 сгізіз сап Ье а з у т р іо т  оґ рЬузісаІ апсі тепіаі зиґґегіп^з, оп іЬе 
опе Ьапсі, апсі а зу т р іо т  оґ Ігапзґогтаїіоп, сіеуеіортепі апсі регзопаї Ьосіу Ьеі§Ьі -  
оп апоіЬег Ьапсі. Апу сгізіз із а зресіаі зІа§е іп іЬе сіеуеіортепі оґіЬе регзоп \уЬеп 
ргосезз оґ аззосіаііоп оґ іпіегпаї зиЬзузІетз таїегіаі, зосіаі апсі зрігіїиаі "І" іп 
ипіґогт Іп1е§га1ес1 зраее із іпіііаіесі. Бигіп^ сгізіз ргосезз оґгеуаіиаііоп оґаіі уаіиез 
Ье£Іпз апсі іп іЬіз ргосезз іЬе регзоп Ьедіпз Іо геіпіегргеї іЬе ріасе іп ііґе. А ґіііі- 
Йе<і§ес1 Ьееотіпв оґ іЬе регзоп аззитез оуегсотіп» іЬаІ з1а§е оґ іЬе сіеуеіортепі 
сіигіпц Ііґе у/НісЬ риіз іЬе регзоп іп ипіцие сопсііііопз апсі саизез ргоЬІетз оґ 
таїегіаі, зосіаі апсі зрігіїиаі еопіепіз \уЬісЬ іЬе регзоп Ьаз Іо з о і у є  Іо сіеуеіор 
ґигіЬег. 8іауіп§ іп сгізіз зіаіе сап Іеасі Іо сЬапце оґіЬе регсерііоп апсі ехрегіепсе оґ 
Ііґе апсі іізеїґ, Іо сЬап§е оґ уііаі зігаїецу, розіїіопз, Ьеііеґз, еіс.

О. 8ЬікЬі [9], сопсгеїі/іпц рзусЬо1о§іса1 Ьазез оґ ехрегіепсе Ьу іЬе ісіспіііу оґ 
ргоґеззіопаї сгізез, поііеез іЬаІ іі із песеззагу Іо сІізііпциізЬ ґоиг зІгаіе§у оґ ап ехії 
ґгот сгізіз зііиаііопз: ргоіееііуе, раззіуе, сіергеззіуе апсі аґґесііуе апсі а£§геззіуе.

ТЬе раззіуе з1га1е§у із ресиїіаг Іо асіарііуе регзопз \уЬо агеп'І зиге оґ іЬе 
ргоґеззіопаї сотреіепсе, зЬо\у а гшісіііу іп іЬе сіеуеіортепі оґпеш теїіюсіз оґ зеїґ- 
геаіігаїіоп апсі зиЬтії Іо ехіегпаї сігситзіапсез іп іЬе ґогт  оґ ассотрІізЬтепІ оґ 
зосіаі геяиігетепіз, ехресіаііопз, гециіаііопз. Р г о і є с і і у є  зігаїееу із сЬагасІегі/есІ Ьу 
регзізіепі зеїґ-геаіігаїіоп іп іЬе поп-ргоґеззіопаї зрЬеге. То тапу регзопз \уЬо 
сЬоозе зисЬ зігаїецу оґ оуегсотіпц сгізіз, іЬе ипсіегезіітаїесі зеїґ-аззеззтепі, 
ргоґеззіопаї зіаепаиоп апсі іпдіґґегепсе аге іпЬегепі. Ьеауіп§ ог (1 іиЬі ґгот іЬе 
зоїиііоп оґ а сііґґісиїї зііиаііоп сап Ье саггіесі оиі поі опіу іп ргасіісаі, Ьиі аізо іп а 
рзусЬо1о§іса1 ґогтаї сіие Іо аііепаїіоп їго т  а зііиаііоп ог орргеззіоп оґ іЬои§Ьіз оґ 
іі. Оергеззіуе зігаїеоу із іурісаі ґог реоріе \уЬо Ьауе ґаііесі іп ргоґеззіопаї асііуііу, 
іЬе сопсііііоп оґсіергеззіоп, реззітізііс ґогесазіз аге ресиїіаг Іо іЬет. Іп цепегаї іЬеу 
сіізсопіепі \уііЬ Ііґе апсі аз а гезиіі - а сіергеззіоп апсі араіЬу \уЬісЬ саизе а сегіаіп 
сіізогцапі/аііоп оґ ргоґеззіопаї аеііуііу; іЬе регзопаїііу арреагз іпсараЬІе Іо регґогт
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іЬе ргоґеззіопаї ґипсііопз, сіоезп’ї \уоггу сопсстіпд аззеззтепі оґ с тп  
ргоіеззіопаїізт апсі сотріеіеіу Іозез іпіегезі іп аеііуііу. ТЬе іпасіециаіе 
ипсіегзіапсііпц оґіЬе ргоґеззіопаї зііиаііопз іеасіз Іо іЬе сЬоіее оґіЬе сіезігисііуе шау 
оґ оуегсотіп§ сгізіз оґ ргоґеззіопаї ґогтаїіоп Ьу іЬе регзопаїііу іЬаІ зо те їітез  
саизез ргоґеззіопаї зІа§паІіоп. Аґґесііуе апсі а§§геззіуе зігаїеоу із ресиїіаг Іуріеаі 
регзопз. 8исЬ реоріе изиаііу сііґґег Ьу атЬіІіоп, а§§геззіоп, Іепсіепеу Іо оррозіїіоп
Іо оіЬегз. Еуєпіз аге регсеіуесі Ьу іЬ ет опе-зісіесіїу, ПехіЬІІііу із аЬзепІ іЬаІ Іеасіз Іо 
ІІіе сіеуеіортепі оґ а сіезігисііуе \уау оґ оуегсотіп§ сгізіз. ТЬе 1о\у ієуєі оґ іЬе 
ргоґеззіопаї сопзсіоизпезз сіоезп'ї а11о\у іЬ ет Іо §о Ьеуопсі а сопііпиоиз зігеат оґ 
ііаііу асііуііу, Іо Ье ехетріесі ґгот о\уп е§оізІіса1 іпзіаііаііопз. А§§геззіоп іпегеазез 
ііие Іо асситиіаііоп оґ пе§а1іуе етоііопз апсі Ьесотез теапз оґ ґі§Ьі апсі 
ипсегіаіпіу іп \уЬісЬ сіапцег сап сіізарреаг.

Е. 2еег апсі Е. 8ітапуик [3] зресііу і\уо роззіЬІе орііопз оґ сгізіз:
• сопзігисііуе зЬошп іп іЬе асііуігаїіоп оґ еґґогіз Іо аз тисЬ аз роззіЬІе ґазіег 

нсіаріаііоп апсі іЬе ас^иігіп^ оґ \¥огк ехрегіепсе;
• сіезігисііуе - іпас1еч]иаІе, 1о\¥-с]иаІііу апсі ипргосіисііуе ассотрІізЬтепІ оґ іЬе 

ргоґеззіопаї ґипсііопз іЬаІ Іеасіз Іо Ьігіп§.
А. К. Магкоуа [5] оп іЬе Ьазіз оґ §епега1ігаІіоп оґ гезеагсЬез оґ уіоіаііопз оґ іЬе 

ргоґеззіопаї сіеуеіортепі оґ іЬе регзопаїііу Ьаз аііосаіесі апсі Ьаз сІезсгіЬесІ зисЬ 
Іепсіепсіез оґ ргоґеззіопаї сіезігиеііопз аз 1а§, сіеіау оґ іЬе ргоґеззіопаї сіеуеіортепі 
Іп сотрагізоп \уііЬ а§е апсі зосіаі погтз; іЬе сіізіпіецгаїіоп оґ іЬе ргоґеззіопаї 
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УДК 159.923 Олена Семак

МЕХАНІЗМИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ЯК ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ 
ПРОДУКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА

У статті розглянуто питання духовного розвитку особистості як чинника впливу на 
продуктивність фахової діяльності. Подано типологію механізмів духовного розвитку у 
з в ’язку із формуванням професійної продуктивності. Професійна продуктивність 
розглядається через призму професійного становлення, яке визначається духовним 
розвитком особистості. Духовний розвиток розуміється нами як динамічна зміна 
?ціннісних, світоглядних та буттєвих орієнтацій загалом. Сформованість системи 
духовних цінностей та орієнтирів слугує, на наш погляд, основним показником фахово) 
компетентності особистості, що має наслідком підвищення рівня продуктивності 
діяльності психолога.

Ключові слова: духовний розвиток, продуктивність діяльності, рефлексія,
мотивація, саморозвиток.

Тке диезііопз зрігіїнаї сіеуеіортепі аз а / асіог о /  іп/іиепсе оп ІІіе рег/огтапсе <)( 
ргогеззіопаї асіігіїіез. Розіед Іуроіо^у о /  зрігіїиаі сіеуеіортепі тесНапізтз геїа ііщ  Іо ІІІЧ 
сгеаііоп о{ рго/еззіопаї рег/огтапсе. Рго/еззіопаІ реі/огтапсе із \<іех\'есІ ІІігоиф Іке ргізт о/ 
ргогеззіопаї сіеуеіортепі, н’НісН із сіе/тес! аз іке зріг'ИиаІ сіеуеіортепі о /  іке іпсііуісішіі, 
Зрігіїиаіііу ге/егз Іо из аз іке сіупатіс скапає? Уаіиез, ісіеоіо^ісаі апсі ехізіепііаі огіепіаііопз Іп 
%епегаІ. Гогтаїіоп зузіет о /  зрігіїиаі уаіиез апсі огіепіаііопз зеп ’ез, іп оиг оріпіоп, Іке таіп 
іпсіісаіог о/рго/еззіопаї сотреіепсе о /Іке  іпсііуісіиаі. гезиІііп% іп ітрго\’іп§ іке рег/огтапсе о/а  

р з у с І ю І О £ І з і .

Кеутогіїз: зрігіїиаі сіеуеіортепі. рег/огтапсе асііуіііез, ге/іеєііоп. тоїіуаііоп апсі зсІ/ 
сіеуеіортепі.

Актуальність дослідження. Продуктивність професійної діяльності г 
важливим складником системи фахової компетентності загалом. Виконання 
професійних обов’язків на високому рівні фаховості позначає професійно 
розвиненого спеціаліста, чиї професійні обов’язки гармонійно поєднуються іі 
внутрішніми духовними потребами в їх реалізації. Іншими словами, ми 
вважаємо, що в основі високої продуктивності професійної діяльності
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знаходиться глибока внутрішня (духовна) потреба якісно та відповідно до 
сгико-моральних норм реалізовувати вказану діяльність.

Питання продуктивності професійної психологічної роботи через призму 
духовності особистості доцільно розглядати саме у вказаному контексті. Як 
особистісний, так і духовний розвиток визначають безперервний шлях 
професійного становлення психолога. Окрім цього, основні складники духовної 
сфери особистості тісно переплітаються з професійно важливими якостями 
фахівців психологічних професій.

Аналіз останніх досліджень. Значний внесок у науково-психологічний 
розвиток проблематики духовності в контексті психологічної діяльності був 
ідійснений такими провідними вітчизняними вченими, як І. Бех, Н. Бібік, 
М. Боришевський, І. Зязюн, В. Кремень, С. Максименко, В. Рибалка,
О. Савченко, М. Слюсаревський О. Сухомлинська та ін. Змістові аспекти 
ішливу духовних аспектів на професійний саморозвиток і становлення 
фахівців-психологів розкрито в працях І. Дичківської, І. Кондратець, 
М. Марусинець, Е. Помиткіна, О. Шкірснко та ін.

Проте грунтовна дослідженість вказаної проблематики не вичерпує кола 
нагальних питань, пов’язаних зі специфікою професійної підготовки фахівців 
професій системи «людина -  людина», передовсім спеціалістів-психологів, для 
яких провідним завданням є взаємодія не лише між психічними явищами і 
станами індивіда, а й з духовним світом людини, її системою ціннісно- 
смислових уявлень, моральних норм і світоглядних орієнтирів. Усі вищеназвані 
поняття тісно пов’язані з поняттям духовного розвитку, тому не можуть бути 
штучно відділені як предмет окремого науково-психологічного вивчення. 
Заданий напрям підвищення фахової майстерності, внаслідок чого суттєво 
підвищується продуктивність професійної діяльності, наскрізною лінією 
повинен супроводжувати весь процес фахової підготовки в умовах сьогодення.

Мета статті полягає у виокремленні специфічних рис і механізмів 
духовного розвитку особистості психолога в контексті підвищення рівня 
продуктивності його професійної діяльності.

Виклад основних положень. Питання досягнення особистістю вершин 
класного розвитку, якомога більш повної реалізації власних здібностей та 
потенційних можливостей наскрізь пронизує всі сфери знань про людину. 
Духовність є вищою метою розвитку особистості, так само як і професіоналізм 

вищою метою розвитку людини у сфері фахової діяльності. Глибоко 
обумовлена спільна причинність і дає можливість розглядати ці явища 
поєднано, як чинники впливу одне на одного.

Продуктивність професійної діяльності зазвичай визначається як 
кількісний показник трудової діяльності певного фахівця, виражений через 
число відповідних ресурсів (продуктів, товарів, послуг), вироблених за 
одиницю часу. Проте для представників багатьох професій, зокрема і фаху 
психолога, кількісне вимірювання результатів діяльності видається складним 
завданням. Об’єктивність оцінки результатів праці психолога є досить 
умовною, тому для виявлення міри продуктивності трудової діяльності фахівця
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із психології ми керуємося деяким ототожненням продуктивності ДІЯЛЬНОСТІ І 

професіоналізмом, розвиненістю професійно важливих рис і якостей, а також 
внутрішнього прагнення особистості до якісного здійснення власної 
професійної діяльності.

Звернемося до сутнісних засад у розумінні єдності духовного розвитку та 
психологічно орієнтованої професійної діяльності. У цьому аспекті примітними 
є положення, викладені в працях А. Ліхачова [7]. Професійно важливими 
якостями психолога, що є одночасно і провідними характеристиками 
духовності людини, є доброчесність, милосердя, віра, терпеливість, 
поміркованість, лагідність, безоціночність тощо. Окрім цього, стосовно 
людських взаємовідносин слушне зауваження зробив видатний вітчизняний 
педагог В.О. Сухомлинський, відзначаючи, що «у невичерпному джерелі 
народної моралі нам треба черпати духовну енергію справжньої людяності, 
дружби, товариськості, справжнього братства вільних людей» [14, с. 46].

Е.О. Помиткін [12], усебічно аналізуючи феномен духовного розвитку 
особистості у психологічному контексті, виділяє ключову закономірність, яки 
полягає у становленні духовності особистості через призму самовдосконалення. 
Потреба професійного самовдосконалення, як наслідок, пригнічує споживацькі 
тенденції й актуалізує духовні аспекти особистісного розвитку, що 
безпосереднім чином впливає на професійне становлення особистості. 
Гуманістичні, естетичні та самоактуалізаційні потреби стають домінуючими 
складниками професійної свідомості фахівця. Т.Ф. Михайлов [10] також с 
прихильником цього підходу.

Ціннісно-орієнтований підхід до духовності пропонує і А.П. Алексєєнко 
[1]. Суміжними для аналізу духовної та професійної сфер розвитку особистості 
є поняття цінностей, норм, ідеалів, мотивів, намірів, прагнень тощо. Указані 
складники психічної організації особистості та їх спільність для духовного й 
особистісного розвитку свідчать про спільні механізми професійного 
становлення фахівця.

Г.Г. Ващенко [4] наголошує, що основою духовного розвитку особистос ті 
є мораль. Система моральних норм і правил, притаманна людині, визначає 
сутнісний тип її духовного світогляду. Високі моральні ідеали необхідні й у 
фаховій психологічний роботі. Вузькопрофесійно це виражається в дотриманні 
етичного кодексу психолога, а також у сформованості продуктивного ставлення 
до виконання власних фахових обов’язків, неупередженості в здійсненні 
професійної діяльності та безоціночному ставленні до клієнта.

А.І. Погромська [11] розглядає мораль як вагомий складник духовності 
особистості. Мораль, будучи складним та різнорівневим суспільним 
утворенням, духовно й особистісно обумовленим системою уявлень людини, 
регулюється соціальною мотивацією: тими нормами поведінки, зразками іі 
еталонами прийнятими в соціальному оточенні індивіда. Моральні дії ті 
відносини, які регулюють соціальну, і зокрема професійну, діяльність людини, 
визначають відповідні моральні обов’язки: зобов’язання, відповідальність 
тощо. Вагомим мотиваційним регулятором моральних дій є совість.
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Керуючись точкою зору М.В. Савчина [13], відзначимо, що моральні дії 
та моральна свідомість слугують механізмом духовного розвитку особистості й 
значним чином впливають на підвищення продуктивності діяльності психолога. 
Система моральних уявлень, норм і цінностей складає ті духовні орієнтири, 
якими людина керується, здійснюючи вибір у тих чи інших життєвих ситуаціях. 
У такому розумінні основних механізмом підвищення продуктивності 
діяльності психолога через морально-духовну сферу є їх орієнтація на вищі 
(«вічні»), загальнолюдські цінності. Окрім цього, як відзначає Ю.М. Білодід [3], 
мораль слугує чинником суттєвого зниження рівня конфліктності (як 
внутрішньо-особистісних, так і міжособистісних конфліктів), 
переорієнтовуючи людину на гуманістично спрямовані цінності.

Уточнюючи специфіку даного механізму духовного розвитку та його 
вплив на професійну психологічну діяльність, відмітимо суттєву роль 
психолога як фахівця у своєрідній суспільній пропаганді духовно-моральних 
цінностей та орієнтирів. Фах психолога певною мірою зобов’язує спеціаліста 
виступати «провідником» вищих цінностей, порадником в організації власних 
життєво-духовних начал клієнта. У процесі психологічної роботи незмінно 
актуалізуються ті чи інші грані життєдіяльності людини, які зазвичай тісно 
пов’язані з духовними аспектами буття. Психолог у такому випадку повинен 
бути і поводирем у складному світі внутрішніх переживань, і прикладом для 
наслідування морально-етичних і духовно-сутнісних ідеалів і цінностей [6].

З мораллю як чинником духовного розвитку тісно пов’язане поняття 
відповідальності. Як зазначає В. Шусть [15], духовно розвинена особистість 
здатна бути відповідальною за власні дії та вчинки, цінності й ідеали, 
переконання, уявлення та світоглядні орієнтації. Відповідальність, як 
професійно важлива риса, слугує індикатором того, що особа бере на себе 
зобов’язання стосовно власних професійно орієнтованих рішень, вчинків, 
висловлювань, дій та усвідомлює міру взятих на себе обов’язків. Тому 
відповідальність також вважаємо важливим механізмом духовного розвитку як 
засобу підвищення продуктивності діяльності психолога.

Суттєвим механізмом духовного розвитку особистості як чинника 
підвищення рівня професійної продуктивності є емоційна сфера, зокрема 
емоційна культура людини, уміння виражати емоції, що переживаються в 
певній ситуації. У релігійно-духовному аспекті йдеться про смирення як 
иоведінкову й особистісну властивість, у психологічному ракурсі говоримо про 
емоційну регуляцію поведінки та діяльності. Важливим у підвищенні 
продуктивності професійної психологічної діяльності та в духовному розвитку 
особистості є вміння долати сильні негативні емоційні переживання, 
спрямовувати їх у гармонійне русло.

І.М. Андреєва вводить поняття емоційного інтелекту, позначаючи ним 
здатність людини усвідомлено й цілеспрямовано регулювати власні емоційні 
ирояви, адекватно розуміти емоційні вияви оточуючих, розрізняти та 
виокремлювати різні типи емоційного реагування тощо [2, с. 78 -  85].

Емоційний інтелект тісно пов'язаний із ключовим складником
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професійної майстерності фахівця-психолога у структурі його професійно 
важливих якостей -  здатності до емпатії. У духовному вимірі говорять про 
уміння слухати іншого, здатність поставити себе на його місце, терпеливість і 
надання підтримки -  фактично говорять про емпатійні складники. Тому 
толерантне ставлення до почуттів і думок інших, здатність співпереживати 
проблемним ситуаціям та емоційним станам, що виникають як реакція на 
негативні чи інші життєві обставини, -  усі ці риси формують ще один вагомий 
механізм підвищення продуктивності діяльності психолога засобами духовного 
розвитку.

Провідним механізмом духовного розвитку особистості в контексті 
фахової психологічної діяльності є професійна рефлексія. Фахова рефлексія в 
діяльності психолога виконує функції усвідомлення, розуміння й аналізу 
власних професійних можливостей і здібностей, рівня комунікативних навичок, 
специфіки взаємовідносин у системі «психолог -  клієнт», а також потенційних 
шляхів і засобів професійного саморозвитку.

Рефлексія власного професійного «Я» є важливим складником 
підвищення рівня продуктивності професійної діяльності. Як зазначає 
М.М. Марусинець, розвинена професійна рефлексія слугує засобом переходу 
особи на особистісно-смисловий рівень виконання професійних обов’язків і 
фахової діяльності загалом [8, с. 116]. Г.О. Дегтяр вказує, що професійна 
рефлексія, будучи формою активного переосмислення сутності й змісту власної 
професійної діяльності, керується механізмами проб лематизації, мотивації, 
самооцінки, фіксації та самовизначення [5, с. 50].

Концепт самоактуалізації, розкритий передовсім у працях А. Маслоу [9], 
також містить духовно-особистісне підґрунтя. Особа, з точки зору Маслоу, 
прагне до якнайповнішої реалізації власних здібностей і можливостей, зокрема 
й у професійній галузі. Відчуття власної професійної компетентності слугує й 
причиною, й одночасно наслідком прагнення самоактуалізації, каталізатором 
процесів духовно-особистісного розвитку людини.

У зв’язку з потребою професійної самоактуалізації відзначимо ще один 
вагомий механізм підвищення продуктивності діяльності психолога через 
духовний розвиток -  професійну ідентифікацію. Ототожнення психологом себс 
з ідеалом фахівця, вироблення високодуховного професійного «Я», узгодження 
із власними професійними інтересами та запитами формують стійкий духовно- 
особистісний інтерес до здійснюваної професійної діяльності, стимулюючи 
підвищення продуктивності роботи за фахом.

Професійна ідентифікація тісно пов’язана з професійною творчістю, яку 
ми теж вважаємо ключовим механізмом підвищення продуктивності 
психологічної праці через духовний розвиток особистості. Творчість у 
духовному вимірі можна вважати основою самоздійснення, оскільки саме 
творчі стимули виражають здатність особистості до вироблення, реалізації й 
застосування тих чи інших ідей і продуктів власної діяльності. Творчий 
складник при цьому виражає високий рівень професійної майстерності фахівця,
і, як наслідок, -  якісне покращення продуктивності праці, зокрема й у
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психологічній роботі.
З професійною ідентифікацією також тісно пов’язаний механізм 

централізації (центрації), у даному випадку на особистості. У духовному 
розгляді йдеться про домінантну роль внутрішнього світу особистості в її 
розвитку загалом і суспільного розвитку, як наслідок. У фаховому 
психологічному розрізі особистість з її внутрішнім світом, переживаннями та 
іншими складниками психічного життя індивіда є першочерговим об’єктом 
уваги. Тому до механізмів духовного розвитку, що безпосередньо впливають на 
фахову продуктивність, додамо і центрацію на особистості, на її внутрішньому 
світі та стимуляції її саморозвитку й самоусвідомлення, що приводить до 
ефективної життєвої реалізації індивіда.

Таким чином, можемо виокремити сутнісні групи механізмів духовного 
розвитку, які чинять вплив на продуктивність діяльності психолога: етичні, 
естетичні, гуманістичні та альтруїстичні. Пропонована типологія не є 
вичерпною, проте охоплює основні механізми духовного становлення 
особистості, включаючи ціннісно-смислові та світоглядні складники.

Типологізуючи наведені механізми, до етичних типів віднесемо 
моральність і відповідальність; до естетичних -  професійну й особистісну 
творчість, до гуманістичних -  ідентифікацію й центрацію, до альтруїстичних -  
емпатійність, рефлексивність.

Підсумовуючи виділені механізми духовного розвитку як чинники 
впливу на продуктивність психологічної професійної діяльності, відзначимо 
вагому роль параметра готовності фахівця-психолога до реалізації вказаних 
механізмів. Навіть не відзначаючи окремо вплив духовних аспектів на власну 
професійну діяльність, психолог усе ж повинен усвідомлювати міру своєї 
відповідальності за впроваджувану психологічну роботу з людьми, прагнути до 
постійного професійного вдосконалення, розширення фахових горизонтів, 
тобто сфери професійно орієнтованих знань, умінь і навичок.

Отже, провідними механізмами духовного розвитку, як засобу 
формування продуктивності діяльності психолога, ми визначаємо: 
усвідомлення цінності здійснення власної професійної діяльності; постійну 
рефлексію власних знань, умінь і навичок; творчий підхід до вирішення 
виникаючих професійних задач, проблемних ситуацій і спірних аспектів 
професійної діяльності; стійку підтримувану мотивацію до максимально повної 
реалізації власних можливостей і здібностей у фаховій роботі; взаємодію з 
колом фахівців-однодумців (колег) з метою підтримки необхідного рівня знань 
щодо професійних аспектів діяльності, а також як засіб стимуляції подальшого 
особистісно-професійного розвитку; орієнтування на високі моральні ідеали та 
вироблення відповідної системи морально-етичних і ціннісних уявлень.

Висновки. Науково-теоретичне обгрунтування питання про механізми 
духовного розвитку, як способи стимуляції продуктивності діяльності 
психолога ще не знайшло свого достатнього вивчення в психологічній науці і 
практиці. У статті зроблено спробу окреслення взаємозв’язку духовного й 
професійного розвитку фахівця-психолога, а також представлено ключові
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УДК [612.8..159.923]..355.1/.2 Віталія Скиданович

ВПЛИВ НЕРВОВО-ПСИХІЧНОЇ СТІЙКОСТІ НА ФОРМУВАННЯ 
КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

У статті висвітлено домінуючі копінг-стратегії військовослужбовців. Установлено 
рівні сформованості НПС опитуваних. Досліджено співвідношення НПС і копінг-стратегій 
Виявлено, що високий рівень НПС певною мірою пов'язаний з адаптивними копії/.*
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стратегіями, а задовільний чи незадовільний рівні НПС із відносно адаптивними та 
пеадаптивними копінг-стратегіяии військовослужбовців.

Ключові слова: копінг-стратегії, критичні ситуації, військовослужбовці, стрес, 
нервово-психічна стійкість (НПС).

Іп Нін агіісіе, п'є еіисісіаіе ІІіе сіотіпапі соріп§ зігаїе^іез о /  зегуісетеп. ТНеге кеге  
езІаЬІізкесі іке і є у є і з  о /  пеигорзускіс хІаЬПіІу [оппесіпехз о /  іке іпіеп’іемесі регзопз. Аізо, ке  
Ііаі'е зішііеіі іке гаїіо о /  іке пеигорхускіс зІаЬіІНу апсі соріп§ зігаїе^іез. її каз Ьееп /оипсі оі/І ікаї 
і і і є  кіі*к і є у є і  о /  іке пеигорзускіс зіаЬіШу Іо сегіаіп ехіепі із еоппесіесі т ік  іке ргосіиеііуе 
асіарііуе сор ' и щ  зігаїеціез, апсі зи/]ісіепі ог іпзи))ісіепІ і є у є і з  о/  іке пеигорзускіс зіаЬі/ІІу аге 
еоппесіесі міік геІа!і\>еІу асіарііуе ог поп-асіаріі\’е соріп£ зігаїеціез о/зетісетеп.

Кеу н’огііз: соріп§ зІгаІе%іез, егіїісаі зііиаііопз, зеп ’ісетеп, зігезз, пеигорзускіс зІаЬіііІу

Актуальність дослідження. Загострення військових протистоянь 
зосереджує увагу на питанні професійної та особистісної готовності 
українського військового до професійної діяльності власне в умовах бойових 
дій. Готовність військовослужбовців до професійної діяльності передбачає 
ефективне подолання стресів, тому варто дослідити індивідуально-психологічні 
особливості сучасного військовослужбовця, а саме, НПС та її вплив на вияв 
копінг-стратегій у критичних ситуаціях.

Аналіз останніх досліджень. Вивченням копінг-стратегій особистості 
займалися такі зарубіжні дослідники, як Дж. Адамс, Ф. Александер,
Дж. Амірхан, Р. Ласарус, Г. Сельє, М. Тейлор, С. Фолькман та ін, а у 
вітчизняній психології -  С.П. Ільїн, Л.О. Китаєв-Смик, Т.М. Титаренко,
Т.С. Кириленко, І.П. Маноха, О.П. Саннікова, Ф.С. Василюк, О.В. Тімченко. 
Дослідженню стресостійкості військовослужбовця присвячено праці таких 
науковців, як П. Б. Зільберман, В.Л. Маріщук, В.М. Писаренко,
В.А. Плахтієнко, О.А. Сіротін, О.А. Черніков, Л.О. Кандибович, С.І. Сівін,
I.1. Ліпатов, А.Л. Злотніков, А.В. Чирва, А.В. Порицький, І. Джеме, М. Арнольд,
Л. Мюрфі, Дж. Роттер та інші. Чимало військових психологів вивчали проблему 
психічних станів і поведінки військових у бойових умовах, психологічні
особливості бойової діяльності представлені в роботах Р.А. Абдурахманова, 
Д.Я. Анцупова, В.Ф. Дубяга, М.1. Дьяченка, Л.Ф. Желсзняка, С.В. Захарика,
II. А. Корчемного, А.В. Ответчикова, І.М. Панарина, В.Ф. Перевалова,
11.Є. Попова, В.В. Сисоєва, С.И. Сєдина, Н. Ф.Феденка, В.Т. Юсова. Потребує 
детальнішого вивчення вплив нервово-психічної стійкості на формування 
копінг-стратегій військовослужбовців.

Мета дослідження: проаналізувати взаємозв’язок рівня нервово-психічної 
стійкості та ефективності копінг-стратегії військовослужбовців у критичних 
ситуаціях.

Виклад основних положень. У сучасному світі однією зі складових 
суспільства є військова служба, яка передбачає зустріч особистості з низкою 
перешкод і нестандартних ситуацій. У сукупності ці перешкоди й ситуації 
створюють певне стресове середовище у якому перебуває особистість в 
подальшому. Загострення військових протистоянь зосереджує увагу на питанні
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професійної й особистісної готовності військового до професійної діяльності 
власне в умовах бойових дій. Військовослужбовці, які перебувають на території 
бойових дій, зустрічаються з різними стресовими та критичними ситуаціями 
отже, їм потрібні знання, уміння, навики використання продуктивних копінг- 
стратегій долання стресу. Як самостійний науковий феномен, він стан 
предметом спеціальних досліджень усього три-чотири десятиліття тому. 
Зародження цієї проблеми повязане з досягненнями у вивченні біологічного і 
фізіологічного стресу, психології і фізіології емоцій, адаптації людини до 
екстремальних умов, розвитку психосоматичних захворювань і низки інших 
напрямів. Істотний внесок у становлення зазначеної проблеми зробили 
дослідження таких психічних станів, як емоційний стрес, психічна (нервово- 
психічна) напруга, стомлюваність (перевтома) та інші.

За визначенням Г. Сельє, стрес -  це не специфічна, стереотипна, 
філогенетично древня реакція організму, яка виникає у відповідь на різні 
стимули середовища та готує його до фізичної активності (наприклад, утечі й т.
д.). Поняттям «стресор» він позначив фізичні, хімічні й психологічні 
навантаження, які може відчувати організм. Дослідження довели, що стресор, 
незалежно від природи походження (біологічної або соціальної), викликає 
схожі неспецифічні реакції, специфічні наслідки яких обумовлюються 
індивідуальними особливостями військового. Якщо навантаження надмірне або 
соціальні умови не дозволяють реалізувати адекватну фізичну відповідь, ці 
процеси можуть призвести до фізіологічних і навіть структурних порушень.

За безперервної дії стресового фактора прояви “тріади стресу" 
змінюються за інтенсивністю. Згідно із Г.Сельє у стрес-реакції слід виділиш 
три стадії: 1) стадія тривоги (бойової тривоги) -  являє собою струс усього 
організму, заклик до “зброї”, мобілізацію всіх захисних механізмів; 2) стадія 
резистентності (стійкості) за якої зростає стійкість організму до даною 
стресора, й одночасно до інших агентів (перехресна резистентність); 3) стадія 
виснаження, характеризується тим, що знову повертає організм до стану 
“бойової тривоги”, але захищатися стає просто нічим, що й зумовлює загибелі, 
організму на цій стадії [7].

Вищеописані стадії відбивають динаміку відповіді організму на 
довгостроково діючий стресор. Подолоння стресу відбувається завдяки копінг- 
стратегій.

Копінг-стратегії розглядаються як стратегії подолання труднощів і 
врегулювання взаємин із навколишнім середовищем. Психологічне значення 
копінгу полягає в ефективній адаптації суб’єкта до складних ситуацій. Копінг с 
динамічним процесом зі складовими структурними елементами, тобто він не г 
постійним, а схильний до модифікації зі зміною соціального контексту. Копінг- 
стратегія “знаходить" вирішення проблеми, розкриває здатність особистості 
визначати проблему й знаходити альтернативні рішення щодо них, ефективно 
справлятися зі стресовими ситуаціями, у які “попадає” людина, тим самим 
сприяючи збереженню як психічного, емоційного, так і фізичного здоров я, 
Основними завданнями копінгу для подолання кризових ситуацій є мінімізація
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негативного впливу обставин, подій і підвищення відновлення психічних та 
фізичних ресурсів; підтримка емоційної рівноваги та збереження тісних 
нзаємозв’язів з іншими людьми. Копінг-стратегії включають емоційний, 
когнітивний, поведінковий компоненти.

Стосовно критичних ситуацій варто пам’ятати, що не йдеться про ті 
обставини, які є звичними й періодично повторюються, у яких 
військовослужбовець застосовує звичні способи їхнього подолання. Йдеться 
про ситуації, які для свого подолання вимагають від людини пошуку нового для 
неї способу подолання, використання для розв’язання такої ситуації незвичних 
психологічних ресурсів.

Для досягнення мети в розкритті проблеми психологічних особливостей 
копінг-стратегій військовослужбовців у критичних ситуаціях проводилось 
емпіричне дослідження у військовій частині Івано-Франківської області.

У дослідженні вищезазначеної проблеми взяло участь 29 
військовослужбовці обох статей віком від 22 до 57 років. Також опитуванні 
належали до різного військового звання. Усі опитуванні не були учасниками 
АТО чи учасниками інших бойових дій.

Діагностичні виміри емпіричного дослідження передбачають розгляд 
когнітивного, емоційного, поведінкового компонентів копінг-стратегій; типи 
(види) копінг-стратегій, до яких входять продуктивність, непродуктивність, їх 
адаптивність -  неадаптивність, індивідуально-психофізіологічні особливості 
особистості (нервово-психічна стійкість), оцінка самопочуття, настрою й 
активності при виявлених копінг-стратегіях, а також ставлення до ситуацій 
професійної діяльності військовослужбовців як критичних чи некритичних.

Дослідження проводилося за допомогою таких методик, як тест Е. Хайма 
(необхідний для визначення стилю боротьби зі стресом); Опигувальник 
Лазаруса, Фолкмана “Способи оволодіння поведінкою” (для визначення 
способів подолання труднощів у різних сферах); методика “Прогноз” 
І).А. Бодрова (призначена для початкового орієнтовного виявлення осіб із 
прикметами нервово-психічної нестійкості) і методика САН, яка дозволяє 
нимірювати емоційний стан людини в період інтенсивних психічних і фізичних 
навантажень.

Пі час обробки даних результату емпіричного дослідження проводився 
кореляційний аналіз для виявлення співвідношення особливості взаємозв’язку 
копінг-стратегій і нервово-психічної стійкості та стану самопочуггя у 
військовослужбовців.

Згідно з результатами емпіричного дослідження виявлено, що серед 
опитуваних переважають адаптивні продуктивні компоненти копінг-стратегії 
серед 42% респондентів й адаптивні відносно продуктивні компоненти копінг- 
стратегії, які нараховують 38% опитаних, відносно адаптивні відносно 
продуктивні компоненти копінг-стратегії представлені меншою мірою в 17% 
иійськових і неадаптивні непродуктивні компоненти притаманні незначній 
кількості військовослужбовців -  3%.

( киданович Віталія Вплив нервово-психічної стійкості на формування...
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Серед когнітивних копінг-стратегій переважають відносно адаптивні 
відносно продуктивні (відносність, надання сенсу, релігійність); з незначними 
відмінностями представлені адаптивні -  адаптивно продуктивна (проблемний 
аналіз), адаптивні відносно продуктивні (збереження самоволодіння, 
утвердження особистісних ціностей).

Серед емоційних копінг-стратегій домінує продуктивно-адаптивна 
стратегія «оптимізм». Серед поведінкових копінг-стратсгій переважають 
адаптивні, до яких відносять адаптивно-продуктивна (співпраця) й адаптивні 
відносно продуктивні (звернення, альтруїзм). Також виявлено відносно 
адаптивні відносно продуктивні (відволікання, компенсація). Неадаптивиі 
непродуктивні поведінкові компоненти копінг-стратегії виявлено у незначної 
кількості опитуваних (див.таб.1).

До домінуючих типів копінг-стратегій опитуваних військовослужбовці» 
можна віднести такі: «планування вирішення проблеми»; «позитивна
переоцінка»; «прийняття відповідальності»; «пошук соціальної підтримки».

Установлено, що більшість опитуваних відчуває труднощі упроцесі 
означення критичних ситуацій у професійній діяльності. Критичні ситуації 
військовослужбовці пов'язують здебільшого із соціально-економічними 
чинниками (скорочення, низька заробітна плата), частково -  з аваріями, війною.

Таблиця І
Аналіз результатів дослідження копінг-стратегі військовослужбовців
Ефектив
ність
копінг-
стратегій

Ко п і н г-стратегії

Адаптивна Когнітивна складова Емоційна складова Поведінкова
складова

проблемний
аналіз

22% протест 0% Співробіт
ництво

31
%

установка
особистісних
ціностей

7% оптимізм 97% звернення 10
%

Збереження
самовладання

13% альтруізм 7%

Неадаптивні примирення 0% подавлення
емоцій

3% активне
уникнення

3%

розгубленість 0% покірність 0% відсугілення
дисиміляція 10% самозвинуваче

ння
0%

ігнорування 0% агресивність 0%
Відносно-
адаптивні

відносність 22% емоційна
розрядка

0% компенсація 7%

надання смислу 17% пасивна
кооперація

0% відволікання 21
%

релігійність 10% конструктивна
активність

0%
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Серед опитуваних переважає нормальний і вищий від нормального стани 
самопочуття, настрою й активності.

Досліджено домінування серед опитуваних хорошого й високого рівнів 
НПС, що є сприятливим показником для участі військових у критичних 
ситуаціях. Виявлено 21% учасників з малосприятливим рівнем НПС, за якого 
можливі зриви, особливо в критичних ситуаціях. Результати шкали відвертості 
свідчать, що значна частина опитуваних виявляла соціальну бажаність у 
відповідях (Рис. 1).

Для підтвердження результату емпіричного дослідження взаємозв’язку 
між рівнем нервово-психічної стійкості та ефективністю копінг-стратегії 
військовослужбовців у критичних ситуаціях проведено кореляційний аналіз. 
Результат розрахунку передбачає число пар значень п = 29, коефіцієнт кореляції 
становить: гху = 134.103/(64.103 х 5.465) = 0.383. Для вибірки рівнем 
значимості р = 0.05 критичне значення коефіцієнта становить гкрпт=0.37, з 
рівнем значення р=0.01 становить гкр„т = 0.47. Така кореляція є статистично 
значущою.

Скиданович Віталія Вплив нервово-психічної стійкості на формування...

Рис. І. Анаїіз рівнів нервово-психічної стійкості військовослужбовців

Кореляційний аналіз проводився задля встановлення особливості 
взаємозв’язку копінг-стратегій і нервово-психічної стійкості й етапу 
самопочуття у військовослужбовців. Виявлено зв’язок між конфронтацією 
(вирішення проблеми за рахунок не завжди цілеспрямованої поведінкової 
активності) і дистанціюванням (0,536) (подолання негативних переживань 
через проблему за рахунок суб’єктивного зниження її значущості й ступеня 
емоційної залученності в неї); конфронтаційним і самоконтролем (0,481); 
утечею, уникненням (0,589); позитивною переоцінкою (0,576).
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Дистанціювання, як компонент, корелює із прийняття відповідальності 
(0,479); утечею, уникнення (0,706). Спостерігається обернена кореляція з 
активністю дистанціювання (-0,389), що свідчить про негативний зв'язок.

Самоконтроль, як копінг-стратегія, має позитивний зв’язок із соціальною 
підтримкою (0,528), плануванням вирішення проблеми (0,608) проглядається 
їхня взаємодія та активне спрацювання в критичних ситуаціях. Копінг-стратегія 
соціальної підтримки позитивно розкривається разом із плануванням 
вирішення проблеми ( 0,540).

Виявлено кореляційний зв’язку між прийняттям відповідальності та 
настроєм (0,441), самопочуттям (0,421), утечею та уникненням (0,505).

Згідно з даними кореляційного аналізу виявлено зворотний зв’язок між 
незадовільним рівнем НПС й активностю як типом копінг-стратегій (-0,495) і 
прямолінійну залежність із копінг-стратегіями: «втеча та уникнення» (0,377), 
«дистанціювання» (0,635) і «прийняття відповідальності» (0,507). Це свідчить 
про те, що за не задовільного рівня НПС у військовослужбовця знижується 
активність до діяльності й спрацьовують копінги, які є неадаптивними.

Існує пряма кореляція між задовільним рівнем НПС і копінг-стратегією 
«втеча та уникнення» (0,569). Високому рівню НПС притаманний зв’язок з 
адаптивною копінг-стратегією «планування вирішення проблеми» (0,449), а 
також, обернена кореляція із копінг-стратегіями «втеча та уникнення» (-0,387) і 
«дистанціювання» (-0,454). Це є вагомим показником військовослужбовців, у за 
високої НПС значно занижуються неадаптивні копінги.

До основних шляхів формування адаптивно-продуктивних копінг- 
стратегій військовослужбовців в умовах бойових дій (без попереднього такого 
досвіду) варто віднести: психологічну просвітницьку роботу з роз’ясненням 
основних елементів функціонування психіки в екстремальних умовах, 
розкриття феномену стресу та можливих продуктивних способів його 
подолання, впливу шкідливих звичок на можливості виходу зі стресів; активні 
методи навчання, спрямовані на відпрацювання практичних навичок надання 
першої психологічної допомоги військовослужбовцям, які мають ознаки 
бойових психічних травм; відпрацювання навичок самодопомоги й нормалізації 
власного психоемоційного стану. Також до шляхів формування адаптивно- 
продуктивних стратегій військовослужбовців варто зарахувати власні захисні 
якості до копінг-ресурсів особистості, які містять такі компоненти: звернення 
за допомогою до інших при досягненні цілей; аналіз ситуації, її планування; 
переосмислення й пошук позитивних сторін. Згідно з результатами 
дослідження, в опитуваних переважають адаптивні копінг-стратегії, високий і 
хороший рівні НПС, нормальний і завищений стани самопочуття. Разом із тим 
дані шкали відвертості свідчать про соціальну бажаність відповідей. Тобто 
можна припустити, що частина опитуваних демонструвала власні 
характеристики відповідно до вимог, які ставляться до особистості 
військовослужбовця з можливою переоцінкою власних здібностей.

Висновки. Результати дослідження свідчать, що сере опитуваних 
переважають адаптивні продуктивні й адаптивні відносно продуктивні копінг-
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стратегії, відносно адаптивні, відносно продуктивні копінг-стратегії 
представлені меншою мірою та не адаптивні непродуктивні притаманні 
характерні незначній кількості військоваслужбовців.

Серед опитуваних виявлено домінування хорошого рівня НПС, проте на 
одному рівні представлені високий і задовільний рівні НПС та незначна 
кількість незадовільного рівня НПС. Виявлено, що серед осіб з високим рівнем 
НПС переважають продуктивно-адаптивні копінг-стратегії; із середнім рівнем 
НПС майже нарівні представлені як продуктивно-адаптивні, так і відносно 
продуктивно адаптивні копінг-стратегії; серед опитуваних із задовільним 
рівнем НПС переважають відносно продуктивні відносно адаптивні копінги, 
хоча є й відносно продуктивно адаптивні; незадовільному рівню НПС (який 
малопредставлений) характерні як відносно продуктивні відносно-адаптивні, 
так і неадаптивні непродуктивні копінг-стратегії.

Перспективи подальшого дослідження є аналіз копінг-стратегій 
військовослужбовців учасників бойових дій, дослідження копінг-стратегій 
військових, які стають найефективнішими в умовах бойових дій, сприяють 
уникненню посттравматичних стресових розладів.
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ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї

УДК 316.61: 316.356.2 -  053.81 Віктор П иецький

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ РОЗУМІННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО 
БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ В ШЛЮБІ

Стаття присвячується проблемі соціально-психологічного благополуччя 
особистості в шлюбі. Виокремлено критерії та ознаки суб сктивного благополуччя 
особистості в шлюбі: стабільність сім ’ї  (як наслідок — виконання її основних сімейних 
функцій), задоволеність ииюбом, можливість самореалізації в шлюбі. Відзначено, що 
широкий спектр умов успішності взаємовідносин дас підставу вважати, що суд активне 
благополуччя особистос ті в шлюбі характеризується наявністю не всіх умов одночасно, а 
деякої їх сукупності (яка, можливо, і визначає специфіку взаємин у  конкретній парі).

Ключові слова: суб'єктивне благополуччя, критерії благополуччя, шлюбні відносини.

Іп іке агіісіе, ІІіе аиіИог гаіхех іке іххие о)' хосіаі апсі рхускоіо^ісаі иеІІ-Ьеііщ о) іке 
іпсііуісіиаі іп іііе тат а^е. Ткехіх іііеге іх сіеіеппіпесі (Не сгіїегіа апсі хиЬіесІІуе не11-Ьеіп£ о/1 Не 
іпсііуісіиа! /еаШгех іп тапчане, /ат іїу хіаЬіІІІу (ах а гехиІІ ІІіе ітріетепіаііоп о/  та/ог ) атіїу 
/ипєііопх), хаііх/асііоп \ у і і і і  таїтіаце, іке роххіЬіИіу о/хеІ/-/иІ/і11теп1 іп тапчане. 11 іх поіесі іНаї 
а н'іііе гапце о/ єопсііііопх, хиссехх/иі геІаІіопхИір хиц^ехіх ІІшІ хиЬіесІІуе кеЧ-Ьепщ о] іке 
іпсііуісіиаі іп тапчане скагасІегЬесІ Ьу єопсііііопх поі аІІ аі опєе, апсі хоте о/  ікеіг рориіаііоп 
(и кіск тау аіхо сіеіеппіпе Іке хреєфе геїаііопхкір іп а рагіісиїаг раіг).

Кеу \уог(1і : 5иЬісс(іуе №е11-Ьеіпі>.ргО!ірегііу сгіїегіа, іпагіїаі геїаііопя.

Актуальність дослідження. Однією з найбільш значущих сфер 
життєдіяльності особистості є сім’я, у якій центральне місце посідають шлюбні 
відносини, що створюють психологічний простір життєвого світу особистості, 
визначають якість її сімейного життя. Благополуччя в шлюбі забезпечує 
переживання суб’єктивної задоволеності особистості подружніми стосунками і 
є основою її психологічного комфорту та позитивного психоемоційного 
самопочуття, а отже проблема дослідження соціально-психологічної сутності 
суб’єктивного благополуччя особистості в шлюбі в умовах динамічних 
суспільних відносин є особливо актуальною.

Мета статті теоретично обгрунтувати соціально-психологічну сутність 
суб’єктивного благополуччя особистості в шлюбі.

Аналіз останніх досліджень. Проблема суб’єктивного благополуччя 
особистості стала предметом психологічних досліджень і активно розробляється 
в останні роки: вивчаються питання структури суб’єктивного благополуччя 
особистості (Е. Дінер); вплив життєвих цілей на суб’єктивне благополуччя 
(Р. Еммонс); тендерні відмінності в переживанні суб’єктивне благополуччя 
(Р. Інглехарт); особливості суб’єктивного благополуччя та його зв’язок з 
емоційним інтелектом (І. Горбаль, М. Слейко); функції особистісних прагнень у 
переживанні молодою людиною суб’єктивного благополуччя (Е. Кологривова); 
суб’єктивного благополуччя розглядається як чинник самоактуалізації 
особистості (Г. Пучкова). Серед робіт науковців, у яких опосередковано
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розглядаються проблеми благополуччя в шлюбі, слід відзначити дослідження, 
присвячені психологічній сумісності подружжя та емоційній адаптації в перші 
роки після укладання шлюбу (М. Обозов, А. Султанова, Т. Трапезникова, 
П. Якобсон та ін.); чинникам, що впливають на задоволеність шлюбом чоловіків
і жінок, характер їх сімейного спілкування (Ю. Альошина, Л. Гозман, 
О. Камінська, Н. Хлопоніна та ін.); впливу ціннісних орієнтацій і шлюбно- 
сімейних установок партнерів на внутрішньосімейну взаємодію (В. Бочелюк, 
Т. Говорун, Г. Дубчак, Л. Мороз, І. Хитріна та ін.), ідентифікації особистості в 
подружжі як умови благополуччя сімейних стосунків (Ю. Дмитрук); процесу 
формування шлюбно-сімейних відносин та специфіці шлюбного вибору 
особистості (О. Кляпець).

Виклад основних положень. Проблема суб’єктивного благополуччя 
особистості в шлюбі є достатньо важливою і актуальною через свою соціальну 
затребуваність і наукову значущість.

З метою оцінювання рівня успішності подружніх взаємин дослідники 
виділяють принаймні три аспекти групової життєдіяльності: міжособистісні 
емоційні взаємини членів групи, структуру взаємодії між ними в процесі 
спільної діяльності, характер ціннісних орієнтацій, установок і нормативних 
уявлень, що утворюють групу осіб [1; 3; 9].

Проблема визначення ознак, на підставі яких можна констатувати 
благополуччя відносин у подружній діаді, неодноразово підіймалося в 
психологічних дослідженнях. Упродовж тривалого часу основним критерієм 
благополуччя подружніх взаємин вважався показник стабільності відносин (їх 
юридичне збереження), стійкість сім’ї при цьому вбачалася основним 
фактором виконання шлюбно-сімейним інститутом покладених на нього 
соціальних функцій. Дослідження, орієнтовані на виявлення факторів 
благополуччя подружніх відносин, будувалися, відповідно, на порівнянні двох 
категорій: шлюбів, які розпалися і сімей з різними варіантами оптимального 
шлюбу («щаслива сім'я», «вдале подружжя», «здорова сім’я». Таким чином, 
порівнюючи пари, що розлучаються та інтактні пари, дослідники традиційно 
вважали, що вони свідомо відрізняються за показником «задоволеність». 
Критерієм розподілу сімей на «щасливі» і «нещасливі», крім розлучення, 
також нерідко слугував факт звернення подружжя в консультаційний центр з 
сімейних проблем. У такому випадку пари, які не зверталися за допомогою в 
розв'язанні сімейних проблем до фахівців, умовно вважалися задоволеними 
шлюбом.

Проте переважна більшість досліджень за минулі роки свідчить про 
неправомірність розгляду стабільності шлюбу як показника успішності 
психологічної взаємодії подружжя. Дійсно, очевидно, що факт збереження 
шлюбу нічого не свідчить про психологічну грань взаємодії шлюбних 
партнерів. Таким чином, стабільність й успішність шлюбу не є тотожними 
характеристиками -  стабільні шлюби не завжди визначають високий рівень 
задоволеності подружжя, а шлюби, у яких подружжя задоволене 
міжособистісними відносинами, можуть бути нестабільними
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Л. Гозман, Ю. Альошина стверджують, що основоположні 
характеристики шлюбу визначаються, насамперед, тим, наскільки успішним 
вважає свій шлюб саме подружжя, наскільки задоволене ним [1; 4].

Іноді дослідники не розводять поняття стабільності подружнього союзу 
й задоволеності шлюбом, а об’єднують їх у рамках єдиної класифікації. Так, 
дослідники пропонують схему рівнів стабільності. При цьому першим, 
найбільш загальним, рівнем є стійкість (юридичне збереження) шлюбу. 
Другий рівень -  «пристосування в шлюбі», «адаптованість подружжя», за яких 
спостерігається не тільки юридичне збереження шлюбу, а й спільність 
подружньої пари за такими характеристиками, як розподіл домашньої праці, 
виховання дітей і т. п. Нарешті, третій, найбільш глибокий, рівень -  рівень 
«успішності шлюбу», який характеризується насамперед збігом ціннісних 
орієнтацій подружжя [3; 9].

Разом з тим задоволеність шлюбом уявляється досить нечіткою 
характеристикою, що вимагає конкретизації. «Щасливість» сімейних відносин, 
на думку Н. Самоукіної, оцінюється такими критеріями: набуття душевного, 
внутрішнього спокою (що створює відчуття комфорту, стабільності, 
захищеності); відчуття внутрішньої свободи в настроях, вчинках; простота і 
ясність відносин (що виникає за взаємної довіри), прагнення відкрито 
обговорювати проблеми;що виникають можливість бути самим собою [10].

Поняття «успішний шлюб» передбачає побутову, емоційну й сексуальну 
адаптацію, супроводжувану певним рівнем духовного взаєморозуміння при 
неодмінному збереженні та підтвердженні індивідуальних потреб кожного з 
подружжя.

Останнім часом одним з критеріїв благополуччя сімейних відносин 
дослідники називають можливість самореалізації в подружній парі. Модель 
самореалізації в особистому житті може бути представлена такими етапами: 
самовизначення й вибір супутника життя, становлення стабільних 
особистісних взаємин, подальший особистісний ріст і розвиток подружжя 
[9, с. 110]. Самореалізація у сфері особистого життя передбачає глибокий і 
інтенсивний характер взаємин і взаємодії, їх інтимність. Високий ступінь 
самореалізації в подружжі забезпечується гармонізацією внутрішніх ресурсів 
людини, їх адекватним перерозподілом, самовідновлення й оновленням. 
Л. Коростильова, зокрема, зазначає, що самореалізація в особистому житті 
допускає наявність задоволеності й корисності на кожному з рівнів взаємодії: 
психофізіологічному, психологічному, соціально-психологічному, духовному 
[9, с. 124]. На підставі численних даних із царини психологічного 
консультування та психотерапії сім’ї автор наголошує, що задоволеність 
свідчить про психологічне здоров’я (за А. Маслоу), конгруентність (за 
К. Роджерсом) і, у цілому, про позитивну емоційну атмосферу в сім’ї. 
Корисність (продуктивність) відображає ту обставину, що шлюбно-сімейні 
відносини здебільшого сприяють розвитку членів сім’ї. Це дозволяє кожному з 
партнерів отримати додаткові можливості для здійснення своїх життєвих 
цілей, «знаходячи своє продовження один в одному» [9, с. 17].
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Таким чином, дослідники називають серед основних критеріїв 
подружнього благополуччя: стабільність сім 'ї (як наслідок -  виконання її 
основних сімейних функцій), задоволеність шлюбом, можливість 
самореалізації в шлюбі.

Однак більше уваги дослідники приділяють саме внутрішнім чинникам 
подружнього добробуту. Група факторів, описаних як «внутрішні», налічує 
більшу кількість умов, ніж розглянута вище. Найбільш повний набір 
внутрішніх умов, що визначають якість шлюбу, знову знаходимо в Р. Левіса, 
Дж. Спанієр, які об’єднують їх у категорію «особистісні та 
внутрішньоподружні чинники». У числі умов: позитивне ставлення до 
партнера (сприймається подібність, легкість спілкування, сексуальна, фізична 
та інтелектуальна привабливість партнера, збіг ціннісних орієнтацій); емоційна 
задоволеність стосунками з партнером (вираження любові з його боку, взаємна 
допомога подружжя в особистісному зростанні кожного, обширні особистісні 
зв’язки між партнерами, сексуальна задоволеність, відчуття себе єдиним цілим
-  подружньою парою і т. д.); параметри ефективності спілкування в подружній 
парі (спільність очікувань, глибина саморозкриття партнерів, точність 
невербальної комунікації, наявність спільних символів, частота успішного 
спілкування в парі); рольова відповідність подружжя (компліментарність 
потреб і ролей, відповідність рольового виконання і рольових очікувань, 
особистісна подібність, чіткість розподілу ролей у сім'ї); взаємодія (дружба 
подружжя, спільність діяльності, ефективність діадної взаємодії, ефективність 
вирішення проблем, фізична близькість при взаємодії; спільне відвідування 
церкви).

Г. Волкова зазначає, що основною умовою, яка забезпечує стійкість й 
успішність шлюбу, є персональна сумісність подружжя. При цьому сумісність 
розуміється автором досить широко, включаючи психофізіологічний, 
соціально-психологічний, психологічний аспекти [3]. Про психологічну 
сумісність партнерів як умову успішного, ефективного функціонування сім’ї 
говорять також Є. Кріченко, М. Обозов, А. Обозова, О. Сермягіна,
В. Терьохін та ін.

Більшість авторів серед найбільш важливих внутрішніх умов 
благополуччя сімейних відносин називають успішність процесу подружнього 
спілкування (Ю. Альошина, Л. Гозман, Р. Левіс, Г. Навайтіс, О. Новикова, 
К. Роджерс, В. Сисенко, В. Сікорова, Дж. Спанієр та ін.).

Ю. Альошина, Л. Гозман відзначають, що саме внутрішньосімейне 
спілкування є способом задоволення обов’язкової для подружжя потреби 
особистості у прийнятті, захисті та особистісному комфорті. В. Сисенко 
підкреслює, що тільки шлюб і сім’я дають людині такс спілкування, яке 
максимально відверте і довірливе. У сімейному спілкуванні людина немовби 
скидає з себе соціальні маски, усуваючи ті соціальні ролі, які вона виконує в 
суспільній, політичній чи професійній сферах. Життєстійкість подружньої 
пари, на думку автора, передовсім пов'язана з почуттям підтримки, 
взаєморозуміння і психічного комфорту. Кризові ситуації в шлюбному житті
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наступають саме тоді, коли не задовольняються основні емоційно-психологічні 
потреби особистості, зокрема потреба в довірливо-дружньому спілкуванні. 
Автор, крім того, зазначає, що в благополучних подружніх парах довірливо- 
дружнє спілкування необхідно доповнюється спілкуванням інтимно- 
любовним.

Ю. Альошина також підкреслює, що різні параметри подружнього 
спілкування є характеристиками, здебільшого диференціюючими успішні та 
неуспішні сім’ї [1]. Це підтверджується значною кількістю досліджень, 
проведених як у нашій країні, так і за кордоном. Цікавим видається той факт, 
що, на думку дослідників, спілкування подружжя -  характеристика досить 
стабільна, особливості міжособистісного спілкування формуються в перший 
рік спільного життя подружжя і в подальшому важко піддаються змінам і 
корекції.

П. Вацлавік формулює такі умови успішності взаємин, які проявляються 
в процесі подружнього спілкування: відкритість, відсутність потреби
приховувати що -небудь один від одного; підтвердження самооцінок один 
одного в ході спілкування, формування більш позитивного уявлення про себе в 
кожного з партнерів; активний транзактний обмін, постійне інтенсивне 
обговорення один з одним того, що кожен думає і відчуває; ситуативна 
адекватність, наявність безлічі різних форм подружнього спілкування, вибір 
яких здійснюється залежно від конкретної ситуації [2].

Так, Р. Левіс, Дж. Спанієр, виявляючи вплив особливостей спілкування 
на якість шлюбу, виділили фактори, що позитивно або негативно впливають на 
його успішність. На їхню думку, успішним відносинам між подружжям сприяє 
можливість саморозкриття, наявність значної кількості спільних очікувань і 
установок, точність невербальної комунікації, наявність спільних «символів» 
(прізвиська, звернення, традиції, обряди), глибоке взаєморозуміння, емпатія 
тощо. Г. Навайтіс зазначає, що психологічна гармонія стосунків між 
подружжям проявляється передовсім, у дружньому, щирому спілкуванні, у 
здатності прийняти Я близької людини без особливої критики, помічати її 
позитивні властивості й сприяти вдосконаленню її особистості. Подружжя має 
бути відкритим, визнавати свободу один одного, право бути самими собою. 
Автор зазначає, що подібні взаємини в жодній родині не можуть складатися 
відразу, з перших днів сімейного життя. Таким чином, дослідники 
погоджуються з тим, що успішність процесу подружнього спілкування є 
необхідною умовою благополуччя сімейних відносин.

Опитування, здійснене С. Голодом показало, що для чоловіків до 
найбільш важливих факторів стабільності шлюбних відносин увійшли любов 
до дітей, дружня прихильність і взаємна любов подружжя, спільність 
подружніх поглядів та інтересів, подружній обов’язок. Жінки також віддали 
перевагу дітям, дружбі та духовній спільності, відзначили сексуальну 
гармонію й заохочення індивідуальних прагнень кожного з подружжя. Пізніші 
дослідження того ж автора підтвердили, що саме перераховані вище 
компоненти визначають стабільність шлюбу (змінюються лише пріоритети
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усередині групи розглянутих факторів) [6].
Н. Самоукіна [10] пропонує характеристики, що забезпечують, на її 

думку, стабільність шлюбу. По-перше, у стабільному шлюбі живуть ті, для 
кого сім’я сама по собі є цінністю. Такі люди не тільки прагнуть до сімейного 
життя, а й мають приклади сімейного життя батьків, бабусь і дідусів. Цю 
категорію людей характеризує ще й те, що вони мало замислюються над 
вдалістю чи невдалістю свого шлюбу, а також із самого початку 
відмовляються від потенційної можливості розлучення. Такий тип подружніх 
відносин, зазначає автор, характерний для зрілих відповідальних людей.

По-друге, у тривалих і багаторічних шлюбах живуть люди, які прагнуть 
жити разом із партнером і для яких життя на самоті неможливе. їм важлива 
присутність близької людини у своєму будинку, можливість піклуватися про 
неї. По-третє, подружжя, які прожили в шлюбі багато років, як правило, 
вважають, що ні в одному шлюбі неможливо задовольнити всі свої бажання й 
потреби. Вони керуються тим, що будь-який шлюб пов’язаний з обмеженнями, 
абсолютна свобода або абсолютна досконалість недосяжні.

Зустрічаючись у шлюбі з певними проблемами, люди разом із тим 
вважають, що життя без проблем узагалі неможливе і що в іншому шлюбі вони 
мали б інші проблеми. На завершення Н. Самоукіна відзначає ще одну 
категорію орієнтованих на стабільний шлюб -  це люди релігійні, які вважають 
для себе неможливим порушувати рішення, яке «прийняте зверху». Таким 
чином, автор виділяє три основні умови стабільного сімейного життя: 
установки подружжя на сімейне життя (за наявності об’єктивних труднощів і 
протиріч саме така загальна установка на шлюбний спосіб життя й рятує безліч 
сімей від розлучень); наявність сімейних традицій, усталених, звичних для 
подружжя дій (важливо лише, щоб сімейні традиції встановлювалися 
природно, а не під тиском одного з членів подружжя); здатність людей до 
«психологічного балансування» (постійно, і обов’язково з обох сторін) [10].

Л. Шнейдер серед факторів, що стабілізують подружні взаємини, називає 
такі: постійне прагнення партнерів до збереження сім’ї; бажання й здатність 
партнерів до узгоджених дій на благо сім’ї; ініціативність кожного чоловіка у 
вирішенні сімейних проблем і реальний внесок кожного в суспільні справи; 
розумне поєднання різноманітних особистих цілей і потреб із 
загальносімейними справами й потребами; прагнення у важку хвилину до 
емоційного єднання і згуртування; естетична привабливість (зовнішній вигляд, 
манера поведінки); здатність емоційно зігріти дружину, створити атмосферу 
довіри, невимушеності, сердечності [12].

Певні поєднання особистісних характеристик подружжя також можна 
розглядати як передумови стабільності й успішності взаємин. Наразі момент не 
отримано однозначної відповіді на питання про вплив схожості (гомогенність) 
або взаємного доповнення (компліментарність) визначених особливостей 
темпераменту й характеру на гармонію і успішність шлюбу. Можна 
обгрунтовано припустити, що в деяких випадках позитивний вплив здійснює 
гомогенність (наприклад, у випадку екстравертованості -  інтровсртованості), а
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в інших -  компліментарність (домінантніеть -  підлеглість) [12]. Підтвердження 
вищесказаному знаходимо в А. Співаковської [11], на думку якоі, велике 
значення в зміцненні психологічної стабільності сім’ї слід надавати 
індивідуально-особистісним характеристикам подружжя. При цьому 
психологічне вивчення особистостей, які пояснюють своє сімейне 
неблагополуччя відмінністю характерів, вказує на їхню схожість, а не 
відмінність. Узагальнення подібних прикладів показує, що в разі об’єднання 
подружжя з полярними рисами характерів сім’я більш стабільна, тоді як при 
однаковості рис взаємини в сім’ї набувають ознак більшої конфліктності, а 
самі особистісні риси суб’єктивно сприймаються як характерологічно різні. 
Таким чином, на думку автора, стабільності сімейних відносин сприяє так 
звана компліментарність, взаємодоповнення особистісних рис. Характерно, що 
поляризація діє в основному стосовно глибинних, основних рис особистості. 
Поверхневі ж риси, пов’язані не стільки із системою значущих потреб 
особистості, скільки з певним стилем поведінки, навпаки, визначають 
стабільність шлюбу швидше своєю схожістю, ніж розбіжністю. Дійсно, 
узгодження другорядних поведінкових рис полегшує взаємодію людей у 
сімейному житті, сприяє створенню сімейної групи як єдиного цілого. 
Глибинні риси визначають емоційний фундамент, стійкість базисних 
компонентів сім’ї, тому їх відмінність збільшує внутрішню спільність, єдність і 
стабільність сімейної групи.

Порівнявши поведінку подружжя в щасливих і конфліктних шлюбах 
зазначимо, що в щасливих позитивні висловлювання на адресу партнера 
суттєво переважають над негативними і особливо над критичними. Для 
гармонійних шлюбів характерне переважання позитивних невербальних і 
поведінкових актів (наприклад, поцілунки, подарунки, допомога).

Ю. Альошина пропонує розглядати в як одну з детермінант задоволеності 
шлюбом (яка, своєю чергою, визначає суб’єктивну успішність благополуччя) 
подружній стаж. За результатами експериментального дослідження автор 
доходить висновку, що залежність задоволеності шлюбом від стажу існує, хоча 
й має складний характер. При цьому на декількох початкових стадіях циклу 
розвитку сім’ї задоволеність шлюбом у подружжя знижується, а потім 
поступово зростає [1].

Умовою нормального функціонування й розвитку шлюбу є наявність у 
чоловіка і дружини різноманітних ціннісних орієнтацій. Різноманіття систем 
цінностей служить природною базою для індивідуалізації особистості, а тому 
система, що забезпечує таке різноманіття, володіє, крім усього іншого, 
найбільшою стійкістю. Нерідко серед визначальних умов благополуччя шлюбу 
виступає шлюбна мотивація. Мотиви вступу в шлюб визначають структуру і 
зміст відносин подружжя, а в результаті -  стійкість шлюбу. Деякі дослідники 
виділяють окремою умовою успішності функціонування сім’ї можливість 
особистісного розвитку кожного з членів подружньої діади, подружжя як 
особистостей.
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Висновки. Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що широкий спектр 
умов успішності взаємин дає підставу вважати, що суб’єктивне благополуччя 
особистості в шлюбі характеризується наявністю не всіх умов одночасно, а 
деякої їх сукупності (яка, можливо, і визначає специфіку взаємин у конкретній 
парі). Таким чином, проблема відповідності критеріїв суб’єктивного 
благополуччя особистості в шлюбі тим чи іншим умовам потребує більш 
ретельного розгляду і може слугувати перспективою подальших наукових 
досліджень.
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УДК 316.6 Галина Федоришин

РОЛЬ МАТЕРІ У ВИХОВАННІ ДИТИНИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ У 
РОЗВИТКУ

У статті висвітлено типи материнського ставлення до дитини з відхиленнями в 
розвитку її особливості материнсько-дитячих відносин. Проаналізовано фактори, які 
впливають на особистісні характеристики матері іі визначають її поведінку. 
Обгрунтовано доцільність психологічного супроводу материнсько-дитячих відносин в сім ях. 
які виховують дитину з особливими потребами.
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скіШ т ік  хресіаі пеесіх апсі сіе/іпе кег Ьекахіог. Моїкегпщ апсі таїегпаї-іп/апі геїаііопх, уіаЬіІІІу 
о/рхускоІо§ісаІ ассотрапітепі о/таїегпаї-іп/апі геїаііопх іп іке/атіїіех, \\’кіск Ьгіп£ ир а скіїсі 
т ік  хресіа! пеесіх, аге ехріаіпесі кеге ах п’еіі.

Кеуп'огсіх: таїегпаї-іп/апі геїаііопх, тоікегіп§, хресіа! пеесіх, ассеріапсе, Ьгіп£Іп§ ир. 
рхускоІо§ісаІ ассотрапітепі.

Актуальність дослідження. Діти з розладами розвитку — це діти, у яких 
унаслідок уродженої недостатності або набутого органічного ураження 
сенсорних органів, опорно-рухового апарату або центральної нервової системи 
є відхилення від нормативного розвитку психічних функцій. У деяких випадках 
розлади розвитку можуть бути спричинені й мікросоціальними факторами, не 
пов’язаними з патологією аналізаторів або центральної нервової системи 
(наприклад, несприятливі форми сімейного виховання, соціальна й емоційна 
депривація). Проте, якою б дитина не була, вона має право жити у своїй родині, 
зустрічатися й дружити з усіма, з ким їй приємно, ходити в дитячий садочок і 
школу, вчитися і тренуватися, розширювати коло спілкування й дізнаватися 
більше про навколишній світ, розвивати свою самостійність настільки, 
наскільки це можливо [1]. Роль матері в реалізації цього права важко 
переоцінити. Вона докладає усіх зусиль для розвитку своєї дитини, і і 
максимальної інтеграції в суспільство та нормалізації життя.

Аналіз останніх досліджень. Специфіку материнсько-дитячих відносин у 
сім’ї, яка виховує дитину з обмеженими можливостями, досліджували Т. 
Дегтяренко, О. Зіборова, В. Синьов, Л. Туріщева та ін. До питання соціальної 
адаптації жінок, які виховують дитину з відхиленням у психофізичному 
розвитку, зверталися М. Матвєєва, О. Хохліна, Л. Шипіцина та ін. Особистісні 
особливості жінок, які виховують дітей з особливостями розвитку, вивчали 
М. Дерюгіна, Т. Зінкевич, Н. Жутікова, Г. Калюжин, О. Мастюкова, Л. Нісневіч, 
Л. Шипіцина та ін. На необхідності психологічної допомоги вказаній категорії 
сімей наголошують М. Капська, О. Ляшенко, М. Радченко, О. Романенко,
В. Тарасун, О. Тиха, І. Цимбалюк, О. Якубенко та ін.

Метою статті є обгрунтування факторів, які впливають на особистісні 
характеристики жінок, які виховують дитину з розладами у розвитку. Для 
досягнення мети вирішувалися такі завдання: висвітлити типи материнського 
ставлення до дитини з особливими потребами; виявити специфіку відносин у 
сім’ї, у якій виховується дитина з особливостями у розвитку; обгрунтувати 
доцільність психологічного супроводу материнсько-дитячих відносин.

Виклад основних положень. Традиційно саме жінка займається 
вихованням, освітою й лікуванням дитини з особливостями розвитку. Це стає 
сенсом її життя. Часто їй не вистачає знань і умінь, іноді заважають уявлення й 
очікування найближчого оточення. Ці та інші фактори впливають на 
особистісні характеристики матері й визначають її поведінку.
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Більшість матерів, дізнавшись про діагноз дитини, переживають надзви
чайно сильне почуття несправедливості. У відчайдушних пошуках відповіді на 
питання «Чому? За що?» вони відчувають свою провину, за яку їм доводиться 
відбувати покарання. «Спокута провини» відображається в надмірній турботі, 
що призводить майже до повного паралічу активності дитини, до її 
непристосованості, позбавлення можливості мобілізувати наявні потенції для 
соціальної адаптації [11]. Екстравертовані матері, як правило, звинувачують у 
трагедії себе. Вони впадають у відчай і виявляють депресивні реакції. Настрій 
їх сповнений сумом, а у свідомості домінує думка про те, що трапилося горе. 
З часом матері стають більш замкнутими, утрачають інтерес до оточення, до 
колишніх вподобань. В емоційній сфері проявляються образливість, 
дратівливість, нестриманість афектів, легкодухість і сльозливість у розмовах 
про дітей. Інтровертованні матері, навпаки, схильні звинувачувати медичний 
персонал у недогляді, неякісній роботі і т. д. Вони неадекватно сприймають 
хворобу дитини, вважаючи, що вона цілком виліковна, — так виявляється 
механізм психологічного захисту від травмуючих переживань [8].

Ситуація «особливого» материнства порушує, з точки зору соціуму, 
загальноприйняті норми, що входять у соціальну роль матері. Не завжди дитина 
може оволодіти певним набором умінь і навичок, матері складно контролювати 
її поведінку -  ці та інші, що не відповідають очікуванням оточення, прояви 
можуть сприйматися ними як результат нездатності жінки впоратися зі своєю 
роллю. З іншого боку, почуття провини й високий рівень тривожності можуть 
спотворювати сприйняття реальності. У такому разі жінка приписує оточуючим 
це засудження. Невідповідність сьогоднішнього материнського статусу 
колишнім очікуванням, викликана особливою ситуацією, своєрідністю дитини,
іі неадекватними проявами, веде до загальної незадоволеності роллю матері і, 
як наслідок, можливі або самозвинувачення, зростання внутрішньої 
конфліктності, або актуалізація психологічних захистів і підвищення їх рівня.

Відхилення в розвитку дитини в ряді випадків інтерпретується жінками 
як власна неповноцінність. Ідентифікуючи себе зі своєю дитиною, мати 
сприймає її невдачі як свої власні. Будь-яка несправедливість стосовно дитини 
об’єктивно чи суб’єктивно сприймається матір’ю, переноситься нею на власне 
«Я», знижує самооцінку, формує реакції протесту й підвищує рівень 
психологічних захистів. Серед матерів й особливо батьків нерідкі випадки 
гострого переживання критики своєї дитини, що часом супроводжується 
обуренням і войовничою реакцією. Більшість батьків виявляють украй 
негативне ставлення до зауважень, висловлювань і навіть поглядів оточуючих 
на адресу своєї дитини, готовність до активного протистояння.

До особливостей соціальної адаптації жінки в ситуації «особливого» 
материнства відносяться недостатня соціальна активність та егоцентричні цілі. 
Поведінка її характеризується відсутністю гнучкості, стереотипністю проявів. 
Егоцентризм переходить межі норми. Протиставляючи себе всім, мати 
мимоволі фіксується на одній темі -  своїй «особливій» дитині. Часто її мова 
нестримна і втомлює оточуючих. Емоційний тон такого егоцентризму -  «майже
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хронічний дискомфорт». З роками ситуація ускладнюється через відчай, втому 
й відповідальність. Внутрішній і зовнішній тиск, незадоволення сімейним 
життям, нервово-психічна напруга -  усі ці фактори змінюють погляд матері «ми 
світ, ставлення до самої себе й інших людей» [3]. Стають іншими особистісні 
якості: невпевненість, сором’язливість змінюються завзятістю, теплота II 
прихильності до близьких -  сухуватістю й педантизмом, доброта -  дещо 
безсердечністю. У деяких жінок виникають суїцидальні думки. Тривалий 
душевний дискомфорт спричиняє виникнення в матерів почуття депресії II 
тривоги. Результати досліджень Д. Ісаєва показали, що депресивні стани 
властиві 60% матерів, а постійна тривожність -  90% опитаних. Причинами ції І 
тривожності є щоденні проблеми, з якими стикаються батьки. Так, вагомим 
чинником зростання рівня тривоги й емоційної нестійкості є недостатнії 
психологічна підтримка з боку родичів, знайомих. Іншим важливим фактором, 
що формує почуття тривожності в батьків, чиї діти вже подорослішали, * 
невідомість в очікуванні найближчого майбутнього. Бачачи символічне 
продовження свого життя в дітях, а потім і в онуках, матері та батьки 
переживають, крім усього іншого, ще й імовірність припинення їхнього роду, 
особливо якщо ця дитина єдина [4].

Одним зі стійких компонентів віддалених емоційних переживань батьків, 
які виховують дітей-інвалідів, є екзистенційна криза, що виявляється н 
гострому відчутті нереалізованості. Вихідний пункт останнього -  неповно їй 
прояву почуття материнства, його незавершеність («діти так і залишаються 
дітьми»). У разі нормального розвитку первісний симбіотичний зв’язок дитини 
й матері поступово змінюється автономією сина чи дочки, що вивільняє чиє I 
сили батьків для реалізації особистих мотивів (професійний ріст, здобу її* 
освіти, спілкування з друзями, поїздки, відвідування театрів, музеїв, власні 
захоплення). У процесі виховання дитини-інваліда надлишковий первинний 
симбіотичний зв’язок не тільки з часом не слабшає, але в окремих випадки* 
посилюється [9]. Повне розчинення в дитині, як й інші випадки крайньою 
прояву якостей людської природи, не завжди є на благо й може призвести до 
втрати жінкою своєї індивідуальності, перешкоджати зростанню особис т е  і І 
Через це різко порушуються або спотворюються життєві цілі. У більшості 
випадків матері залишають роботу, улюблену справу, відмовляються під 
перспективи кар’єрного зросту.

Відділення від батьків та індивідуалізація, яка відбувається в під
літковому віці, -  природні процеси для здорової дитини й важлива стадії 
життєвого циклу батьків. «Утрата» може привести до позитивних зрушені, 
мати стає вільнішою фізично й психологічно. У разі виховання дитини і 
порушенням розвитку таке відділення затримується, а іноді не відбувай м» 
взагалі. З одного боку, мати несвідомо опирається зростаючій самостійносИ 
дитини, убачає в ній сенс свого життя й боїться залишитися непотрібною. Час НІ 
таку позицію підтримують й інші члени сім’ї, вважають її єдино правильною, 
звикнувши за довгі роки до певних ролей жінки. З іншого боку, мати відчуит 
при цьому незадоволеність і роздратування, викликані неприродно донюмі
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роллю матері «маленької» дитини. Амбівалентність почуттів веде до 
внутрішнього конфлікту й невротизації.

Невротичні прояви стають практично постійною складовою поведінки 
матері. Найбільш помітними серед них є [10]:

- зниження регулюючого самоконтролю, агресивність, дратівливість, 
нестриманість, буркотливість, недоброзичливість, настороженість;

- труднощі в спілкуванні зі значимими людьми, малознайомими й не
знайомими в незвичних ситуаціях;

- вибірковість контактів -  жінки воліють спілкуватися з близькими за 
ціннісними орієнтаціями людьми;

- у спілкуванні зі значимими людьми самооцінка помітно коливається, це 
виражається вербально, інтонаційно та мімічно.
Часто зустрічаються соматичні порушення -  вегетативні дистонії, 

підвищена схильність до простудних захворювань, функціональні порушення з 
боку серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту.

Соціальна ізольованість сім’ї, емоції, що стосуються проблеми ідентич
ності, впливають на формування в жінки таких захисних механізмів, як 
заперечення і проекція. Симбіотичний зв’язок з дитиною і включення її у свої 
власні кордони викликає в матері афективні стани, що відносяться до проблеми 
територіальності. Наслідком цього може бути актуалізація захисних механізмів 
групи інтелектуалізації. Неприйняття дитини на несвідомому рівні й породжене 
цим почуття провини стримується за допомогою реактивного утворення, яке 
являє собою гіперкомпенсацію й проявляється у вигляді гіперопіки. 
Підвищення рівня захисних механізмів групи компенсації -  результат проблеми 
тимчасовості, яка, маючи універсальний характер, гостро актуальна для матері 
дитини з порушенням психічного розвитку [7].

Можливі два варіанти неконструктивного вирішення проблеми. Екст- 
рапунітивні реакції ведуть до пошуку винних. Зіставлення дійсності з 
ідеальною моделлю сім’ї та роллю в ній матері виливається в суб’єктивне 
відчуття особистої неадекватності. І в цьому є велика небезпека формування 
негативного світовідчуття, яке стає засобом морального самозахисту, що 
дозволяє виправдати й прийняти як належне всю палітру негативних відчуттів. 
Не менш руйнівним для особистості є самозвинувачення. Жінка вважає себе 
джерелом усіх бід, при цьому посилюється самокритика, зростає почуття 
незадоволеності собою. Можлива й така «парадоксальна адаптація», як 
звернення до нетрадиційних методів лікування дитини та відхід до різних 
релігійних систем [11]. Активне включення механізму психологічних захистів 
дозволяє жінці виправдати й прийняти як належне весь спектр наявних у неї 
негативних почуттів, пов’язаних з «особливим» материнством. Наслідком цього 
є порушення адекватного сприйняття ситуації, відчуття несправедливості долі 
по відношенню до себе. Проблеми батьків середнього віку посилює скорочення 
часової перспективи на майбутнє, страх власної смерті та пов’язані із цим зміни 
не на краще в житті їх «особливої дитини».
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Аналіз досліджень типів ставлення матері до дитини з відхиленнями н 
розвитку вказав на деякі особливості, зокрема дефіцітарність позитивних 
емоцій матері від взаємодії з дитиною та дефіцітатарність соціальною 
схвалення жінки в ролі матері в соціумі [2]. Так, перманентний тиск проблем 
дитини, необхідність систематичних наполегливих занять і тренувань 
проявляються в матерів то відкиданням, то надмірною опікою. У ситуаціях, 
коли з дитиною необхідно чимось зайнятись, зрозуміти й задовольнити II 
бажання, у багатьох матерів спостерігається відкидання в тій чи іншій формі. У 
ситуаціях, що вимагають самостійних дій дитини, такі матері вважають ш 
необхідне самим виконати ці дії, захистити дитину від уявних або можливих 
небезпек. Отже, до переважаючих типів ставлення матері до дитини відносимо 
авторитарну гіперсоціалізацію. Жорсткий контроль поведінки дитини 
спостерігається в більшої половини сімей. Наступним типом є приписуваним 
дітям соціальної й особистісної неспроможності, тобто інфантилізація. Дитини 
сприймається як непристосована, неуспішна, відкрита до поганих впливін і 
викликає в батьків досаду й недовіру. Ще однією особливістю ставленні матері 
до дитини з особливостями в розвитку є емоційне відкидання як «маленької о 
невдахи», який через свої особливості мало чого досягне в житті. Зі зростанням 
ступеня відхилень у розвитку спостерігається тенденція або до відкидання, або 
до інфантилізації та симбіотичних стосунків з дитиною

Емоційний стрес матері відображається на взаєминах з подружнім 
партнером та з іншими дітьми. Знижений фон настрою, постійне занепокоєння, 
дратівливість матері, повне самозречення, переключення уваги на хвору дитину 
формують у них почуття дискомфорту, емоційно хворобливий стан. Якщо 
взаємини подружжя нестабільні, то поява хворої дитини підсилює й проянлні 
прихований внутрішній конфлікт: неминучі взаємні звинувачення, стосунки 
стають усе більш напруженими, і часто досить одного необережного слоті 
родичів чи лікаря, щоб зруйнувати сім’ю [6]. У тих сім’ях, де взаємини до 
народження дитини були довірливими, теплими, будувалися ми 
взаєморозумінні й любові, народження хворої дитини може ще більш© 
зцементувати сім’ю. Але й така родина потребує моральної підтримки 
оточуючих, близьких і суспільства. Отже, ступінь проблемності сімейній 
стосунків не залежить безпосередньо ні від характеру захворювання дитини, ні 
від ступеня вираження тієї чи іншої патології в розвитку. Вплив патологічної п 
фактора суттєво опосередковується особистісними характеристиками батькім, 
особливо матерів, установками, психологічним кліматом сім’ї тощо.

Виокремимо категорію матерів, які всією душею віддаються турботим 
про «особливу» дитину й знаходять задоволення у своїй відданості ій. Одна* 
стороння людина чітко побачить, що почуття обов’язку стосовно дитини 
настільки сильне, що вона не приділяє уваги ні чоловікові, ні іншим дітям І 
позбавляє себе всіх радощів життя. Зовсім інша ситуація складається в сім'ї, 
якщо мати знаходить у собі сили й зберігає душевну рівновагу. Така мати сим 
активним помічником своєму малюкові. Вона намагається якомога кріпи# 
зрозуміти проблеми своєї дитини, прислухається до порад фахівців, вироблш и
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собі цілий ряд нових якостей і насамперед -  спостережливість, відзначаючи 
найменші зміни в стані немовляти. Вона не забуває і про домашній затишок, 
про проблеми чоловіка, залишаючись не лише люблячою дружиною, а і його 
порадником і другом, вона постійно намагається розширити свій кругозір, 
стежить за своєю зовнішністю. За таких обставин створюється найбільш 
сприятлива сімейна атмосфера для виховання й розвитку хворої дитині [5]. 
Багато матерів здійснюють буквально подвиги, домагаючись успіхів у розвитку 
своїх дітей із відхиленнями в розвитку. У їхніх руках і неможливе стає 
можливим. Вони, маючи хвору дитину, уміють зберегти душевну рівновагу, 
віру в можливість досягнення позитивних результатів у розвитку дитини. Ці 
мужні жінки, не приховуючи труднощів, щедро діляться своїм досвідом, 
знаннями, інформацією. Вони своєю подвижницькою діяльністю вселяють 
бадьорість и енергію у всіх тих, кого спіткало нещастя. Обмін таким досвідом 
дуже важливий тому, що допомагає батькам дитини з особливостями розвитку 
швидко знайти свої способи взаємодії з малюком і догляду за ним, 
налагодженню взаємної прив’язаності й любові (коли дитину її оточення 
просто любить, вона не зосереджується на тому факті, що відрізняється від 
більшості дітей).

Об'єднання матерів у групи взаємодопомоги мають величезний потенціал, 
сприяють розширенню соціальних контактів родин. Батьківські організації та 
групи особливо важливі в тих ситуаціях, коли в родини недостатньо 
спілкування з родичами, друзями, колегами. Для подолання кризової ситуації в 
сім ї, яка виховує дитину з відхиленнями розвитку, матері потребують 
інформації про особливості й можливості психофізичного розвитку своєї 
дитини, специфіку материнської поведінки з такою дитиною. Проводячи 
семінари, маючи школи матерів, цілком можливо організувати групи 
взаємодопомоги жінок, у межах яких вони можуть обмінюватися досвідом, 
залучити до спілкування дітей, допомагати одна одній.

Щоб зміцнити зв’язок «мати -  дитина з особливими потребами», 
необхідна допомога психолога. Вона однаково потрібна і матері, і дитині, але 
насамперед психологічної допомоги потребує мати. Психолог повинен 
допомогти їй змінити ставлення до дитини, до її розладу. Для цього матері 
необхідно подолати тиск соціальних стереотипів і переглянути своє ставлення 
до дитини, тобто не боятися його й більше довіряти самій собі. Психологічно 
підготовлена матір легше приймає ситуацію своєї дитини й допоможе їй 
адаптуватись у суспільстві.

Висновки. Щастя в родині, де росте дитина з відхиленням у розвитку, 
перемежовується з почуттям тривоги й побоюваннями за хвору дитину, за її 
майбутнє. Насправді, стрес від інвалідності дитини переживають більше її 
батьки, ніж вона сама: дітям нема з чим порівнювати, вони ніколи ще не 
будували планів на своє майбутнє -  вони просто живуть і радіють кожному 
дню, як уміють.

Вагомими факторами, які впливають на формування особистісних 
характеристик матері, є: сприйняття жінкою особливостей своєї дитини й
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почуття, які при цьому виникають; невідповідність соціальним і власним 
очікування щодо дитини; психологічний потенціал сімейної групи, тоб і о 
наявність чи відсутність у сім 'ї стратегій і ресурсів подолання кризових 
ситуацій.

Переважаючими типами ставлення матері до дитини з особливостями м 
розвитку є авторитарна гіперсоціалізація, приписування дитині соціальної II 
особистісної неспроможності, тобто інфантилізація, емоційне відкидання як 
«маленької невдахи», яка через свої особливості мало чого досягне в житті. Чі 
зростанням ступеня відхилень у розвитку спостерігається тенденція або до 
відкидання, або до інфантилізації і симбіотичних стосунків з дитиною.

В емоційній сфері жінок переважає високий рівень особистісної тривоги. 
Цей стан постійно супроводжує жінку й може спричинити розвиток неврозу. 
Якщо матерям здорових дітей загалом притаманні хороший настрій і 
самопочуття, комунікабельність, високий життєвий тонус, то в матерів, які 
виховують особливих діток, переважає низький рівень контактів, мінорішіі 
настрій, невпевненість у собі, самотність. Цим жінкам украй необхіднії 
психологічна допомога -  насамперед в усвідомленні матір’ю й прийнятті 
ситуації своєї дитини. Жінкам необхідно допомогти розширити горизонти їх 
життєдіяльності, жити, по можливості, повноцінним життям, вміти 
переключатися на інші значущі інтереси. Тоді буде легше допомогти їм у 
вихованні своєї дитини. Активна позиція матері, її віра в дитину та позитивнії 
налаштованість, самоактуалізація в різних сферах життя, а також усестороння 
підтримка з боку сім’ї та найближчого оточення, громадських і релігійних 
організацій, ранній медико-психологічний та педагогічний супровід і 
невід’ємними складовими процесу інтеграції дитини з особливими потребами н 
суспільство. Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо и 
розробленні мультифакторного підходу стосовно допомоги сім’ям, у яких 
виховуються діти з особливостями в розвитку.
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КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

УДК 159.9 + 614.23 Вікторія Горбунова, Віталій Климчук

ФАХІВЦІ У СФЕРІ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Метою статті с аналіз досвіду підготовки фахівців у  сфері психічного здоров '« г 
Великобританії. Установлюється коло та спеціалізація фахівців, залучених до діяльності г 
цій сфері, вивчаються межі їх компетенції. Аналізується законодавча регуляція та рот, 
професійних об'єднань у процесі підготовки та подальшої практичної діяльності фахівців.

К лю чові слова: психічне здоров’я, клінічна психологія, психотерапія, межі
компетентності.

ТЬе аіт о (  іке агіісіе із іо апаїуге іке ехрегіепсе о /  ес/исаііоп ш иез апсі Іе$аІ/гатетігк 
/о г  тепіаі кеаіік рт/еззіопаїх іп Сгеаі Вгіїаіп. Турез о /  тепіаі кеаіік ргасіИіопеп аті 
зресіаіііаііоп о{ ікет аге сіе.чтіЬесі. Тке гециіаііоп о /  ікеігз июгк апсі есіисаііоп Ьу Іак  сипі 
рго/ехзіопаї аззосіаііопз аге апа!у:ес/.

Кеу когеїз: тепіаі кеаіік, сііпісаі рзускоіо^у, рзускоікегару, Іке Ьоипсіагіех о/ 
сотреіепсе.

Актуальність дослідження. Україна переживає нелегкі випробування, 
основні причини яких -  реальна та інформаційна війна з їх наслідками. Людські 
втрати і травми, вимушені переселення, постійний стрес через хвилювання ш 
життя та здоров’я близьких і рідних загострюють наше усвідомлення 
важливості підтримки і відновлення психічного здоров’я нації.

Утім, посттравматичні розлади, проблеми адаптації та потреби 
психологічного захисту, насправді, є лише вершинами айсберга, які з’явились 
на видноколі через пережиті українцями стреси та неготовність фахівці» 
відповісти на ці виклики. Вирішення потребують й інші проблеми психічного 
здоров’я, зокрема йдеться про тривожні розлади широкого спектру, депресії, 
залежності від психоактивних речовин та інше. Так, за даними Всесвітньої 
організації охорони здоров’я на 2013 р. (останні наявні в базі ВООЗ на цей 
момент) Україна є третьою країною в Європі за поширеністю психічних 
розладів. Йдеться про те, що понад 4,5% відсотка населення мають офіційно 
встановлений діагноз. З огляду на події минулих років, складнощі обліку, а 
також традиційні побоювання населення звертатися за допомогою до фахівців у 
сфері психічного здоров'я, можна припустити, що цей відсоток є значно 
більшим.

Шляхом вирішення згаданих проблем є розробка та впровадження якісної 
сучасної, такої, що відповідає міжнародним стандартам, програми розвитку 
усієї сфери охорони психічного здоров’я. Звісно, що основним її компонентом і 
фахівці високої кваліфікації. Це спеціалісти лікарського фаху, зокрема 
психіатри, неврологи; так і немедичні працівники -  клінічні психологи, 
психологи системи освіти, соціальні педагоги, реабілітологи, медичні сестри
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тощо. Другий компонент -  ефективна система координації взаємодії таких 
фахівців, яка базується на чіткому розподілі обов’язків та компетенцій. Третій 
компонент -  науково-дослідна інфраструктура, яка дозволяє здійснювати 
активний пошук ефективних методів діагностики, реабілітації, психотерапії, 
лікування та відсіювати сумнівні.

Зауважимо, що будь-які реформи, і, звісно,ті, надважливі, які охоплюють 
сфери освіти й охорони здоров’я, мають бути ретельно зваженими, 
розроблятись з урахуванням успішного досвіду та помилок як власних, так і 
інших країн. Тож, міркуючи над розвитком системи охорони психічного 
здоров’я в Україні, варто звернутись до напрацювань провідних країн світу, 
ознайомитись з колом фахівців, вивчити межі їх компетенції та особливості 
взаємодії, уважно та критично проаналізувати освітні моделі та саму специфіку 
професійної підготовки, дослідити роль фахових об’єднань у оцінюванні знань 
та компетенцій, вивчити наявні процедури сертифікації, акредитації та 
ліцензування, ознайомитись із законодавчою регуляцією діяльності.

Метою статті є аналіз досвіду підготовки фахівців у сфері психічного 
здоров’я у Великобританії з метою стимуляції процесів розвитку цієї сфери в 
Україні.

Виклад основного матеріалу. Фахівці у  сфері психічного здоров 'я та 
межі їх компетенції. Фахівцями у сфері психічного здоров’я традиційно 
називають працівників медичних та інших соціальних, державних та 
недержавних установ чиї зусилля спрямовані на профілактику і лікування 
психічних розладів та психологічних проблем, а також на покращення 
психічного добробуту людей, сімей та громад загалом.

Традиційно в різних країнах була побудована та розвивалась своя власна 
система підготовки, діяльності та взаємодії таких фахівців. Однак сучасні 
тенденції світового розвитку, зокрема прозорість європейських кордонів, а 
також набуття англійською мовою статусу універсального інструменту 
фахового спілкування,призвели до взаємних впливів та трансформацій, 
активних запозичень та перманентного перегляду ефективності систем охорони 
психічного здоров’я. На особливу увагу тут заслуговує саме Великобританія як 
країна, у якій за останнє десятиліття здійснилися кардинальні реформи, базовані 
на даних маси наукових та економічних досліджень ролі психічного здоров’я, 
методів психологічної допомоги і стратегій підготовки та взаємодії фахівців.

Відповідно до актуальної у Великобританії Стандарної класифікації 
професій (Зіапсіагсі Оссираііопаї СІа^ііїсаПоп) [10] 2010 року, на території 
країни працює ціла низка фахівців, що мають стосунок до вирішення проблем 
психічного здоров’я. Перша група таких фахівців класифікується як медичні 
працівники (ЬеаІіЬ ргоГеззіопаїї). Сюди належать, зокрема, психіатри, лікарі 
загальної практики (тесіісаі ргасіігіопегз), консультанти (соипзеїіогз), а також і 
психологи: клінічні, освітні, судові (сііпісаі, есіисаііопаї, ґогепзіс р§усЬо1о§ізІ5). 
До другої групи входять так звані фахівці у сфері терапії (іЬегару ргоґеззіопаїз), 
йдеться про широке коло психотерапевтів, серед яких виділяють аналітичних 
терапевтів (апаїуіісаі іЬегарізІз), поведінкових, когнітивних терапевтів
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(ЬеЬауіоигаІ, с о § п і і і у є  іЬегарізІз), драматерапевтів (сігатаїЬегарізІз) тощо. Також 
сюди відносять ерготерапевтів (оссираііопаї іЬегарізІз) та мовних терапевті и 
(зреесЬ апсі 1ап§иа§е іЬегарізІз). Третя група фахівців -  медичні сестри (пигзіпу 
ргоґеззіопаїз), зокрема сестри, що спеціалізуються на психічному здоров’ї 
(тепіаі ЬеаІгЬ пигзез). Четверта група об’єднує фахівців зі сфери забезпечення 
добробуту (шеІГаге ргоґеззіопаїз), серед яких психічним здоров'ям опікуються 
безпосередньо соціальні працівники, а також інші підтримуючі працівники 
(зиррогі \уогкегз).

Зауважимо, що відповідно до положень Акта про психічне здоров'я 
(Мепіаі НеаІіЬ Асі) [5, 6] від 2007 року, розуміння медичної терапії (тесіісаі 
Ігеаїтепі) у Великобританії не обмежується лікуванням медикаментами та 
включає медсестринський догляд, психологічні інтервенції, підтримку, 
реабілітацію та загальну турботу, основна мета яких — сприяти покращенню та 
зміні психічних, розумових і соціальних здібностей людей у напрямі їх руху до 
нормального життя в спільноті.

Першими фахівцями, до яких звертаються особи із психічними розладами 
та психологічними проблемами у Великобританії, є переважно лікарі загальної 
практики. їхня основне завдання -  первинна діагностика та переспрямування до 
відповідних фахівців. Далі йдеться вже про роботу фахівців у сфері психічною 
здоров’я, які мають відповідні спеціалізації. Частими є направлення до фахівців, 
які мають право скерування на примусове лікування. Ця група фахівців, 
відповідно до Акта 2007 року, поділяється на офіційних або відповідальних 
клініцистів (арргоуссі сііпісіап / гезропзіЬІе сііпісіап) та офіційних професіоналів 
у сфері психічного здоров’я (арргоуесі тепіаі ЬеаІіЬ ргоґеззіопаї).

До кола останніх входять соціальні працівники, медсестри, психологи, 
ерготерапевти, які власне і забезпечують усі види втручань, пов’язаних з новим 
розумінням медичної терапії. Вони здійснюють інтерв’ювання, визначають 
потреби, накреслюють план та власне здійснюють психологічну, соціальну, 
фізіотерапевтичну абілітацію та реабілітацію, виконують функції медіаторі» 
між пацієнтами та власне лікарями.

Законодавча регуляція діяльності фахівців, вимоги до освіти та питання 
ліцензування. Передусім варто зазначити, що у цій країні діє три різні 
юрисдикції: Англія та Вельс, Північна Ірландія та Шотландія, і кожна з них маг 
власне законодавство, у тому числі у сфері охорони психічного здоров’я.

Перший документ, який ми розглянемо — це «Акт про психічне здоров я 
2007» (Мепіаі НеаІіЬ Асі 2007), Англія та Вельс [6]. Цей документ регулнн 
можливість направлення осіб із психічними розладами на примусове лікування 
до клініки, з метою убезпечення їх самих, або захисту оточуючих. Подібний 
Акт існує в Шотландії, з останньою редакцією 2015 року (Мепіаі НеаІІІі 
(Зсоїіаші) Асі 2015) [3], який додаткового розглядає питання кримінальних 
випадків за участі осіб із психічними розладами та права постраждалих. Також 
«Акт...» визначає перелік фахівців, які мають право робити таке скерування, 
Передусім, зазначається, що конкретних фахівців схвалюють місцеві соціальні
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служби, однак національні служби можуть також визначати умови такого 
схвалення, а також курси, які мають пройти такі фахівці.

«Акт про психічне здоров’я (Пацієнти у громаді) 1995» (Мепіаі НеаІіЬ 
(Раїіепіз іп іЬе Сотяшпііу) Асі 1995) доповнює попередній акт і визначає 
забезпечення пацієнтів із психічними розладами після їхньої виписки зі 
стаціонарної клініки (Англія, Вельс), умови надання допомоги їм у громадах 
(Шотландія) [2].

«Оцінка психічного здоров’я 2010» (Мепіаі НеаІіЬ (\¥а1ез) Меазиге 2010) 
(Вельс) — документ, спрямований на забезпечення роботи первинних служб 
підтримки психічного здоров’я (ргітагу тепіаі ЬеаІіЬ зиррогі зегуісез) (оцінка 
психічного здоров’я та дії щодо відповідного скерування пацієнтів), 
координацію та планування вторинних служб психічного здоров’я та оцінку 
потреб їхніх користувачів [4]. Окремим документом визначається, хто може 
здійснювати оцінку й скерування в первинних службах підтримки психічного 
здоров’я (ТЬе Мепіаі НеаІіЬ (Ргітагу Саге Кеґеггаїз апсі ЕІІіпЬІІІіу Іо Сопсіисі 
Ргітагу Мепіаі НеаІІІі Аззеззтепіз) (\Уа1ез) Ке§и1аІіопз 2012) [11]: ця особа має 
бути кваліфікованим зареєстрованим соціальним працівником (у Саге Соипсії 
ґог \¥а1ез або НеаІіЬ апсі Саге Ргоґеззіопз Соипсії); медичною сестрою/братом 
першого або другого рівня, що спеціалізується у психічному здоров’ї або 
порушеннях пізнавальної сфери (зареєстрованими відповідно до Мигзіп§ апсі 
Місішіґегу Огсіег 2001) [8]; практикуючим психологом, медиком або
ерготерапевтом (зареєстрованим відповідно до НеаІіЬ Ргоґеззіопз Огсіег 2001) 
[1]; і при цьому цей фахівець має задовольняти вимоги локальних партнерів у 
сфері психічного здоров’я щодо досвіду, навичок та навчання.

Стратегічним документом, що визначає політику Великобританії щодо 
реформи системи підтримки психічного здоров’я, є «Немає здоров’я без 
психічного здоров’я: міжурядова стратегія щодо психічного здоров’я будь- 
якого віку» (N0 НеаІіЬ \УііЬоиІ Мепіаі НеаІіЬ: А Сгозз-Соуегптепі Мепіаі НеаІіЬ 
Оиісотез 8ігаІе§у ґог Реоріе оґ А11 А§ез) від 2011 року [7]. Цей документ 
спрямований на вирівнювання якості підтримки фізичного й психічного 
здоров я, на підвищення результативності допомоги при психічних розладах та 
покращення доступу до служб і сервісів, які надають цю допомогу на різних 
рівнях. Додатками до стратегії є такі документи: «Забезпечення кращих 
результатів у сфері психічного здоров’я» (Ве1іуегіп§ Вейег Мепіаі Неаіііі 
Оиісотез), Економічне обгрунтування для покращення ефективності і якості у 
сфері психічного здорові]я (ТЬе Есопошіс Сазе ґог Ітргоуіпц ЕґГісіепсу апсі 
Оиаіііу іп Мепіаі НеаІіЬ), «Оцінка впливу» (Ітрасі Аззеззтепі), «Аналіз впливу 
з точки зору рівності» (Апаїузіз оґ іЬе Ітрасі оп Ециаіііу) та «Аналіз впливу з 
точки зору рівності -  доказова база» (Апаїузіз оґ іЬе Ітрасі оп Еяиаіііу -  
Еуісіепсе Ьазе), «Розмовні терапії: 4-річний план дій» (Таїкіпц ТЬегаріез: А ґоиг 
Уеаг ріал оґасііоп), «Розмовні терапії: оцінка впливу» (Та1кіп§ ТЬегаріез: Ітрасі 
Аззеззтепі), «Розмовні терапії: аналіз впливу з точки зору рівності» (Таїкіп^ 
ТЬегаріез: Апаїузіз оґіЬе Ітрасі оп Ециаіііу).
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Варто звернути увагу на останні документи, які стосуються «розмовних 
терапій», або, як зазначено у їхньому тексті, «психологічних терапії». Їхньої 
метою є сприяння розвитку сервісів, які пропонують лікування депресій і 
тривожних розладів, схвалене Національним Інститутом Майстерності у сфері 
Здоров'я та Піклування ( іЬе ІЧаїіопаї Іпкіііиіе Гог НеаІіЬ апсі Саге Ехсеїіепсс, 
№СЕ). Ц им  документом посвідчується, що уряд визнає роль психологічних 
терапій для лікування таких розладів, та формується програма «Покращення 
доступу до психологічних терапій» (іЬе Ітргоуіп§ А ссє88 іо РзусЬо1о§іса1 
ТЬегаріез, ІАРТ), включно із виділенням коштів на підготовку терапевтів, що 
спеціалізуються у модальностях, рекомендованих ИІСЕ для лікування вказаних 
розладів.

Сама організація №СЕ є незалежною від уряду структурою, основним 
завданням якої є створення керівництв, рекомендацій у сфері охорони здоров’я 
та піклування. М СЕ сертифікована як якісний провайдер інформації про 
здоров’я та соціальне піклування «Інформаційним стандартом» (ТЬе ІпГогтаїіоп 
8іапс1агс1). Це засвідчує, що М СЕ має усі необхідні процеси і системи, які 
забезпечують відповідність її інформації жорстким критеріям якості, і їй 
можуть довіряти пацієнти, фахівці та громадськість.

Також існує окремий документ «Попередження суіцидів у Англії: між
урядова стратегія для збереження життів» ( Р г є у є п і і п §  яиісісіе іп Еп§Іапсі: Л  

сго88-§оуегптепІ оиісотез 8ІгаІе§у Іо зауе Ііуев, 2012) [9]. У документі 
визначаються ключові сфери для дій, напрямки дій урядових департаментів, 
узагальнюються дані щодо груп ризику, ефективних інтервенцій, а також 
ресурси щодо підтримки локальних дій.

Що стосується питань ліцензування, то у Великобританії діє «Положення 
щодо професій про здоров’я» (ТЬе НеаІіЬ Ргоґеззіопз Огсіег 2001) [1], яким 
визначається, що фахівці у цій сфері повинні бути зареєстровані у Раді і 
професій у сфері здоров’я та піклування (ТЬе НеаІіЬ апсі Саге Ргоґе88Іопм 
Соипсії, НСРС), яка, своєю чергою, має комітет з освіти і навчання (який 
визначає освітні стандарти для цих професій і реєструє освітні та навчальні 
програми, у т. ч. післядипломні).

НСРС регулює і реєструє серед інших такі професії, як арт-терапевт ти 
практикуючий психолог. Кожен, хто хоче офіційно працювати за цими 
професіями, повинен зареєструватися в Раді (інакше ризикує штрафом у розмірі 
5000 фунтів стерлінгів). До професій арт-терапевта відносять: арт-
психотерапевт (Агі рзусЬоіЬегарізІ), арт-терапевт (Агі іЬегаріяІ), драматерапсві 
(ОгатаіЬегарІ8І), музичний терапевт (Мизіс іЬегарізІ). Практикуючий психолог 
може бути: зареєстрованим психологом (Ке§І8Іегес1 рзусЬоІодізІ), клінічним 
психологом (Сііпісаі рзусЬоІодізІ), консультуючим психологом (СоипкеІІіпу 
р8усЬо1о§І8І), освітнім психологом (Есіисаііопаї ряусЬоІо^ікІ), судовим 
психологом (Рогепвіс р8усЬо1о§І8І), психологом у сфері здоров’я (НеаІІІі 
р8усЬо1о§І8І), професійним психологом (Оссираііопаї ряусЬоІо^івІ), спортивним 
психологом (Зрогі апсі ехегсіве ркусЬоІо^ікІ).
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Крім того, НСРС офіційно визнає стандарти й вимоги громадських 
об’єднань психологів та арт-терапевтів: Британської психологічної спільноти 
(ВгіїізЬ Р$усЬо1о§іса1 Зосіеіу), Асоціації освітніх психологів (Аззосіаііоп оГ 
Есіисаііопаї Р5усЬо1о§і$Із), Британської асоціації арт-терапевтів (ВгіІізЬ 
Аззосіаііоп оґ Агі ТЬегарІ8І8), Британської асоціації драматерапевтів (ВгіІікЬ 
Аввосіаііоп оґ ОгашаїЬегарізІз), Британської асоціації музичної терапії (ВгіІізЬ 
Аззосіаііоп ґог Мизіс ТЬегару).

Цікавими є відповідні визначення НСРС, а саме: здобувач якого 
освітнього рівня яким фахівцем може працювати. Так, наприклад, маючи рівень 
бакалавра, можна працювати, соціальним працівником (у Англії), щоб 
працювати арт-терапевтом, слід мати мінімум рівень магістра з відповідного 
фаху. Так само магістерський ступінь повинен мати судовий психолог, 
психолог у сфері здоров’я, професійний психолог, спортивний психолог, маючи 
крім того визнання (посвідчення) від Британської психологічної спільноти. 
Щодо клінічного та консультуючого психолога, то за цими фахами можуть 
працювати лише той, хто завершив професійний докторат (або здобув 
еквівалентну докторату освіту).

Висновки. Зміни у законодавчій регуляції та системі підготовки фахівців, 
розробки схем їх взаємодії, впровадження програм покращення доступу до 
психотерапії у Великобританії стимулювалося науковими психологічним та 
економічними дослідженнями, результати яких засвідчили: втрати на
психологічному добробуті населення та економічні втрати країни від зниження 
психічного здоров’я громадян є величезними, і інвестування у якісні реформи 
системи підтримки психічного здоров’я є як мінімум економічно вигідними. 
Іншим суттєвим фактором, який сприяв успіху таких реформ, стала довіра 
уряду до громадських професійних спільнот, їх визнано як рівноправних 
учасників процесу реформування, ліцензування, форматування стандартів 
освіти. Так само наділені довірою держави навчальні заклади, які готують 
відповідних фахівців. При цьому, самі організації і навчальні заклади є такими, 
що цінують власну фаховість, прискіпливо ставляться до перевірки 
компетентностей фахівців, створюють і самі дотримуються вимог до 
підвищення кваліфікації тощо.

Наразі зміни у системі охорони психічного здоров’я в Україні лише 
розпочинаються. І автори мають надію, що вони будуть так само ґрунтовані на 
наукових дослідженнях, економічній аналітиці, довірі до фахових спільнот та 
внутрішній вимогливості самих спільнот до освіти фахівців і їхній активній 
участі у реформах.
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УДК 159.923:616.12 Мирослава Кулеша-Лтбінець

ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ 
В ОСІБ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ

У статті описано копінг-стратегії в осіо з ішемічною хворооою ссрцн 
Визначено, що в осіб зрілого віку з ІХС переважає екстернальний покут 
контролю, а в складній життєвій ситуації вони найчастіше обирають тині 
стратегії опанування як самоконтроль, пошук соціальної підтримки, втечу 
уникнення.

Ключові слова: копінг-стратегії, ішемічна хвороба серця, дорослість, 
локус контролю.
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Кеу юогйа: соріп£ зігаїеціез, согопагу кеагі сіізеазе, асіиіікоосі, Іоси.ч «/ 
сопігої.
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Актуальність дослідження. У сучасному світі актуальним залишається 
питання збереження життя та підвищення психологічного благополуччя осіб 
працездатного віку із серцево-судинними захворюваннями.

Значні тривалі психоемоційні переживання особистості; незадоволені 
потреби в самореалізації, прив’язаності, любові та спотворення їх ієрархії; 
неспроможність висловити й пережити власні емоції; дифузна тривожність, 
депресія та ін. є чи не основними чинниками формування психосоматичної 
природи серцево-судинних захворювань. Водночас гіпоксичні зміни в серці та 
мозку призводять до складних психічних розладів, судомних нападів, 
вогнищевої неврологічної симптоматики, формування «коронарної 
особистості» загалом [7].

До групи найпоширеніших психосоматичних розладів серцево-судинної 
системи належать ішемічна хвороба серця (далі -  ІХС) як гостра (хронічна) 
дисфункція серцевого м’яза, що виникає внаслідок зменшення кровопостачання 
міокарда артеріальною кров’ю (за ВООЗ). Ускладненням цього захворювання є 
інфаркт міокарда.

На жаль, ІХС є основною причиною смертності осіб віком 45 -  65 років у 
розвинених країнах, у два рази перевищуючи показник летальності від 
онкозахворювань. Так, у структурі розповсюдженості захворювань серцево- 
судинної системи серед населення України ішемічна хвороба серця становить 
33,7% [1, с. 41].

Аналіз останніх досліджень. Науковими дослідженнями в напрямі 
кардіопсихології займалися вітчизняні й зарубіжні вчені (Б. Божук, 
М.Довженко, М. Дробижев, І. Дроздова, А. Смулевич, А. Сиркін, С. Ушенін, 
О. Хаустова, Н. Яковенко, Т. Еісіегеп, Е. Бшзеїсіогр, N. ОатеГзк та ін.); 
психологічні особливості осіб працездатного віку з ІХС вивчали В. Бабич, 
Д. Джонсон, О. Дукельський, А. Кірюхін, С. Клевслснд, Л. Лсйн, Т. Лснгер, 
А. Лисконог, Б. Михайлов, В. Петренко, Р. Росенман, А. Сіссцький, 
Н. Степанова, Є. Строкова, Р.Шевченко та ін.

На думку вчених, особи з ІХС характеризуються емоційною лабільністю, 
нетерплячістю, прагненням до конкуренції, можуть проявляти ворожість й 
упертість, прагнуть до досягнень за недостатньо визначених цілей, схильні до 
внутрішніх переживань, а прояви гніву у них не знаходять адекватного виходу 
в руховій активності [6 -8]. Як свідчить емпіричне дослідження В.Ю. Петренка, 
у хворих із ІХС (постінфарктний кардіосклероз, стабільна стенокардія напруги) 
переважають застрягаючий, тривожний, педантичний, дистимічний та 
емотивний типи акцентуацій характеру [8]. Такі особистісні якості осіб з ІХС 
можуть призвести до тривалої психоемоційної напруги, зниження самооцінки, 
формування страху невдач, конфліктності, незадоволеності життям загалом.

Виклад основних положень. Відомо, що для зниження рівня напруги 
при взаємодії зі складними життєвими ситуаціями люди застосовують копінг- 
стратегії або стратегії опанування. На думку Л. Д. Заграй, успішність 
вирішення таких ситуацій буде залежати від здатності до інтерпретації, 
розуміння ситуації, її суб'єктивної значущості та наявності у досвіді людини
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репертуару конструктивних способів опанування [3, с.3-4]. До того ж така 
форма активності є досить варіабельною, охоплює когнітивну, емоційну та 
поведінкову сфери психічного функціонування людини [2].

У попередніх дослідженнях ми з'ясували, що молодь із хронічними 
соматичними захворюваннями найчастіше використовує втечу (уникнення) як 
реакцію на складну життєву ситуацію; рідше -  прикладає зусилля для 
позитивної переоцінки ситуації та формування відповідальності за власне 
життя [5].

Опитуючи осіб з артеріальною гіпертензією, Б. С. Божук виявив, що н 
умовах стаціонарного лікування хворі застосовують непродуктивні й відносно 
продуктивні копінг-стратегії. При цьому хворі з артеріальною гіпертензію, які 
активно вирішують ті чи інші життєві проблеми, мають нижчий рівень 
особистої та ситуативної тривожності, менше потребують соціальної підтримки 
з боку оточення [3].

Ураховуючи значну поширеність ІХС серед осіб працездатного віку та 
інвалідизуючі наслідки хвороби, важливо детально досліджувати типологію 
стратегій опанування у хворих кардіологічного профілю. Тому нашою метою • 
визначення переважаючих копінг-стратегій в осіб зрілого віку з ішемічною 
хворобою серця.

Особливості стратегій опанування в осіб зрілого віку з ІХС ми 
з’ясовували в дослідженні, виконаному в рамках магістерської роботи 
Ю.С.Скидоненко [9].

Емпіричне дослідження відбувалося 2015 року на базі кардіологічного 
відділення Івано-Франківської Центральної міської клінічної лікарні. Вибірку 
(31 особа) склали хворі з різними нозологічними формами ІХ( 
(дрібновогнищевий інфаркт міокарда, крупновогнищевий інфаркт міокарди, 
нестабільна стенокардія напруги, аритмія). Середній вік досліджуваних -  58,7 
років, кількість осіб чоловічої статі -  18, жіночої -  13. Умова відбору осіб для 
дослідження -  відсутність клінічно значущих супутніх неврологічних і 
соматичних захворювань.

У роботі застосовувалися методика «Опитувальник способів 
опанування» (адаптація методики \УС0) (Т.Л. Крюков, Є.В. Куф і як), 
методика діагностики локусу контролю (Дж. Роттер), анкетування. Результати 
дослідження піддавалися кількісній та якісній обробці.

З метою виявлення ставлення осіб з ІХС до себе і своєї хвороби, а також 
рівня інтегрованості в соціальне життя, що відображає їхній загальним 
психоемоційний стан, було застосовано авторську анкету.

Аналіз результатів анкетування показав, що 6% досліджуваних, 
дізнавшись, що хтось із близьких захворів, відкладають усі справи Іі 
поспішають на допомогу; 11% опитаних не тривожаться щодо цього, адже и 
них багато інших справ; третина хворих визнають, що пригнічуються, илб 
розуміють, що хворіти в наш час -  це звичний стан речей (32%). Варгв 
зазначити, що більшість опитаних за таких обставин починають душ>
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хвилюватися (51%), що може свідчити про підвищений рівень тривожності 
вказаної категорії людей.

На погіршення роботи серцево-судинної системи впливає постійний 
контроль власних емоцій та невміння їх адекватно проявляти. Тому не дивно, 
що переважаюча більшість осіб з ІХС (65%) відповіли, що мовчки реагують на 
зауваження керівника, хоча «всередині все кипить». Проте 23% опитаних 
можуть «різко відповісти» керівнику; інші вважають, що будь-які зауваження 
керівника обгрунтовані і він завжди правий (12%).

Основною причиною захворювання, на думку 84% осіб з ІХС, є складні 
життєві ситуації, і лише 16% не поділяють цього твердження.

Характерною формою поведінки під час хвороби 45% опитаних обрали 
прохання про допомогу близьких (родичів і друзів). Частина досліджуваних 
переживає з цього приводу, але не припиняє виконувати свої службові 
обов’язки (29%), інші ж, навпаки, одразу беруть листок непрацездатності й 
купують необхідні ліки (23%). І лише один опитаний не надто переймається 
погіршенням свого стану здоров’я.

Цікавими виявилися результати дослідження переважаючого настрою 
хворих з ІХС: 35% відзначили перемінний настрій, 24% -  похмурий, 12% -  
невизначений, і лише 29% опитаних відзначили веселий настрій.

За результатами анкетування, особи зрілого віку з ІХС по-різному 
оцінюють ставлення оточення до них: позитивне ставлення відзначає 58%
опитаних; відносно позитивне ставлення (середній рівень) -  35% опитаних; 
негативне -  7% опитаних.

Хоча більше половини хворих із ІХС відмітили позитивне ставлення з 
боку оточуючих, усе ж майже всі опитані (90%) були одностайні, що їхнє життя 
за минулий рік можна сміливо характеризувати як напружене. На нашу думку, 
це також може бути спричинено сучасною політичною й економічною 
ситуацією в державі, продовженням воєнних дій на сході України.

Щодо проведення вільного часу, то 46% опитаних осіб зрілого віку з ІХС 
обирають пасивний відпочинок (перегляд телепередач, читання книг, 
споглядання природи та ін.), а 54% -  активний відпочинок, особливо подорожі, 
катання на велосипеді, прогулянки тощо.

Цікавими виявилися результати опитування хворих із ІХС щодо 
ставлення до власного здоров’я. Як показало анкетування, 46% опитаних 
«завжди» відчувають необхідність контролювати своє здоров’я, 35% відповіли 
«часто», деякі надали відповідь «іноді» (19%). Варто зазначити, що жоден з 
опитаних не відповів «рідко» або «ніколи», що свідчить про підвищену увагу 
до свого здоров’я у хворих із ІХС.

Отже, результати анкетування осіб зрілого віку з ІХС свідчать, що в їхній 
поведінці переважає лабільність настрою, підвищений інтерес до власного 
здоров’я, контроль власних емоцій та невміння адекватно реагувати на 
критичні ситуації.

Для дослідження переважаючих копінг-стратегій в осіб із ІХС ми 
використали методику «Опитувальник способів опанування» (адаптація
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методики \УС(5, автори Т.Л. Крюков, Є.В. Куфтяк), результати якої відображені 
на рис. 1.

Установлено, що в складних життєвих ситуаціях особи зрілого віку з ІХ( 
найчастіше використовують самоконтроль (високі значення -  45%, середні 
26%).

Утеча-уникненпя 

Прийняття відповідальності 

Позитивна переоцінка 

Дистанціювання 

Самоконтроль 

Планування вирішення. 

Пошук соціальної підтримки 

Конфронтаційний конінг

шаН

З

И ;

*  Високі 
значення

Середні
значення

в  Низькі 
значення

60 80 100

Рис. 1. Копінг-стратегії в осіб з ішемічною хворобою серця, 2015 р.

Стратегія опанування -  самоконтроль -  передбачає спроби знижім 
негативні переживання за рахунок цілеспрямованого стримування емоцій, 
мінімізації їх впливу на оцінку ситуації. Тобто більшість осіб з ІХС у складних 
життєвих ситуаціях прагнуть повністю контролювати свою поведінку й ні' 
дозволяють прояв власних переживань. Часто така поведінка свідчить про страх 
до саморозкриття та надмірну вимогливість до себе. Але варто зауважити, що 
використання стратегії самоконтролю часто допомагає уникати імпульсивних 
учинків.

Ще однією стратегією, яку часто обирають особи з ІХС, є пошук 
соціальної підтримки (високі значення -  29%, середні -  64%). Вона передбачаї 
спроби розв’язання проблеми за рахунок залучення зовнішніх (соціальних) 
ресурсів, пошуку інформаційної, емоційної та дієвої підтримки. Важливою 
особливістю хворих є орієнтація на взаємодію з іншими людьми з очікуванням 
від них уваги, поради, співчуття. Однак існує загроза формування залежно) 
позиції чи надмірних очікувань стосовно оточуючих. Можемо припустити, що 
переважання середніх значень вибору стратегії пошуку соціальної підтримки 
може вказувати на те, що особи з ІХС обирають таку емоційну підтримку ш 
схвалення залежно від обставин.

В опитаних хворих із ІХС домінуючою копінг-стратегією є також утечи 
(уникнення) (високі значення -  32%, середні -  54%). Тобто особи з ІХС не
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прагнуть активно долати труднощі в житті, а заперечують їх, надмірно 
фантазують, невиправдано очікуючи їх самостійного вирішення тощо. При 
цьому третина опитаних у складній ситуації можуть бути пасивними, 
нетерплячими, роздратованими, переїдати чи проявляти інші форми 
залежностей з метою зниження психоемоційної напруги лише задля уникнення 
відповідальності за результат виходу із ситуації. Хоча ця копінг-стратсгія є 
неадаптивною, в короткотерміновій перспективі і в разі гострих стресогснних 
ситуацій вона може бути доречною.

Частина опитаних хворих із ІХС використовує стратегію планування та 
вирішення проблеми (високі значення -  26%, середні -  51%), що відбувається 
за рахунок цілеспрямованого аналізу ситуації та вибору можливих варіантів 
планування власних дій. Такий спосіб подолання труднощів розглядається 
більшістю дослідників як адаптивний, що дає змогу конструктивно вирішити 
проблему. Проте зловживати ним ризиковано: це може призвести до надмірної 
раціональності, недостатньої емоційності, інтуїтивності й спонтанності в 
поведінці.

Варто відмітити, що стратегію прийняття відповідальності хворі з ІХС 
використовують залежно від ситуації (високі значення -  19%, середні -  68%, 
низькі -  13%). Тобто залежно від характеру стресової ситуації, її значення й 
наслідків, особи з ІХС будуть брати відповідальність на себе із застосуванням 
конкретних дій для її вирішення або ж заперечувати свою причетність.

Рідше хворі з ІХС використовують конфронтаційний копінг (високі 
значення -  10%, середні -  32%, низькі -  58%), що свідчить про небажання 
долати складну життєву ситуацію «будь-якою ціною». Стратегія опанування -  
позитивна переоцінка -  також слабо виражена в осіб із ІХС (високі значення -  
13%, середні -  23%, низькі -  64%). Тобто більшість хворих із ІХС не сприймає 
складну життєву ситуацію як ресурсну для особистісного розвитку.

Проте найменше особи з ІХС використовують стратегію дистанціювання 
(середні значення -  29%, низькі -  71%). Тобто вони не прагнуть емоційно і 
раціонально відгородитися від проблеми, не применшують її значення.

* Інтернальний локус 
контролю

□ Екстернальний 
локус контролю

Рис. 2. Локус контролю в осіб з ішемічною хворобою серця, 2015 р.
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Нижче наведемо результати дослідження виявлення локусу контролю 
Адже від того, як хворі з ІХС поводяться в складних життєвих ситуація, 
залежить чи є вони відповідальні за прийняття рішення.

Аналіз результатів емпіричного дослідження за методикою діагностики 
локусу контролю Дж.Роттера показав, що у 61% хворих із ІХС переважні 
екстернальний локус контролю, а в 39% -  інтернальний (рис. 2).

Тобто особи з ІХС схильні приписувати відповідальність за власне житім 
зовнішнім обставинам. Також у них можуть спостерігатися такі якості, 
як непевність у своїх можливостях, неврівноваженість, прагнення відклас і и 
реалізацію намірів на невизначений термін, тривожність, підозрілість, 
конформність та агресивність. За неможливості впливу на перебіг подій в осіб 
із зовнішнім локусом контролю переважно формується безпорадність і 
знижується пошукова активність, на відміну від осіб із внутрішнім локусом 
контролю.

Висновки. Таким чином, аналіз результатів емпіричного дослідженим 
показав, що особи зрілого віку з ішемічною хворобою серця у складних 
життєвих ситуаціях прагнуть повністю контролювати свою поведінку, 
стримуючи істинні емоції, часто є пасивними в подоланні життєвих труднощі» 
Також хворі з ІХС потребують значної емоційної підтримки (співчуття, унаї н, 
прагнення бути вислуханим, розділити з ким-небудь свої переживання тощо) 
їм складно дистанціюватися від повсякденних труднощів, а складні ж и тті! 
ситуації вони не сприймають як ресурс для особистісного розвитку.

Переважання екстернального локусу контролю в осіб із ІХС свідчить про 
схильність використовувати зовнішні ресурси для вирішення проблем, 
уникаючи відповідальності за прийняття рішень.

Перспективами дослідження є розроблення психокорекційної програми 
розвитку адаптивних копінг-стратегій в осіб з ішемічною хворобою серця, адже 
вміння адекватно реагувати на складні життєві ситуації може підвищиш 
задоволеність життям загалом.
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