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ВІТАННЯ З ЮВІЛЕЄМ!

3 грудня 2013 року Анжела Анатоліївна Бефані — кандидат психологічних 
наук, доцент кафедри соціальної та прикладної психології одеського національно
го університету імені і. і. Мечникова відмічає свій ювілей.

Вона пройшла непростий життєвий шлях. Народилася у 1938 році в місті омськ 
( Росія), пережила велику вітчизняну війну 19411945 рр. У 1961 році А. А. Бефані 
з відзнакою закінчила історичний факультет одеського державного університету, 
а в 1967 році — аспірантуру (заочне відділення) при інституті психології УРсР 
(науковий керівник — професор д. г. Елькін). У 1969 р. захистила дисертацію із 
загальної психології в одеському державному університеті й здобула перший у 
сРсР диплом кандидата психологічних наук (№ 000001).

із впевненістю можна сказати що Анжела Анатоліївна Бефані відноситься до 
тієї категорії науковців, які успішно поєднують наукову діяльність із науково
педагогічною.

стосовно наукової діяльності треба відзначити, що коло наукових інтересів 
Анже ли Анатоліївни Бефані має дуже великий спектр. Так, на початку своєї науко
вої діяльності упродовж 13 років вона на посаді старшого наукового співробітника 
територіальної науководослідницької лабораторії керувала дослідженнями соці
альних та соціальнопсихологічних факторів підвищення ефективності будівель
ного виробництва згідно із замовленнями п’яти загальносоюзних та українських 
міністерств, результати цих досліджень було успішно впроваджено на практиці.

Також з 1983 року почалася ії науковопедагогічна діяльність на кафедрі пси
хології одеського національного університету, де завідувачами кафедри були такі 
видатні вченіпсихологи як доцент Т. М. Козіна ( до 1989 року), а у подальшому про
фесор і. г. Білявський (до 2004 року) і де працювали такі вчені як В. Ф. Будіянський, 
Б. й. цуканов, В. с. подольський, і. і. геллер та ін.

Упродовж майже 15 років Анжела Анатоліївна Бефані виконувала обов’язки 
наукового секретаря кафедри, а також заступника завідувача кафедри з наукової ді
яльності, оскільки мала значущий попередній досвід науковопрактичних дослід
жень.

Анжела Анатоліївна Бефані приймала участь у багатьох науководослідницьких 
проектах кафедри. Так, у 1985 році за її участю було виконано цілий ряд дослі
джень ціннісних орієнтацій керівників середньої ланки на прикладі конфліктних 
ситуацій, які виникають під час трудової взаємодії. Вона проводила прикладні до
слідження з проблем подолання психологічних бар’єрів у персоналу організації в 
інноваційних процесах, організаційних конфліктах, адаптації особистості до ді
яльності в системі управління виробництвом і т.і.

У 1987 році ці дослідження було продовжено вивченням типових психологіч
них труднощів в управлінській діяльності керівників середньої ланки та розробле
но оптимальні шляхи їх подолання.

Її теоретичні дослідження відносяться до проблеми «особистість і ситуація» і є 
складовою частиною держбюджетної тематики кафедри.

останні наукові розробки А. А. Бефані присвячені соціальнопсихологічному 
(зокрема інноваційному) потенціалу особистості й включені до колективної моно
графії. Треба відзначити, що вона є автором 97 наукових публікацій, що також без
перечно є свідченням активної наукової та дослідницької діяльності.

Також А. А. Бефані — висококваліфікований педагог, за активною участю якого 
в одеському університеті імені і. і. Мечникова створювалась психологічна спе
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ціалізація на базі іМЕМ. Велику роль у цьому відіграли проф. і. г. Білявський, 
який був на той час завідувачем кафедри загальної та соціальної психології, проф. 
В. Є. Круглов — директор іМЕМ.

Вона розробила і методично забезпечила основні авторські курси лекцій со
ціальнопсихологічного циклу (соціальної психології, сімейної психології, управ
ління конфліктом).

як науковий керівник і член дЕК вона випустила за  20 років існування психо
логічного факультету велику кількість бакалаврів, спеціалістів і магістрів психоло
гії. під її керівництвом було підготовлено та захищено значну кількість дисертацій.

Не можна не відзначити, що характерними рисами Анжели Анатоліївни Бефані 
є її життєрадісність, якою вона заряджає всіх навколо, здатність підтримати та до
помогти у будь який час, здатність надихнути своїх студентів та колег. це скромна, 
принципова та дуже обізнана людина, яка є прикладом для наслідування для бага
тьох студентів, яким пощастило навчатися у такого кваліфікованого, доброзичли
вого та уважного педагога!

Ми бажаємо їй бадьорості, гарного самопочуття, натхнення, плідної праці у 
славетному одеському національному університеті, любові та поваги колег, сту
дентів та близьких.

співробітники психологічного відділення іМЕМ
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА ВИВЧЕННЯ 
ОСОБИСТОСТІ ПРАЦІВНИКА ОВС

стаття присвячена актуальній проблемі аналізу особистості правоохоронця в контексті 
психологічного змісту правоохоронної діяльності, який відображає засади діяльнісного 
підходу психології. Метою теоретичного аналізу є з’ясування специфіки співвіднесення 
діяльнісного та особистісного підходів до вивчення особистості працівника оВс на за
садах психологічного детермінізму.

Ключові слова: детермінізм, особистість, діяльність, працівник органів внутрішніх 
справ.

Постановка проблеми. специфічний характер правоохоронної діяльнос
ті накладає відбиток на індивідуальнопсихологічні характеристики особистості 
фахівця, що й визначає необхідність її наукового дослідження. потребують роз
криття фактори, які визначають успішність реалізації основних компонентів пра
воохоронної діяльності. Адже організація психологічного супроводження службо
вої діяльності в сучасних умовах потребує ретельних наукових досліджень самої 
особистості працівника оВс на засадах особистісного та діяльнісного підходів 
психології.

Аналіз стану досліджень. проблема дослідження основних компонентів пра
воохоронної діяльності активно розроблялася, починаючи з 70х років хх століття 
(М. В. Андреєв, В. г. Андросюк, В. л. Васильєв, А. В. дулов, В. о. Коновалова, 
Ю. В. чуфаровський, л. і. Казміренко, М. В. Костицький, А. і. папкін та ін.). Ра
зом із тим, ще недостатньо уваги приділяється комплексному теоретичному до
слідженню базових психологічних чинників успішної реалізації правоохоронної 
діяльності, що визначають загальну готовність до умов службової діяльності.

Метою статті є психологічне вивчення особистості працівника оВс в контек
сті аналізу особливостей умов його професійної діяльності. Виходячи з того, що 
право охоронна діяльність є різновидом діяльності загалом, виникає нагальна необ
хідність окреслення її психологічних характеристик.

Визначення особистісних особливостей правоохоронця має базуватися на 
безпосередньому вивченні особливостей професійної діяльності та відповідних 
індивідуальнопсихологічних якостей працівників. сучасні психологічні досліджен
ня доводять, що провідним етапом з’ясування специфічних особистісних характе
ристик фахівця є дослідження самої діяльності. Тому ми, перш за все, проаналізуємо 
зміст та сутність самого феномену діяльності, характеристику професійної діяльнос
ті, специфіку завдань та функцій правоохоронної діяльності, особливості та форми ді
яльності правоохоронця, на підставі чого зможемо вийти й на суб’єкта цієї діяльності.

© Д. О. Александров, 2013
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На думку багатьох авторів [1, 3, 5, 7, 8, 11], діяльність виступає одним з фунда
ментальних понять психології. Відтак, використання діяльнісного підходу у вивчен
ні психологічних особливостей самого суб’єкта правоохоронної діяльності, його 
якостей, характеристик та властивостей дозволяє виявити важливі закономірності 
структурних компонентів особистості працівника оВс.

Так, зокрема Немов Р. с. [14, с. 146] визначає діяльність як специфічний вид 
активності людини, спрямований на пізнання та творче перетворення оточуючого 
середовища. при цьому у своїй діяльності людина створює предмети матеріальної 
та духовної культури, використовує свої здібності, будує суспільство та ін. Без
посередньо у діяльності формується та проявляється система психічних процесів, 
станів і властивостей індивіда, адже, завдяки продуктивному характеру діяльності 
людина створює знакові системи, знаряддя впливу на себе та природу [14, с. 207
209]. отже, зрозуміло, що з психологічної точки зору й правоохоронна діяльність 
характеризується сукупністю її цілей, які породжуються суспільним життям, умо
вами існування людини, і залежать від виконуваних нею соціальних ролей, профе
сійних функцій, та, безумовно, від особливостей розвитку її індивідуальних осо
бливостей.

Засновник концептуального діяльнісного підходу леонтьєв о. М. визначав ді
яльність як вид соціальнообумовленої взаємодії цілісної особистості, суб’єкта з 
навколишнім світом, що виникає під впливом певної потреби і спрямованої на до
сягнення мети, що відповідає цій потребі, шляхом перетворення об’єктів діяльнос
ті [11].

З цього можна зробити висновок, що будьяка діяльність, в тому числі й правоо
хоронна, характеризується певною сукупністю її цілей, які й виступають найзагаль
нішими компонентами психологічної структури. як зазначає Максименко с. д., 
діяльність — це свідома активність, що виявляється в системі дій, спрямованих 
на досягнення поставленої мети [13, с. 70]. цілепокладання ж, в свою чергу, пе
редбачає наявність умов і засобів їх досягнення. Тому діяльність, будучи цілеспря
мованою, складається із сукупності дій та операцій, які детерміновані зовнішніми 
умовами та обставинами реалізації діяльності.

група вчених харкова та Москви під керівництвом леонтьєва о. М. розро
била методи структурного аналізу психічної діяльності, проводячи дослідження 
нагляднодійового мислення, процесів пам’яті, відображення та сприймання (Ана
ньев Б. г., Божовіч л. і, гальперін п. я., Запорожець А. В., Зинченко п. і., смир
нов А. А. та інші). На основі чого було розроблено загальне поняття психологічної 
структури трудової діяльності людини.

Загалом труд, за визначенням платонова К. К., є одним з основних видів 
діяльності та виступає фактором прояву, формування та розвитку психіки лю
дини [15]. В свою чергу, продовжує дану думку Клімов Є. А., основним видом 
трудової діяльності людини є соціально обумовлена, усвідомлена та цілеспря
мована предметна діяльність, головні характеристики якої властиві професійній 
діяльності [8].

В самій же структурі професійної діяльності виділяються сфери трудової ді
яльності, які одержали назву професій (які, в подальшому також поділяються на 
фахові напрями, спеціалізації тощо). це є досить важливим для нас проміжним 
висновком, адже ми не маємо на меті заглиблюватися у якийсь окремий фахо
вий напрям правоохоронної діяльності, або намагатися осягнути неосяжне, дослі
джуючи загалом всі наявні галузі. Наше завдання — виявити найсуттєвіші типові 
структурні компоненти особистості працівника оВс, які б визначали його осо
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бливі відмінності від інших суб’єктів діяльності та могли б успішно екстраполю
ватися на всіх працівників правоохоронних органів, незалежно від їхнього фахо
вого напряму (адже «фах» — це лише вид занять у рамках однієї професії [15]).

Виходячи з зазначеного, слід зупинитись на самому понятті професії в спеці
альній психологічній літературі, адже саме ця категорія розкриває основну суть 
професійної діяльності правоохоронця. На теперішній час існує багато ра
курсів розуміння поняття «професія». Так, Клімов Є. А. наголошує на двох її 
аспектах: а) професія — сукупність усіх людей, зайнятих даним видом праці; б) 
професія — це система знань, вмінь та навичок, властивих певній людині [7, 
с.  109]. гуревич К. М. визначає професію також у двох аспектах: а) як дов
готривалий комплекс трудових обов’язків; б) як певну об’єктивну та повністю 
регламентовану організацію дій особистості [3, с. 1719]. В свою чергу плато
нов К. К., під професією розуміє трудову діяльність, яка потребує певної підго
товки та є засобом існування людини, а також основним родом занять чи трудової 
діяльності, для виконання якої працівник повинен мати певний комплекс тео
ретичних знань та практичних навичок, а також необхідні фізичні та морально
психологічні якості [15].

як ми бачимо навіть з наведених прикладів, перелічені ракурси визначень 
розкривають соціальну, економічну, правову та психологічну сутність поняття 
професії як складного багатозначного явища, що обумовлює професійну діяльність 
працівника оВс. отже, по мірі занурення людини у певну професію в процесі 
праці, трудова діяльність набуває статусу професійної. саму ж професійну діяль
ність, за словами ломова Б. Ф., слід розуміти як рід трудової діяльності людини, 
яка володіє комплексом спеціальних теоретичних та практичних навичок, що на
буті внаслідок спеціальної підготовки, досвіду праці [12, с. 155].

Таким чином, структура професійної діяльності працівника оВс складається 
із взаємодії самого суб’єкта праці з її предметом за допомогою знарядь, що і ви
значає динамічний структурний зміст правоохоронної діяльності. структурність 
діяльності є її внутрішньою організацією, яка виступає у якості системоутворюю
чого елемента структури особистості професіонала. стабільність функціонування 
структурних компонентів у їхній взаємодії з самими об’єктами визначає відповід
ну детермінованість, що й дає можливість виявлення типових, а відтак і закономір
них для певної професії функцій, завдань, операцій та дій, які зумовлюють, в свою 
чергу, типову сукупність професійно значущих якостей, знань, вмінь та навичок 
особистості правоохоронця.

саме тому для визначення сукупності професійно значущих якостей праців
ника оВс, необхідним є виявлення психологічної структури правоохоронної ді
яльності. для цього необхідно розкрити структуру цієї діяльності та висвітлити 
найсуттєвіші її сторони, притаманні всім фаховим напрямам. Таким чином, слід 
виокремлювати в структурі професійної діяльності правоохоронця: мету, умови, 
особливості об’єкта і засобів, шляхи досягнення мети діяльності. Завдяки цьому 
виникає можливість встановлення більш значимих, постійних та необхідних пси
хологічних чинників в структурі особистості фахівця, на підставі чого стає можли
вим пізнання й самого суб’єкта професійної діяльності.

Звертаючись до робіт Ананьєва Б. г. [1], в структурі діяльності він виділяв такі 
її складові, як праця, пізнання та спілкування, поліваріативність комбінацій яких та 
співвідношення ступенів взаємної виразності і насиченості й визначає відмінність 
та специфіку всіх видів професійної діяльності. окрім того, професійній діяльнос
ті правоохоронця притаманні ще й такі якості, як активність, цілеспрямованість, 
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що також має враховуватися при визначенні психологічної структури конкретного 
виду професійної діяльності.

Наступним кроком нашого дослідження стає перехід до аналізу безпосеред
ньо правоохоронного напряму професійної діяльності. Загальновідомо, що перші 
спроби емпіричного вивчення вітчизняними науковцями правоохоронної діяль
ності почалися ще в 20х роках хх століття, і полягали у розробці психограми 
слідчого [10]. справа в тім, що традиційно саме слідча діяльність асоціювалася із 
квінтесенцією правоохоронної діяльності, адже панувала хибна думка, що це єди
ний фаховий напрям діяльності, який потребує специфічних якостей працівника. 
Всі ж інші напрями, які займаються загальними функціями охорони громадсько
го порядку, не потребували спеціальної уваги. Така традиція виокремлення лише 
слідчої із всього кола різновидів правоохоронної діяльності зберігалася майже до 
кінця хх століття.

Зокрема, психологію слідчої діяльності досліджував дулов А. В. в контексті 
основних форм діяльності в судовій психології [4]. У розгорнутому вигляді провід
ні характеристики діяльності слідчого в своїх роботах висвітлював Ратинов А. Р. 
при аналізі окремих видів слідчої діяльності [16]. приділяла уваги цій проблемі й 
Коновалова В. о., коли визначала чинники психологічної специфіки слідчої і су
дової діяльності, знання і дослідження яких сприяє розумінню її у всій складності 
і повноті [9]. Так само й Васильєв В. л. намагався скласти професіограму слід
чого працівника [2], яка хоча й відбивала ряд об’єктивних особливостей слідчої 
діяльності та узагальнювала багато її важливих складових компонентів, проте, за
лишилася неповною, адже не враховувала загальнопрофесійні особливості право
охоронної діяльності у цілому.

Звісно, окрім дослідження діяльності слідчого, у 70х рр. минулого століття 
робилися також окремі спроби торкнутися й інших фахових напрямів, однак, окрім 
намагання Кітова А. і. проаналізувати діяльність керівника оВс [6], поширення 
такі дослідження не набули.

подібна стагнація була зумовлена наперед невірним рішенням досліджувати 
якийсь окремий фаховий напрям правоохоронної діяльності без попереднього її 
комплексного вивчення. Адже слід йти від загального до окремого, і спершу до
слідити цілком психологічну сутність професії, а вже потім переходити до приват
них фахових напрямів. хоча, не можна не визнати, що сама спроба психологічного 
опису професії навіть того ж самого слідчого продемонструвала принципову мож
ливість подібних досліджень.

і лише наприкінці 90х рр. минулого століття групою вітчизняних науковців 
(Юхновець г. о., Казміренко л. і., Андросюк В. г., Александров д. о. та ін.) На
ціональної академії внутрішніх справ (на той час Української академії внутріш
ніх справ) було розпочато комплексне наукове дослідження за темою: «Розробка 
професіограм та кваліфікаційних характеристик деяких категорій фахівців МВс 
України» на підставі п. 7.12.3 Комплексної програми кадрового забезпечення 
оперативнослужбової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ, вну
трішніх військ МВс України на 19962000 роки від 22.12.1995 р., а потім — згідно 
з розпорядженням МВс України від 13.02.1996 р., № 30, рішеннями нарад керів
ництва Міністерства внутрішніх справ України від 31.03.1997 р. та 23.06.1997 р.

На першому етапі науковцями НАВс (УАВс) вивчалися зміст та умови профе
сійної діяльності, її професійнопсихологічні чинники, професійноважливі якості 
фахівців кримінальної міліції, слідства, міліції громадської безпеки та спеціальних 
підрозділів міст Києва, харкова, львова. обсяг кожної вибірки сягав близько 660 
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працівників при стажі на посаді понад три роки. Результати доповідали керівни
цтву Міністерства внутрішніх справ України (вих. № 478\УА від 15.03.1996 р.) та 
одержали позитивну оцінку. Метою другого та третього етапу дослідження була 
розробка професіограми фахівця оперуповноваженого карного розшуку та слід
ства (вих. № 222м від 29.07.97 р.; № НА\205м від 6.05.98 р.). додатково проведено 
експериментальне впровадження та авторське супроводження професіограми і ме
тодики психологопсихофізіологічного відбору фахівців карного розшуку та слід
ства гУ МВс України дозволило запропонувати проект «Методики професійно
психологічного відбору кандидатів на службу в органи внутрішніх справ (слідство, 
карний розшук)».

У подальшому зазначена науководослідна робота проводиться й по теперішній 
час в межах програми на рівні дисертаційних досліджень. Зокрема, були розробле
ні професіограми експертівкриміналістів, працівників патрульної служби міліції, 
державної автоінспекції, дільничних інспекторів міліції, спеціальних підрозділів 
швидкого реагування, державної служби охорони, працівників інтерполу тощо 
(Тимошенко Ю. п., Корнєв о. М., Каверін о. В., Кретчак о. М., Запорожцева г. Є. 
та інші).

В контексті ж нашого дослідження ми не станемо заглиблюватись у професіо
графію, адже визначення сутнісних професійнозначущих якостей та психологіч
них особливостей правоохоронця не потребує виявлення психологічної структури 
правоохоронної діяльності у всьому її розмаїтті. для цього слід з’ясовувати клю
чові особистісні якості, що визначають успішність адаптації працівника оВс до 
професійної діяльності.

Загалом, так званий «людський фактор», на думку іванової о. М. [5, с. 48], 
слід розглядати як складне динамічне утворення, що функціонує за рахунок 
взаємодії соціальних, психологічних та психофізіологічних регуляторів ді
яльності суб’єкта праці, яким в нашому випадку є правоохоронець, що виступає в 
цій системі в якості головного, регулюючого та оціночного компоненту діяльності. 
Не станемо занурюватися у всі типи професій, адже це виходить за межи нашого 
дослідження працівника оВс, а зупинимось через соціономічну сутність право
охоронної діяльності саме на характеристиці особливостей, притаманних профе
сіям типу «людиналюдина».

як зазначав Клімов Є. А., представники професії типу «людиналюдина» по
винні бути наділені здібностями активно управляти іншими людьми та стосунка
ми, групами, колективом, суспільством, виховувати людей, виконуючи корисні дії 
по обслуговуванню різних потреб людей в процесі контактної взаємодії з ними. 
при цьому в процесі такої діяльності, задовольняються її соціальні, матеріальні та 
духовні потреби [7, с. 130131].

Виконавчий бік праці для професії «людиналюдина» має власні особливості, 
що полягають у комунікативності, як провідного так би мовити, «засобу виробни
цтва». специфічною особливістю цих професій є досконале володіння засо
бами вербального та невербального спілкування та навичками контактної вза
ємодії. цілий ряд професій типу «людиналюдина» вимагає від працівника певного 
рівня точності та координації професійних дій. прикладом цього виступають дії 
оперуповноваженого при здійсненні оперативнорозшукових заходів, або слідчого 
під час допиту.

Аналогічною характеристикою комунікативної діяльності виступає й вміння 
активно встановлювати психологічний контакт та довірчі відносини, здатність 
спілкуватися з різними категоріями населення у відповідності до моральних та 
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юридичних норм суспільства [4]. Відтак, як ми бачимо з наведених характерис
тик, протипоказанням до соціономічних професій даного типу є інтровертована 
замкненість, суттєві дефекти мовлення, нервовопсихічна та емоційна нестійкість.

як видно із зазначеного, правоохоронна діяльність є класичним прикладом 
типу професії «людиналюдина», тому що основним її завданням є забезпечення 
правопорядку, як актуальної соціальної потреби населення. при цьому дана діяль
ність відбувається в процесі активної взаємодії з людьми, а саме спілкування стає 
одним з провідних засобів досягнення професійно значущих службових завдань. 
основним предметом правоохоронної діяльності, в загальному розумінні, є здій
снення ефективного впливу на громадян з метою дотримання ними соціальних 
і, перш за все, правових норм, а також забезпечення їхньої особистої безпеки від 
посягань шляхом активної протидії протиправним проявам тощо.

Узагальнюючи погляди вітчизняних дослідників, випливає розуміння особис
тості як індивіда — суб’єкта соціальних відносин та свідомої діяльності, що набу
ває так званої системної якості в умовах входження індивіда у суспільні відносини 
та виконання спільної діяльності й спілкування з іншими людьми. Можна зрозумі
ти, що аналіз особистості працівника оВс повинен починатися з вивчення функ
ції її професійної діяльності в системі суспільних відносин та системі взаємодії в 
тому соціальному контексті, в який ця людина включена. для цього слід вивчати 
роль, функції і динаміку сенсорних, перцептивних, мнемічних та інших психічних 
процесів, включених в реальну діяльність правоохоронця. Ґрунтуючись на цьому, 
ломов Б. Ф. [4] формулює дві головні задачі психологічного дослідження особис
тості: з одного боку, — розгляд діяльності як детермінанти системи психічних про
цесів, станів і властивостей суб’єкта, а з іншого, — вивчення впливу психіки на 
ефективність і якість діяльності.

Висновки. У підсумку можна дійти до висновку, що спираючись на накопиче
ний науковотеоретичний досвід, ми маємо можливість закласти основу для визна
чення конкретизованих особистісних характеристик, які виступають детермінан
тами ефективної діяльності правоохоронця на основі вивчення:

а) зовнішніх обставин, що обумовлюють професійну діяльність;
б) психологічних рис, що виступають протипоказаннями;
в) структури професійнопсихологічних вимог до особистості.
Всі ці три ракурси відбивають єдину характеристику, якою є професійна адап

тація працівника оВс. Адже, зовнішні обставини діяльності визначають комплекс 
вимог, до яких має адаптуватися працівник, занурюючись у професію, а сукупність 
відповідних особистісних рис зумовлюють успішність чи неуспішність всього 
процесу професійної адаптації, виступаючи показаннями або протипоказаннями.

Таким чином, на основі здійсненого загальнотеоретичного аналізу діяльнос
ті правоохоронця нами визначено, що в структурі особистості працівника оВс 
найбільш суттєве значення має виокремлення рис за наступними вимірами: 
індивідуальнопсихологічним, психофізіологічним, соціальнопсихологічним та 
діяльністним.
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ского детерминизма.
Ключевые слова: детерминизм, личность, деятельность, сотрудник органов внутрен
них дел
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Abstract
The article is devoted to the analysis of the actual problem in the context of the personality of 
employee of the Interior psychological content of Law Enforcement that reflects the principles 
of the activity approach psychology. The purpose of the theoretical analysis is to identify the 
specific correlation of activity and personal approaches of personality of employee of the 
Interior on the basis of psychological determinism. The aim of the article is the psychological 
study of personality employee of the police Department in the context of the analysis of 
the peculiarities of the conditions of his professional activity. Proceeding from the fact that 
law enforcement is a variety of activities in General, there is a need for determining its 
psychological characteristics. Carried out by the General theoretical analysis of the activities 
of the policeman we have determined that in the structure of the personality of the employee 
of the Interior most important is the selection figure on the following dimensions: individual
psychological and psychophysiological, sociopsychological and activity approach.
Key words: determinism, personality, activity, employee of the Interior.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ

стаття присвячена теоретичному обгрунтуванню феномену психологічної компе
тентності особистості, який є інноваційним та недостатьо представленим у вітчизняній 
психології.
У статті розкриваються погляди вітчизняних та зарубіжних вчених на структуру ком
петентності, її найбільш повне визначення.

Ключові слова: компетентність, компетенція, структура компетентності, ком петент
нісний підхід.

повноцінне існування в соціумі практично неможливе без реалізації її внутріш
нього потенціалу, що передбачає пізнання суб’єктом себе через розвинену систему 
оцінних ставлень до себе як до особистості та прагнення до гармонійного співіс
нування з оточуючими, з самим собою, зі спільнотою взагалі (К. о. Абульханова
славська, Б. г. Ананьєв, Р. о. Ануфрієва, г. о. Балл, Ф. Баррон, і. Бергер, л. В. Ви
ноградова, Є. і. головаха, Є. о. донченко та ін.).

У зв’язку з цим, найбільш акуальною та востребуваною з точки зору коректу
альної, реабілітаційної та взагалі наукової позиції стає необхідність дослідження 
психологічної компетентності як інтегрального особистісного конструкту.

Аналіз наукової літератури з даної проблеми показав всю складність, багато
вимірність й неоднозначність дефініцій «компетенція» та «компетентність», осно
ваного на них підходу до процесу і результату становлення особистості, а також 
необхідність аналітичного розгляду компетентнісного підходу, який активно впро
ваджується в сучасну психологію особистості.

особливу складність, на наш погляд, представляє загальнопсихологічна дефіні
ція «компетентність»/»компетенція», яка може позначати різні явища: мисленнєві 
дії (процеси, функції), особистісні якості людини, мотиваційні тенденції, ціннісні 
орієнтації (настанови, диспозиції), особливості міжособистіної та конвенційної 
взаємодії, практичні уміння, навички тощо.

Компетентність — готовність суб’єкта ефективно організовувати внутрішні та 
зовнішні ресурси для постановки та досягнення цілі. під внутрішніми ресурсами 
розуміються знання, уміння, навички, надпредметні уміння, компетентності (спо
собі діяльності), психологічні особливості, цінності тощо. Компетентності — це 
якості, набуті через проживання ситуацій, рефлексію досвіду.

Ми дотримуємося наукової позиції, що окремі компетенції як деякі внутрішні, 
потенційні, приховані психологічні новоутворення (знання, уявлення, алгоритми 
дій, системи цінностей та ставлень) проявляються у ц і л і с н і й  п с и х о л о 
г і ч н і й  к о м п е т е н т н о с т і  особистості. Наше дослідження даної про
блеми дозволяє припустити, що в процесі індивидуального розвитку у людини по
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винна бути сформована деяка цілісна соціальнопсихологічна якість, що дозволяє 
успішно реалізовувати свій особистіний потенціал, взаємодіяти з іншими людьми, 
адекватно вирішувати стандартні та особливо нестандартні задачі, які потребують 
творчості, переживати почуття внутрішнього комфорту та психологічної захище
ності. ця інтегральна якість і визначається нами як цілісна інтегральна психологіч
на компетентність людини.

Виходячи з теоретикометодологічних передумов дослідження психологічної 
компетентності, а саме, з тези Б. г. Ананьєва про те, що людина є суб’єкт спілку
вання, пізнання, праці; основних положень теорії В. М. Мясищева щодо того, що 
людина проявляється в системі відношень до суспільства, інших людей, до себе, 
до праці; акмеологічного вектору дослідження компетентності (Н. В. Кузьміна, 
о. о. деркач), нами були умовно виділені три основні підвиди компетентнісного 
підходу суб’єкта:

— до самого себе як до особистості, як до суб’єкта життєдіяльності;
— до взаємодії людини з іншими людьми;
— до діяльності людини, що проявляється у всіх її типах і формах.
В соціальному плані компетентність можна розглядати як «грамотну поведін

ку» або здібність оптимально використовувати власні індивідуальні характеристи
ки для конструктивної взаємодії зі світом [1, 4]. У цьому смислі цікава трактовка 
компетентності, запропонована дж. Равеном: компетентність — це специфічна 
здібність, необхідна для ефективного виконання конкретної дії в конкретній галу
зі, яка містить вузькоспеціальні знання, специфічні предметні навички, способи 
мислення та розуміння відповідальності за свої дії [4]. Бути компетентним фото
графом, вченим, батьком, керівником, людиною взагалі — означає мати специфіч
ні компетентності різного рівня (спостерігати, бути глибоко зануреним у предмет, 
самостійно ставити питання, вміти доказувати власну правоту, долати міжособис
тісні конфлікти тощо) [цит. за 1].

Компетентність, на думку дж. Равена, містить в собі велику кількість компо
нентів, деякі з яких відносно незалежні один від одного. причому, одні компонен
ти відносяться переважно до когнітивної сфери, інші — до емоційної і т.д., вони 
можуть замінити один одного в якості складових ефективної поведінки особистос
ті [4].

дж. Равеном були виделені наступні 37 видів компетентностів: тенденція до 
більш ясного розуміння цінностей та установок відносно конкретної цілі; тенден
ція контролювати свою діяльність; залучення емоцій до процесу діяльності; го
товність та здібність навчатися самостійно; пошук та використання оборотного 
зв’язку; упевненість в собі; самоконтроль; адаптивність: відсутність почуття без
порадності; схильність до розмірковування про майбутнє: звичка до абстрагуван
ня; увага до проблем, пов’язаних з досягненням поставлених цілей; самостійність 
мислення; оригінальність; критичне мислення; готовність вирішувати складні пи
тання; готовність працювати над чимось, що є спірним і таким, що викликає неспо
кій; дослідження оточуючого середовища для виявлення її можливостей і ресурсів 
(як матеріальних, так і людських); готовність покладатися на суб’єктивні оцінки 
та йти на помірний ризик; відсутність фаталізму; готовність використовувати нові 
ідеї та інновації для досягнення цілі; знання того, як використовувати інновації; 
упевненість у благоприємному ставленні суспільства до інновацій; установка на 
взаємний виграш та широту перспектив; наполегливість; використання ресурсів; 
довіра; ставлення до правил як вказівкам щодо бажаних способів поведінки; зді
бність приймати рішення; персональна відповідальність; здібність до спільної ро
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боти заради досягнення цілі; здібність спонукати інших людей працювати разом 
заради досягнення поставленої цілі; здібність слухати інших людей та приймати 
до уваги те, що вони говорять; прагнення до суб’єктивної оцінки особистісного 
потенціалу співпрацівників; готовність дозволяти іншим людям приймати само
стійні рішення; здібність розв’язувати конфлікти; здібність ефективно працювати 
в якості підлеглого; терпимість відносно різних стилів життя оточуючих; розумін
ня плюралістичної політики; готовність займатися організаційним та суспільним 
плануванням [4].

На наш погляд, методологічна помилка багатьох пропонованих в даний час 
теоретичних підходів до вивчення компетентності полягає в їхній надмірності. 
дослідники складають довгі списки компетенцій, не замислюючись про те, що 
особистість людини цілісна. Також важливо задуматися про те, яким чином компе
тенція може бути зміряна і чи не охоплює вона весь період життя людини.

Ми, вслід за і. о. Зимньою, диференціюємо поняття «компетентність» та «ком
петенція»: поняття компетентність порівняно з компетенцією ширше, воно містить 
мотиваційний, регулятивний компоненти та компонент ставлення Фактично, ком
петенція, це «програма», на основі якої розвивається компетентність [2].

і. о. Зимняя виділяє основні компетенції, які можуть характеризувати загальну 
психологічну компетентність особистості та містять:

а) готовність до прояву компетентності (мотиваційний аспект);
б) володіння знанням змісту компетентності ( когнітивний аспект);
в) досвід прояву компетентності у різноманітних стандартних та нестандарт

них ситуаціиях (поведінковий аспект);
г) ставлення до змісту компетентності та об’єкту її застосування (ціннісно

смисловий аспект);
д) емоційновольова регуляція процесу та результату прояву.
ці компетенції, проявляяючись у поведінці, діяльності людини, поступово ста

ють її особистісними якостями, властивостями.
Відповідно, вони стають компетентностями, які характеризуються і мотивацій

ними, і смисловими, і регуляторними складовими, поряд з когнітивними (знанням 
і досвідом).

Різноманітність та багатозначність поняття «компетентність» знайшли своє 
відображення в різних підходах до вивчення даного феномену, які, в основному, 
торкалися професійної діяльності (У. дж. дункан, Е. Ф. Зеєр, В. і. Маслов, А. К. Мар
кова, л. М. Мітіна, г. М. павлова, Е. Е. симанюк та ін.)

як правило, під компетентністю у професійному контексті розуміють володін
ня фахівцем набору необхідних для його роботи компетенцій, або відповідність да
ного фахівця вимогам його посади, або здібність фахівця ефективно здійснювати 
свою професійну діяльність.

Найбільш значимим (системоутворюючим) елементом професійної моделі ком
петентності вважається алгоритм ефективної діяльності фахівця — його техно
логія, «ноу хау», оскільки у будьякій діяльності, яку здійснює фахівець, завжди 
можна побачити певну структуру. саме обраний алгоритм призводить до заплано
ваного результату, а уся решта компонентів компетенції (знання, навички, установ
ки) по відношенню до нього є допоміжними. причому алгоритм цей повинен бути 
достатньо складним, варіативним та індивідуалізованим. і чим вище кваліфікація 
фахівця, чим складніше його діяльність, тим більш складний, більш варіативній і 
більш індивідуалізований алгоритм потрібний.

основними елементами професійної компетентності вважаються:
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1) алгоритм ефективної діяльності — послідовність кроків та їхній характер, 
оптимальні для досягнення запланованого результату в даних умовах;

2) теоретичні знання — систематизована інформація про виконувану діяльність 
та її умови (теоретичні знання необхідні для усвідомленого формування навичок і 
варіативного застосування алгоритму ефективної діяльності;

3) психологічні установки — розуміння смислу здійснюваної діяльності, по
зитивне відношення до неї, упевненість в своїх силах;

4) уміння і навички — набір «програм», що дозволяють ефективно реалізовува
ти алгоритм ефективної діяльності;

5) особистісні і професійні якості — забезпечують якість, а часто і саму можли
вість реалізації усіх виконуваних дій. Від умінь і навичок особистісні і професійні 
якості відрізняються своєю відносною неспецифічністю;

6) професійний досвід — забезпечує стабільність і економічність реалізації ви
браного алгоритму діяльності, особливо у складних умовах (на тлі втоми, за наяв
ності перешкод, після довгих перерв і т.п.).

Найбільш близьким до нашого розуміння психологічної компетентності як ін
дивідуальної характеристики особистості є підхід о. М. сартакової, яка виділяє в 
окремий конструкт соціальноособистісну компетентність, яку визначає як склад
не системне утворення, що сприяє саморозвитку і самореалізації особистості, її 
успішній життєдіяльності у соціальній взаємодії [4].

соціальноособистісна компетентність відносяться автором до сфер «я — Ми» 
та «яя».

соціальноособистісна компетентність в період дитинства — це інтеграційна 
характеристика особистості, що відбиває систему знань, умінь і навичок, необхід
них особистості для моделювання своєї поведінки і орієнтування в соціальному 
просторі; уміння адекватно сприймати навколишню дійсність; будувати систему 
стосунків і спілкування з навколишніми людьми з урахуванням соціальної ситуації.

соціальноособистісні компетенції — це сукупність компетенцій, що відно
сяться до самої людини як до особистості і до взаємодії особистості з іншими 
людьми, групою і суспільством [4]. Вона включає компетенції:

1. персональну (особистісну), яка розглядається як готовність до збереження 
психічного і фізичного здоров’я, до постійного підвищення кваліфікації і як потре
ба в самопізнанні, саморозвитку, самоактуалізації. до її складу входять: готовність 
до самостійної роботи, уміння управляти своїм часом, планувати і організовувати 
діяльність; готовність до постійного саморозвитку, уміння вибудовувати стратегії 
особистого і професійного розвитку і навчання.

2. Комунікативну, яка розглядається як володіння усним і письмовим спілку
ванням на різних мовах, у тому числі через Internet, як готовність до взаємодії і 
співпраці з іншими членами суспільства, групою. У її складі: володіння прийома
ми професійного спілкування; уміння будувати міжособові стосунки, працювати в 
гурті, конструктивно розв’язувати конфліктні ситуації і поважати точку зору іншо
го з цього питання.

3. інформаційну, яка розглядається як критичне відношення до інформації, по
ширюваної ЗМі. У її складі: уміння самостійно збирати, зберігати, аналізувати, пе
ретворювати (робити висновки, будувати прогнози, отримувати нові знання шля
хом аналізу і синтезу різних відомостей і т.д.) і передавати інформацію.

Взагалі, у структуру цих компетенцій входять такі особистісні якості, як на
вченість, організованість, самостійність, відповідальність, самоконтроль і само
планування, потреба в реалізації свого особистісного потенціалу, надійність, по
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чуття обов’язку, орієнтація на цінності, терпимість, толерантність, космополітизм, 
гуманність, загальна культура.

проте, не дивлячись на практичне значення і безперечний науковий інтерес до 
даної проблеми, в більшості випадків дослідники обмежувалися вивченням на
бору професійноважливих якостей, особливостей їх формування і оцінки, часто 
ототожнювалися поняття професійної компетентності і професіоналізму. Залиши
лися не розкритими питання, що стосуються загальнопсихологічного, універсаль
ного розуміння компетентності, її внутрішньої моделі, що дозволяє особистості не 
тільки успішно адаптуватися до будьяких умов і нових обставин, але і зберігати 
при цьому свій індивідуальний, соціальний, валеологічний і внутрішньосімейний 
статус.

ось чому постановка проблеми психологічної компетентності особистості є ак
туальною, а розробка її моделі вимагає окремого наукового дослідження.
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статья посвящена теоретическому обоснованию феномена психологической компе
тентности личности, который является инновационным и недостаточно представлен
ным в отечественной психологии.
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FEATURES OF PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF PERSONALITY

Abstract
The article is devoted to the theoretical ground of the phenomenon of psychological 
competence of personality that is innovative and presented not enough in native psychology. 
In the article reveal native and foreign scientists on the structure of competence: its most 
complete determination. Analysis of scientific literature on this issue showed the complexity 
and multidimensionality of the ambiguity of definitions of «competence» and «competency» 
based on their approach to the process and outcome of personality, and the need to review the 
analytical competencebased approach, which is being promoted in the modern personality 
psychology. In our view, many of the proposed methodological error are being theoretical 
approaches to the study of competence lies in their excesses. Researchers make long lists of 
competencies, without thinking about the holistic human individuality. It is also important 
to think about how competence can be measured and whether it covers the whole period 
of life. Generally, the structure of these competencies include such personal qualities as, 
organization, independence, responsibility, selfcontrol and independent planning, the need 
for the implementation of their own potential, reliability, sense of duty, value orientation, 
patience, tolerance, cosmopolitanism, humanism, the total culture.
Keywords: competence, competency, structure of competence, competence approach.
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КУЛЬТУРА ИГРЫ В ТРЕНИНГОВОЙ СИТУАЦИИ

В статье рассматриваются существующие в психологической науке представления о 
наиболее естественной форме взаимодействия между людьми — игре. именно в игре 
личность развивается свободно и гармонично. игра является основным инструментом 
тренерской деятельности с разными категориями людей: детьми, родителями, студен
тами, руководителями.

Ключевые слова: игра, игровое взаимодействие, культура игры, функции игры.

постановка проблемы: игра является наиболее естественной формой взаимо
действия между людьми, именно в игре личность развивается свободно и гармо
нично. игра является основным инструментом тренерской деятельности с разными 
категориями людей: детьми, родителями, студентами, руководителями и т.д.

игра создает в группе непринужденную атмосферу сотрудничества и сотвор
чества, атмосферу безопасности и доверия. именно все эти факторы являются 
обязательным условием результативности психологопедагогической и психотера
певтической деятельности. Только в атмосфере игры возможен личностный рост 
участников группового процесса.

игра — это энергия, как тренера, так и его участников. Эта энергия необходима 
для того, чтобы результаты тренинга были максимально высокими.

Анализ исследования и публикаций. игра — своего рода культурный акт 
творчества, действующий по своим законам. В любом исследовании игры, в 
каждом научном подходе к игровому взаимодействию за отправную точку при
нималась мысль о том, что игра занимает важное место в жизни, выполняя ряд 
функций. Эти функции очень разнообразны: коммуникативная, релаксационная, 
компенсаторная, гедонистическая, педагогическая, социализирующая.

особое место в теории игры принадлежит йохану хейзинге, представителю 
культурологического подхода к игровому взаимодействию. он пытался просле
дить ее роль во всех сферах человеческой жизнедеятельности.

игра, в концепции хейзинга, — это культурноисторическая универсалия, пер
вичная жизненная категория, не связанная ни с какой степенью культуры, ни с 
какой формой миросозерцания. В своей работе «человек играющий» он подни
мает самые глубокие пласты истории и развития культуры — игровые. В игре не 
требуется внешнего принуждения, оно уступает место этическим и эстетическим 
факторам, одновременно способствуя их развитию [5].

по мнению й. хейзинги, игра украшает жизнь, дополняет ее, вследствие чего 
является жизненно необходимой каждому человеку вне зависимости от возрас
та и социального положения. она необходима индивидууму как биологическая 
функция, и она же необходима обществу в силу заключенного в ней «человечес
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кого смысла», в силу своего значения, своей выразительной ценности, в силу 
завязываемых ею духовных и социальных связей. игра выполняет культурную 
функцию [5].

й. хейзинга находит игру в мифе, культуре, празднике. Как в мифе, так и в 
культуре посредством игры рождаются движущие силы культурной жизни: право 
и порядок, общение и предпринимательство, ремесло и искусство, поэзия, уче
ность и наука. поэтому они уходят «корнями в почву» игрового действия и вза
имодействия. игра во все времена была способом целиком захватить играющего. 
она находится на границе с серьезным: сама превращается в серьезное, а серьез
ное — в игру.

Роль игры в истории культуры не всегда была одинаково велика. по мере куль
турного развития игровой элемент отступает на второй план. Но игровой инстинкт, 
по мысли хейзинги, может проявиться в любой момент, вовлекая в процесс игры 
и отдельного индивидуума, и человеческие массы [5].

хейзинга рассматривает игровое начало не только как свойство художествен
ной деятельности, но и как основание всей культуры. игра старше культуры. Все 
основные черты игры были сформированы еще до возникновения человеческого 
сообщества и присутствуют в игровых поведениях животных. игра сопровожда
ет культуру на всем протяжении ее истории и характеризует многие культурные 
формы. Многие века массовые общественные игры сохраняли свое незаменимое 
место в культуре, трансформируясь в то, что мы сегодня называем праздником. 
современный праздник — игра и не игра одновременно. Это событие, которое со
храняет взаимоотношения с игрой, имевшее место на заре культуры. игра оформ
ляет праздник и в то же время входит в него как составная часть [5].

В отечественной психологопедагогической науке игра чаще рассматривалась 
применительно к детскому возрасту или какомунибудь процессу, например, уче
бе, труду, воспитанию.

д. Б. Эльконин, один из первых отечественных психологов, пытался выяснить 
происхождение игры. он рассматривал, как изменялось положение ребенка в об
ществе через историческое развитие и на каком уровне развития человеческого 
общества возникла игра.

по мнению д. Б. Эльконина, игра — важнейший источник развития сознания, про
извольности поведения, особая форма моделирования отношений [6].

считается, что на первом этапе эволюции игры еще не было. дети рано включа
лись в жизнь взрослых. На практике усваивали способы добычи пищи c помощью 
примитивных орудий. с появление возрастного и полового разделения труда воз
никают игрыупражнения. и только по мере усложнения орудий труда и социаль
ной структуры общества, появляется ролевая игра. Ролевая игра представляет со
бой реконструкцию социальных отношений с целью подготовки к будущей жизни 
взрослого субъекта общества.

игра присутствует на всех этапах развития личности. «игра — один из видов 
активности человека»[6]. Младенец занят предметно — манипулятивной игрой: 
изучением различных предметов. Ее особенностью является повторение движе
ний и действий, своего рода тренировка и развитие определенных поведенческих 
умений.

На дошкольное детство приходится пик игрового периода, когда формируются 
все человеческие способности: речь, самосознание, воображение, творчество.
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В. с. Мухина считает, что шестилетний возраст — период расцвета игровой 
деятельности ребенка. именно в этом возрасте ребенок становится способным 
символически моделировать те социальные отношения между людьми, к которым 
он был причастен. Благодаря игровым замещениям предметов и взятым на себя 
игровым ролям дошкольник осваивает произвольные формы поведения [4].

В период дошкольного детства в игре развивается волевая, интеллектуальная 
и эмоциональная сферы личности ребенка. В результате такой деятельности фор
мируются прообразы будущих видов культурной деятельности. В спорте найдут 
отражение подвижные и соревновательные игры. В художественноэстетической 
деятельности — ролевые и режиссерские игры.

В период школьной жизни игра занимает второстепенное место и отступает 
перед другими видами деятельности. Многие педагоги отвергают игру в своей де
ятельности, хотя дети и подростки проявляются активность в большей степени 
именно в игровой деятельности. освоение многих нравственных норм, ценностей, 
правил происходит с помощью косвенного воспитательного воздействия, которое 
оказывает игра. Это и правила игры, и поведение других участников, мнение това
рищей и друзей, окружающие условия.

А. с. Макаренко считал, что между игрой и работой нет принципиальной 
разницы. «хорошая игра» похожа на «хорошую работу», и наоборот. сходство 
игры и труда заключается в том, что в каждой игре, как и в работе, есть усилие — 
физическое, интеллектуальное, духовное, эмоциональное. игра доставляет ра
дость творчества, радость победы, эстетическую радость. любая игра — это также 
большая ответственность.

игра в школьном возрасте остается ведущей формой жизне деятельности, ком
пенсирующей ограниченность и недостатки реаль ной и взрослой жизни. Только 
игра эта становится другой: при сохранности игрового типа поведения и созна
ния меняется содержа ние. Если ребенок воспроизводил формы поведения, то по
дросток уже принимает на себя отношения, чувства, переживания, риск и борьбу 
реальной жизни.

грань между игровым и реальным миром становится условной, а иногда прак
тически растворяется. Когда социальная активность снижена, социализация в ре
альном мире значительно затрудняется — остается альтернативный вариант — со
здание нового мира в игре и через игру. именно в этом новом мире подросток и 
юноша практически впервые в жизни выступают как «деятели». В силу этого игро
вая деятельность представляет собой один из главных факторов социализации, в 
частности приобретение личного опыта совместной жизнедеятельности.

Взрослая жизнь также не лишена игры, об этом пишет Э. Берн в своей работе 
«игры, в которые играют люди. люди, которые играют в игры». Конечно же, игра 
приобретает другой характер, но от этого не теряет своей сути. Во взрослой жизни 
это мощный защитный инструмент, позволяющий решить задачу самосохранности, 
эффек тивный способ профилактики стресса или постстрессового состояния [1,  2].

Цель статьи — исследовать игровое поведение и игровое взаимодействие в 
тренинговой ситуации, что позволит сформировать механизм сотрудничества с 
партнером и соревнования с соперником.

Изложение основного материала. современная игра — это другая грань дей
ствительности, выход за границы обычного хода вещей, это предоставление чело
веку возможности творить, уходить из глубины своих чувств, отвернуть от себя, 
забитого работой и заботами повседневности. игра разряжает субъективное или 
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социальнопсихологическое напряжение, позволяет приобщиться к культуре свое
го народа, становиться способом связи поколений и мощным средством создания 
социальнопсихологического единства нации.

Неоспорим тот факт, что игра социализирует, развивает и оздоравливает лич
ность.

игра есть своего рода культурный акт творчества. В любом исследовании игры, 
в каждом научном подходе к игровому взаимодействию принимается за отправ
ную точку мысль о том, что игра занимает важное место в жизни, выполняя целый 
рад функций. Эти функции самые разнообразные: коммуникативная, релаксаци
онная, социализирующая, педагогическая, компенсаторная, гедонистическая и т.д. 
интерес к игре как особому виду деятельности полностью оправдан, так как она 
обеспечивает высокую эффективность в любой деятельности и вместе с тем спо
собствует гармоничному развитию личности [3].

игра используется для снятия психологических стрессов, для отдыха и разряд
ки, для обучения и воспитания. сегодня игра — самый популярный вид психоло
гической работы с детьми и взрослыми. существует множество подходов к пони
манию психологической игры, ее назначения и использования.

Мы подробнее остановимся на понятии «большой психологической игры». Это 
целостное, законченное действие, совершенно самостоятельное, имеющее свою 
внутреннюю систему правил и целей, достаточно продолжительное по времени. 
Это, по сути, «маленькая жизнь» каждого участника игры, которая позволяет полу
чить опыт, ценный для их настоящей жизни. «Большая игра» отличается от других 
видов игр тем, что для ее участников она выступает как деятельность [3].

прекрасно определил суть такой игры й. хейзинга: «Мы можем назвать игру 
свободной деятельностью, которая осознается как «не взаправду» и вне повсед
невной жизни выполняемое занятие, однако она может целиком овладеть играю
щим, не преследует при этом никакого прямого материального интереса, не ищет 
пользы, — свободной деятельностью, которая совершается внутри намеренно огра
ниченного пространства и времени, протекает упорядоченно, по определенным 
правилам и вызывает к жизни общественные группировки, предпочитающие окру
жать себя тайной, либо подчеркивающие свое отличие от прочего мира всевозмож
ной маскировкой» [5].

В этом определении есть все исчерпывающие объяснения того, почему игра так 
привлекательна для любого человека любого возраста и откуда богатство ее обуча
ющих, развивающих, совершенствующих личность возможностей.

В одном игровом действии достаточно трудно совместить все элементы 
игры. поэтому реально создать новые игровые пространства различного типа, 
акцентированные на какомлибо аспекте игры. об этих пространствах можно го
ворить как о самостоятельных видах деятельности, которые имеют свои законы 
построения, развития и управления.

Можно выделить несколько видов таких пространств: игровые «оболочки» — 
направленные на развитие коммуникативных навыков, рефлексии и саморефлек
сии; «игры проживания» — развитие мотивационной сферы, расширение престав
лений о мире человеческих чувств и переживаний; «игры — драмы» — развитие и 
осмысление личной системы жизненных ценностей и смыслов; «деловые» игры — 
развитие навыков целеполагания и планирования деятельности; психологические 
акции — развитие креативности, гибкости в принятии нового опыта.
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игра — это внутренне мотивированная, самоценная для человека деятельность. 
В игре, в тренинговой ситуации, человек чувствует себя естественно, адекватно 
своей человеческой природе, так как естественное состояние человека — это со
стояние деятеля, инициатора собственного развития.

Большинство людей в любом возрасте очень любят играть. Это происходит по
тому, что игра — это целостное состояние души. игра захватывает человека цели
ком. Это единство мыслей, чувств и движения. Это гармоничная жизнь в образе, 
роли, ситуации, мире. Во время тренинга человек включается в игру всем своим 
интеллектуальным, личностным, эмоциональным потенциалом, своим жизненным 
опытом и творческими ресурсами. За желанием играть стоит потребность в сильных 
и целостных эмоциональных переживаниях. игры предоставляют возможность 
эмоционально отреагировать на различные волнения и трудности, построить на 
уровне чувств отношения с окружающими, научиться контролировать и регулиро
вать свой внутренний мир, возможности для развития и саморазвития, так как чело
век находится в состоянии «максимальной готовности» к этому [3].

игра является безопасным пространством построения отношений с окружаю
щими людьми. В реальной жизни такие отношения очень трудно строить, осозна
вать и изменять. В игре такая возможность предоставляется.

игра развивает важнейшие социальные навыки и умения, способность к 
эмпатии, кооперации, разрешению конфликтов путем сотрудничества, учит че
ловека видеть ситуацию глазами другого. Если после игры проводиться удачное 
обсуждение, дается обратная связь участников — это свидетельство изменения 
межличностных отношений и внутреннего взросления участников.

игра — это совместная деятельность, предполагающая коллективную вза
имозависимость и расширение личных возможностей за счет привлечения по
тенциала других участников. для многих людей характерно восприятие игры как 
психологической возможности понять себя и других, увидеть и прочувствовать 
перспективы развития, прожить модели поведения, отношений, которые до этого 
казались невозможными или были недоступны [3].

Задавая участнику правила поведения, границы дозволенного, временные 
пределы самореализации в тренинговом игровом пространстве, игра предоставля
ет значительные возможности для формирования саморегуляции, навыков плани
рования, самоконтроля и самооценки.

являясь «экспериментальной площадкой» личности, игра позволяет чувство
вать себя свободным от всех ограничений: стереотипов, шаблонов мышления и 
привычных вариантов решения проблемы. позволяет осмыслить и понять себя, 
увидеть и прочувствовать перспективы изменения, построить новые модели по
ведения, научиться подругому относиться к миру и себе.

Рассмотренные варианты отношения к игре выступают как этапы личностного 
развития. Таким образом, игра как психологический метод может быть использо
вана для решения трех последовательных задач:

1. возможность жить в игровом пространстве, полностью погружаться в игро
вой мир и игровые отношения;

2. быть свободным в игровом пространстве, осознавать свои особенности и 
выстраивать отношения с другими людьми;

3. осмыслять игровой опыт, использовать игру как инструмент самопознания 
и жизненных экспериментов [3].
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Выводы: психологическая игра — особый жанр психологической работы в 
тренинговой ситуации. Каждая игра — это «маленькая жизнь», законченный фраг
мент жизнетворчества, позволяющий ее участникам освоить значимый опыт дея
тельности, общения, самопознания и саморазвития. образно говоря, теория игры 
— это духовное дитя всей истории философской и психологопедагогической 
мысли. В конечном счете, игра — активное начало, по сути своей направ ленное на 
то, чтобы не дать культуре, да и всему миру застыть в непод вижности.
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КУЛЬТУРА ГРИ В ТРЕНІНГОВОЇ СИТУАЦІЇ

Резюме
У статті розглядаються уявлення, що існують в психологічній науці, про найбільш 
природну форму взаємодії між людьми — гри. саме у грі особа розвивається вільно і 
гармонійно. гра є основним інструментом тренерської діяльності з різними категоріями 
людей: дітьми, батьками, студентами, керівниками.
Ключові слова: гра, ігрова взаємодія, культура гри, функції гри.
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CULTURE OF A GAME IN A TRAINING SITUATION

Abstract
Play is a basic tool in trainings with people of diverse categories: children, parents, students, 
managers and etc. Play creates easy atmosphere of teamwork and cocreation, safety and 
credence in a group. That particular factors constitute mandatory condition for effectiveness 
of psychological and pedagogical and psychotherapeutic activities. Only play atmosphere 
ensures personal growth of members within the group.
The article is targeted to investigate play behavior and play interaction in the training situation 
that will allow to create a device of cooperation with a partner and contests with a competitor.
Play as a psychological method may be applied to settlement of the following three tasks: 1) 
possibility to live in play space, to sink into play world and relations; 2) being free in play 
space, recognize own peculiarities and build up relations with other people; 3) comprehension 
of experience in plays, use play as an instrument of selfknowledge and life experiments.
Psychological play is a specific type of psychological work in the training situation. Each 
play is a «small life», finished fragment of creative life that allows its participants to master 
significant experience of activity, communication, selfknowledge and selfdevelopment. 
Figuratively saying, theory of play is a spiritual child of the whole history of philosophic, 
psychological and pedagogical thought. After all play is an energetic start, as the matter of fact, 
it is intended to prevent culture and the whole world from being petrified in motionlessness.
Key words: game, game interaction, culture of a game, game function.
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32

ISSN 2304-1609   Вісник ОНУ. Сер.: Психологія. 2013. Т. 18, вип. 4(30)

УдК 159.928:658.012.32 — 057.4

І. А. Бідюк 
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 
Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «хАі».
м. харків, вул. чкалова, 17
email: innapsychologist@list.ru

ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРІВ З ПРОДАЖУ

стаття розглядає творчі здібності менеджерів. Висвітлює складові креативності, зв’язок 
креативності з інтелектуальними здібностями, основні креативні якості менеджерів з 
продажу: швидкість, гнучкість, оригінальність і розробленість. Розкриває професійні 
характеристики менеджерів з продажу, визначає показники творчості в успішних 
та неуспішних менеджерів. Відмічає, що успішність в професійній діяльності зале
жить не тільки від креативності, інтелектуальних здібностей, але й від мотиваційних 
компонентів, а саме, самоактуалізації фахівців з продажу.

Ключові слова: креативність, творчі здібності, самоактуалізація, успішність — 
неуспішність, інтелектуальні якості.

Актуальність проблеми. проблема творчості, розвитку творчих здібностей 
в професійній діяльності, професійного особистісного становлення не втрачає 
актуальності (д. Б. Богоявленська, дж. гільфорд, А. Маслоу, я. о. пономорьов, 
Р. стернбер, М. Костік, Є. свін та інші). цікавість науковців до креативності, зна
чення креативності в професійному становленні особистості актуальні і сьогодні. 
В умовах сучасного життя творчість, в значній мірі, стає певним механізмом адап
тації особистості до соціальних умов.

Креативність відмічають як одну з важливих особистісних якостей, якою пови
нен володіти будьякий працівник різних сфер діяльності (економічна, педагогічна 
та інші). особливо, це стосується якостей особистості менеджера з продажу, в ході 
діяльності якого постійно повинні народжуватися нові, нестандартні рішення та 
погляди на проблему (В. Зінгер, л. ланг, Б. стінберг).

одним із чинників успішної діяльності бізнесструктур є високий професій
ний рівень їх працівників. проблеми професійного та особистісного росту висвіт
лені в роботах о. о. Бодальова, В. о. Бодрова, В. о. Толочека, д. В. Ньюстрома, 
М. джонсона, г. Маршалла. проблемою професійного росту менеджерів з прода
жу займаються спеціалісти з менеджменту, які висвітлюють дане питання з еконо
мічної точки зору.

Аналіз проблеми. слід зазначити, що недостатньо дослідженою залишається 
проблема креативності як чинника професійного росту суб’єкта праці. Зокрема, 
недостатньо відомостей відносно впливу вербальної креативності на продуктив
ність діяльності менеджерів з продажу.

Креативність — якість особистості, що визначає вміння фахівця швидко, краси
во орієнтуватися в ситуації, її вирішенні та досягненні професійної мети і задачі. 
Творчі здібності визначають швидкість, оригінальність, гнучкість професійного 
мислення. В психології існує багато авторських теорій розвитку та складових твор
чих здібностей (креативність), особливості прояву, розвитку, відмінності, критерії 
( Е. Торенс, А. Маслоу та інші).

© І. А. Бідюк, 2013
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Є. п. Торенс характеризує креативність як процес появи чутливості до проблем, 
фіксації на них, пошуку рішень, висунення різних гіпотез і їх перевірки. Вчений 
вважає, що креативність — процес, природний та потрібний людині для визна
ченості. Відповідно до свого уявлення про творчі здібності Е. Торенс виокремив 
кілька показників, що можуть характеризувати креативність як складову особис
тості: гнучкість, оригінальність, легкість, ретельність.

Творчі здібності Є. п. Торренс описує як реальні відмінності між людьми. Кре
ативна та людина, яка в ситуації незавершеності може уявити рішення або вибрати 
оптимальне. Творчий акт містить у собі відчуття труднощів, пошуки рішень, ви
никнення і формулювання гіпотез щодо існуючих елементів, перевірку цих гіпо
тез, можливість їх модифікації та повідомлення результатів.

Креативність розглядають у зв’язку з інтелектуальної діяльністю фахівця, 
дж. гілфорд, наприклад, характеризує творчі здібності як одну із складових інте
лекту. Креативність вважають основною формою інтелектуальної активності осо
бистості та компонентом загальної розумової обдарованості. (г. дж. Айзенк).

Умови формування та розвитку творчості залежить від об’єктивних чинників: 
оточуюче середовище, умови праці, соціальне прийняття творчих ідей та їх оцінка; 
та від суб’єктивних: інтелект, обмеженість кругозору, стереотипність мислення, 
невміння відстоювати власну думку та доводити її до логічного завершення.

Важливе значення в професійній діяльності має практичний інтелект, який до
помагає людині покращити свої навики. Креативність, як складова практичного 
інтелекту, є одним із факторів, які впливають на успіх в професійній діяльності.

дослідники в сфері менеджменту та бізнесу стверджують, що креативність за
лежить від досвіду, знань, технічних навичок, вміння мислити по новому та долати 
нетворчу рутину. Важливим залишається поєднання об’єктивного та суб’єктивного 
факту діяльності — відчуття захоплення власною роботою ті існування фактору 
внутрішньої мотивації співробітників.

Умовою прояву креативності менеджерів є командний дух співробітництва. 
В таких колективах співробітники можуть вільно обмінюватися ідеями та обго
ворювати нові рішення. Колективи, в яких змагаються за визнання, перестають 
ділитися інформацією, що в свою чергу деструктивно впливає, оскільки ніхто в 
організації не володіє достатньою інформацією, щоб осмислити завдання чи рі
шення в цілому.

Мета дослідження. Розглянути особливості творчих здібностей менеджерів з 
продажу.

Опис вибірки та методів дослідження. для проведення дослідження було 
створено дві вибірки: успішних і неуспішних менеджерів. Визначальним чинни
ком «успішності» менеджера була експертна оцінка якості роботи керівниками від
ділу продаж. Критерії відбору: професійність, багаторічний стаж і річна кількість 
продаж.

до групи професійних менеджерів з продажу увійшло 44 особи (44% від за
гальної кількості опитаних) — з них 12 жінок та 32 чоловіка. середній вік дорів
нює 25,7 рокам.

до другої групи неуспішних менеджерів увійшло 56 осіб (відповідно 56%), з 
них 22 жінки та 34 чоловіка. середній вік дорівнює 27,2 року.

Результати дослідження (проведені студентом Нікітюк А. А. під керівництвом 
Бідюк і. А.). особливої уваги набуває вивчення креативності працівників сфери 
продажу за такими характеристиками як швидкість, гнучкість, оригінальність і 
розробленість.
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Результати проведеного дослідження відображені на рис. 1.

Рис. 1. Структура творчого мислення менеджерів (%)

показник гнучкості оцінює розмаїття ідей і стратегій, здатність переходити від 
одного аспекту до іншого. іноді цей показник корисно співвіднести з показником 
побіжності. якщо випробуваний має низький показник гнучкості, то це свідчить 
про ригідність його мислення, низький рівень інформованості, обмеженість ін
телектуального потенціалу та (або) низьку мотивацію.  показник оригінальності 
характеризує здатність висувати ідеї, які відрізняються від очевидних, загальнові
домих, загальноприйнятих, банальних або твердо встановлених. Той, хто отримує 
високі значення цього показника, зазвичай характеризуються високою інтелекту
альною активністю і неконформністю.

Високі показники за шкалою розробленості характерні для осіб з високою 
успішністю, здатних до винахідницької та конструктивної діяльності. Низькі — 
для відстаючих, недисциплінованих і недбайливих осіб. показник розробленості 
відповідей відображає інший тип швидкості мислення і в певних ситуаціях може 
бути як перевагою, так і обмеженням, залежно від того, як ця якість проявляється. 
серед менеджерів оригінальність і розробленість, як властивість мислення, не за
вжди виступають обов’язковими. структура творчого мислення залежить від по
казників професійності менеджерів (табл.1)

Таблиця 1
Структура творчого мислення в залежності від професійності менеджерів

Середні значення
t-критерій 
Ст’юдента

Значимість 
(двостороння)Успішні 

менеджери
Неуспішні 
менеджери

Швидкість 9,87 9,86 0,05
гнучкість 8,93 8,00 2,10 0,05
оригінальність 8,87 8,57 0,17
Розробленість 53,14 43,07 2,30 0,05
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Менеджери з високим рівнем професійності з продажу вміють краще варіювати 
способами дій, швидше оперують наявними знаннями та краще переходять від од
нієї дії до іншої, проявляють гнучкість, широту, глибину мислення.

Креативність менеджерів проявляється не тільки у повсякденному житті, але й 
у вирішенні виробничих задач. специфіка роботи пов’язана з щоденним рішенням 
професійних задач, що потребують творчого підходу та навичок оперативного ви
рішення конфліктних ситуацій (табл. 2).

Таблиця 2
Особливості креативності в залежності від професійності менеджерів

Успішні 
менеджери

Неуспішні 
менеджери

φ критерій 
Фішера

Рівень 
значимості

Низький рівень креативності 15,9% 23,2% 0,918 

середній рівень креативності 38,6% 48,2% 0,961 

Високий рівень креативності 45,5% 28,6% 1,747 0,05

Успішність в професійній діяльності менеджерів пов’язана з високим рівнем 
креативності. припускаємо, що розвиток креативності відбувається під час щоден
ного вирішення складних задач, які визначають успішність професійної діяльності.

психологи вважають, що креативність є вагомою частиною інтелектуальних 
здібностей особистості. Відповідно, існує суттєвий зв’язок між інтелектуальними 
здібностями, гнучкістю та інертністю мислення, швидкістю і точністю сприйнят
тя, розподілом і концентрацією уваги, вибором оптимальної стратегії у вирішенні 
професійних задач, просторовою уявою.

Швидкість і точність сприйняття, концентрація уваги необхідні для кваліфіко
ваного фахівця, який працює з різноманітною професійною документацією.

особливості професійної діяльності менеджерів, особливо з продажу, вимага
ють від особистості певних якостей не тільки інтелектуальної, емоційної, особис
тісної, але й ціннісномотиваційної.

особливого інтересу набуває потреба в самоактуалізації як прагнення реалізу
вати свої здібності і таланти (рис. 2)

Рис. 2. Показники самоактуалізації особистості

примітка: 1 — шкала орієнтації, 2 — шкала цінностей, 3 — природа людини, 4 — потреба в 
пізнанні, 5 — прагнення до творчості, 6 — автономність, 7 — спонтанність, 8 — саморозуміння, 
9 — аутосимпатія, 10 — — шкала контактності, 11 — шкала гнучкості в спілкуванні
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Можна зазначити, що незалежно від успішності в професійній діяльності, ме
неджери виявляють прагнення до гармонійного буття, здорових відносин з людьми 
та творчого ставлення до життя. до того ж у успішних менеджерів бали по шкалі 
цінностей, автономність, спонтанність, саморозуміння, аутосимпатія були вищі, 
ніж у неуспішних менеджерів. В свою чергу у неуспішних менеджерів бали вищі 
по таким шкалам як шкала орієнтації, потреба в пізнанні, прагнення до творчості, 
шкала контактності, шкала гнучкості в спілкуванні (табл. 3).

Таблиця 3
Показники самоактуалізації менеджерів

Шкали
самоактуалізації

Сума рангів
Статистика U 
Манна-Уітні ЗначимістьУспішні 

менеджери
Неуспішні менед-

жери

Шкала орієнтації 616,5 658,5 252,5 
Шкала цінностей 650,5 624,5 218,5 
природа людини 567,5 707,5 301,5 
потреба в пізнанні 603,0 672,0 266,0 
прагнення до творчості 578,5 696,5 290,5 
Автономність 710,0 565,0 159,0 0,01
спонтанність 663,5 611,5 205,5 0,05
саморозуміння 646,5 628,5 222,5 
Аутосимпатія 686,5 588,5 182,5 0,01
Шкала контактності 566,0 709,0 303,0 
Шкала гнучкості 
в спілкуванні 607,5 667,5 261,5 

Успішні менеджери мають більш зрілі цінності та визначаються самостійністю, 
мають потенціал, здатні ставити адекватні цілі, знаходити кращі шляхи їх досяг
нення. В них більш виражені такі цінності: свобода, природність, гра та легкість. 
Успішні менеджери мають більш розвинене психічне здоров’я і цілісність особис
тості, а саме, не мають ознак тривожності та невпевненості у собі, що свідчить про 
наявність високої самооцінки.

Креативність поділяють на потенційну та актуальну. потенційна креативність 
характеризується як креативність «додіяльнісна» і визначає індивідуума в плані 
його потенційної схильності, що виражається у формі базової готовності до набут
тя актуальної творчої здібності в певних зовнішніх умовах, до прояву творчої ак
тивності. потенційна креативність є необхідною суб’єктивною умовою творчості. 
Актуальна креативність — взаємодія індивідуальних характеристик потенційно
креативного індивідуума з характеристиками того чи іншого виду діяльності, що 
обумовлює актуальну, безпосередню готовність її носія до прояву творчої актив
ності у відповідному виді діяльності. Вона є достатньо суб’єктивною умовою 
творчості.

при дослідженні структурних особливостей творчого мислення менеджера з 
продажу, було встановлено, що більшість менеджерів добре впоралися із завдан
ням на швидкість і гнучкість, що може свідчити про високий рівень здібностей 
творчого мислення серед працівників торгівлі. Тільки половина опитаних впора
лася із завданнями на розробленість і оригінальність мислення.
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при дослідженні особливостей ціннісної сфери менеджерів з продажу, встанов
лено, що незалежно від успішності в професійній діяльності, менеджери виявля
ють прагнення до гармонійного буття, здоровим відносинам з людьми та творчим 
ставленням до життя. до того ж у успішних менеджерів бали (шкала цінностей, 
автономність, спонтанність, саморозуміння, аутосимпатія) були вищі, ніж у не
успішних менеджерів. В свою чергу у неуспішних менеджерів бали вищі по таким 
показникам як шкала орієнтації, потреба в пізнанні, прагнення до творчості, шкала 
контактності, шкала гнучкості в спілкуванні.

при вирішенні конкретних прикладних задач, успішні менеджери з продажу 
орієнтовані на отримання конкретного інтересу, прагнуть проявити творчі та креа
тивні здібності частіше, ніж їх колеги.

Висновки. професійного успіху досягають менеджери, які володіють такими 
якостями: активність, організаційність, креативність, артистичність, вміння пере
конувати.

Встановлено, що менеджери з високим рівнем професійності в продажу вміють 
краще варіювати способами дій, легше оперують знаннями та краще переходять 
від однієї дії до іншої, володіють кращою здатністю мислити в різних напрямках. 
Успішність в професійній діяльності менеджерів пов’язана з високим рівнем кре
ативності. Можливо, розвиток креативності проходить при щоденному виконанні 
важких та незвичайних завдань, успіх рішення котрих напряму впливає на підви
щення рівнів продаж, що підвищує успішність діяльності.

Незалежно від успішності в професійній діяльності, менеджери виявляють 
прагнення до гармонійного буття, здоровим відносинам з людьми та творчим став
ленням до життя.

Встановлено, що успішні менеджери мають більш зрілу та самостійну особис
тість. Вони мають багатий потенціал, здатні ставити адекватні цілі та знаходити 
кращі путі досягнення цих цілей. Також вони більш впевнені в собі і мають біль
ший рівень довіри до навколишнього світу, самоактуалізація для них стала спо
собом життя. В них більш виражені такі цінності, як свобода, природність, гра та 
легкість. Успішні менеджери мають більш розвинене психічне здоров’я і цілісність 
особистості.

при вирішенні конкретних прикладних задач, успішні менеджери з продажу 
орієнтовані на отримання конкретного інтересу, прагнуть проявити творчі та креа
тивні здібності частіше, ніж їх колеги.

Успішний менеджер характеризується товариськістю, відкритістю новим вра
женням, вірою в силу і знання оточуючих, свободу спілкування і вміння жити в 
сьогоднішньому дні. при високому рівні креативності та інтелектуальних здібнос
тях, в них високий рівень самосвідомості, автономності та самоповаги.
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ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО  ПРОДАЖЕ

Резюме
статья рассматривает творческие способности менеджеров, в сферу деятельности ко
торых входит продажа товаров. особое внимание в статье уделяется характеристикам 
и показателям креативности, творческих способностей с учетом успешности менедже
ров в профессиональной деятельности (количество и объем продаж). показывает связь 
между креативностью, интеллектуальными способностями и самоактуализацией ме
неджера по продажам; как профессиональные качества влияют на урони и составляю
щие креативности. Раскрывает показатели самоактуализации успешных и неуспешных 
менеджеров.
Ключевые слова: креативность, творческие способности, самоактуализация, успеш
ность — неуспешность, интеллектуальные качества.
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FEATURES OF CREATIVE CAPABILITIES OF MANAGERS ON SALE

Abstract
Features of development of creative abilities in modern world are determined by requests 
of theory and practice in becoming of professional image among young professional and 
personal adaptation to the social conditions of life.
Creativity (imagination) — personality trait that determines the speed and beauty of solutions 
to any professional task and getting to the goal.
The article reveals specifics of creative verbal abilities among sales managers. Creative person 
in any professional activity in any unfinished situation may gain solutions and choose the 
most efficient and productive. Formation and development of creative abilities, as scientists 
believe, depends on life conditions, human activities, but most importantly, on the the level 
of intellectual qualities, the ability to defend the point of view, the plasticity and flexibility of 
thought, experience, knowledge and ability to think in creative way. Creativity gets special 
importance as a component of intelligence.
Practical results suggest that the success in professional work depends on a high level of 
creativity, personal confidence in abilities, knowledge and skills, a high level of selfesteem, 
selfawareness.
Keywords: creativity (imagination), creative capabilities, selfactualization, success is 
unsuccess, intellectual qualities.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ ЯК НАПРЯМ КОРЕКЦІЇ 
ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІВЧАТ-ПІДЛІТКІВ

стаття присвячена аналізу ефективності соціальнопсихологічного тренінгу як напря
му корекційної роботи психологів з віктимними дівчатами підліткового віку. В роботі 
визначено структуру тренінгу, розкрито механізми проведення тренінгових занять, 
обґрунтовано результативність корекції віктимної поведінки дівчатпідлітків.

Ключові слова: віктимність, віктимна поведінка, корекція, підлітковий вік, тренінг

Постановка проблеми. Напружена нестійка обстановка, що склалася в даний 
час в нашому суспільстві, обумовлює зростання різних відхилень в особистісному 
розвитку і поведінці підлітків. серед них особливу тривогу викликає не тільки 
відчуженість, підвищена тривожність, духовна спустошеність дітей, але і їхній ци
нізм, жорстокість, агресивність та віктимність. Найбільш гостро цей процес ви
являється в підлітковому віці.

Зростання віктимних тенденцій у підлітковому середовищі відображає одну з 
найгостріших соціальних проблем сучасного суспільства. становлення особистос
ті в онтогенезі визначається впливом зовнішніх і внутрішніх факторів і умов. Зміна 
цих факторів не завжди призводить до необхідних результатів. Трансформація зо
внішніх умов відображається у процесі формування особистості підлітка. одним з 
таких наслідків є поява віктимної поведінки у підлітків.

проблема в тому, що відсутній взаємозв’язок між відношенням соціуму до ві
ктимності підлітків і обумовленості детермінант проявів віктимної поведінки, в 
розрізненості теоретикометодологічних підходів до вивчення сучасних науково 
обґрунтованих психологічних методів корекції віктимної поведінки. Тому ви
вчення віктимної поведінки підлітків, яка зачіпає суспільство в цілому, викликає 
науковопрактичний інтерес психологів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Російськими авторами В. В. Занко
вим, с. А. Бєлічевою, А. К. осницьким, л. А. петровською, В. г. степановим, було 
запропоновано безліч визначень віктимної поведінки, жодне з яких не може бути 
визнано вичерпним і загальновживаним. В той же час багато вітчизняних авторів 
розводять поняття віктимної поведінки особистості, як специфічної форми пове
дінки, і віктимності, як психологічної властивості особистості.

Віктимність вітчизняними науковцями Т. і. Вишинською, Н. о. голишкіною, 
і. с. Шевченко розглядається як певна підструктура, що є компонентом складні
шої структури психічних властивостей особистості [6]. Зазначимо, що віктимна 
поведінка завдає шкоди об’єктам нападу, а також заподіює фізичну шкоду ото
чуючим або викликає у них негативні переживання, стан напруженості, страху, 
пригніченості.

© В. В. Бочелюк, 2013
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Так, А. К. осницький відзначає, що похідне від підвищеної стомлюваності 
учнів старших класів — дратівливість. В стані стомлення підліток частіше про
являє упертість, частіше порушує правила поведінки, поступає на зло, наперекір 
іншим людям, відповідає грубістю [5].

слід відзначити декілька напрямків наукових пошуків, в межах яких ученим 
вдалося отримати конкретні результати. Зокрема, у науковій літературі знайшли 
розкриття питання, які стосуються причин виникнення у дівчат підліткового віку 
віктимної поведінки (і. д. Бех, с. і. Болтівець, о. В. Землянська), явищ важкови
ховуваності та їхнього зв’язку з правопорушеннями (с. А. Бєличева, А. і. долгова, 
Є. В. Заіка, о. В. Киричук), шляхів пошуку психокорекції відхилень девіантної 
поведінки особистості та особливості корекційної роботи з підлітками (і. доллард, 
М. Раттер, й. Толман, і. В. Козубовська, В. М. оржеховська).

Роль ранньої соціалізації при формуванні віктимогенних факторів розкрито в 
працях зарубіжних психологів Е. Бенаму, с. В. ільїної, і. о. Невського. психо
логічні особливості жертви було описано в дослідженнях російських науковців 
Ю. М. Атоняна, і. і. Маймачук, В. с. Минської, Н. М. Романова.

особливо актуалізується аналіз проблеми віктимної поведінки дівчаток підліт
кового віку, яка є предметом достатньої кількості психологічних робіт як в нашій 
країні, так і за кордоном.

Мета статті — проаналізувати ефективність соціальнопсихологічного тренін
гу як напряму корекції віктимної поведінки дівчатпідлітків.

сучасна корекційна педагогіка зазначає, що корекція — це «засіб подолання 
й послаблення психофізичних недоліків через формування життєво необхідних 
якостей у навчальновиховному процесі або різних видів діяльності учнів» [2, с. 
72].

як було зазначено у психологічному словнику, «спочатку поняття «корекція» 
(від лат. correctio — виправлення, поліпшення) розумілося як повне або часткове 
виправлення недоліків характеру і поведінки окремих дітей і застосовувалось для 
визначення соціальнопедагогічного напрямку діяльності спеціалізованих закла
дів» [4, с. 67].

Російський психолог і. д. дубровіна розглядала корекційну діяльність шкіль
ного психолога як діяльність з усунення відхилень у психофізичному та індивіду
альному розвитку й поведінці, схильності до залежності та правопорушень, подо
лання різних форм девіантної поведінки [3].

З точки зору с. о. Бармаєва, корекція «визначається як: виправлення, часткове 
виправлення або змінення; виправлення, усунення, подолання недоліків чи пору
шень, вад психічного або фізичного розвитку; виправлення (часткове або повне) 
вад психічного або фізичного розвитку в дітей, порушення тієї чи іншої психічної 
функції в дорослих; активна робота практичного психолога чи інших спеціалістів, 
спрямована на подолання чи послаблення вад психічного або фізичного розвитку в 
дітей, порушення тієї чи іншої психічної функції в дорослих;… система соціально
педагогічних заходів, спрямованих на забезпечення процесу й досягнення успіш
ного результату в соціальному розвитку особистості» [1, с. 99].

З точки зору с. г. Шебанової психокорекція — це метод комплексного психоло
гічного впливу на мету, мотиви та структуру поведінки суб’єкта, а також на розви
ток певних психічних функцій: пам’яті, уваги, мислення [8].

головне завдання корекційної роботи психолога з віктимними дівчатами під
літкового віку в умовах школи — це навчання та тренінг, метою якого є засвоєння 
нових навичок поведінки, спілкування, запам’ятання тощо.
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Вітчизняним психологом Т. о. ломовою було визначено види психокоригуваль
ної роботи з віктимної поведінки підлітків: індивідуальне психокоригування; гру
пове психокоригування, психотренінг; консультативна робота із сім’єю [5].

психокорекційна робота з віктимними дівчатамипідлітками проводиться 
шкільним психологом з метою зниження проявів віктимності у підлітків і кращої 
їхньої адаптації до шкільного життя. Роботу в умовах школи бажано проводити 
окремо за різними паралелями учнів. даний етап припускає індивідуальні заняття 
з підлітками для того, щоб ще більше не підвищувати прояви віктимності й дати 
можливість дівчатам звикнути до спілкування з психологом.

Опис соціально-психологічного тренінгу з корекції віктимної поведінки дівчат 
підліткового віку.

Корекція віктимності полягає у навчанні та самовдосконаленні людини через 
утворення безпосереднього життєвого досвіду в спеціально організованому гру
повому контексті за сприяння ведучогопсихолога.

Мета тренінгу — допомогти дівчатампідліткам переосмислити досвід власної 
віктимної поведінки через набуття навичок продуктивного мислення, оптимізацію 
мотивації, розвиток рефлексивних умінь.

основні завдання тренінгу:
—  подолання проявів віктимності у дівчат підліткового віку;
—  діагностування проблемного поля і ставлення особистості до віктимної по

ведінки;
—  рейтингове виділення тривожних ситуацій та визначення шляхів їх вирі

шення;
—  розвиток особистісних якостей, які допомагають нейтралізувати пережи

вання емоційного дискомфорту;
—  оволодіння дівчатамипідлітками навичками самоконтролю власного емо

ційного стану;
—  навчання раціонального та образного шляхів вирішення віктимних ситуа

цій, аналітичний розгляд тривог і страхів;
—  вироблення механізму самоаналізу та саморегулювання, ово лодіння меха

нізмами подолання віктимності шляхом обміну ідеями в групі.
Форма роботи — групова робота з дівчатами—підлітками 79х класів.
до методів роботи психологів з психологічної корекції віктимної поведінки 

слід віднести: ігротерапію, проективний малюнок, психогімнастику, методи пове
дінкової корекції.

очікувані результати: зниження появів віктимності, підвищення самооцінки, 
розвиток комунікативних здібностей.

Тренінг охоплював наступні блоки: 1) діагностичний; 2) корекційний; 3) ре
зультативний (оцінка ефективності психокорекційного впливу).

І. Діагностичний етап
Мета: діагностика особливостей розвитку дівчатпідлітків; виявлення параме

трів, що потребують корекції; формування загальної програми психокорекції.
II. Настановний етап
Мета: викликати бажання у дівчат підліткового віку взаємодіяти та співпрацю

вати з психологом, внести зміни у своє життя; зняти стан агресії, страху, скутості; 
підвищити впевненість у собі й розкутість.

Настановний етап припускає зняття стресу, напруженості та скутості в підліт
ка шляхом розслаблення, тобто опанування дітьми методів релаксації. цей етап 
важливий також тим, що повинен установити повну й абсолютну довіру дівчинки
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підлітка до психолога, закріпити віру в те, що позитивні зміни в житті можливі й 
до них потрібно прагнути. і наступний важливий підсумок даного етапу — вста
новлення довіри та взаєморозуміння між членами групи, зняття емоційної напру
женості дівчатпідлітків.

ІІІ. Корекційний етап
Мета — проведення занять з психокорекції віктимної поведінки дівчат підліт

кового віку.
психокорекційна гра для підлітків використовується під час індивідуальної 

психокорекційної роботи або є основою тренінгу для групової роботи.
IV. Етап оцінки ефективності психокорекційного впливу
Мета — перевірка ефективності психокорекційного впливу.
Відзначимо, що в розробленому нами тренінгу структуру занять складають різ

номанітні процедури: 1) спостереження, груповий диспут, бесіда експериментато
ра з досліджуваними; 2) рольові ігри; 3) вправи діагностиковиконавчого характе
ру (активізація самосвідомості, актуалізація «ямотивацій», діагностика емоційної 
напруженості, навчання техніки саморегуляції й релаксації); 4) вправи активізації 
розумової діяльності (логічні завдання, завдання по розвитку вербального мислен
ня); 5) вправи творчого характеру (рішення нестандартних проблем і творчих за
вдань на основі покрокової моделі ефективного рішення); 6) ведення щоденника.

Механізм ведення тренінгу. Розвивати компетентність подолання проявів ві
ктимності допомагає механізм інтрапсихічних змін, який полягає у «феномені 
впливу міжособистісного поля на особистість учасників групи». Ще один меха
нізм поєднання індивідуальногрупового підходу забезпечує активну соціально
психологічну підготовку для вирішення проблем віктимної поведінки.

Форми і методи тренінгу обумовлюють особистіснорозвиваючу діяльність 
психолога, яка спрямована на розвиток у дівчатпідлітків спеціальних умінь та на
вичок щодо подолання проблемних ситуацій.

В процесі корекційної роботи використовуються наступні методи: ігровий (ди
дактична гра, контргра); дискусійний (аналіз ситуації, групова дискусія); невер
бальний (психогімнастика, проекція).

Умови роботи в групі. На ефективність тренінгу безпосередньо та опосередко
вано впливають наступні фактори фізичного та соціального середовища:

—  організація ізольованого приміщення та розміщення учасників по колу, за 
столами;

—  технічне забезпечення кожного учасника ігровим набором елементів;
—  склад групи добирається за результатами діагностики рівня тривожності, 

незалежно від виду тривоги;
—  створення атмосфери довіри, психологічної безпеки та продуктивності у 

групі;
—  досвід психолога як ведучого групового процесу;
—  використання в основному авторитарного стилю ведення групи, заміна його 

на демократичний та безконтрольний згідно із ситуацією у групі;
—  проблемна ситуація може розглядатися безпосередньо або опосередковано 

(закодовано);
—  за необхідності додатково використовується індивідуальний розгляд про

блемного поля;
—  наявність стійкої мотивації, емоційна залучення у роботу.
принципи роботи у тренінгу, які визнаються й дотримуються учасниками:
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1) принцип «тут і зараз» зосереджує учасників на подіях, які відбуваються в 
цей час і в цій групі, та обмежує можливість учасників входити у сферу загальних 
суджень;

2) принцип «активності» передбачає реальне залучення кожного учасника до 
роботи;

3) принцип «конфіденційності» полягає у тому, що зміст спілкування й події, 
які відбуваються у групі, залишаються у межах групи;

4) принцип «персоніфікації висловлювань» передбачає вираження власної по
зиції, вживання суджень в особовій формі, формування власних ситуацій тривоги;

5) принцип «акцентування мови відчуттів» — увага на емоційних станах (своїх 
і партнерів);

6) принцип «щирості», насамперед, щодо самого себе;
7) принцип «усвідомлення проблем»;
8) принцип «реальності уявлень».
Методичні рекомендації з проведення тренінгу.
1. Тренінг складається із системи взаємопов’язаних занять.
2. В основі кожного заняття знаходиться психокорекційна гра, яка допомагає 

звільнитися від тривожних ситуацій і коригує проблемне поле віктимних дівчат
підлітків. дана гра допомагає оволодіти механізмом вирішення проблемних си
туацій, механізмом звільнення від тривожності. Від заняття до заняття гра розви
вається в дії.

3. до структури кожного заняття входить релаксаційний комплекс як засіб про
філактики і боротьби зі стресами. прийоми релаксації використовуються для галь
мування агресивних реакцій, навіювання позитивних емоцій. Релаксація знімає 
емоційну напругу і дає можливість людині вільно думати і діяти, аналізуючи та 
вирішуючи власні проблеми, які викликають тривогу. деякі релаксаційні комплек
си поєднані з психогімнастикою та аутотренінгом.

4. до структури кожного заняття входять конкретні прийоми подолання агре
сивності. Тренування подумки, репетиція, доведення до абсурду, переформулю
вання завдання, виконання ролі, дихання, контроль голосу і жестів, приємний спо
гад, переорієнтація, кодування. Вони розширюють можливості учня за рахунок 
формування у нього умінь і навичок.

5. Кожного заняття проводиться рефлексія власних відчуттів та самооцінюван
ня власного емоційного стану за допомогою «термостату», навчання прийомам 
оволодіння власними емоційними станами.

6. під час заняття використовуються музичні записи з утилізації віктимності. 
Музика допомагає на підсвідомому рівні переробити й ліквідувати тривожні симп
томи.

7. проективні методичні малювання агресивних образів та їх переробка на не 
агресивні використовуються як додаткова фіксація зміни емоційного стану.

8. проводяться індивідуальний та груповий аналіз власних дій, самоаналіз 
ефективності використання прийомів на кожному занятті.

9. Елементи психосинтезу допомагають усвідомити «власне я». це сприяє за
гальному розвитку особистості.

10. Вербалізація віктимних симптомів і відчуттів сприяє розвитку механізму 
самокорекції на свідомому рівні.

11. до заключної частини заняття входять самозвіти учасників.
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Таким чином, ефективність використання тренінгових методів у психокорек
ційній роботі з віктимними дівчатамипідлітками залежить, в першу чергу, від до
тримання всіх необхідних рекомендацій та чіткої структури тренінгового заняття.

Загалом, велика кількість різноманітних методів, які використовуються у 
соціальнопсихологічних тренінгах, повинна сприяти зниженню проявів віктим
ності у підлітків, але результативність проведення тренінгів не завжди залежить 
від кількості використаних методів, а скоріш за все, ця результативність залежить 
від бажання дівчатпідлітків змінитись та від досвідченості тренера.

Аналіз результатів тренінгової психокорекційної роботи психолога з віктим-
ними дівчатами-підлітками.

після проведення соціальнопсихологічного тренінгу зі зниження проявів ві
ктимної поведінки у дівчат підліткового віку нами була проаналізована його ре
зультативність.

Зазначимо, що в тренінгових заняттях брало участь 20 дівчат підліткового віку, 
які навчалися в загальноосвітній школі м. Запоріжжя. спілкування з віктимними 
підлітками на початку заняття було дуже скутим. У більшості дівчат зовсім не ви
никло бажання спілкуватись з тренером, а тим більше — розповідати про пробле
ми власного життя.

після виконання кольорових малюнків на вільну тему було зазначено, що ко
льорова палітра малюнків в основному сіра, не яскрава, тобто емоційний фон 
даної групи підлітків потребує професійного втручання для його покращення. З 
аналізу малюнків було ясно, що вони тільки підтвердили рівень агресивності стар
шокласників, так як елемент діагностики малюнку — замальовування було дуже 
гостроконечним, виходило за контури малюнків.

під час виконання третьої вправи (бесіди), ми намагались визначити ті факто
ри, що сприяють формуванню підвищеної віктимності як риси характеру, а також 
намагались визначити коло тих дорослих (що мають певне значення для дівчат), 
поява та дії яких викликають страх, тривожність, образу та формує віктимні про
яви як захисний механізм.

після проведення вправи «подобаєтьсяне подобається», нами було виявлено 
переважання тих факторів і ситуацій, які не подобаються дівчатампідліткам.

В процесі реалізації настановного етапу проведення тренінгу були проведені 
вправи, в процесі яких відбулося більш тісне знайомство між дівчатами, оскільки 
їхнє спілкування було зовсім неналагодженим. Але виявилось, що дівчата не зо
всім готові до такого відкритого знайомства, тому їм була запропонована гра «Зна
йомство», малюнок «Моє ім’я», рухлива гра «Море хвилюється», вправа «слухає
мо себе», вправа «подаруй усмішку».

Відмітимо, що після проведення ігрових процедур, значно покращився емоцій
ний стан учасників тренінгу та бажання спілкуватись.

після завершення тренінгових вправ нами була проведена бесіда, наскільки до
поміг тренінг для вирішення ваших проблем, але результатам бесіди ми не дуже 
зраділи, тому що 10 (50%) учасників відповіли, що тренінг допоміг, але не настіль
ки як вони очікували, 2 (10%) дівчинки вагались відповісти, а 8 (40%) відзначили, 
що тренінг можна було б і не проводити.

Наприкінці тренінгового дня дівчатампідліткам було запропоновано комплекс 
релаксаційних вправ, який, насамперед, мав на меті зняття напруги та подолання 
комунікативних бар’єрів, а також навчання методам релаксації.

після проведення соціальнопсихологічного тренінгу, ми можемо зробити ви
сновок, що проведений одноразово тренінг не може кардинальним чином вплину
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ти на прояв віктимної поведінки, хоча, безумовно, певні позитивні результати ми 
можемо відзначити.

Відзначимо, що при побудові спілкування з віктимними дівчатами— підлітками 
слід ураховувати їх індивідуальнотипологічні особливості, що дозволить зробити 
взаємодію ефективною, продуктивною, безконфліктною. психокорекційну роботу 
психолога необхідно здійснювати як цілісний, системноорганізований процес.

Висновок. Таким чином, нами проаналізовано ефективність соціально
психологічного тренінгу як напряму корекції віктимної поведінки дівчатпідлітків. 
доведено, що для більшої ефективності потрібні регулярні тренінгові заняття, 
можливо протягом навчального року, які б допомогли дівчатам підліткового віку 
розібратись з причинами появи віктимності й скорегувати її прояви.

проведене дослідження дає матеріал для подальшого, більш глибокого вивчен
ня віктимності й віктимної поведінки у міжособистісних відносинах, за умови до
даткового вивчення індивідуальновікових особливостей випробуваних.
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Резюме
статья посвящена анализу эффективности социальнопсихологического тренинга как 
направления работы психологов с виктимными девушкамиподростками. В работе обо
снована структура тренинга, выявлены механизмы проведения тренинговых занятий, 
определена результативность коррекции виктимного поведения девушек подросткового 
возраста.
Ключевые слова: виктимность, виктимное поведение, коррекция, подростковый воз
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL TRAINING AS A TREND CORRECTION 
PROVOCATIVE BEHAVIOR OF ADOLESCENT GIRLS

Abstract
The article analyzes the effectiveness of social and psychological training as remedial work 
directly psychologists victim adolescent girls. The article defined the structure of the training, 
the mechanisms of conducting training sessions, proved the effectiveness of the correction 
of victim behavior of adolescent girls. The purpose of the article — to analyze the effective
ness of social— psychological training as a direct correction of victim behavior of adolescent 
girls. Correction of victimization is teaching and learning through the creation of direct hu
man experiences in a specially organized group context, with the assistance of a leading psy
chologist. The training goal — to help teenage girls to rethink their own experience of victim 
behavior through the acquisition of productive thinking skills, motivation optimization, the 
development of reflective skills. We have analyzed the effectiveness of social— psychological 
training as a direct correction of provocative behavior of adolescent girls. It is proved that for 
greater efficiency need regular training sessions as possible during the school year that would 
help teenage girls deal with the causes of the emergence and victimization to be corrected 
its manifestations. This study provides material for further and deeper study victimization 
and victim behavior in interpersonal relationships, provided further examination of individual 
ageappropriate subjects.
Keywords: victimization, victim behavior, correction, teens, training.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА 
ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ХЛОПЦЯ З НЕПОВНОЇ СІМ’Ї

У статті подано результати емпіричного дослідження становлення когнітивного ком
понента ґендерної ідентичності хлопця з неповної сім’ї в аспекті розвитку відношення 
його самості до ґендеру у ході індивідуального ґендерного розвитку в період з молодшо
го шкільного по юнацький вік. особливості динаміки розвитку зазначеного відношення 
досліджені автором шляхом порівняння взаємозв’язку яконцепту й ґендерного кон
цепту в респондентів чоловічої статі 78, 1314 та 1718 років із повних та неповних 
сімей.

Ключові слова: ґендер, ґендерна ідентичність, ґендерний концепт, ґендерний розви
ток, неповна сім’я.

Розуміння ґендеру як цілісної психічної репрезентації статі, сповненої непо
вторним динамічним глибинним, когнітивним та поведінковим смислом жіночого 
та чоловічого, здобутої індивідом у результаті набуття індивідуального досвіду [2; 
3], обумовило, свого часу, визнання нами того, що ґендерна ідентичність виступає 
як переживання неперервної самототожності, справжності себе як чоловіка або 
жінки на зазначених рівнях відношень самості до ґендеру [4]. становлення цих 
відношень на кожному рівні — когнітивному, поведінковому, глибинному — має 
свою специфічну динаміку, свою «логіку». Так, на когнітивному рівні функціо
нування ґендеру йдеться про підтримання відповідності яконцепту ґендерному 
концепту — тим аспектам ґендеру, що є доступними свідомості та виражають ін
дивідуальну семіотичну структуру статевомаркованих якостей, властивостей і по
дій реальності, яка дозволяє особистості мислити стать і породжуватись як текст 
певної статі [3]. В найбільш спрощеній моделі ґендерний концепт складають кон
цепти «чоловіче» та «жіноче» з різним ступенем лабільностіригідності межі між 
ними. оскільки ж сама категорія ідентичності припускає певне відношення між 
кількома об’єктами психіки, які, як відомо, виникають у ґенезі об’єктних відносин 
з батьківськими фігурами, цікавим для нас є те, якими є особливості становлення 
когнітивного компонента ґендерної ідентичності в умовах неповної сім’ї в порів
нянні зі становленням у повній.

Метою статті стало обговорення результатів емпіричного дослідження особ
ливостей становлення когнітивного компонента ґендерної ідентичності хлопців у 
неповній сім’ї.

Методика дослідження. Аналіз динаміки становлення ґендерної ідентичності 
хлопців був забезпечений введенням трьох вікових груп до складу вибірки дослід
ження: 78, 1314 і 1718 років. Вибір зазначених вікових груп до вибірки до
слідження був обумовлений прагненням обстежити хлопців, поперше, у відносно 
стабільні, посткризові періоди психічного розвитку (після «кризи першокласни
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ка», підліткової кризи та юнацької кризи, пов’язаної із професійним вибором), а 
подруге — у ті періоди, які усталено пов’язують із появою вікових новоутворень 
ґендерного змісту: уявлення про ґендерну константність (до 7 років), формування 
ґендерної ролі (до 13 років) та ґендерного самовизначення (до 17 років). З метою 
розв’язання питання становлення чоловічої ґендерної ідентичності в умовах ви
ховання в неповній сім’ї нами було об’єднано респондентів у дві групи: експери
ментальну та контрольну. Експериментальну групу склали хлопчики, що вихову
ються без батька. хлопчики з повних сімей утворили контрольну групу вибірки. 
Загальний обсяг вибірки склав 240 осіб, з них 150 хлопчики з повних і 90 — з не
повних сімей. дослідноекспериментальною базою дослідження стали загально
освітні заклади м. Кривого Рогу (гімназії № 91 та № 24, ЗоШ № 57, ЗоШ № 123), 
доТ «парус» (смт. лазурне херсонської обл.), дВНЗ «Криворізький національний 
університет» і дНЗ «хмельницький центр професійнотехнічної освіти торгівлі та хар
чових технологій».

Задля вивчення когнітивного компонента ґендерної ідентичності хлопців нами 
були досліджені їхні індивідуальні концепти чоловічого і жіночого та концепт я 
за модифікованим опитувальником BSRI, запропонованим с. Бем. Нагадаємо, що 
класична версія опитувальника містить 60 якостей, 40 з яких відповідають шка
лам «маскулінності» і «фемінінності», а 20 — представляють «статевонейтральні» 
риси. досліджуваному пропонують визначити, які із запропонованих якостей, рис, 
властивостей йому притаманні. деякі версії опитувальника пропонують піддо
слідному визначити ще й ступінь їх притаманності у відповідних балах. однак у 
будьякому разі відповіді піддослідного звіряються зі стандартними шкалами «мас
кулінності» і «фемінінності», на основі чого робиться висновок про тип його ґен
дерної ідентичності. хочемо наголосити, що сама авторка опитувальника (с. Бем ) 
у праці «лінзи ґендеру» висловлює занепокоєння з приводу застосування профілів 
«маскулінності» і «фемінінності» як нормативів стосовно ґендерного функціону
вання особистості та обґрунтовує неприпустимість виділення маскулінного, фемі
нінного і андрогінного типів особистості на основі їх відповідності середньоста
тистичним профілям [1]. окрім того, у 2001 році, внаслідок процедури переоцінки 
валідності опитувальника BSRI, R. M. Hoffman і L. D. Borders встановили, що нині 
шкали маскулінності та фемінінності в методиці містять лише по 1 рисі (замість 
20), оскільки інші не проходять мінімального порогу в 75% узгодженості у вибірці 
[6]. отже, з метою визначення когнітивного рівня ґендерної ідентичності піддо
слідних ми вивчали ступінь відповідності їх яконцепту (nя рис з 60и) — їхнім 
індивідуальним ґендерним концептам чоловічності і жіночності (nч рис з 60и і 
nж рис з 60и) замість середньостатистичних, вважаючи, що саме ці індивідуальні 
концепти виконують нормативну функцію у становленні ґендерної ідентичності.

процедура діагностування молодшої групи вибірки (78 років) полягала в та
кому: піддослідним у індивідуальній бесіді пропонували усно відповісти на за
питання опитувальника, сформульовані таким чином, що відповідають віковим 
особливостям психічного розвитку. Відповіді піддослідних фіксувались експери
ментатором у індивідуальних бланках опитування. після прочитання інструкції 
піддослідного просили відтворити її, щоб експериментатор переконався, що вона 
є зрозумілою. перше опитування мало на меті визначити яконцепт хлопчика, тож 
досліджуваний мав відзначити ті риси, які, на його погляд, йому притаманні. Ми 
усвідомлюємо, що вік 78 років є в певному сенсі «дорефлексійним», оскільки реф
лексію як новоутворення пов’язують із початком підліткової кризи, тож судження 
молодшого школяра про себе спираються не на його досвід самоспостережень, а 
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на інтроектоване ставлення значимих дорослих і на фантазійне ідентифікування 
себе із ними. однак, ми мусимо визнати, що саме ці інтроекції та ідентифікації 
і складають когнітивну складову ґендерної ідентичності молодшого школяра, а, 
отже, є аналогом і основою того, що в подальшому сформується в ґендерне само
визначення та може бути рівнозначно використаним у ході нашого дослідження 
ґендерної ідентичності.

У другому опитуванні експериментатор пропонував піддослідним відзначити 
якості і риси в поданому переліку як притаманні жінкам або чоловікам. до початку 
опитування піддослідних було попереджено, що вони можуть визначати одні й ті ж 
риси як однаково притаманні і жінкам, і чоловікам, або ж як непритаманні ні пер
шим, ні другим, якщо це відповідатиме їхньому уявленню. Відповіді піддослідних 
фіксувались експериментатором у відповідному індивідуальному бланку.

процедура діагностування когнітивної складової ґендерної ідентичності у се
редній і старшій групах вибірки виглядала таким чином: досліджуваний або не
велика група досліджуваних (до 10 осіб) отримували по 2 індивідуальні бланки 
з інструкцією, короткою анкетою на визначення персональних даних (прізвище, 
ім’я, вік) і переліком із 60и якостей, запропонованих с. Бем. У першому бланку 
досліджуваному пропонувалось зробити довільні позначки навпроти тієї якості, 
властивості або риси, яка, на його погляд, йому притаманна. У другому бланку 
досліджуваний визначав, котрі риси і якості із поданого переліку притаманні чо
ловікам, а котрі — жінкам. У другому опитуванні піддослідним дозволялось одні і 
ті ж риси позначати як притаманні і жінкам, і чоловікам, або не позначати як при
таманні їм, якщо це відповідає позиції піддослідного.

по закінченню опитування нами були зроблені кількісні обрахунки виборів по 
кожному профілю піддослідного та збігів між ними. Нас цікавило, скільки якос
тей із обраних у яконцепт відповідають індивідуальному концепту чоловічності, 
а скільки — жіночності, що дозволило нам визначити коефіцієнти відповідності 
репрезентацій самості репрезентаціям чоловічності (kч) і жіночності (kж) за фор
мулами:

kч=nяч/nч kж=nяЖ/nж,

де nяч — кількість якостей, що співпали у яконцепті із концептом «чоловіче»;
nч — загальна кількість якостей у концепті «чоловіче»;
nяЖ — кількість якостей, що співпали у яконцепті із концептом «жіноче»;
nж — загальна кількість якостей у концепті «жіноче» (обґрунтування процедури 

підрахунків див. [5]).
окрім того, нами було обчислено кількість статевонейтральних виборів кож

ного піддослідного: кількість якостей і рис, визначених як однаково непритаманні 
ні чоловікам, ні жінкам, а також — кількість статевонезалежних виборів піддо
слідного: тобто якостей і рис, визначених або як статевонейтральні, або як одна
ковою мірою притаманні і чоловікам, і жінкам. Введення і обрахунок зазначених 
характеристик дозволили встановити індивідуальний та середньогруповий рівень 
лабільністьригідність ґендерних меж піддослідних. Коефіцієнт лабільності
ригідності ґендерних меж піддослідного був обрахований за формулою:

kсН=nсН/60,

де nсН — кількість статевонезалежних виборів респондента, а 60 — константа, 
що позначає максимально можливу кількість виборів у опитувальнику.
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Результати емпіричного дослідження та їх обговорення. Визначені нами 
змістові особливості ґендерної ідентичності хлопців з повної сім’ї на трьох різ
них етапах онтогенези дозволили нам встановити динамічні характеристики її 
становлення, що було забезпечене застосуванням Hкритерію КрускалаУолліса, 
Uкритерію МаннаУітні, φ*критерію кутового перетворення Фішера та χ2
критерію пірсона щодо емпіричної сукупності даних.

Так, за рівнем розробленості концепту «чоловіче» між респондентами молод
шого шкільного, підліткового та юнацького віку з повних сімей немає достовір
них розбіжностей, що встановлено за допомогою Hкритерію КрускалаУолліса 
(Hемпч=0,48) та підтверджено значеннями Uкритерію МаннаУітні в кожній парі 
вікових груп респондентів (Uемпч12=1176,5, Uемпч23=1161,5, Uемпч13=1204). Разом з 
тим рівень розробленості концепту «жіноче» істотно зростає з віком досліджува
них (HемпЖ=13,53 для p<0,01).

У зв’язку із зазначеним нами було обчислено значення Hкритерію Крускала
Уолліса щодо коефіцієнтів лабільностіригідності ґендерних меж піддослідних з 
повних сімей. Внаслідок порівняння емпіричного значення критерію із критичним, 
ми встановили, що існує достовірна, статистично значуща тенденція до зростання 
даного коефіцієнта від молодшого шкільного — до юнацького віку (HемпkcH=63,56 
при p<0,0001). Тобто, з віком ґендерні межі хлопців із повних сімей стають все 
більш гнучкими, проникними, ступінь від’єднаності жіночої компоненти їхнього 
ґендерного концепту від чоловічої зменшується. це відбувається за рахунок роз
ширення індивідуального концепту «жіноче», поступового означення і прийняття 
подій реальності як притаманних жіночій статі.

порівняння рівнів розробленості яконцептів респондентів 78, 1314 і 1718 
років із застосуванням Hкритерію КрускалаУолліса показало, що між ними іс
нують статистично значущі відмінності (Hемпя=31,82 при p<0,0001). Так, найви
щим ступенем розробленості яконцепту характеризуються хлопчики молодшо
го шкільного віку. У підлітковому віці спостерігається звуження яконцепту, що 
може бути пов’язане із критичністю на фоні розвитку рефлексійності. Рівень роз
робленості яконцепту юнака знову вищає.

Застосування Hкритерію КрускалаУолліса до значень коефіцієнтів відповід
ності яконцепту ґендерному концепту хлопців різного віку дозволило встанови
ти, що відмінність у переживанні тотожності власним уявленням про «чоловіче» 
між віковими групами є помірною (Hемпkч=8,52 при p<0,01). причому найнижчі 
показники чоловічої ґендерної ідентичності когнітивного рівня притаманні під
літкам. Коефіцієнти відповідності яконцепту концепту «чоловічого», характерні 
для молодших школярів та юнаків, є практично однаковими, що засвідчено емпі
ричним значенням Uкритерію МаннаУітні (Uемп13=1211,5). це можна пояснити 
в аспекті звуження яконцепту підлітка, підвищенням його критичності до своєї 
відповідності статі. проте, в цілому ми схильні тлумачити дані результати як свід
чення тенденції до сталості переживання відповідності із своєю чоловічністю в її 
когнітивній репрезентації в онтогенезі. остання, безсумнівно, є змінною за зміс
том і спричиняє зміни в я, однак, психіка хлопця (ймовірно, що психіка людини 
взагалі) прагне до збереження відповідності між ними.

Натомість у рівні відповідності яконцепту концепту «жіноче» виявлено істотні 
відмінності між респондентами 78, 1314 і 1718 років з повних сімей (Hемпkж=25,07 
для p<0,0001). Найбільшим ступенем зазначеної відповідності характеризуються 
хлопчики 78 років. У підлітковому віці рівень відповідності яконцепту концепту 
«жіноче» має найнижчі значення. У юнацькому віці ступінь визнання жіночого в 
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собі знову дещо зростає, проте не до першочергового рівня. якщо поєднати це з 
викладеними вище висновками про тенденцію до розширення концепту «жіноче» 
із віком, то можемо тлумачити це як поступове витіснення жіночої компоненти з 
когнітивної складової власної ґендерної ідентичності до сфери глибинного.

отже, становлення когнітивного компонента ґендерної ідентичності хлопців 
із повних сімей характеризується тенденцією до сталості розробленості концепту 
«чоловіче» і ступеня відповідності йому, а також — до розширення «концепту жі
ноче» і зменшення відповідності йому, що найбільш виражене в підлітковому віці 
та згладжується в юнацькому.

динамічні аспекти когнітивної складової ґендерної ідентичності хлопців з не-
повних сімей також можуть бути встановлені, виходячи з вікових змін у розробле
ності ґендерного та яконцепту, а також у ступені відповідності між ними.

Внаслідок застосування Hкритерію КрускалаУолліса щодо рівнів розробле
ності концепту «чоловіче» у різних вікових групах піддослідних нами було кон
статовано відсутність статистично значущих відмінностей у розташуванні озна
ки (Hемпч=5,22). однак, завдяки попарному зіставленню емпіричних сукупностей 
даних у групах хлопців 78, 1314 і 1718 років, нам вдалося встановити, що існує 
слабко виражена тенденція до зменшення розробленості концепту «чоловіче» від 
молодшого шкільного до юнацького віку. причому на етапі переходу до підліт
кового віку ці зміни є незначними (Uемпч12=450,5), у час переходу з підліткового 
віку до юності — помірними (Uемпч23=338 при p=0,05), і найбільш виразно можуть 
бути простежені при порівнянні значень наймолодшої і найстаршої груп вибірки 
(Uемпч13=296, p<0,05). ці дані відрізняються від встановлених у контрольній групі 
вибірки, тож можуть бути розцінені як особливість розвитку ґендерних концептів 
хлопців з неповних сімей, що відображує згасання зафіксованої нами в них інфля
ції «чоловічого».

порівняння ступенів розробленості концепту «жіноче» між групами респон
дентів різного віку за допомогою Hкритерію КрускалаУолліса показало, що іс
нують статистично значущі відмінності в розташуванні ознаки (HемпЖ=26,07 при 
p<0,0001). У молодшому шкільному віці рівень розробленості жіночої компоненти 
в ґендерному концепті є найнижчим. У підлітковому віці його значення істотно 
зростають та залишаються практично незмінними в юнацькому, що підтвердже
но порівнянням значень у цих двох вікових групах за Uкритерієм МаннаУітні 
(UемпЖ23=406). Зіставлення цих результатів зі встановленими у контрольній групі 
вибірки дозволяє нам відзначити, що між ними існує відмінність, обумовлена міні
мізацією «жіночого» респондентами експериментальної групи молодшого шкіль
ного віку. Разом з тим у юнацькому віці хлопцям з неповних сімей не характерний 
той розвиток концепту «жіноче», який ми виявили в юнаків з повних сімей. Зміни 
в концепті «жіноче», притаманні віку 1718 років, натомість мають не кількісний, 
а якісний характер: стосуються зниження підліткової амбівалентності в уявленні 
про «жіноче».

Такі висновки спонукали нас здійснити порівняльний аналіз рівнів гнучкості 
ґендерних меж респондентів різного віку з неповних сімей. Відповідно до отри
маного значення Hкритерію КрускалаУолліса, між ними існують значущі від
мінності (HемпkcН=36,33) на рівні статистичної довіри p<0,0001, що виражають тен
денцію до зростання коефіцієнта лабільностіригідності ґендерних меж від віку 
до віку. проте, за Uкритерієм МаннаУітні, це стосується переважно етапу між 
молодшим шкільним та підлітковим віком, тоді як у юнацькому віці це зростання 
є незначним (Uемп23=420). як нам вдалося встановити по відношенню до контроль
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ної групи вибірки, розширення ґендерних меж у ґендерах хлопців відбувається за 
рахунок підвищення рівня розробленості концепту «жіноче». Там, де розвиток жі
ночої компоненти ґендерного концепту хлопців з неповних сімей призупиняється, 
ми спостерігаємо і стагнацію ґендерних меж.

Аналіз динаміки розробленості яконцепту піддослідних із неповних сімей за 
допомогою Hкритерію КрускалаУолліса дозволив нам виявити помірну тенден
цію до зниження її значень (Hемпя=7,87 при p<0,05) від молодшого шкільного до 
юнацького віку, що, однак, не виражає значущих відмінностей із контрольною гру
пою вибірки.

порівняння значень коефіцієнтів відповідності яконцептів піддослідних екс
периментальної групи різного віку їхнім концептам «чоловіче» за допомогою 
Hкритерію КрускалаУолліса засвідчило відсутність статистично значущої різ
ниці в розташуванні ознаки (Hемпkч=5,49). однак, внаслідок попарного порівняння 
сукупностей значень даного коефіцієнта між віковими групами із застосуванням 
Uкритерію МаннаУітні, ми виявили, що існує помірне зростання рівня відпо
відності власному концепту «чоловічого» в юнацькому віці, в порівнянні з підліт
ковим (Uемпkч23=305,5 при p<0,05). для найбільш об’єктивного тлумачення такого 
результату вважаємо за необхідне простежити становлення відповідності концепту 
«жіноче» хлопців з експериментальної групи.

У загальній віковій динаміці коефіцієнта відповідності яконцепта концепту 
«жіноче», виявленого в респондентів з неповних сімей, за Hкритерієм Крускала
Уоліса, також немає статистично значущих змін (Hемпkж=5,69). попарне порівняння 
значень цього коефіцієнта в різних вікових групах за допомогою Uкритерію Манна
Уітні показало, що його рівень практично не змінюється з молодшого шкільного 
до підліткового віку, проте в юнацькому він дещо зростає (Uемпkж23=298 при p<0,05, 
Uемпkж13=323,5 при p<0,05). як бачимо, за період з підліткового по юнацький вік у 
когнітивному компоненті ґендерної ідентичності особистості хлопця відбувається 
зростання переживання відповідності обом складовим ґендерного концепту, вна
слідок чого його рівень не відрізняється від встановленого у контрольній групі. 
Відмінності ж у віковій динаміці даного переживання стосуються переважно мо
лодшого шкільного віку, де нами було зафіксовано заперечення хлопчиками з не
повних сімей наявності в себе рис і якостей, маркованих як «жіночі».

Узагальнюючи сказане, можемо зробити висновок, що становленню когнітив-
ного компонента ґендерної ідентичності хлопців з неповних сімей притаманні: 
сталість концепту «чоловіче» із тенденцією до звуження; сталість відповідності 
концепту «чоловіче» із тенденцією до підвищення; розвиток жіночої компоненти 
ґендерного концепту, пов’язаний з її якісним перетворенням від десеміотизова
ної — через амбівалентну — до позитивної, що детермінує рівень лабільності ґен
дерних меж; підвищення прийняття в собі рис і якостей, маркованих як «жіночі».

Висновки. якщо становлення когнітивного компонента ґендерної ідентичності 
хлопців із повних сімей у досліджуваний нами період характеризується тенденці
єю до збереження сталості розробленості концепту «чоловіче» і ступеня відповід
ності йому, а також — до розширення концепту «жіноче» і зменшення відповіднос
ті йому, що найбільш виражене в підлітковому віці та згладжується в юнацькому 
й обумовлює лабільність ґендерних меж, то, на противагу цьому, становлення ког
нітивного компонента ґендерної ідентичності хлопців з неповних сімей має якіс
ні відмінності, пов’язані із розвитком жіночої компоненти ґендерного концепту в 
аспекті її перетворення від десеміотизованої — через амбівалентну — до пози
тивної, що детермінує розвиток чи стагнацію лабільності ґендерних меж та зрос
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тання прийняття в собі рис і якостей, маркованих як «жіночі». отже, відмінності 
у становленні когнітивного компонента ґендерної ідентичності хлопців з повних 
та неповних сімей обумовленні особливостями розробленості та змісту жіночої 
компоненти їхніх ґендерних концептів.
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Резюме
В статье представлены результаты эмпирического исследования становления когнитив
ного компонента гендерной идентичности мальчика из неполной семьи в аспекте раз
вития отношения его самости к гендеру в процессе индивидуального гендерного раз
вития в период с младшего школьного до юношеского возраста. особенности динамики 
развития упомянутого отношения исследованы автором путем сравнения взаимосвязи 
яконцепта и гендерного концепта у респондентов мужского пола 78, 1314 и 1718 лет 
из полных и неполных семей.
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OF  GENDER IDENTITY OF BOYS FROM INCOMPLETE FAMILIES

Abstract
The results of empirical research of development of cognitive component of boy’s gender 
identity as a development of relation between his Self and his gender during the male gender 
development since primary school age to adolescence are presented in the article. Features 
of dynamic of mentioned relation are studied by comparing of the connection between 
Selfconcept and gender concept of male respondents 78, 1314 and 1718 years old from 
complete and incomplete families. The design of empirical research is based on the author’s 
theory of gender and gender identity. According to this theory gender is a unique individual 
psychical representation of sex that is functioning on three suppositive levels: cognitive, 
behavioral and deep. As it was shown by the author the dynamics of gender development at all 
and development of gender identity particularly have different logics on each of these levels 
and vary depending on conditions of growing up. For example femaleconcept in gender 
of boys from incomplete families from age of 7 to 18 transforms from desemiotized trough 
ambivalent to positive in conherens of its meanings.
Keywords: gender, gender identity, gender concept, gender development, incomplete family.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ РЕГУЛЯЦИИ 
ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ЛИЧНОСТИ

В статье проведен анализ основных теоретических подходов к проблеме регуляции пси
хических состояний, который дал возможность определить, что регуляция — это сово
купность процессов корректирующего, координирующего и интегрирующего влияния 
на психику, нервную систему и гуморальные факторы, перевод в требуемое условиями 
оптимальное, эмоциональное состояние для восстановления внутреннего потенциала и 
активности организма, приведения к установленным нормам и правилам, необходимым 
программам, обеспечивающим динамическое равновесие в конкретных условиях жиз
недеятельности и поведения человека.

Ключевые слова: личность, психическое состояние, регуляция, саморегуляция.

проблема регуляции психической деятельности относится к числу фунда
ментальных проблем психологии, основные положения которой раскрыты в рабо
тах Б. г. Ананьева, Б. Ф. ломова, с. л. Рубинштейна, п. К. Анохина, о. А. Коноп
кина и других.

Регулирование, являясь частным компонентом управления, осуществляет по
ддержание значимых показателей (параметров) процесса в какихто пределах, со
ответствующих его наибольшей эффек тивности в данном отношении. под управ
лением в науке пони мается функция организованных систем, обеспечиваю щая: 
сохранение их определенной структуры; поддер жание режима деятельности и ре
ализацию программы, цели деятельности.

Регуляторные механизмы общения, поведения, деятельности, психического со
стояния человека, функционирования как всего организма, так и отдельных ор
ганов, сложны и многоплановы. они изучаются многими науками, накопившими 
огромный теоретический и экспериментальный материал, который может быть 
обобщен с позиций системного подхода. Так, в философии рассматривается нор
мативная регуляция поведения людей, в социологии — регуляция в технологии 
управления конфликтом и социокультурная регуляция, связанные с обеспечени
ем коллективных форм жизнедеятельности людей (Н. с. данакин, л. я. дятченко, 
В. и. сперанский), в физиологии сформулированы представления о внутренней 
среде организма, единой нейрогуморальной регуляции, гомеостазе, барьерных 
функциях организма (п. К. Анохин, К. М. Быков, г. Н. Кассиль, г. Н. Акоев), пред
ставлена регуляция активности генов при созревании клеточных РНК (В. А гвоз
дев), в психологии изучается развитие регуляции поведения в раннем онтогенезе 
(г. А. Виленская, личностные аспекты саморегуляции произвольной активнос
ти человека (В. и. Моросанова), волевая регуляция деятельности (В. К. Калин), 
в медицине — эндокринная регуляция физиологических функций в норме и па
тологии (М. г. Колпаков), влияние подкорковых образований головного мозга в 
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нервной регуляции кроветворения вследствие изменения внутричерепного дав
ления и непосредственного раздражения центральных вегетативных аппаратов, 
прилежащих к стенкам третьего и четвертого желудочков мозга (г. с. истаманова, 
Э. В. Киракосян), в педагогике — волевая регуляция — самоприказы, регуляция 
функции внимания — отключение — переключение и двигательная (мышечная) 
разрядка, общение как эмпирически найденный прием групповой психотерапии 
(А. я. чебыкин, л. А. Китаевсмык, Е. М. полевая, с. и. хохлов) и т. д.

Несмотря на многообразие обозначенных нами подходов к изучению регуля
торных механизмов организма, проблемное поле современной психологической 
науки ограничивается правильно подобранным методологическим инструмента
рием.

именно системный анализ открывает реальные перспективы направленного 
регулирования психических функций в контексте нашего исследования. для более 
тонкой дифференциации применения системного подхода к проблеме регулирова
ния психических функций определенный интерес представляет научный подход 
г. Ш. габдреевой, которая предлагает уровневую концепцию регуляции состояний. 
по мнению автора, в системе регуляции жизнедеятельности, то есть активности 
личности и организма, можно выделить два блока.

1. Внешний блок регуляции — открытая часть функциональной системы, обес
печивающая выбор оптимальных межличностных отношений, поведения, дея
тельности и психического состояния.

2. Внутренний блок определяет процессы, направленные на сохранение гоме
остазиса в относительно закрытой части системы, отвечающей за приспособи
тельную деятельность организма.

для контекста нашего концептуального подхода важно, что уровневая концеп
ция регуляции процессов жизнедеятельности г. Ш. габдреевой представляет со
бою иерархическую систему, построенную по принципу соподчинения.

первый и самый высокий уровень системы — социальнопсихологический. На
ибольший интерес здесь представляет регуляция межличностных отношений. Вто
рой уровень в системе — личностный, важнейшим объектом исследования на этом 
уровне является регуляция поведения личности. Третий уровень — уровень пси
хических процессов. На этом уровне изучению подлежат особенности управления 
и регуляции деятельности. четвертый уровень — уровень психических состояний. 
объектом исследования являются управление и регуляция психических уровней 
реагирования, проявляющихся в виде переживаний. пятый уровень — уровень ре
гуляции функциональных состояний, динамической стороной которых являются 
проявления периферической нервной системы (соматического отдела, иннервиру
ющего мышцы, и вегетативного — иннервирующего внутренние органы).

Каждый из пяти уровней в целостной системе регуляции жизнедеятельности 
связан со всеми остальными, зависит от них и системы в целом. чем выше уровень, 
тем более интегрированы его свойства, тем больший «вес» он имеет в целостной 
системе. Близкие уровни тесно связаны прямыми «нисходящими и восходящими» 
влияниями. связи между отдаленными уровнями могут быть как прямыми, так и 
опосредованными промежуточными уровнями системы.

иной подход регуляции рассматривает Б. с. Братусь, выделяя уровни регуля
ции личности и ее отношений с миром:

— психофизиологическая регуляция. На этом уровне личность функционирует 
в логике непосредственного удовлетворения потребностей.
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— социоадаптивная регуляция — детерминация личности требованиями кон
кретной ситуации конкретного социума.

— смысловая регуляция — детерминация личности ее отношением с миром 
как целым, развернутым во временной перспективе далеко за пределы текущего 
момента и конкретной ситуации.

На наш взгляд, в данном подходе не учтены такие уровни как прогнозирующий, 
интегративный и экспрессивный, которые соответствуют нашему пониманию ре
гуляции личности и ее отношений с миром.

Анализ исследований позволяет утверждать, что регуляция — это совокуп
ность процессов корректирующего, координирующего и интегрирующего влияния 
на психику, нервную систему и гуморальные факторы, перевод в требуемое усло
виями оптимальное, эмоциональное состояние для восстановления внутреннего 
потенциала и активности организма, приведения к установленным нормам и пра
вилам, необходимым программам, обеспечивающим динамическое равновесие в 
конкретных условиях жизнедеятельности и поведения человека.

исходя из того, что не во всех видах деятельности возможна регуляция, субъект 
должен без посторонней помощи, самостоятельно владеть различными техника
ми, приемами регуляции, то есть, психологическая готовность к деятельности про
является и в самоорганизации, саморегуляции личности. саморегуляция — это 
процесс произвольного управления человеком собственными психологическими 
и физиологическими состояниями, поступками, а также своим поведением, благо
даря которым происходит разрешение конфликтов, овладение своим поведением, 
переработка негативных переживаний. Механизм саморегуляции по д. А. леон
тьеву построен на основных чертах духовности, которые выполняют одну и ту же 
функцию в мотивации поведения. Вопервых, основанное на духовности действие 
всегда представляет собой поступок, то есть «действие, судьба которого опред
еляется не из наличной ситуации». Вовторых, понятие духовности относится к 
поведению, побуждаемому не потребностями, а ценностями.

Мы присоединяемся к данной точки зрения, так как духовность как высший 
уровень человеческой саморегуляции имеет ведущее место в использовании 
различных видов арттерапии для регуляции и саморегуляции эмоциональных со
стояний человека.

В этом контексте менее изученной областью является саморегуляция состо
яний. В работах л. г. дикой, А. о. прохорова, о. А. Конопкина, Е. п. ильина, 
Н. д. левитова и других исследователей выявлены особенности саморегуляции 
психических состояний.

Так, л. г. дикая в системнодеятельностной концепции психической само
регуляции функционального состояния полагает, что оно есть результат вза
имодействия психологической системы и деятельности по саморегуляции пси
хофизиологического состояния. существенно обогатить видение смысловой 
обусловленности саморегуляции психических состояний в различных ситуациях 
жизнедеятельности и расширить понимание природы психических состояний по
зволяет системнофункциональная концепция саморегуляции психического состо
яния А. о. прохорова. Автор объединяет состояние и личность тем, что состояния, 
имеющие высокую или низкую энергетическую составляющую (неравновесные 
состояния), обусловливают формирование новообразований личности. состоя
ния средней и оптимальной психической активности не обеспечивают эту функ
цию. А. о. прохоров отмечает, что, наряду с регулятивной, важной функцией со
стояний является интеграция отдельных психических состояний и образование 
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функциональных единиц (процесс — состояние — свойство), состоящих из ие
рархически организованных в единую, целостную совокупность психических про
цессов и психологических свойств. поэтому состояние выступает не только как 
форма саморегуляции психики, но и как один из важнейших механизмов интегра
ции человека как целостности — как единства его духовной, психической и теле
сной организации. Адаптивная функция состояния заключается в установлении 
соответствия между актуализированными потребностями индивида и его возмож
ностями и ресурсами с учётом конкретных условий существования, особенностей 
деятельности и поведения.

считаем, что применение интегративной и адаптивной функций психических 
состояний приемлемы и в нашей работе для полифункциональной регуляции пси
хических состояний студентов в учебном процессе.

проделанный анализ позволяет предположить, что саморегуляция — это про
цесс целенаправленного изменения психических состояний и психофизиологичес
ких функций, управление человеком своими эмоциями, чувствами и переживани
ями, сознательный выбор характера и способа действий, «внутренняя» регуляция 
поведенческой активности человека, особый уровень программирования деятель
ности на основе антиципации.
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Резюме
У статті проведено аналіз основних теоретичних підходів до проблеми регуляції 
психічних станів, який дав можливість визначити, що регуляція — це сукупність 
процесів коригуючого, координуючого і інтегруючого впливу на психіку, нервову 
систему і гуморальні фактори, переведення в необхідний (що диктується умовами) 
емоційний стан для відновлення внутрішнього потенціалу та активності організму, при
ведення до встановлених норм і правил, необхідних програм, що забезпечує динамічну 
рівновагу в конкретних умовах життєдіяльності та поведінки людини.
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MODERN APPROACHES TO THE REGULATION OF MENTAL STATE OF 
THE INDIVIDUAL

Abstract
Problem of regulation of mental activity is one of the fundamental problems of psychology. The 
article analyzes the main theoretical approaches to the regulation of mental conditions which 
made   it possible to determine that the regulation is a set of corrective processes, coordinating 
and integrating effect on the psyche, nervous system and humoral factors transfer into the 
required conditions for optimal emotional state for the recovery of domestic capacity and 
activity of the organism, bringing to the setting rules and regulations necessary programs 
that provide a dynamic equilibrium in the specific conditions of life and human behavior. 
Regulation, as a particular control component performs maintenance of relevant indicators 
(parameters) process within limits appropriate to the most effectiveness in this respect. Under 
regulation in science meant functioning of the organized systems providing: preservation of 
their particular structure, supporting operation mode, realization of activities and content of 
the program’s goals. We believe that the use of integrative and adaptive functions of mental 
states are acceptable and in our work for the multifunctional regulation of mental states of 
students in the learning process.
This analysis suggests that selfregulation — is the process of purposeful change of mental 
states and psychophysiological functions, control human emotions, feelings and experiences, 
the conscious choice of the nature and mode of action, the «inner’ behavioral regulation of 
human activity, special programming level of activity on the basis of anticipation.
Keywords: personality, mental state, regulation, selfregulation.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА У ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

У статті здійснено теоретичний аналіз методологічних засад професійної підготовки 
майбутнього психолога у вищому педагогічному навчальному закладі. обґрунтовується 
необхідність розробки психологічної технології професійної підготовки майбутнього 
психолога з врахуванням положень ціннісноособистісного підходу.

Ключові слова: методологія, технологія, ціннісноособистісний підхід, професійна 
підготовка, майбутній психолог.

Наше суспільство переживає бурхливу популяризацію психологічної науки і 
практики. З кінця XX сторіччя почався активний ріст кількості психологічних фа
культетів і відділень. У багатьох освітньопрофесійних програмах створюються 
подвійні спеціальності, де другою виступає психологія. це поступово призводить 
до нівелювання значущості і втрати цілісності змістового наповнення професійної 
підготовки студентів зазначеної фахової діяльності. З’явилась надзвичайна кіль
кість фахівців, які вульгаризовано, у кращому випадку еклектично, підходять до 
трактування розробок психологічних наукових шкіл, проблем особистісного роз
витку тощо, приховуючись за створенням «індивідуального підходу» у трактуван
ні психічних явищ. На нашу думку, такий стан є особливо загрозливим як з позиції 
подальшого розвитку навчальнометодичного процесу, так і формування довіри у 
населення до фахового надання послуг психологами.

професійна підготовка майбутніх психологів у вищих педагогічних навчаль
них закладах, за нашим переконанням, переживає кризу з декількох причин, а 
саме: 1)  на певному етапі розвитку суспільства відбулася зміна змісту і значущості 
психології у житті кожної особистості. На початку ххі століття зросла загальна 
культура людей, а тому вони почали надавати певного змісту сигналам і подраз
никам, які надходять із оточуючого інформаційного простору, на які до цього часу 
не звертали уваги; 2) соціум наповнився технологіями, які не встигає осягнути 
розум особистості, а отже, потребує фахової допомоги у адаптації до сьогочасних 
реалій; 3)  зазнала змін система цінностей особистості та її психологічна культура; 
4) виник запит на соціальне обслуговування й змінилися вимоги суспільства до 
фаховості психолога.

Постановка проблеми. початок розв’язання поставленої проблеми підвищення 
психологічної культури населення та отримання фахової допомоги, на нашу думку, 
криється у ефективності професійної освіти і кваліфікованості майбутніх психоло
гів. постановка цього питання не нова, але на кожному наступному етапі розвитку 
суспільства його актуальність набуває нових аспектів.

© В. В.  Волошина, 2013
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основним нормативним документом, що визначає цільові орієнтири підготовки 
фахівців, є вимоги державного освітнього стандарту, у якому враховується стан 
соціокультурного середовища, потреби і можливості осіб, які здобувають певний 
освітній рівень відповідного фахового спрямування, відповідність інтересам дер
жави чи окремого регіону й типу навчального закладу, вимогам виховання й розви
тку особистості тощо. Встановлені стандарти слугують еталоном при оцінці якості 
освіти й фаховості людини. Так, на нашу думку, сучасний етап розвитку вищої 
освіти у галузі психологічних знань потребує переосмислення системи підготовки 
майбутніх практичних психологів з метою удосконалення і деякої деталізованості 
спеціалізацій з переглядом рівнів кваліфікаційних вимог.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вищий навчальний заклад є одним 
зі ступенів особистісної соціалізації та професійної визначеності майбутнього фа
хівця, поглиблення його світогляду, обрання та закріплення професійної соціаль
ної ролі студента. саме у вузі повинна закладатися основа тієї системи професій
них цінностей фахівця, з якою він вступатиме у професійну діяльність.

Теоретичний аналіз праць вітчизняних та зарубіжних вчених засвідчив, що пи
тання методологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх психоло
гів завжди посідало чільне місце серед актуальних психологопедагогічних емпі
ричних досліджень. пошуки специфіки професійної підготовки, професіоналізму, 
психологічної та професійної готовності майбутнього психолога здійснювались у 
межах діяльнісного [с. л. Рубінштейн, п. і. Зінченко, г. с. Костюк та ін.], динаміч
ного [л. і. Анциферова та ін.], системногенетичного [В. д. Шадріковта, Б. Ф. ло
мов та ін.], особистіснодіяльнісного [о. М. леонт’єв, Б. г. Анан’єв, о. В. Бон
даревська, А. А. деркач, М. і. д’яченко, л. о. Кандибович, В. В. серіков та ін.], 
особистісноорінтованого [і. д. Бех, і. с. Булах, К. Роджерс, В. Франкл, Е. Фром, 
і. с. якиманська та ін.], суб’єктного підходів [В. о. Татенко та ін.] тощо.

Разом з цим ключовими у вивченні проблеми становлення професіоналізму 
психолога залишаються дві основні методології: «особистісноорієнтована», пред
ставники якої стверджують, що професійне зростання можливе через розвиток 
особистісних рис та «діяльнісна», у якій наголошується на підвищенні ефектив
ності фаховості через формування професійних якостей особистості.

ідея с. л. Рубінштейна [10] про розвиток особистості в діяльності не втрачає 
своєї актуальності, але, на нашу думку, для сфери становлення особистості в меж
ах професійного навчання більш значущими виявляються положення динамічного 
підходу л. і. Анциферової [2] про те, що особистість схильна до саморозвитку 
і виступає ініціатором своєї діяльності. при цьому, лише та діяльність сприяє її 
особистісному розвитку, яка породжує задоволення від процесу виконання й отри
маних результатів та стимулює бажання особистості до розвитку і прояву своїх 
здібностей.

У межах цих позицій знаходяться наукові погляди Э. Ф. Зеєра, який профе
сійне становлення особистості вбачав у процесі прогресивних змін людини під 
впливом професійної діяльності, а також її власної активності, спрямованої на са
мовдосконалення й самостановлення. Вчений довів, що професійне становлення 
обов’язково базується на потребі в розвитку і можливості її реального задоволен
ня, де потреба виступає рушійною силою розвитку. А особистість лише тоді вклю
чається в діяльність, коли це виступає її потребою, а, отже, з’являються мотиви, 
що відображають потреби, які стали актуальними для особистості в певний період 
часу [8].
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системногенетичний підхід В. д. Шадрікова розкриває професійну підготов
ку особистості через розвиток її індивідуальних властивостей та здібностей. Вче
ним доведено, що в процесі розвитку якості особистості перетворюються у якості 
суб’єкта діяльності та особистості, а діяльність трансформується в індивідуальну 
діяльність. Значущим для нашого дослідження професійної підготовки майбут
нього психолога видається положення В. д. Щадрікова про «духовні здібності» 
особистості. Науковець не лише ввів у сучасну психологію це поняття, а й об
ґрунтував його сутність, визначив місце духовних здібностей в системі інтелекту
альних якостей і довів, що розвиток духовних здібностей детермінується трьома 
чинниками: середовищем, вимогами діяльності та індивідуальними цінностями й 
смислами. духовні здібності пояснювались вченим як властивості, які характери
зують функціональну індивідуальність особистості, здатність зрозуміти, оцінити і 
зобразити інших людей у власній творчій діяльності. Вони є інтегративними про
явами інтелекту й духовності особистості й виникають в результаті взаємозв’язку 
вроджених здібностей індивіда, трансформованих в процесі діяльності здібностей 
особистості як суб’єкта діяльності та взаємостосунків, які ґрунтуються на мораль
них якостях особистості. духовні здібності визначають відбір інформації, харак
тер її опрацювання та характер спілкування, підвищують цілеспрямовану прони
кливість розуму особистості, сприяючи концентрації свідомості на об’єктах, які 
дозволяють розв’язати проблему і розкрити її істинну сутність [17].

У межах суб’єктного підходу професійна підготовка майбутнього психоло
га розглядалася як досягнення певного рівня розвитку системи психіки, а саме, 
суб’єктності особистості. Відповідно положень цього підходу особистість ви
ступає у якості відповідального суб’єкта, від якого залежить цілісність, збереже
ність і досконалість формування психічних властивостей, а отже, і сформованість 
власних професійних якостей. при цьому, суб’єктність В. о. Татенко пояснював 
як рівень розвитку психіки, досягнувши якого, особистість починає ставитись до 
власної психіки не лише гносеологічно, а й онтологічно — усвідомлюючи істинне, 
смислове в собі, що має право на власне існування як цінності й цілі [16].

У особистіснодіяльнісному підході [А. А. деркач, М. і. д’яченко, л. о. Кан
дибович та ін.] акцент професійної підготовки особистості вбачався у ціліснос
ті формування індивідуальноособистісних та суб’єктних особливостей якостей 
і властивостей особистості, які забезпечують майбутньому фахівцю можливість 
ефективного виконання функцій професійної діяльності [1, 3, 13].

З позиції особистісноорієнтованої професійної освіти [і. д. Бех, о. В. Бонда
ревська, і. с. Булах, В. В. сєріков, В. і. слободчиков, і. с. якиманська та ін.] усі 
психічні явища, діяльність, індивідуальнопсихологічні відмінності майбутнього 
фахівця зумовлюються його особистісними характеристиками. Тому кожна особис
тість в процесі оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками прагне від
найти свій унікальний особистісний смисл майбутньої професійної діяльності, який 
позначається на ставленні та рівні засвоєння тих чи інших фахових знань [3, 5, 13].

Також о. В. Бондаревська особистісноорієнтований підхід пояснювала як пев
ний стиль спілкування учасників навчального процесу, який має орієнтуватися на 
ціннісносмислові компоненти змісту навчання, враховувати індивідуальні здіб
ності й особистісні відмінності студентів та цілеспрямовано формувати професій
но значущі особистісні якості й властивості майбутнього фахівця [3]. при цьому, 
центральним положенням особистісноорієнтованого підходу є ціннісне ставлення 
до студентів, оскільки будьякі психологопедагогічні впливи опосередковуються 
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їхніми індивідуальними властивостями, особистісними якостями, здібностями та 
емоційноціннісним ставленням до навчання й майбутньої професійної діяльності.

саме В. А. семиченко у власних дослідженнях визначила ефективність діяль
нісного та особистісного підходів, охарактеризувавши їх як провідні концептуаль
ні стратегії професійної підготовки у формуванні професійних якостей психологів
практиків [14].

досить влучною характеристикою теперішнього стану вітчизняної професійної 
освіти стало визначення В. А. семиченко про те, що рівень фаховості майбутньо
го психолога вимірюється його рівнем засвоєння теоретичних знань. і зовсім не 
звертається увага на оволодіння ним прийомами і техніками психологічної діяль
ності та сформованості у студентапсихолога необхідних умінь і навичок. поряд 
з цим не визначені головні критерії професійної придатності, знівельована відпо
відальність майбутнього фахівця за особистісний вибір професійного шляху і, як 
наголошувала В. А. семиченко, «…. дипломи видаються особам, що за своїми мо
ральними якостями не мають права виконувати функції» отриманого ними фаху 
[14]. На жаль, на сьогодні ситуація професійної підготовки майбутніх психологів 
не зазнала кардинальних змін.

підготовку до професійної діяльності варто розглядати, як своєрідний засіб 
розвитку особистості [14]. і саме вищий навчальний заклад має забезпечити цей 
розвиток. описуючи методологічні основи професійної підготовки психологів, 
В. А. семиченко орієнтувалася на ієрархію особистісних цінностей (як пріори
тетних) — пошук свого місця в професійнорольовій структурі суспільства, про
фесіональних — повноцінне включення в професійнорольові відносини та квалі
фікаційних (якість сформованості професійних умінь і навичок) — інтеріоризація 
спеціальних знань, навичок, умінь, оволодіння техніками, технологіями, прийома
ми спеціалізації [14].

Також варто відмітити ряд сучасних методологічних підходів у поясненні спе
цифіки професійної підготовки майбутніх психологів, які активно впроваджують
ся у вищих навчальних педагогічних закладах.

одним із таких є компетентнісний підхід, у якому компетенції розглядаються як 
інтегрований теоретикопрактичний результат навчання, соціально задана норма 
професійної підготовки особистості, що передбачає зміщення акцентів з елемен
тарного теоретичного накопичення нормативно заданих знань, умінь і навичок до 
формування і розвитку у студентівпсихологів здатності втілювати теоретичні зна
ння в практику, володіти фаховими компетенціями і вміти їх успішно реалізовува
ти в обраній професійній сфері.

Важливим для нашого дослідження є описаний о. В. сидоренко, технологічній 
підхід у підготовці практичних психологів. Технологічність як процесуальне яви
ще створює філософію досягнення необхідних результатів шляхом використання 
технологій або переконаності у можливості досягнення позитивних результатів 
шляхом використання технологій [15].

Методологію технологічного підходу о. В. сидоренко вбачала у систематич
ній проробці проблеми шляхом сканування пам’яті й досвіду, аналізу літератури, 
інформації, вивчення документів та інших джерел для створення чіткої концепції, 
визначення завдань і планування результатів, програми, алгоритму дій для усіх 
учасників процесу. Технології, на думку вченої, виступають чуттєвим продуктом 
діяльності особистості, чітким алгоритмом дій, інструкцій, продуманою послі
довністю кроків у будьякому процесі й покроковим описанням процедури усіх 
необхідних дій. при цьому, засвоєння технологій вимагає взаємодії усіх учасників 
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процесу, а від майбутнього психолога інтерактивності та особистісної активності. 
Також для майбутнього психолога необхідне усвідомлення смислового взаємодо
повнення і тісного переплетення клієнтських та тренерських технологій (проце
дур, ігор, технік), що і створює змістове наповнення технологічної концепції про
фесійної діяльності психолога в тренінговій діяльності [15].

Наступною інноваційною методологією у вивченні професійної підготовки 
майбутнього психолога є діалогічний підхід [г. Балл, М. Бахтін, с. Братченко, 
М. Бубер, г. В. дьяконов, М. Каган та ін.], у якому середовище взаємодії викладача 
і студента, а саме діалог, розглядається як сфера утвердження самоцінності осо
бистості, розгортання її суб’єктного потенціалу, реалізації її духовних прагнень. 
На думку вчених наявність діалогічнофасилітативних взаємин між викладачами 
і студентамипсихологами, створення атмосфери довіри, відвертості, підтримки, 
емпатійного розуміння, а також присутність у студента внутріособистісного діа
логу між свідомістю і власною особистістю, спілкуванням і навчанням та само
регуляцією поведінки є запорукою успішності особистісного та професійного 
зростання майбутнього психолога. Разом з цим, діалогічний підхід розглядається 
як методологічний фундамент теорії і практики професійної діяльності психолога, 
оскільки, на думку г. В. дьяконова [7], він є основою для парадигмального роз
різнення й парадигмального визначення основних форм практичної психологічної 
роботи — психодіагностики, психокорекції та психотерапії.

Наукові розробки в межах культурнопсихологічного підходу о. г. Асмолова, 
о. Є. сапогової, о. Б. старовойтенко, г. К. Радчук та ін. вказують на необхідність 
створення у вищому навчальному закладі умов, які б сприяли вибудовуванню 
взаємозв’язку суб’єкта професійної освіти зі світом культури, актуалізуючи по
тенціал самоорганізації і саморозвитку студента, фасилітуючи його осмислене, 
суб’єктивно включене учіння. Вчені переконують, що для формування у студента
психолога особистісного смислу змісту освіти необхідна особлива організація 
освітнього процесу, яка б враховувала суб’єктивну реальність ціннісносмислової 
сфери студента, вибіркову персональну значущість конкретного змісту і самого 
процесу освіти [11, 12].

останнім часом надзвичайної актуальності у професійній підготовці майбутніх 
психологів набуває аксіологічний підхід [В. В. Абраменко, і. с. Бех, Т. А.  Вілюжа
ніна, З. с. Карпенко, Н. г. Зотова, Н. п. Максимчук, о. Б.  Мартинюк, М. В. Миць
ко, М. с. яницький та ін.]. В основу цієї методології покладено положення про 
цінності як детермінуюче ядро особистісного розвитку, а професійний аксіогенез 
студентапсихолога розкривається через інтерналізацію останнім загальнолюд
ських цінностей, на основі синергетичної, інтерперсональної співпраці викладача 
і студента.

Вивчаючи аксіологічний простір студентів у професійній підготовці Т. М. Буя
кас дійшла висновку про те, що майбутні фахівці потребують спеціального опра
цювання, уточнення і розвитку свого ціннісносмислового простору, усвідомлення 
місця і ролі своїх професійних цінностей. ціннісносмисловий простір сучасних 
студентівпсихологів Т. М. Буякас охарактеризувала через особистісне та про
фесійне самовизначення студента, зокрема, їхнє бажання до: саморозвитку, роз
криття своєї унікальності, усвідом лення власної цінності, самоповаги, досягнення 
внутрішньої гармонії, віднайдення відчуття своєї цілісності, внутрішньої свободи, 
фаховості, необхідності суспільству, втілити себе в своїй справі, здобуття профе
сійного визнання, вміння прощати, терпіти, довіряти, вміти любити, вміти вірити, 
бути щасливим тощо [6].
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Запропонована З. с. Карпенко динамічна модель аксіогенезу особистості дозво
ляє поетапно заглиблюватися у смислові пласти аксіосфери студента і насамперед 
реконструювати ту гілку аксіогенезу, яка пов’язана з інтерналізацією соціокуль
турного ціннісного досвіду у структури ціннісносмислової свідомості у процесі 
смислового переживання життєво важливих ситуацій. Вчена виокремила п’ять рів
нів онтогенезу ціннісносмислової свідомості суб’єкта: відносний суб’єкт (люди
на як об’єкт соціального впливу, індивід), моносуб’єкт (людина як активний діяч, 
суб’єкт відносно індивідуальної діяльності), полісуб’єкт (суб’єкт групової взаємо
дії, особистість), метасуб’єкт (суб’єкт суспільно значущої творчої діяльності, інди
відуальність) та абсолютний суб’єкт (суб’єкт духовної практики, універсальність) 
[9]. становлення цих рівнів свідомості студентапсихолога чітко простежується у 
особистіснопрофесійному зростанні майбутнього фахівця під час оволодіння ним 
професійними знаннями, уміннями і навичками у вищому навчальному педагогіч
ному закладі.

Узагальнюючи ключові положення методологічних підходів професійної підго
товки майбутніх психологів, можемо зауважити, що одним із провідних чинників 
професійної підготовки вищезазначених наукових позиції є ціннісні орієнтацій та 
цінності майбутнього фахівця, які створюють центральне ядро смислоутворюю
чих позицій особистості як у особистісному, так і професійному розвитку. У відпо
відності до особистісноорієнтованої методології система особистісних цінностей 
спрямовує професійній вибір особистість. і в той же час, як зазначав В. о. Татенко 
[16], в процесі професійного навчання студентпсихолог має віднайти сутнісне в 
собі, тобто віднайти професійну самоцінність і смисл у реалізації обраної профе
сійної діяльності.

процес професійної підготовки майбутніх психологів проходить у взаємодії з 
викладачами психологічних дисциплін, які теж виступають для студентапсихолога 
носіями професійної ментальності та певних особистісних і професійних цінніс
них орієнтацій. Наявність ціннісної позиції між викладачами і студентами, усві
домлення того, що кожен учасник педагогічної взаємодії виступає найважливішою 
цінністю має слугувати трансформації системи особистісних цінностей студента
психолога в професійні, що в подальшому стане надійною запорукою успішності 
його професійного яобразу як конкурентоспроможного психолога в сфері кон
сультування чи тренінгової діяльності. саме в цьому нам бачиться тісне пере
плетення аксіологічної та особистісноорієнтованої методологій, які, за нашим 
переконанням, мають стати основою сучасної професійної підготовки майбутніх 
психологів.

У зв’язку із зазначеним вище вважаємо, що професійна підготовка майбутньо
го психолога, перш за все, має бути пов’язана з формуванням системи професій
них цінностей майбутнього психолога, сприяти усвідомленню студентом цінності 
власної особистості та цінності себе у якості фахівця соціальнозначущої професії, 
в межах виробничої практики забезпечувати можливість розкриття потенційних 
можливостей майбутнього фахівця та формувати позитивне ставлення до іншої 
особистості як до виключної цінності, що виступає ключовим правилом профе
сійної діяльності психолога — бачити в особистості спроможність до розвитку, 
змінюваності та самовдосконалення. Такого ціннісного ставлення до особистості 
людини, яка потребує психологічної допомоги, майбутньому психологу можливо 
досягнути лише маючи власний досвід самовдосконалення, в ході якого ціннісно
особистісна взаємодія учасників навчального процесу дозволила віднайти само
цінність та віру в себе як успішного фахового психологапрактика.



66

ISSN 2304-1609   Вісник ОНУ. Сер.: Психологія. 2013. Т. 18, вип. 4(30)

психологічна технологія професійної підготовки майбутнього психолога має 
враховувати ті факти, що кожен індивід, який обрав психологічній фах, має власні 
індивідуальні відмінності інтелектуального, емоційновольового та особистісного 
розвитку, володіє різним рівнем потенційних можливостей і своєрідним життєвим 
досвідом. Успіхи оволодіння ним професійними знаннями залежать від зацікавле
ності та наявності мети професійного розвитку, можливості її досягнення, а також 
відповідності системи особистісних цінностей аксіологічному полю професійної 
діяльності. і однією з головних умов побудови психологічної технології фахової 
підготовки має стати врахування особистісної та професійної змінюваності особис
тості майбутнього психолога, який знаходиться у ситуації поступального розвитку, 
що неодмінно позначається на прийнятті навчального середовища, об’єктивації 
особистісних цінностей та їхньої трансформації у систему професійних ціннісних 
орієнтацій та побудову ієрархії професійних цінностей в цілому. А також варто 
враховувати те, що сформовані професійні цінності майбутнього психолога мають 
співпадати із вимогами і запитами суспільства.

Висновки. Таким чином, необхідність перегляду методологічних основ профе
сійної підготовки майбутніх психологів з точки зору підготовки особистості до 
засвоєння не лише теоретичних і практичних фахових вмінь, а оволодіння аксі
ологічним полем фахової діяльності зумовлюється соціальнозначущою формою 
діяльності психолога, як професії «допомогаючого» типу. оскільки високий рівень 
виконання професійних обов’язків психологом, на нашу думку, забезпечується не 
лише необхідною сумою знань, умінь і навичок, відповідними здібностями та про
фесійно важливими якостями особистості, а й синергійністю особистісних та про
фесійних цінностей студентапсихолога на етапі оволодіння фахом. Такий зміст 
професійної підготовки, за нашим переконанням, спроможна забезпечити психо
логічна технологія, яка реалізує положення ціннісноособистісного методологіч
ного підходу, одним із пріоритетних завдань якого має стати інтегрованість осо
бистісного та професійного аксіологічного поля студентапсихолога, що поряд з 
особистісним та професійним зростанням сприятиме виробленню таких життєвих 
ціннісних компетентностей, які б забезпечували майбутніх фахівців не лише пев
ною сумою знань, а й вміннями застосовувати знання в теоретичній, пізнавальній 
та практичній професійній діяльності.

перспективи подальших досліджень ми вбачаємо в обґрунтуванні та впрова
дженні ключових положень ціннісноособистісного методологічного підходу в 
процес професійної підготовки майбутнього психолога у вищому навчальному пе
дагогічному закладі.
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Резюме
В статье осуществлен теоретический анализ методологических основ профессиональ
ной подготовки будущего психолога в высшем педагогическом учебном заведении. 
обосновывается необходимость разработки психологической технологии профессио
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF FUTURE PSYCHOLOGISTS’ 
TRAINING IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Abstract
Theoretical analysis of methodological principles of professional preparation of future psy
chologist is carried out in higher pedagogical educational establishment are considered in 
this article. Subject of study is the modern stage of development of higher education in the 
field of psychological knowledge, that needs rethinking of the system of preparation of future 
practical psychologists with the aim of improvement and some challenge into detail of spe
cializations with the revision of levels of qualifying requirements. The basis of that system of 
professional values of a specialist and his professional activity must be mortgaged exactly in 
the institution of higher education. Summarizing key positions of methodological approaches 
of professional preparation of future psychologists it is noticed that one of leading factors of 
professional preparation of abovementioned scientific position are valued orientations and 
values of future specialist, that create the central kernel of sensecreating positions of person
ality both in individual and professional development.
As a result we consider that professional preparation of future psychologist, foremost, are to 
be related to forming of the system of professional values of future psychologist, to assist in 
realization of value of own personality and value of a student in the quality of specialist of 
socialmeaningful professional, within the limits of productive practice to provide possibil
ity of opening of potential possibilities of future specialist and form positive attitude toward 
other personality as to the exceptional value that comes forward as a key rule of professional 
activity of psychologist — to see in personality possibility for development, altering and self
perfection.
Keywords: methodology, technology, values   and personal approach, training, future psy
chologist.
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АБНОТИВНІСТЬ У ХАРАКТЕРИСТИЦІ МЕТАКОГНІТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

У статті представлені теоретичні підходи до поняття абнотивності особистості викла
дача та результати експериментального дослідження зв’язку абнотивності з іншими 
компонентами метакогнітивної компетентності викладачів. Визначено рівень розвитку 
абнотивності викладачів вищої школи. доведено, що рівень розвитку абнотивності не 
залежить від педагогічного стажу викладача ВНЗ.

Ключові слова: абнотивність викладача вищої школи, метакогнітивна компетентність, 
рольова компетентність, спрямованість викладача у спілкуванні, самооцінка мета
когнітивних знань та активності викладача ВНЗ.

соціальна реальність вимагає від особистості викладача формування якостей 
її метакогнітивної компетентності, що обумовлюють досягнення нею професій
ної майстерності, зокрема, абнотивності. Актуальність дослідження обумовлена 
тим, що реформування системи вищої освіти в Україні значною мірою ставить 
нові вимоги до особистості викладача, зокрема, його професійної компетентності 
та метакогнітивних здібностей. Ряд компонентів метакогнітивної компетентності 
особистості викладача, таких як абнотивність та метакогнітивна обізнаність, обу
мовлюють міру його здатності якісно здійснювати педагогічний вплив та сприяти 
розвитку особистості студента. однак, проблема психологічних особливостей аб
нотивності викладачів у гуманітарному пізнанні є мало розробленою.

Ступінь наукової розробленості проблеми оцінюється працями науковців, які 
звертали увагу на проблематику абнотивності, а саме: М. М. Кашапова, В.д. Веб
лер, а також на особливості метакогнітивної компетентності — дж. Флейвелла, 
А. Брауна, д. дорнера, В. Маттеуса.

Метою статті було дослідити взаємозв’язок між показниками абнотивності 
та особливостями метакогнітивної компетентності особистості викладача вищої 
школи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Абнотивність є важливою скла
довою професійної компетентності педагога, яка сприяє професійному та осо
бистісному зростанню викладачів, а також розвитку креативності у студентів і, 
як наслідок, підвищує їх конкурентоспроможність на сучасному ринку праці [5]. 
Абнотивність визначено автором як комплексну здатність викладача до адекватно
го сприйняття, осмислення та розуміння креативного студента, здатність помітити 
обдарованого студента і надати необхідну психологопедагогічну підтримку в про
цесі актуалізації та реалізації його творчого потенціалу.

За результатами дослідження М. М.  Кашапова [4], абнотивність охоплює 
креа тив ність викладача, мотиваційнокогнітивний компонент і рефлексивнопер
цептивні здібності, які передбачають наявність здатності до вивчення особистості 
студента, розуміння, співпереживання йому, здатність проникнути в індивідуальну 
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своєрідність студента, здатність у зв’язку з цим проаналізувати, оцінити, краще 
зрозуміти себе в процесі педагогічної взаємодії зі студентами.

для оцінки сформованості мотиваційноціннісного компонента компетентнос
ті викладача в розвитку здатності до творчості студентів критеріями виступають: 
усвідомлення значущості творчого розвитку студентів при реалізації професійної 
діяльності; мотивація на творчу самореалізацію у професійній діяльності.

Критеріями сформованості когнітивного компонента досліджуваного виду ком
петентності є адекватна система уявлень викладачів про творчість, творчу особис
тість, володіння теоретичними психологопедагогічними основами процесу твор
чого розвитку студентів.

проектноорганізаційний компонент у структурі абнотивності характеризу
ється володінням різноманітними способами проектування та організації творчо 
орієнтованого освітнього процесу (конструювання творчих завдань; проектування 
творчих занять; стиль взаємодії).

як критерій сформованості рефлексивного компонента абнотивності (рефлек
сія педагогічного досвіду з творчих позицій) виступає самооцінка педагогами сво
єї компетентності, відповідності професійної діяльності задачам творчого розви
тку студентів [5].

Ю. А. Адушева [6] у структурі абнотивності визначає наступні компонен-
ти: рефлексивність, емпатію, соціальний інтелект, актуальну креативність та 
мотиваційно-когнітивний компонент.

У нашому дослідженні абнотивність розглядається як здатність педагога вищої 
школи сприяти розвитку особистості студента і характеризується спрямованістю 
особистості викладача на навчальне завдання та на суб’єкта навчальної діяльності.

Визначення та обґрунтування психологічних умов ефективної діяльності ви
кладача вищої школи виявляється неможливим поза розглядом особливостей 
функціонування його метакогнітивних процесів. поставлене завдання ускладню
ється недостатньою розробленістю проблеми у сучасній науці.

Розгляд абнотивності особистості викладача дає можливість подивитись на 
цей феномен в аспекті компонентів метакогнітивної компетентності. У сучасних 
психологічних дослідженнях метакогнітивна компетентність вивчається у межах 
окремих досліджень, присвячених особливостям метапам’яті, металінгвістичних 
здібностей, метаіндивідуальності, метакогнітивного досвіду, саморегуляції осо
бистості.

Метакогнітивна компетентність виступає системотвірним фактором рефлек
сивної саморегуляції особистості та є провідною у становленні професійної пе
дагогічної компетентності особистості викладача. В. і. Моросанова [8] визначає 
саморегуляцію особистості як загальний рівень сформованості індивідуальної 
системи, усвідомленої регуляції регуляторних ланок, що передбачає самостій
ність, гнучкість і адекватність реагування особистості на зміну умов, постановку 
й досягнення мети.

сучасний підхід до компетентності педагога вищої школи передбачає введення 
до специфічних компонентів компетентності викладача рольову.

Рольова компетентність ґрунтується на здатності педагога успішно проводити 
професійну діяльність та разом із метакогнітивною входить до загальної профе
сійної компетентності викладача вищої школи. п. п. горностай визначає рольову 
компетентність як здатність вирішувати життєві проблеми, пов’язані з рольовою 
поведінкою, з функціонуванням життєвих ролей або засобами рольової поведінки. 
Рольова компетентність, на думку автора, передбачає здатність оперативно оволо
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дівати власними психологічними ролями, виступати суб’єктом цих ролей, вводити 
рольову поведінку у процес власної життєдіяльності та життєтворчості, які мають 
вплив на гармонійну рольову самореалізацію особистості.

База дослідження. дослідження проводилось на базі хНпУ імені г. с. ско
вороди, досліджувану вибірку становили 59 викладачів (49 жінок та 10 чоловіків, 
середній педагогічний стаж досліджуваних — 13,8 років).

Методики дослідження. для дослідження абнотивності та її взаємозв’язку із 
компонентами метакогнітивної компетентності особистості ми використовували 
наступні методики.

1. діагностика абнотивності особистості М. М. Кашапова [6].
2. Методика діагностики рольової компетентності (п. п. горностай) [3].
3. Методика діагностики «спрямованість особистості у спілкуванні» 

с. л. Братченко [1].
4. опитувальник «стильова саморегуляція особистості» В. і. Моросанової  [7].
5. Методика дослідження самооцінки метакогнітивних знань та метакогнітив

ної активності Ю. В. скворцової, М. М. Кашапова [9].
Результати дослідження. Розглянемо результати діагностики абнотивнос

ті викладачів ВНЗ, наведені на рис. 1, з яких видно, що представлена вибірка 
викладачів характеризується майже рівномірним розподілом за рівнем розвитку 
абнотивності. Встановлено, що χ2

Емп = 7,609, при p>0,05. Такі дані пояснюються 
тим, що авторами методики було запропоновано десять градацій абнотивності, 
однак, якщо до середнього рівня абнотивності віднести показники від 4го до 7го 
рівнів, то стає очевидним нормальний розподіл показників абнотивності за гру
пою викладачів. Так, найбільша кількість викладачів (4‒7й рівні абнотивності) 
характеризується середніми показниками абнотивності (близько 52 %), тобто ви
являють помірну здатність до адекватного сприйняття, осмислення та розуміння 
креативного студента, здатність помітити обдарованого студента і надати необ
хідну психологопедагогічну підтримку в процесі актуалізації та реалізації його 
творчого потенціалу.

Рис.1. Розподіл досліджуваних за рівнем розвитку абнотивності

примітка: 1— найвищий рівень абнотивності, 23 — високий рівень абнотивності, 47 — 
середній рівень абнотивності, 89 — низький рівень абнотивності, 10 — найнижчий рівень 
абнотивності.
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Розглянемо результати порівняльного аналізу показників абнотивності викла
дачів із різним педагогічним стажем (табл. 1).

Таблиця 1
Середні значення показників абнотивності у викладачів із різним 

педагогічним стажем
Групи досліджуваних за педагогічним стажем t-критерій 

Стьюдента р
До 10 років Понад 10 років

74,00±4,76 63,50±15,80 1,27 0,25

як видно з табл. 1, середні значення показників абнотивності за групами до
сліджуваних згідно з рівнем педагогічного стажу не відрізняються. отже, педаго
гічний досвід не обумовлює рівень розвитку абнотивності. Зазначені показники 
відповідають середньонизькому рівню досліджуваного параметру метакогнітив
ної компетентності. Таким чином, в цілому представлена вибірка викладачів ха
рактеризується недостатньою здатністю до визначення креативності студентів та 
здатності розвивати цю якість у суб’єктів навчальної діяльності. Такі викладачі 
схильні обирати прості завдання для самостійної та індивідуальної роботи студен
тів, мають труднощі у питаннях розробки методичного комплексу, спрямованого 
на розвиток креативності особистості студентів, їх пізнавальної активності та ком
петентності.

Розглянемо результати кореляційного аналізу показників абнотивності та ін
ших компонентів метакогнітивної компетентності особистості викладачів, пред
ставлені на рис. 2.

Рис. 2. Зв’язок абнотивності та компонентів метакогнітивної  
компетентності особистості викладача

із рис. 2 видно, що рівень абнотивності має позитивний зв’язок зі здатністю до 
отримання інформації (р<0,01). отже, викладачі, які виявляють творчий підхід до 
організації спільної діяльності зі студентами, спрямований на визначення креатив
ності та здібностей студентів, характеризуються високим рівнем здатності до отри
мання інформації (методичної, науковометодологічної, педагогічної). Викладачі, 
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які з легкістю здатні виокремити із великого інформаційного масиву необхідний ма
теріал для розвитку власної практичної діяльності, осмислити його та запам’ятати, 
спроможні визначити креативність студента та можливості її розвитку.

цікавим виявився негативний зв’язок абнотивності із показниками концентра
ції (p<0,01). Так, викладачі, які виявляють високий рівень здібностей до концен
трації у вивченні нового матеріалу характеризуються низьким рівнем абнотивнос
ті, що може бути пояснено особливостями функціонування їх уваги, спрямованої 
на завдання та вивчення нового матеріалу, а не на особистість студента.

Встановлено позитивний зв’язок між показниками абнотивності та програму
ванням як характеристики стильової саморегуляції особистості (p<0,05). Таким 
чином, абнотивність пов’язана із розвиненістю усвідомленого програмування лю
диною своїх дій. Абнотивні викладачі мають високі показники програмування, що 
говорить про сформованість у них потреби продумувати способи своїх дій і пове
дінки для досягнення намічених цілей, деталізованість і розгорнення розроблюва
них програм. програми професійної діяльності абнотивних викладачів розробля
ються самостійно, вони гнучко змінюються в нових обставинах і стійкі в ситуації 
перешкод. У випадку невідповідності отриманих результатів діяльності цілям про
водиться коригування програми дій до отримання прийнятної для суб’єкта успіш
ності педагогічних задач.

дослідження взаємозв’язку абнотивності з показниками спрямованості особис
тості у спілкуванні показало, що чим вище рівень абнотивності особистості викла
дача, тим нижче рівень її авторитарної спрямованості у спілкуванні (p<0,05). отже, 
абнотивність як властивість особистості викладача, що передбачає спроможність 
діагностувати та розвивати творчі здібності студента, пов’язана з діалогічністю у 
спілкуванні, відмовою від авторитарного стилю у педагогічному спілкуванні.

Наявний зв’язок між показниками абнотивності та метакогнітивної обізнаності 
(p<0,05). Таким чином, викладачі, які добре розуміються в особливостях функціо
нування своїх пізнавальних процесів, мають розвинені здатності до визначення на
вчальних потреб студента, можливостей розвитку креативності суб’єкта навчаль
ної діяльності.

Встановлено зв’язок між показниками абнотивності та рольової гнучкості осо
бистості викладача (p<0,05). особистість викладача, яка характеризується широ
ким рольовим репертуаром, вміє переходити від однієї професійної ролі до іншої, 
виявляє високий рівень абнотивності, тобто вміння зосереджуватись на потребах 
навчальної аудиторії, сприяти розвитку особистості студента.

для подальшого дослідження психологічних особливостей метакогнітивної 
компетентності викладачів залежно від рівня абнотивності ми здійснили порів
няльний аналіз середніх показників досліджуваних параметрів, який показав ста
тистично значущі відмінності у рівні розвитку самооцінки метакогнітивних знань 
та активності у викладачів з найвищим та найнижчим рівнем абнотивності. Резуль
тати дослідження представлені у табл. 2.

З табл. 2 видно, що викладачі із найвищим рівнем абнотивності відрізняються 
більш високими показниками здатності до отримання інформації. отже, абнотив
ність, яка передбачає здатність педагога вищої школи сприяти розвитку особистос
ті студента і характеризується спрямованістю особистості викладача на навчальне 
завдання та на суб’єкта навчальної діяльності, пов’язана з високою самооцінкою 
здатності швидко та легко отримувати інформацію (теоретикометодологічну, ме
тодичну тощо).
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Таблиця 2
Середні значення показників самооцінки метакогнітивних знань 

та  активності у викладачів з різним рівнем абнотивності

Показники самооцінки метакогнітивних 
знань та активності

Групи досліджуваних за рівнем 
абнотивності t-критерій 

Стьюдента р
найвищий 

рівень
найнижчий 

рівень

Метакогнітивні знання 17,66±4,50 10,66±4,93 2,14 0,07

Концентрація 2,83±0,75 2,00±1,73 1,05 0,33

Здатність до отримання інформації 6,66±1,57 3,33±0,57 3,11 0,02

Метакогнітивні цілі 3,00±1,73 1,50±0,83 1,82 0,11

Здатність до управління часом 4,00±0,89 5,66±1,15 2,42 0,05

Було встановлено, що викладачі з найнижчими показниками абнотивності ха
рактеризуються найбільшими показниками самооцінки здатності до управління 
часом. отже, викладач, який оцінює свою здатність організовувати свій час висо
ко, не схильний до пошуку творчо обдарованих та креативних студентів. і навпаки, 
викладачі, які приділяють особистості студента багато часу, оцінюють свою здат
ність до розподілу часу на важливі справи доволі низько. Можна припустити, що 
творчий підхід до організації спільної діяльності зі студентами є характерним для 
тих викладачів, які повністю «віддають» себе та свій час педагогічній діяльності 
та студентам, нехтуючи власними потребами (у відпочинку, інших справах). Такі 
викладачі вважають, що їм бракує часу на особисте життя або самовдосконалення, 
тому низько оцінюють свою здатність до управління часом.

За іншими досліджуваними параметрами статистично значущих відмінностей 
за групами з найвищим та найнижчим рівнями абнотивності встановлено не було.

Розглянемо відмінності у розвитку досліджуваних показників у викладачів із 
середнім рівнем абнотивності. Так, порівняння показників метакогнітивної компе
тентності викладачів із середнім та найнижчим рівнем абнотивності показало на
ступне. Викладачі із середніми показниками абнотивності мають вищі показники 
альтруїстичної спрямованості у спілкуванні порівняно з викладачами із найниж
чим рівнем абнотивності (t = 3,14, p = 0,01). отже, середній рівень абнотивності, 
сутність якого може бути розкрита через помірну спрямованість на потреби сту
дентів, передбачає альтруїстичний стиль спілкування, тобто орієнтацію на потре
би співрозмовника, схильність до уникнення конфліктних ситуацій у спілкуванні. 
Таким чином, помірний інтерес до особистості творчого студента взаємообумовле
ний із «альтруїстичністю» у спілкуванні особистості викладача.

Було встановлено, що викладачі із середніми показниками абнотивності мають 
вищі показники саморегуляції за параметром оцінки результатів порівняно з ви
кладачами із найнижчим рівнем абнотивності (t = 3,48, p = 0,02). отже, помірний 
рівень абнотивності передбачає найвищі показники саморегуляції за параметром 
оцінки результатів діяльності, що характеризує індивідуальну розвиненість і адек
ватність оцінки випробуваним себе і результатів своєї діяльності та поведінки. 
Такий викладач адекватно оцінює як власне факт неузгодженості отриманих ре
зультатів з метою діяльності, так і причини отриманих результатів, гнучко адапту
ючись до зміни умов.
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Було встановлено, що викладачі із середніми показниками абнотивності мають 
вищі показники саморегуляції в цілому порівняно з викладачами із найнижчим 
рівнем абнотивності (t = 2,61, p = 0,03). отже, помірні показники абнотивності 
передбачають високу саморегуляцію поведінки особистості, тобто самостійність, 
гнучкість і адекватність реакцій на зміну умов, усвідомленість їх цілепокладання. 
Таким викладачам легше опанувати нові види активності, вони впевненіше по
чувають себе в незнайомих ситуаціях, мають стабільні успіхи у професійній ді
яльності.

Розглянемо результати порівняння показників метакогнітивної компетентності 
викладачів із середнім та низьким рівнем абнотивності. Встановлено, що викла
дачі із середнім рівнем абнотивності мають вищі показники рольової гнучкості 
(t = 3,53, p = 0,005). отже, помірна абнотивність передбачає володіння широким 
рольовим репертуаром педагога. педагог із середнім рівнем абнотивності вільно 
володіє такими функціональними ролями, як дослідник, викладач, наставник, діа
гност, експериментатор, науковець, взірець для студентів.

показники самооцінки метакогнітивних знань (t = 5,42, p<0,001), здатності до 
отримання інформації (t = 2,99, p = 0,01) також виявились вищими порівняно з по
казниками викладачів із низьким рівнем абнотивності. Вищі показники абнотив
ності пов’язані з усвідомленням свого високого рівня здатності опановувати нову 
інформацію.

Встановлено вищі показники саморегуляції за параметрами моделювання (t = 
3,21, p = 0,02), оцінки результатів (t = 3,87, p = 0,008), гнучкості (t = 4,24, p = 0,005) 
та загального показника саморегуляції (t = 3,98, p = 0,007) у викладачів із серед
нім рівнем абнотивності порівняно з викладачами із низьким рівнем абнотивності. 
Таким чином, помірні показники абнотивності передбачають високий рівень са
морегуляції поведінки викладачів, гнучкості поведінки залежно від умов ситуації, 
обставин, здатності виокремлювати значущі умови досягнення цілей як у поточній 
ситуації, так і в перспективному майбутньому, що проявляється у відповідності 
програм дій планам діяльності, згідно з одержуваними результатами поставлени
ми цілями.

Було встановлено, що викладачі із середніми показниками абнотивності мають 
нижчі показники саморегуляції за параметром планування порівняно з викладача
ми із найвищим рівнем абнотивності (t = 2,38, p = 0,04). отже, викладачі із серед
нім рівнем абнотивності успішніше можуть впоратись із проблемами планування 
власної діяльності. Таким чином, помірна абнотивність вказує на сформованість 
потреби в усвідомленому плануванні діяльності, складанні реалістичних планів, 
деталізованих, ієрархічних і стійких цілей діяльності, що ставляться педагогом са
мостійно.

Висновки
1. Абнотивність у сучасній психологічній літературі визначається як комплек

сна здатність викладача до адекватного сприйняття, осмислення та розуміння креа
тивного студента, здатність помітити обдарованого суб’єкта навчальної діяльності 
і надати йому необхідну психологопедагогічну підтримку в процесі актуалізації 
та реалізації творчого потенціалу, і може розглядатись як компонент метакогнітив
ної компетентності особистості викладача вищої школи.

2. Викладачі вищої школи, які виявляють творчий підхід до організації спільної 
навчальної діяльності зі студентами, спрямованість на визначення креативності 
та творчих здібностей студентів, характеризуються високим рівнем здатності до 
отримання інформації, тобто вмінням виокремлювати із чисельного навчально
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методичного і теоретичного матеріалу необхідний для власної педагогічної ді
яльності, опрацьовувати його, запам’ятовувати для подальшого використання на 
практиці. Викладачі, які виявляють високий рівень здібностей до концентрації у 
вивченні нового матеріалу, характеризуються низьким рівнем абнотивності, що 
може бути пояснено особливостями функціонування їх уваги, спрямованої на за
вдання та вивчення нового матеріалу, а не на особистість студента.

3. Абнотивність особистості викладача вищої школи пов’язана із розвиненістю 
усвідомленого програмування власних дій, сформованістю потреби обмірковувати 
способи дій і поведінки для досягнення поставлених педагогічних цілей. програ
ми професійної діяльності абнотивних викладачів розробляються ними самостій
но, гнучко змінюються та коригуються залежно від умов протікання педагогічних 
ситуацій.

4. Абнотивність як властивість особистості викладача передбачає діалогічність 
у спілкуванні, відмову від авторитарного стилю у педагогічному спілкуванні.

5. особистість викладача, яка характеризується широким рольовим репертуа
ром, вміє переключатись з однієї професійної ролі на іншу, виявляє високий рівень 
абнотивності, тобто вміння зосереджуватись на потребах навчальної аудиторії, 
сприяти розвитку особистості студента. Високий рівень абнотивності передбачає 
вищу самооцінку здатності швидко та легко отримувати інформацію. Викладачі, 
які приділяють особистості студента багато часу, оцінюють свою здатність до роз
поділу часу на важливі справи доволі низько.

6. середній рівень абнотивності особистості викладача вищої школи є опти
мальним з позицій оцінки його метакогнітивної компетентності, оскільки характе
ризується найвищими показниками саморегуляції, рольової гнучкості і показників 
самооцінки метакогнітивних знань та активності.
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АБНОТИВНОСТЬ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ МЕТАКОГНИТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЫ

Резюме
В статье представлены теоретические подходы к понятию абнотивности личности 
преподавателя и результаты экспериментального исследования связи абнотивности с 
другими компонентами метакогнитивной компетентности преподавателей. определен 
уровень развития абнотивности преподавателей высшей школы. доказано, что уровень 
развития абнотивности не зависит от педагогического стажа преподавателя вуза.
Ключевые слова: абнотивность преподавателя высшей школы, метакогнитивная ком
петентность, ролевая компетентность, направленность преподавателя в общении, са
мооценка метакогнитивных знаний и активности преподавателя вуза.

T. I. Dotsevych
Applied Psychology Doctoral student of Kharkiv G. S. Scovoroda National Pedagogical 
University

ABNOTIVNOST IN THE CHARACTERISTICS OF METACOGNITIVE 
COMPETENCE OF THE PERSONALITY OF A HIGHER SCHOOL 
TEACHER

Absract
The paper presents the theoretical approaches to the term of abnotyvnist’ of a teacher’s 
personality and the results of the experimental research of the connection between abno
tyvnost’ and the other components of metacognitive competence of a teacher. The level of 
development of teachers’ abnotyvonst’ is defined. It is proved that the level of abnotyvonst’ 
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development doesn’t depend on the lenghth of teaching experience. The objective of the 
article was to investigate the correlation between the factors of abnotyvnist’ and peculiari
ties of metacognitive competence of a personality of a high school teacher.Abnotyvnist’ in 
contemporary psychological literature is defined as a complex ability of a teacher to adequate 
perception, comprehension and understanding of the creative student, gifted ability to 
see the gifted personality of education process and give him necessary psychological and 
pedagogical support in the process of actualization and realization of creative potential, and 
can be considered as a component of metacognitive competence of the high school teacher’s 
personality.
Keywords: a teacher’s abnotyvnist’, metacognitive competence, role competence, a teacher’s 
direction for communication, selfesteem of metacognitive knowledge and activity of a high 
school teacher.
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ОСОБЛИВОСТІ СТИЛІВ ВИХОВАННЯ ДІВЧАТ ІЗ СИНДРОМОМ 
«ЕМОЦІЙНОГО ХОЛОДУ»

У статті розглядається синдром «емоційного холоду», що виражається в нездатності 
встановлювати та зберігати стосунки психологічної інтимності. Згідно з проведе
ним дослідженням синдром «емоційного холоду» у дівчат формується в дитинстві 
внаслідок порушення розвитку прихильності до батьків і неадаптивного стилю вихо
вання. Встановлено, що соціалізація дівчат з даними синдромом проходить під впливом 
гіперпротекції, ігнорування потреб дитини та нерозвиненості батьківських почуттів до 
дитини.
Ключові слова: сімейна соціалізація, дівчата, виховання, прихильність, симптомоком
плекс «емоційного холоду», батьки, інтимність, емоції

Актуальність. стосунки психологічної інтимності між чоловіком та жінкою 
уявляють собою одну з найважливіших характеристик щасливого подружжя. од
нак, сучасні дівчата часто не здатні проявляти відкритість, щирість, справжні по
чуття до партнера, а в існуючих стосунках відсутня тривалість, емоційна близь
кість і теплота [15]. причини цих труднощів різноманітні, складні і приваблюють 
великий інтерес вчених. для розуміння нездатності людей бути разом в психології 
вивчалися феномени міжособистісної залежності [7, 13], протизалежності [14], 
токсичної любові [6], страху психологічної інтимності [20, 21]. Вказані психо
логічні явища, за думкою о. с. Кочаряна та співавторів [8], мають розглядатись 
системно, як синдром «емоційного холоду», який виражається в нездатності до 
встановлення і підтримання відносин психологічної інтимності.

Стан проблеми. синдром «емоційного холоду» має внутрішню структуру і 
стадії формування, а також видові особливості прояву даного синдрому у дівчат 
[2,  3]. описуючи даний синдром в міжособистісних стосунках, Н. М. Терещенко 
представляє його у вигляді триангулярної структури, двома протилежними полю
сами, якої є «холод» і «псевдоемоційність», а третім, незалежним від них — «емо
ційність». перші два полюси синдрому мають різну феноменологію. Так, полюс 
«холод» пов’язаний з проявами байдужості, дистанційованості в контакті, само
тності, протизалежності, ізоляції, а полюс «псевдоемоційність» — з зовнішньої 
емоційністю, маніпуляціями, псевдопочуттями, міжособистісною залежністю, що 
приховують відсутність справжньої психологічної близькості. полюс «емоцій
ність» являє собою відкритість, щирість і справжність емоційного міжособистіс
ного контакту [12].

Запропонований Н. М. Терещенко підхід може бути застосований у вивченні 
процесів формування синдрому «емоційного холоду», що відбуваються при со
ціалізації дівчат в сім’ї. За думкою с. д. Максименко, одним із вихідних енерге
тичних начал особистості є біосоціальна за своєю природою потреба, яка спрямо
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вує онтогенез особистості значно раніше фізичного народження. Такий онтогенез 
втілюється у взаємних потребах двох осіб, що люблять одна одну. В якості однієї 
з форм існування біосоціальної потреби, що складає енергетичне підґрунтя осо
бистості людини, є потреба у соціалізації, матеріальним носієм якої можна розгля
дати сім’ю [10]. як зазначає і. с. Кон, з факторів соціалізації, розглянутих окремо, 
найважливішою і найвпливовішою була і залишається батьківська родина, вплив 
якої дитина відчуває передусім, коли вона найбільш сприйнятлива [5], тобто у ди
тинстві.

сімейну соціалізацію необхідно розглядати з двох сторін: з боку дитини — як 
при хильність до батьків, а з боку батьків — як стиль сімейного виховання. У тео
рії прив’язаності життя людини розглядається в спробах знайти баланс між злит
тям і сепарацією. М. Ейнсворт описує чотири види дитячої прихильності, які 
зв’язуються з особливостями взаємодії з батьками [19]:

1) надійна прихильність — емфатичні батьки;
2) уникаючий тип — відсутність стабільних емоційних зв’язків;
3) амбівалентнопротилежний тип — нав’язливе виховання;
4) дезорганізований тип — жорстоке виховання.
Неадаптивні стилі виховання заважають нормальному проходженню процесів 

сімейної соціалізації, пригнічують розвиток емоційності і сприяють формуванню 
полюсів синдрому «емоційного холоду» — «псевдоемоційності» і «холоду». У су
часній психології запропоновано ряд характеристик стилів виховання, що відпо
відають «ригідної» поведінці, яка не здатна змінювати прийоми впливу на дитину 
і формує дитячий травматичний досвід. Так, Н. А. Коваль у багатовимірності бать
ківських відносин виділяє такі негативні риси, як відкидання дитини, порушення 
міжособистісної дистанції, надмірні форми та напрями контролю. посилення цих 
рис веде до поведінкових спотворень — формуванню соціальнонесхвалюваних 
форм поведінки, низької самооцінки та ін.. [4]. Таким чином, зміст батьківського 
ставлення, як правило, суперечливий, амбівалентний та залежить від домінування 
різних його структурних компонентів. цьому відповідає роз’єднаний (низька сту
пінь згуртованості членів сім’ї, стосунки відчуження), розділений (емоційна дис
танційованість членів сім’ї) і заплутаний (рівень згуртованості занадто високий, 
низький ступінь диференційованості членів сім’ї) типам сімей, відокремлених 
д. олсоном від пов’язаного (емоційна близькість членів сім’ї, лояльність у взаєми
нах) типу за рівнем згуртованості [17]. як видно, пов’язаний рівень згуртованості 
орієнтований на емоційність та дозволяє забезпечити найбільш оптимальне сімей
не функціонування, а розділений, заплутаний і роз’єднаний рівні можуть, навпаки, 
сприяти формуванню синдрому «емоційного холоду» у дівчат. до неадаптивних 
стилів виховання можна віднести розглянуті г. Крайгом і д. Бокумом крайні варі
анти поведінки батьків, а саме — авторитарне (холодні відносини, високий рівень 
контролю) та індиферентне (холодні відносини, низький рівень контролю) [9].

За Е. г. Ейдеміллером і В. В. Юстицкісом патогенні та психотравмуючі пе
реживання в сім’ї впливають на дитину внаслідок їх багатосторонності, залеж
ності одного від іншого та особливої відкритості, а також уразливості дитини по 
відношенню до різних внутрішньосімейних процесів [18]. Зазначені особливості 
прямо вказують на внутрішньосімейний осередок формування синдрому «емо
ційного холоду».

Визначаючи сім’ю як «емоційне поле», М. Керр і М. Боуен [11] використову
ють даний термін для пояснення труднощів емоційних взаємин, які передаються 
і сприймаються членами сім’ї на різних рівнях взаємодії. Емоційні процеси від
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буваються в сім’ї в залежності від того, які функціональні позиції займають чле
ни сім’ї. Функціональні позиції суттєво впливають на переконання, цінності, від
носини, почуття та поведінку члена сім’ї. ці функціональні позиції формуються 
протягом багатьох поколінь та закріплюються в емоційних, чуттєвих і розумових 
процесах, а отже надалі передаються дитині, що у разі переважання неадаптивних 
стилів виховання веде до формування синдрому «емоційного холоду».

Метою роботи є виявлення особливостей сімейної соціалізації дівчат з син
дромом «емоційного холоду». операційно в цьому дослідженні під синдромом 
«емоційного холоду» розуміється сумарна вираженість трьох ознак, а саме рівнів 
міжособистісної залежності, протизалежності та страху психологічної інтимності. 
дані ознаки є рівнозначними за вкладом у розвиток синдрому «емоційного холо
ду» у дівчат.

Методи дослідження: методика діагностики міжособистісної залежності 
Б. и дж. Уайнхолд [7, 13], шкала страху інтимності (FearofIntimacy Scale) [19], 
шкала протизалежності дж. и Б. Уайнхолд [14], «Батьків оцінюють діти», моди
фікація опитувальника «Аналіз сімейного виховання» (АсВ) і. о. Фурманова [16].

Характеристика вибірки. для визначення структури та механізмів формуван
ня синдрому «емоційного холоду» було опитано 156 дівчат у віці від 18 до 24 років, 
студенток 3 та 4 курсів вищих навчальних закладів м. харкова.

для стандартизації результатів методик діагностики міжособистісної залеж
ності, шкали страху інтимності та шкали протизалежності, вони були переведені, 
кожна окремо, в zшкалу [1]. Формула переведення в zшкалу: Z   =    (Xi    -Mx)/S, 
де Xi — сирий бал по тесту, Mx — середній бал за вибіркою стандартизації, S — 
стандартне відхилення за вибіркою стандартизації. За вказаними методиками, за 
допомогою програми SPSS Statistics 20.0 були отримані середні бали та стандартні 
відхилення. далі результати zшкали для кожної випробуваної по кожному тесту 
були підсумовані, тим самим вийшла стандартизована zшкала по 3 методикам, 
яка була розділена методом крайніх груп на 2 групи випробуваних: група 1, дівчата 
з синдромом «емоційного холоду», до неї увійшло 52 дівчини з показниками по 
zшкалі від 1,21 до 6,31 та група 2, дівчата без синдрому «емоційного холоду», до 
неї увійшло 52 дівчини з показниками по zшкалі від 3,64 до 0,52.

Результати дослідження. для неадаптивних стилів, що формують у дівчат 
синдром «емоційного холоду» були виділені наступні значущі критерії стилів ви
ховання: гіперпротекція (U = 888; р<0,005), ігнорування потреб дитини (U = 1028; 
р<0,05), нерозвинутість батьківських почуттів (U = 1013,5; р<0,05).

Виходячи з цих критеріїв, можна описати стиль виховання, що переважає в 
сім’ях дівчат із синдромом «емоційного холоду». поперше, батьки приділяють 
дитині постійну, нав’язливу увагу. для таких батьків гіперпротекція у вихованні 
стає основним заняттям в житті, а отже, весь час і сили витрачаються на дитину. 
Будьяка дія дитини контролюється з боку батьків. подруге, ігноруються потреби 
дитини, які полягають в емоційному контакті та спілкуванні з батьками. і потретє, 
нерозвиненість батьківських почуттів до дитини супроводжується емоційним від
киданням і жорстоким поводженням з дитиною. як відзначають Е. г. Ейдеміллер 
і В. В. Юстицкіс, емоційні стосунки симпатії відіграють важливу роль в сімейній 
ідентифікації [18], а в сім’ях дівчат із синдромом «емоційного холоду», як видно 
з високих рівнів показників виділених вище значущих критеріїв стилів сімейного 
виховання, симпатія та емоційне прийняття відсутні. Внаслідок того, що дитина з 
одного боку отримує багато уваги, а з іншого боку — не тієї уваги, яка їй потрібна, 
такий стиль сімейного виховання фруструє не тільки дитину, а ще й батьків. Тому, 
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в таких сім’ях не можуть бути задоволені дитячі потреби в любові, симпатії та при
йнятті, отже дитина не може навчитися приймати і бути прийнятим у взаєминах в 
дорослому житті.

Висновки. Експериментально встановлено вплив трьох характеристик сімей
ного виховання — гіперпротекції, ігнорування потреб дитини та нерозвиненості 
батьківських почуттів на формування синдрому «емоційного холоду» у дівчат. да
ний синдром виражається в нездатності до встановлення, збереження довірливих 
стосунків з партнером і проявляється системно у вигляді міжособистісної залеж
ності, протизалежності та страху психологічної інтимності.

перспективи подальших досліджень полягають у розробці методів психоло
гічної корекції синдрому «емоційного холоду» у дівчат з урахуванням зазначених 
вище особливостей сімейного виховання.

Список використаних джерел та літератури

1. Бурлачук л. Ф. психодиагностика / л. Ф. Бурлачук. — спб.: питер, 2006. — 351 с.
2. доценко А. Ю. Анализ структуры симптомокомплекса «эмоционального холода» у девушек. / А. Ю. до

ценко // Вісник одеського національного університету імені і. і. Мечникова. серія: «психологія». — 
2012. — Том 17. — Вип. 9(21). — с. 7483

3. доценко о. Ю. Вплив батьків на формування симптомокомплексу «емоційного холоду» у дівчат / 
о. Ю. доценко // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб. наук. пр. / східноукр. нац. унт ім. 
Володимира даля. — луганськ, 2012. — № 3 (29). — с. 111118.

4. Коваль Н. А. психология семьи и семейной дезадаптивности: Учеб. пособие. / Н. А. Коваль, Е. А. Кали
нина. — Федеральное агентство по образованию, Тамб. гос. унт им. г. Р. державина. Тамбов: издво 
ТгУ им. г. Р. державина, 2007. — 351 с.

5. Кон и. с. психология ранней юности: Кн. для учителя / и. с. Кон. — М.: просвещение, 1989. — 254 с.
6. Кочарян А. с. Нарушения эмоционального контакта у женщин при синдроме токсической любви. / 

А. с. Кочарян, Е. В. Фролова, и. В. гуртовая // Вісник хНУ. серія «психологія», № 807, 2008. — 
с.  173178.

7. Кочарян А. с. особенности полоролевой структуры личности женщин с отношениями межличност
ной зависимости / А. с. Кочарян, Е. В. Фролова / Наукові студії із соціальної та політичної психології. 
Збірник статей. — Київ, 2007. — Випуск 16 (19). — с. 221 — 229.

8. Кочарян А. с. синдром «эмоционального холода» в межличностных отношениях: аддиктивный контекст 
[Кочарян А. с., Терещенко Н. Н., Асланян Т. с., гуртовая и. В.] // Вісник харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна. серія психологія. — х.: Видво хНУ, 2007. — № 771. — с. 115119.

9. Крайг г. психология развития. / г. Крайг, д. Бокум. — 9е издание. — спб.: питер, 2006. — 940 с.
10. Максименко с. д. Теоретичні основи психології особистості. / с.д. Максименко [Электронный ресурс] 

// офіційний сайт доктора психологічних наук, професора, академіка НАпН України с. д. Максименка 
URL: http://maksymenkopsychology.org.ua/Tvory/Stattya__Teoretychni_osnovy_psyhologii_osobystosti.
htm  (дата обращения: 15.10.2013)

11. Теория семейных систем Мюррея Боуэна: основные понятия, методы и клиническая практика. под ред. 
Бейкер К., Варга А. я. — М.: «Когитоцентр», 2005.—496 с.

12. Терещенко Н. Н. психотерапия синдрома «эмоционального холода» в клиентцентрированном подходе / 
Н. Н. Терещенко // Вісник харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. —— 2008. —— 
№ 7: психологія. —— с. 357—360.

13. Уайнхолд Б. освобождение от созависимости / Б. Уайнхолд, дж. Уайнхолд / перевод с английского 
А. г. чеславской — М.: Независимая фирма «Класс», 2002. — 224 с.

14. Уайнхолд Б. противозависимость: бегство от близости / Б. Уайнхолд, дж. Уайнхолд / пер. с англ. Е. Ба
бенко, К. смолин. — Каменецподольский: Аксиома, 2009. — 328 с.

15. УНиАН — Здоровье — В первые годы супружеской жизни разводится 60% пар [Электронный ресурс] 
// УНиАН — Здоровье. URL: http://health.unian.net/rus/detail/248566 (дата обращения: 09.10.2013)

16. Фурманов и. А. психологическая работа с детьми, лишенными родительского попечительства: Книга 
для психологов. / и. А. Фурманов, А. А. Аладьин, Н. В. Фурманова. — Минск: Тесей, 1999.— 224 с.

17. черников А. В. системная семейная терапия: интегративная модель диагностики. / А. В. черников. — 
изд. 3е, испр. и доп. М.: Независимая фирма «Класс», 2001. — 208 с.



83

Вісник ОНУ. Сер.: Психологія. 2013. Т. 18, вип. 4(30) ISSN 2304-1609

18. Эйдемиллер Э. г. психология и психотерапия семьи. / Э.г. Эйдемиллер, В. Юстицких. —— 4е изд. —— 
спб.: питер, 2009. —— 672 с. —— (Мастера психологии).

19. Эйнсворт М. Развитие личности ребенка. / М. Эйнсворт / под ред. Н. Ньюкомб. — 8е изд. — спб.: пи
тер, 2003. — 640 с.

20. Descutner C. Development and validation of a fearofintimacy scale. / C. Descutner, M. Thelen. — 
Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1991, Р. 218225.

21. Firestone R. W. Fear of Intimacy / R. W. Firestone, J. Catlett. — Washington, DC: American Psychological 
Association. — 2006. — 358 p.

References

1. Burlachuk L. F. Psikhodiagnostika.SPb.: Piter, 2006. 351 s.
2. Dotsenko A. Yu. Analiz struktury simptomokompleksa «emotsional’nogo kholoda» u devushek. [Vіsnik 

Odes’kogo natsіonal’nogo unіversitetu іmenі і.і. Mechnikova. Serіya: «Psikhologіya»].2012. Tom 17. No. 
9(21). S. 7483

3. Dotsenko O. Yu. Vpliv bat’kіv na formuvannya simptomokompleksu «emotsіinogo kholodu» u dіvchat 
[Teoretichnі і prikladnі problemi psikhologії: Zb. nauk. pr.]Skhіdnoukr. nats. unt іm. Volodimira Dalya. 
Lugans’k, 2012. No. 3 (29). S. 111118.

4. Koval’ N. A. Psikhologiya sem’i i semeĭnoĭ dezadaptivnosti: Ucheb. Posobie. Federal’noe agentstvo po 
obrazovaniyu, Tamb. gos. unt im. G. R. Derzhavina. Tambov: Izdvo TGU im. G. R. Derzhavina, 2007. — 351 
s.

5. Kon I. S. Psikhologiya rannei yunosti: Kn. dlya uchitelya. M.: Prosveshchenie, 1989. — 254 s.
6. Kocharyan A. S. Narusheniya emotsional’nogo kontakta u zhenshchin pri sindrome toksicheskoi lyubvi.[ 

Vіsnik KhNU. Serіya «Psikhologіya»], 2008, No. 807. — S. 173178.
7. Kocharyan A. S. Osobennosti polorolevoi struktury lichnosti zhenshchin s otnosheniyami mezhlichnostnoi 

zavisimost i[Naukovі studії іz sotsіal’noї ta polіtichnoї psikhologії. Zbіrnik statei] Kiїv, 2007.No. 16 (19). S. 
221 — 229.

8. Kocharyan A. S. Sindrom «emotsional’nogo kholoda» v mezhlichnostnykh otnosheniyakh: addiktivnyi 
kontekst [Vіsnik Kharkіvs’kogo natsіonal’nogo unіversitetu іm. V. N. Karazіna. Serіya Psikhologіya]. Kh.: 
Vidvo KhNU, 2007. No. 771. S. 115119.

9. Kraig G. Psikhologiya razvitiya. 9e izdanie. SPb.: Piter, 2006. 940 s.
10. Maksimenko S. D. Teoretichnі osnovi psikhologії osobistostі. / S. D. Maksimenko [Elektronnyi resurs] // 

Ofіtsіinii sait doktora psikhologіchnikh nauk, profesora, akademіka NAPN Ukraїni S. D. Maksimenka URL: 
http://maksymenkopsychology.org.ua/Tvory/Stattya__Teoretychni_osnovy_psyhologii_osobystosti.htm 
(Data obrashcheniya: 15.10.2013)

11. Teoriya semeĭnykh sistem Myurreya Bouena: Osnovnye ponyatiya, metody i klinicheskaya praktika. Pod red. 
Beiker K., Varga A. Ya. — M.: «KogitoTsentr», 2005.496 s.

12. Tereshchenko N. N. Psikhoterapiya sindroma «emotsional’nogo kholoda» v klienttsentrirovannom podkhode 
[ Vіsnik Kharkіvs’kogo natsіonal’nogo unіversitetu іm. V. N. Karazіn] 2008. No. 807: Psikhologіya. S. 357—
360.

13. Uainkhold B. Osvobozhdenie ot sozavisimosti. Perevod s angliiskogo A. G. Cheslavskoi.: Nezavisimaya firma 
«Klass», 2002. 224 s.

14. Uainkhold B. Protivozavisimost’: begstvo ot blizosti / B. Uainkhold, Dzh. Uainkhold / per. s angl. E. Babenko, 
K. Smolin. — KamenetsPodol’skii: Aksioma, 2009. — 328 s.

15. UNIAN — Zdorov’e — V pervye gody supruzheskoi zhizni razvoditsya 60% par [Elektronnyi resurs] // 
UNIAN — Zdorov’e. URL: http://health.unian.net/rus/detail/248566 (Data obrashcheniya: 09.10.2013)

16. Furmanov I. A. Psikhologicheskaya rabota s det’mi, lishennymi roditel’skogo popechitel’stva: Kniga dlya 
psikhologov. Minsk: Tesei, 1999.— 224 s.

17. Chernikov A. V. Sistemnaya semeinaya terapiya: Integrativnaya model’ diagnostiki. Izd. 3e, ispr. i dop. M.: 
Nezavisimaya firma «Klass», 2001. 208 s.

18. Eidemiller E. G. Psikhologiya i psikhoterapiya sem’i. 4e izd. SPb.: Piter, 2009. 672 s. (Mastera psikhologii).
19. Einsvort M. Razvitie lichnosti rebenka. pod red. N. N’yukomb. 8e izd. — SPb.: Piter, 2003. — 640 s.
20. Descutner C. Development and validation of a fearofintimacy scale. Psychological Assessment: A Journal of 

Consulting and Clinical Psychology, 1991, S. 218225.
21. Firestone R. W. Fear of Intimacy. Washington, DC: American Psychological Association. — 2006. — 358 s.



84

ISSN 2304-1609   Вісник ОНУ. Сер.: Психологія. 2013. Т. 18, вип. 4(30)

А. Ю. Доценко 
младший научный сотрудник 
кафедры психологического консультирования и психотерапии, 
факультет психологии
харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЕЙ ВОСПИТАНИЯ ДЕВУШЕК С СИНДРОМОМ 
«ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ХОЛОДА»

Резюме
В статье рассматривается синдром «эмоционального холода», выражающийся в не
способности устанавливать и сохранять отношения психологической интимности. 
согласно проведенному исследованию синдром «эмоционального холода» у девушек 
формируется в детстве вследствие нарушения развития привязанности к родителям и 
неадаптивного стиля воспитания. Установлено, что социализация девушек с данным 
синдромом проходит под влиянием гиперпротекции, игнорирования потребностей ре
бенка и неразвитости родительских чувств к ребенку.
Ключевые слова: семейная социализация, девушки, воспитание, привязанность, син
дром «эмоционального холода», родители, интимность, эмоции.
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PARENTING STYLE FEATURES OF GIRLS WITH SYNDROME 
«EMOTIONAL COLDNESS»

Abstract
The article deals with the syndrome of «emotional coldness», manifested in the inability to 
establish and maintain psychological intimate relationships. According to the study the girls’ 
«emotional coldness» syndrome is formed in childhood as a result of violations of attachment 
to parents and maladaptive parenting style. It was established that the socialization of women 
with this syndrome is held under the influence of hyperprotection, ignoring the child needs 
and poor parental feelings.
Keywords: family socialization, girls, parenting, attachment, «emotional coldness» syn
drome, parents, intimacy, emotions
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ГЕНЕЗИС И ВИДЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭМОЦИЙ

В статье рассматриваются эмоции, которые представляют собой особый класс психи
ческих процессов и состояний, связанных с потребностями и мотивами, отражающие 
в форме непосредственных субъективных переживаний значимость действующих на 
индивида явлений и ситуаций. В таком понимании эмоции сопровождают практически 
любые проявления жизненной активности человека, служат одним из главных меха
низмов внутренней регуляции психической деятельности и поведения, направленных 
на удовлетворение потребностей. Эмоции влияют на эффективность когнитивных про
цессов, физическое самочувствие и деятельность человека в целом. поэтому изучение 
эмоций имеет большое практическое и научное значение.

Ключевые слова эмоции, теории эмоций, классификация эмоций.

Проблема исследования. Эмоциональная сфера представляет собой 
целостный класс явлений, охватывающий и примитивные влечения, и сложные 
формы эмоциональной жизни, осуществляя активацию, побуждение и аффектив
ную оценку действительности, организуя целостные формы поведения, разрешаю
щие простые и сложные адаптационные задачи.

Ученые указывают, что, выступая в качестве регуляторов поведения, эмоции 
выполняют важную приспособительную функцию в плане организации взаимо
действия субъекта с внешней средой, обеспечения активных форм его жизнедея
тельности.

Роль эмоций в управлении поведением человека велика, практически все иссле
дователи эмоциональной сферы отмечают их мотивирующую роль, свя зывают эмо
ции с потребностями, и их удовлетворение, особенности развития эмоциональной 
сферы не могут не повлиять на процесс становления и функционирования лично
сти, организацию ее поведения. поэтому изучение системообразующей роли эмо
ций в структуре личности имеет важное научное и практическое значение.

Цель исследования — изучение системообразующей роли эмоций в структуре 
личности.

Задачи:
1. представить теоретический анализ исследований эмоциональной сферы 

личности.
2. представить классификацию эмоций человека в зависимости от характера 

действия.
Основное содержание текста. В научной литературе даются различные трак

товки термину «эмоция», «эмоциональность», «эмоциональные состояния». Тер
мин «эмоция» (лат. emovere — возбуждать, волновать) представлен учеными пси
хологами как форма существования и развития потребностей (с. л. Рубинштейн 
[27]), как способ ориентировки (п. я. гальперин [8]), как субъективный носи
тель мотивации (В. К. Вилюнас [5]), как «первовидение» (Е. Ю. Артемьева [3], 
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В. М. смирнов[30]), как мотивационносмысловая ориентация (А. В. Запорожец 
[13]), «выражают смысл отражаемого объективного содержания» (о. п. саннико
ва [28, с.123]), как «генетически исходные по отношению к интеллекту и воле» 
(А. я. чебыкин [31, с.36]) и т. д.

Эволюционная теория происхождения эмоций ч. дарвина [9], опубликована в 
книге «Выражение эмоций у человека и животных» в 1872 году. Ученый показал, 
что во внешнем выражении разных эмоциональных состояний, в экспрессивно
телесных движениях много общего у антропоидов и слепорожденных детей. Эти 
наблюдения легли в основу его теории. Эмоции, согласно этой теории, появились в 
процессе эволюции живых существ как жизненно важные приспособительные ме
ханизмы, способствующие адаптации организма к условиям и ситуациям его жиз
ни. Телесные изменения, сопровождающие различные эмоциональные состояния, 
в частности, связанные с соответствующими эмоциями движения, по дарвину, есть 
не что иное, как рудименты реальных приспособительных реакций организма.

Теория о механизме эмоций была выдвинута и. п. павловым [24]. он различал, 
с одной стороны, врожденные эмоции, связанные с удовлетворением или неудо
влетворением врожденных инстинктов (эмоции голода, полового влечения, гнева), 
а с другой, — чувства, возникающие вследствие изменений условий протекания 
условнорефлекторных по своей природе динамических стереотипов. «Нужно ду
мать, — писал ученый, что нервные процессы полушарий при установке и под
держке динамического стереотипа есть то, что обыкновенно называется чувства
ми в их двух основных категориях ― положительной и отрицательной ― и в их 
огромной градации интенсивностей» [24, с.235].

с. л. Рубинштейн [27] определяет эмоции как «переживания, в которых выра
жается отношение субъекта к миру. Мир: 1) объекты, отношения, ситуации (вос
приятие связано с эмоциями); 2) внутренний мир, состояние тела человека, физио
логические нужды, воображение; 3) это наши действия и поведение — человек 
эмоционально к ним относится. Таким образом, эмоции сопровождают все, что 
человек совершает и испытывает» [27, с.341].

А. Н. леонтьев отмечает «эмоции представляют собой более длительные со
стояния, иногда лишь слабо проявляющиеся во внешнем поведении. они имеют 
отчетливо выраженный ситуационный характер, т. е. выражают оценочное лич
ностное отношение к складывающимся или возможным ситуациям, к своей дея
тельности и своим проявлениям в них» [20, с.15].

К. Э. изард [15] описывает эмоции, как «нечто, что переживается как чувство, 
которое мотивирует, организует и направляет восприятие, мышление и деятель
ность. Эмоция мотивирует. она мобилизует энергию, и эта энергия в некоторых 
случаях ощущается субъектом как тенденция к совершению действия. Эмоция 
руководит мыслительной и физической активностью индивида, направляет ее в 
определенное русло» [15, с.3].

Биологическая теория эмоций разработана п. К. Анохиным [2]. Его теория объ
ясняет возникновения положительных (отрицательных) эмоций тем, что нервный 
субстрат эмоций активируется в тот момент, когда обнаруживается совпадение (рас
согласование) акцептора действия, как афферентной модели ожидаемых результа
тов, с одной стороны, и сигнализации о реально достигнутом эффекте с другой.

Ю. и. Александров [1] формулирует представление об эмоциях с точки зрения 
системной психофизиологии, считая, что системный подход позволяет более глу
боко определить место эмоций в организации мозговых процессов. проводится 
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разделение между поведением и эмоциями, причем последние определяются как 
феномен сенсорной сферы, эквивалент сознания. согласно изложенному материа
лу: «Эмоции характеризуют реализацию систем, формирующихся на самых ран
них этапах онтогенеза и обеспечивающих минимальный уровень дифференциации 
(«хорошоплохо»). сознание характеризует реализацию систем, формирование 
которых на более поздних этапах развития обусловливает прогрессивное увели
чение дифференцированности в соотношении организма и среды и усложнение 
поведения. Все системы направлены на достижение положительных адаптивных 
результатов поведения» [1, с.15].

В. К. Вилюнас [5], делит эмоции на ведущие и ситуативные. Ведущие сигнали
зируют о неудовлетворенности потребностей и побуждают к поиску целевого объ
екта. ситуативные возникают в результате оценок этапов поведения и побуждают 
действовать либо в прежнем направлении, либо менять поведение. ситуативные 
эмоции делятся на три группы: 1) констатируемый успехнеуспех; 2) предвосхи
щающий успехнеуспех; 3) обобщенный успехнеуспех [5, с.21].

Б. и. додонов дает следующее определение понятию эмоция — «в качестве 
процесса есть не что иное, как деятельность оценивания поступающей в мозг ин
формации о внешнем и внутреннем мире, которую ощущения и восприятия коди
руют в форме его субъективных образов» [12, с.8].

В. Зеленский считает, что эмоция «это — непроизвольная реакция, вызванная 
активизацией комплекса» [14, с.46].

А. с. Никифоров рассматривает эмоцию, как «реакцию человека в виде субъек
тивно окрашенного переживания, чувства, отражающая значимость для него воз
действующего раздражителя или результатов собственного действия» [23, с.91].

В. Вундт [6] выделил три измерения эмоций: удовольствие — неудовольствие, 
успокоение — возбуждение, напряжение — разрядка.

Теория джемса — ланге разработана одновременно и независимым образом 
У. джемсом и К. г. ланге [11, 19], которая представляет собой объяснительную мо
дель возникновения эмоций — сосудодвигательную теорию, в которой ведущая 
роль отводится соматовегетативному компоненту. Та или иная эмоция представ
ляет собой ощущения, вызываемые изменениями в произвольной сфере (внешние 
движения) и непроизвольной (сердечная, сосудистая, секреторная деятельность). 
следовательно, периферические органические изменения трактовались не как 
следствие эмоционального процесса, а как их причина. особенность подхода лан
ге заключалась в том, что он делал акцент лишь на сосудистой системе. В ней эмо
ции трактовались как субъективные образования, возникающие в ответ на нервное 
возбуждение, обусловленное состоянием иннервации и шириной кровеносных со
судов висцеральных органов.

W. Мс Dougall [36] отмечет, что эмоции являются смесью с изменяющейся 
пропорцией адаптивных и неадаптивных реакций. чем ближе эмоция к форме 
шока, взрыва, тем значительнее в ней доля неадаптивности по сравнению с адап
тивностью. Автор рассматривает «подлинные эмоции», которые «предшествуют 
успеху или неуспеху и от них не зависят; они возникают вместе с актуализацией 
соответствующих побуждений и продолжают окрашивать в особый тон пережи
вания каждого из устремлений, придавая свое специфическое качество всему об
разованию, независимо от величины успеха или неуспеха, как действительного, 
так и предвосхищаемого. они не оказывают прямого влияния на изменение силы 
устремлений» [36, с.204].
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п. В. симонов [29], исходя из характера взаимодействия живых существ с 
объектами, способными удовлетворить имеющуюся потребность (контактного или 
дистанционного), предложил классификацию эмоций, представленную в табл. 1.

Таблица 1
Классификация эмоций человека в зависимости от характера действия  

(по П. В. Симонову [29])

Величина 
потребности

Оценка 
вероятности 
удовлетво-

рения

Контактное 
взаимодей-

ствие 
с объектом

Дистанционные действия

Овладения, 
обладания 
объектом

Защиты,
сохранения

объекта

Преодоления, 
борьбы 

за объект

Нарастает
превышает
имевшийся 
прогноз

Наслаждение, 
удовольствие

Восторг,
счастье,
радость

Бесстрашие,
смелость, уве
ренность

Торжество, 
воодушевление, 
бодрость

Небольшая Высокая Безразличие спокойствие Расслабление Невозмутимость

Нарастает падает
Неудоволь
ствие,
отвращение, 
страдание

Беспокой
ство, печаль, 
горе, отчая
ние

Насторожен
ность, тревога, 
страх, ужас

Нетерпение, не
годование, гнев, 
ярость, бешен
ство

г. Шлосберг [7, с.40] положил в основу своей классификации эмоций тоже 3 
основных переменных: одна из них — ось удовольствиянеудовольствия — опред
еляет полюс эмоционального переживания, вторая отражает уровень активации с 
полюсами: сон — напряжение. Третья (основание) — принятие — непринятие.

д. А. Романов [26], опираясь на репертуар эмоций с опорой на шкалу мимичес
ких выражений (Р. с. Вудворта, А. Шлосберга [7]) построил систему, отраженную 
в таблице 2.

Таблица 2
Влияние эмоциональных факторов  

(по Д. А. Романову [26, С.43])
Эмоциональные факторы Активность Пассивность

Удовольствие
принятие Удивление, интерес любовь, счастье, радость

отталкивание

Неудовольствие
принятие Тревога страх, горе — страдание, 

стыд, застенчивость, вина

отталкивание презрениепренебрежение, 
гневярость отвращениеомерзение

Б. д. Карвасарский [17] определял эмоции как сложный психический процесс, 
который включает в себя три основных компонента.

1. Физиологический — представляет изменения физиологических систем, 
возникающие при эмоциях (изменение частоты сердечных сокращений, частоты 
дыхания, сдвиги в обменных процессах, гормональные и др.).
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2. психологический — собственно переживание (радость, горе, страх и др.).
3. поведенческий — экспрессия (мимика, жесты) и различные действия (бег

ство, борьба и пр.).
R. Plutchik [32] определял саму эмоцию как комплексный ответ организма, со

ответствующий одному из адаптивных биологических процессов, которые явля
ются общими для всех животных организмов, выделив 8 основных прототипов 
эмоционального поведения и 8 соответствующих им видов первичных эмоций, 
которые представлены в таблице 3.

Таблица 3
Адаптивные комплексы и соответствующие им первичные эмоции  

(по R. Plutchik [32])

Первичная
эмоция Адаптивный комплекс

принятие инкорпорация — поглощение пищи и воды

отвращение отвержение — реакция отторжения, экскреция, рвота

гнев Разрушение — устранение препятствия на пути удовлетворения

страх Защита — первоначально в ответ на боль или угрозу боли

Радость Репродуктивное поведение — реакции, сопутствующие сексуальному по
ведению

горе депривация — утрата объекта, приносящего удовольствие

испуг ориентировка — реакция на контакт с новым, незнакомым объектом

Надежда или 
любопытство

исследование — более или менее беспорядочная, произвольная активность, 
направленная на изучение окружающей среды

о. п. санникова рассматривает эмоции, как «они выражают смысл отражаемо
го объективного содержания с точки зрения потребностей субъекта и побуждают 
его к деятельности, направленной на объект. субъективные переживания отноше
ния к окружающим предметам являются собственно психическим в эмоциях» [28, 
с.231]. «Эмоциональный облик каждого человека представляет собой специфи
ческое сочетание пяти основных, дискретных модальностей — «радость», «гнев», 
«страх», «печаль», «спокойствие», точку в пространстве рассматриваемых харак
теристик», отмечает ученая [28, с.129].

А. я. чебыкин определяет эмоции как «появляющиеся вслед за актуализацией 
мотивов, до рациональной оценки человеком своей деятельности, выступают ге
нетически исходными по отношению к интеллекту и воле. образуя определенную 
надстройку над процессами познания, они не только сопровождают их, окрашивая 
и оценивая субъективное значение этих процессов, но и выступают существенными 
регуляторами их эффективности» [31, с.36].

изучение научной литературы позволило представить данные в виде табл. 4, в 
которой отражены основные эмоции.
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Таблица 4
Основные эмоции

Основные эмоции Авторы, их выделившие

Радость Р. плутчик, п. В. симонов, о. п. санникова, Б. и. додонoва, 
К. Э. изард, Р. Вудвортс, Р. декарт, г. Шлосберг, K. R. Scherer, 
В. о. леонтьев,.п. ильин, д. А. Романов, и. А. прудникова, г. А. Кураев, 
Е. Н. пожарская, А. г. Маклаков, Б. д. Карвасарский

гнев Р. плутчик, п. В. симонов, о. п. санникова, Б. и. додонова, К. Э. изард, 
А. Т. Бек, А. Эллис, Р. Вудвортс, г. Шлосберг, K. R. Scherer, В. о. леон
тьев, Е. п. ильин, М. и. Аствацатуров, д. А. Романов, и. А. прудникова, 
г. А. Кураев, Е. Н. пожарская, А. г. Маклаков

страх Р. плутчик, о. п. санникова, Б. и. додонова, К. Э. изард, А. Т. Бек, А. Эл
лис, Р. Вудвортс, г. Шлосберг, В. о. леонтьев, с. Томкинс, Е. п. ильин, 
М. и. Аствацатуров, д. А. Романов, и. А. прудникова, г. А. Кураев, 
Е. Н. пожарская, А. г. Маклаков, Б. д. Карвасарский

горе Р. плутчик, п. В. симонов, Б. и. додонова, К. Э. изард, В. о. леонтьев, 
Е. п. ильин, д. А. Романов, и. А. прудникова, г. А. Кураев, Е. Н. пожар
ская, Б. д. Карвасарский

испуг Р. плутчик, и. А. прудникова

отвращение Р. плутчик, Б. и. додонова, К. Э. изард, А. Т. Бек, А. Эллис, Р. Вудвортс, 
г. Шлосберг, K. R. Scherer, д. А. Романов, А. г. Маклаков

Надежда или 
любопытство

Р. плутчик, К. Э. изард, E. Stotland, К. Муздыбаев,
В. о. леонтьев

счастье п. В. симонов, г. Шлосберг, д. А. Романов

спокойствие п. В. симонов, о. п. санникова, и. А. прудникова

печаль п. В. симонов, о. п. санникова, А. Т. Бек, А. Эллис, Р. декарт, 
K. R. Scherer, Е. п. ильин, и.  А. прудникова

Тревога п. В. симонов, Б. и. додонова, Е. п. ильин, д. А. Романов, 
и. А. прудникова

Удивление Б. и. додонова, К. Э. изард, Р. Вудвортс, Р. декарт, г. Шлосберг, 
д. А. Романов, и. А. прудникова, А. г. Маклаков

Выводы
1. Анализ литературы, посвященной исследованию эмоциональной сферы лич

ности, показал, что эмоциональная сфера представляет собой целостный класс яв
лений, охватывающий и примитивные влечения, и сложные формы эмоциональной 
жизни. Эмоциональная сфера осуществляет активацию, побуждение и аффектив
ную оценку действительности, организуя целостные формы поведения, разреша
ющие простые и сложные адаптационные задачи. Роль эмоций в управлении по
ведением человека велика, практически все исследователи эмоциональной сферы 
отмечают ее мотивирующую роль, связывая эмоции с потребностями и их удо
влетворением.

2. изучение научной литературы позволило выделить следующие основные 
эмоции: радость, гнев, страх, горе, испуг, отвращение, надежда, счастье, спо
койствие, печаль, тревога, удивление. Нами не выявлена единая классификация 
эмоций, что представляет собой перспективу для дальнейшей научной работы в 
этом направлении.
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ГЕНЕЗИС І ВИДИ ПРОЯВИ ЕМОЦІЙ

Резюме
У статті розглядаються емоції, що являють собою особливий клас психічних процесів 
і станів, пов’язаних з потребами і мотивами, що відбивають у формі безпосередніх 
суб’єктивних переживань значимість діючих на індивіда явищ і ситуацій. У такому 
розумінні емоції супроводжують практично будьякі прояви життєвої активності лю
дини, служать одним з головних механізмів внутрішньої регуляції психічної діяльності 
та поведінки, спрямованих на задоволення потреб. Емоції впливають на ефективність 
когнітивних процесів, фізичне самопочуття і діяльність людини в цілому. Тому вивчен
ня емоцій має велике практичне і наукове значення.
Ключові слова: емоції, теорії емоцій, класифікація емоцій.
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GENESIS AND TYPES OF EMOTIONAL DISPLAY

Abstract
It is recognized by scientists that in recent years we face different points of view on nature 
and value of emotions. Some researchers consider emotions as shortterm, passing states, 
while others are convinced that people constantly are under the influence of this or that 
emotion, that behavior and affect are inseparable unity. Other scientists believe that emotions 
play a positive role in organization, motivation and behavior reinforcement. Features 
of development of emotional sphere influence process of formation and functioning of 
personality, organizing its behavior. The article describes the emotions that represent a special 
class of mental processes and states related to the needs and motives reflected in the form of 
subjective experiences, direct relevance of events and situations that influence the individual. 
In this sense the emotions accompany almost any vital signs of human activity and are one 
of the main mechanisms of internal regulation of mental activity and behavior designed to 
meet the needs. Most researchers note the important role of emotions in the management of 
human behavior. They prove emotions motivating role, linking emotions with needs and their 
satisfaction. Scientific literature refers to a great variety of human main emotions: joy, anger, 
fear, grief, fright, disgust, hope, happiness, peace, sadness, anxiety, surprise.Emotions affect 
the efficiency of cognitive processes, physical condition and human activity in general. The 
study of emotion is of great practical and scientific importance. Therefore, backbone role of 
emotions in structure of personality became the purpose of our research.
Keywords: emotion, emotion theory, classification of emotions.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРЕЙ НАРКОЗАВИСИМЫХ, 
ПОТРЕБЛЯЮЩИХ КАННАБИНОИДЫ

В данной статье сделана попытка проанализировать причины возникновения болезней 
химической зависимости в результате семейного микроклимата, процессов обучения и 
воспитания. освещены личностные характеристики матерей наркозависимых, употре
бляющих в качестве пАВ каннабиноиды.

Ключевые слова: химическая зависимость, каннабиноиды, личностные характеристи
ки, семьи наркозависимых.

В статье предпринята попытка исследовать роль личностных характерис
тик матери на возможность развития болезней зависимости у ее ребенка. Акту
альность данной тематики обусловлена тем фактом, что прогрессивно нараста
ющие требования социальной среды вызвали появление массовых состояний 
психоэмоционального напряжения, лавинообразное увеличение форм саморазру
шающего поведения, на первое место из которых вышла наркотизация подраста
ющего поколения. Несмотря на то, что наркомания как заболевание достаточно 
хорошо изучена, большинство авторов уделяет внимание либо медицинским, либо 
социально — психологическим последствиям употребления наркотиков и их воз
действия на потребителя. психологические исследования, связанные с пробле
мой наркозависимости, чаще всего концентрируются вокруг изучения личности 
наркозависимого и социальных факторов, способствующих наркотизации (Алеш
кин Н. и., Березин с. В., Валентик Ю. В., Кулаков с. А., ларионов А. В., лисец
кий К. с.) [1, 2, 3].

Вместе с тем, с точки зрения системного подхода в семейной психотерапии, 
наркозависимость одного или нескольких членов семьи является открытым, часто 
неосознаваемым проявлением деструктивных или конфликтных отношений, су
ществующих в данной семье. известно, что здоровая семья обеспечивает суще
ствование здорового общества. именно в семье представлены все этапы жизнен
ного пути человека. семья формирует человека и создаёт ему предпосылки для 
приспособления к жизни. Каждый конкретный индивид склонен смотреть на мир 
именно через призму собственного опыта в той, конкретной системе культуры, в 
которой он рос, формировался и развивался как личность.

семья — это первичная базовая структура общества, именно здесь формиру
ется фундамент личности; это система, единый механизм, функционирующий по 
определенным правилам и законам. основными законами функционирования се
мьи являются закон гомеостаза и закон развития. семейная система стремится к 
сохранению равновесия, постоянству, но в тоже время постоянно находится в дви
жении, стремясь пройти полный жизненный цикл. В связи с вышеизложенным, 
можно сказать, что проблемы в «зависимой» семье не заканчиваются с прекраще
нием злоупотребления алкоголем или наркотиками когото из членов семьи. Трез
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вость зависимого члена семьи, независимо от ее желанности, всетаки — измене
ние. семейная система, рассчитанная на сохранение равновесия, незаметно будет 
стремиться к тому, чтобы вернуть зависимых к их старой роли. Как правило, никто 
из членов семьи не осознает, что происходит [4].

с другой стороны, малоизученным и недостаточно освещенным в научной 
литературе остается вопрос о семейных предикторах возникновения и развития 
болезней зависимости, и особенно — личностных характеристик матерей, дети 
которых впоследствии приобретают различные болезни зависимости. Не секрет, 
что для формирования любого вида зависимости, кроме благоприятствующих фак
торов социального окружения, важное значение имеют личностные характеристи
ки индивидуума, обусловленные процессами воспитании и обучения, в коих самое 
непосредственное и приоритетное значение приобретает мать или лицо, ее заме
щающее. Таким образом, изучение психологического профиля матерей, имеющих 
наркозависимых детей, имеет важное значение для вопросов психопрофилактики 
развития болезней зависимости, а также для индивидуальной и семейной психоте
рапии и психореабилитации.

с данной целью были обследованы 12 матерей наркозависимых, употребляю
щих каннабиноиды сроком от 2 до 7 лет, обратившихся за медицинской и психо
логической помощью в медицинский центр «Вита» (г. одесса). Всем женщинам 
при первой встрече были разъяснены цели исследования и возможные направле
ния дальнейшей семейной работы. после получения осознанного добровольного 
согласия на участие в работе, все матери были протестированы по нижеуказанным 
методикам. после обработки результатов тестов, все участницы в индивидуальном 
порядке были ознакомлены с результатами, после чего психологом намечались 
конкретные мишени, подлежащие психокоррекции.

средний возраст в данной группе матерей составил 34 года. 7 матерей рабо
тают, 3 являются домохозяйками, 2 временно не работают. 4 женщины офици
ально замужем, 2 состоят в гражданском браке, 6 женщин одиноки. особых про
блем со здоровьем не отмечают, на диспансерном учете у врачей не состоят, но 
периодически отмечают функциональные жалобы на повышенную утомляемость, 
головные боли, нарушение сна. дети данных матерей употребляют систематически 
каннабиноиды, иногда сильно злоупотребляют алкоголем. других, более тяжелых 
наркотиков, со слов матерей и самих зависимых, не употребляли.

В процессе обследования изучались смысложизненные ориентации, уровни 
тревоги, самооценки и степень эмоциональной созависимости.

психодиагностический комплекс был представлен следующими методиками: 
тест — опросник уровня тревоги дж. Тейлор [5], тест «смысложизненные ориента
ции» д. А. леонтьева [6], тест «самооценка» и тест «степень эмоциональной созави
симости» Б. Уайнхолд, дж. Уайнхолд [7].

Важность изучения уровня тревоги обусловлена тем фактом, что тревога — 
эмоциональное, очень тяжелое переживание внутреннего дискомфорта от неопре
деленности перспективы. Тревога является одним из наиболее частых нарушений 
психики. она сопровождает жизненные стрессы, а также соматические заболе
вания или имитирует их симптомы. Тревога является универсальным феноменом, 
связанным с реакцией на стресс. Ее назначение — адаптация, мобилизация всех сил 
организма для быстрой смены поведения и приспособления к новым условиям суще
ствования. Р. Мэй считает, что тревога является важным учебным фактором, способ
ствующим формированию определенных психических, умственных и поведенческих 
паттернов, отклонение от которых, в свою очередь, способно усилить тревогу [8].
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по словам К. гольдштейна, чувство тревоги равнозначно переживанию «ра
створения себя», которое диаметрально противоположно самовыражению. Если 
человек способен к продуктивной работе, то происходит обратное: работа сводит 
тревогу на нет [9].

В исследуемой группе уровень тревоги находился в пределах 18 — 26 баллов, 
среднее значение по группе — 22 балла, что соответствует среднему уровню тре
воги с тенденцией к низкому. Наименьший уровень тревоги (18 баллов) отмечался 
у работающих женщин, 22 балла — у домохозяек, и 26 баллов — у временно не 
работающих. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о сравнитель
но невысоком среднем уровне тревожности респонденток данной группы, досто
верно не отличающемся от уровня тревожности в социуме.

Визуально полученные данные отображены на гистограмме на рис.1.

Рис.1. Изменение показателей уровни тревоги в исследуемой групп

1 — работающие, 2 — домохозяйки, 3 — временно не работающие

целенаправленность, целеустремленность, активная жизненная позиция имеют 
выраженное влияние на все процессы жизнедеятельности человека, в том числе и 
на формирование психосоматической и невротической патологии. при этом особо 
важное значение приобретает степень реальности целей, которые индивид ставит 
перед собой в будущем, и приобретенный жизненный опыт, на который эти цели 
проектируются. поиск каждым человеком смысла является главной силой его жиз
ни, а не, как указывал В. Франкл, «вторичной рационализацией» инстинктивных 
влечений. смысл уникален и специфичен потому, что он должен быть и может 
быть осуществлен только именно этим человеком и только тогда, когда он дости
гает понимания того, что могло бы удовлетворить его собственную потребность в 
смысле [10].

обследование выявило, что данные респондентки ставят перед собой значимые 
и достаточно высокие цели (42 балла), не совсем удовлетворены процессом соб
ственной жизнедеятельности (22 балла), но довольны достигнутыми результатами 
(35 баллов), считают себя сильными личностями, хозяевами своей жизни (28 бал
лов), отрицают фатализм (42 балла).
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Таблиця 1
Разница средних показателей теста СЖО у испытуемых (баллы)

Шкалы
СЖО Цели Процесс Результат Л-Я Л-Ж Общий

показатель

I группа 44 24 39 28 47 182

II группа 42 21 31 27 37 152

III группа 37,3 18 33 27 32 147,3

самооценка представляет собой глубокое, ощущаемое всем организмом чув
ство собственной самоценности. положительная самооценка означает полное 
и безусловное принятие себя при объективном осознании того, что у вас есть 
сильные и слабые стороны, положительные и отрицательные качества. для фор
мирования положительной самооценки необходимо сосредоточить внимание на 
собственных положительных свойствах, хороших качествах и успехах. самооцен
ка начинает закладываться в раннем детстве. двумя мощнейшими средствами для 
создания позитивной самооценки являются: а) умение просить о том, чего вы хо
тите; б) готовность получать то, чего вы хотите. Если существуют преграды в каж
дой из этих областей, то следует преодолевать их, выдавая себе «разрешение» на 
позитивные переживания.

самооценка оказывает влияние на способ общения людей с миром. согласно 
г. Клемесу и Р. Бину (1981), люди с высокой самооценкой испытывают гордость 
за свои достижения, решительно действуют в своих интересах, берут на себя 
ответственность за свою часть дела, терпеливо переносят неудачи, если чтото 
получается не так, как они хотели бы; встречают новые испытания с рвением и 
энтузиазмом; чувствуют в себе способность оказывать влияние на свое окруже
ние; демонстрируют широкое разнообразие чувств. люди с низкой самооценкой 
избегают трудных ситуаций; ими легко руководить и вводить в заблуждение; они 
занимают оборонительную позицию и легко разочаровываются; не знают, как они 
себя чувствуют; обвиняют других за свои собственные переживания [11].

Все обследованные респондентки показали высокий уровень самооценки во 
всех областях, а именно — в умении заводить контакты (24 балла), принимать соб
ственную аутентичность (22 балла), влиять на окружение (19 баллов), в собствен
ном постоянстве (19 баллов). Уровень общей самооценки — 84 балла (высокий).

созависимость — это приобретенное дисфункциональное поведение, возни
кающее вследствие незавершенности решения одной или более задач развития 
личности в раннем детстве. с момента рождения и до трех лет ребенок заверша
ет решение ряда задач своего развития, переживая и по — своему преодолевая 
три кризисных периода — кризис новорожденности (до 1 месяца), кризис 1 года, 
кризис 3 лет. Наиболее важной психологической задачей развития в этот период 
является установление доверия между матерью и ребенком. Если установление 
базового доверия или связи завершилось успешно, то ребенок чувствует себя в 
достаточной безопасности, чтобы заняться исследованием внешнего мира и в по
следующем, в возрасте двух — трех лет, завершить свое так называемое второе, 
или психологическое рождение. психологическое рождение происходит тогда, 
когда ребенок научается быть психологически независимым от своей матери и 
ближайшего окружения.
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Важным навыком, который приобретает ребенок при успешном завершении 
данной стадии развития, является умение полагаться на свою внутреннюю силу, 
то есть заявлять о себе, а не ожидать, что кто — то другой будет управлять его 
поведением. У ребенка развивается ощущение своего «я», которое дает ему воз
можность научиться брать на себя ответственность за свои действия, делиться, 
взаимодействовать и сдерживать агрессию, адекватно относиться к авторитету 
других, выражать свои чувства словами и эффективно справляться со страхом и 
тревогой. Если эта стадия не завершена до конца, ребенок становится психоло
гически зависимым от других и не имеет своего четко ощущаемого «я», которое 
выделяло бы его среди других людей, рождало чувство независимости и уверен
ности в собственных силах при совладании с фрустрирующими ситуациями [12].

Все респондентки показали высокий уровень созависимых моделей поведения, 
что проявляется в их стремлении отвечать за чувства и поведение других людей, 
мнительности, избегании необходимых конфликтов, сглаживании ситуации, из
лишней конформности, преклонении перед авторитетами в ущерб собственному 
мнению, чрезмерной склонности к самообвинению, излишней мягкости в отно
шениях.

Таким образом, к положительным качествам матерей данной группы относятся 
выраженная целеустремленность, удовлетворенность достигнутыми результатами 
жизнедеятельности, вера в собственные силы, высокая самооценка в различных об
ластях, низкий уровень тревожности. К негативным качествам следует отнести не
удовлетворенность процессом жизнедеятельности, высокий уровень созависимых 
моделей поведения, что должно сказываться на поведении и чувствах остальных 
членов семьи, в том числе, и с химической зависимостью.
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ОСОБИСТІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІВ НАРКОЗАЛЕЖНИХ, 
ЩО СПОЖИВАЮТЬ КАНАБІНОЇДИ

Резюме
У даній статті зроблена спроба дослідити роль особистісних характеристик матері на 
можливість розвитку хвороб залежності у її дитини. З точки зору системного підходу, 
наркозалежність одного або кількох членів сім’ї є відкритим, часто неусвідомлюваним 
проявом деструктивних або конфліктних відносин, що існують в даній сім’ї. доведені 
виражена цілеспрямованість, задоволеність досягнутими результатами життєдіяльності, 
віра у власні сили, висока самооцінка в різних областях, низький рівень тривожності у 
досліджуваній групі. до негативних якостей слід віднести незадоволеність процесом 
життєдіяльності, високий рівень співзалежних моделей поведінки, що повинно позна
чатися на поведінці і почуттях інших членів сім’ї, в тому числі, і з хімічною залежністю.
Ключові слова: хімічна залежність, канабіноїди, особистісні характеристики, сім’ї 
наркозалежних.
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PERSONAL CHARACTERISTICS MOTHERS ADDICTS WHO USE 
CANNABINOIDS

Abstract
This article attempts to examine the role of personality characteristics of the mother to the 
possibility of a disease according to her baby. From a systems perspective, addiction of 
one or more family members are often unconscious manifestation of destructive conflict or 
relationships that exist in this family.
12 mothers of the drug addicts using cannabis from 2 to 7 years, asked for a medical and 
psychological assistance in the medical center of «Vita» (Odessa) were surveyed. Middle age 
in this group of mothers made 34 years. 7 mothers work, 3 are housewives, 2 temporarily 
don’t work. 4 women are officially married, 2 consist in a civil marriage, 6 women are lonely. 
Special problems with health don’t note, on the dispensary account at doctors don’t consist, 
but periodically note functional complaints at increased fatigue, headaches, dream violation. 
Children of these mothers use systematically cannabis, sometimes strongly abuse alcohol. 
Other, heavier drugs, according to mothers and dependent, didn’t use.
The psychodiagnostic complex was presented by the following techniques: the test — a 
questionnaire of level of alarm J. Taylor, the test «Sense orientations» of D. A. Leontyev, 
the Selfassessment test and the Degree of an Emotional dependence test B. Uaynhold., 
J. Uaynhold.
Proven expressed commitment, satisfaction with the results of life, faith in their own strength, 
high selfesteem in different areas, the low level of anxiety in the treatment group. The 
negative qualities include dissatisfaction with the process of life, high levels of codependent 
behaviors that should affect the behavior and feelings of other family members, including 
those with chemical dependence.
Keywords: chemical dependency, cannabinoids, personal characteristics, family drug.
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РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ 
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

В статті обґрунтовується цінність розвитку емоційного інтелекту у навчальній діяль
ності, показано, як його можна розвивати у процесі вивчення конкретних психологічних 
дисциплін.

Ключові слова: емоції, емоційний інтелект, навчальна діяльність, навчальний процес.

Вступ
першочерговим завданням вищої школи є підготовка спеціалістів нового типу, 

здатних оволодівати знаннями і перетворювати їх потім в інструмент для досяг
нення успіхів у практичній професійній діяльності, наукових дослідженнях. Крім 
цього, сучасний спеціаліст мусить володіти і широким спектром професійно
важливих якостей, таких як: високий рівень загальної культури, контактність, 
комунікабельність, емоційна врівноваженість, здатність до емоційно виваженого 
спілкування, аналізу ситуацій і прийняття конструктивних рішень.

Аналіз навчальних програм і навчальних посібників з психологічних дисци
плін, які вивчаються студентами в процесі їх професійної підготовки, показує, що 
в них питання діагностики і управління емоціями вивчаються недостатньо. Не іс
нує системної роботи з розвитку у студентів емоційної стійкості, врівноваженості, 
здатності розумно контролювати і регулювати власні емоції, розпізнавати і розумі
ти емоції інших у спілкуванні і взаємодії, здатності емоційно позитивно і розумно 
використовувати прояви емоцій для досягнення конструктивних результатів.

частина студентів, маючи ґрунтовні знання, не може застосовувати їх у по
вній мірі у практичній діяльності через невміння емоційно позитивно будувати 
взаємовідносини з людьми в процесі професійної діяльності, які виражаються у 
надмірному хвилюванні, емоційній неврівноваженості, супроводжуються емоцій
ною напругою, через які вони не можуть на повну силу проявити свої професійні 
здібності, можливості.

практика показує, що більш успішними в житті є ті люди, які здатні у критич
ні ситуації взяти себе в руки і не піддаватися як надмірним позитивним емоціям 
(надмірна радість, подив та ін.), так і надмірним негативним емоціям (гнів, страх, 
страждання, відчай та ін.), тобто люди, які здатні керувати своїми емоціями. якщо 
людина володіє такою здатністю, то вона розсудливо поводить себе у будьякій 
емоційно напруженій ситуації, тобто емоційно розумно діє у кожному конкретно
му випадку. У зв’язку з цим в останні роки підвищується інтерес вчених до про
блеми співвідношення емоцій і розуму, їх взаємодії, взаємовпливу, тобто до про
блеми розвитку емоційного інтелекту, зокрема для забезпечення високого рівня 
емоційної готовності спеціалістів до професійної діяльності. цим і обумовлюється 
особлива актуальність даної проблеми. Тим більше, що в сучасних психологіч
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них дослідженнях підкреслюється, що поряд із загальною орієнтацією у світовому 
просторі необхідна і емоційна орієнтація, яка полягає у здатності безпосередньо 
розпізнавати емоційні стани інших і будувати свої емоційні відносини з ними.

Мета статті: показати, як можна розвивати емоційний інтелект студентів у на
вчальному процесі при вивченні конкретних психологічних дисциплін, зокрема 
«Конфліктології та теорії переговорів».

Результати
студентське життя відноситься до періоду ранньої дорослості (1930 років). 

В цей період інтелектуальний розвиток особистості досягає свого максимуму, на
буває індивідуального характеру, мовлення стає більш насиченим, глибоким за 
змістом і будовою, відрізняється гнучкістю, чітко прослідковується тісна взаємо
залежність емоційного та інтелектуального розвитку.

головними ознаками певного рівня емоційноінтелектуальної зрілості студента 
виступають такі:

1) емоційно позитивне ставлення до вибраного фаху і усвідомлення його со
ціальної цінності для суспільства;

2) натхненне, сумлінне ставлення до навчання і усвідомлення обов’язковості 
виконання навчальних завдань у заданих нормах;

3) свідомі емоційні прояви до успіхів і невдач і пошуки шляхів самовдоскона
лення у навчальній діяльності;

4) усвідомлені позитивно емоційні стосунки студента з іншими студентами і 
викладачами у процесі навчальної діяльності.

для забезпечення вище названого рівня усвідомлення цінності розвитку емо
ційного інтелекту у системі фахової підготовки, щоб бути емоційно готовим до 
продуктивної професійної діяльності, необхідна чітка технологія організації і здій
снення цього процесу.

покажемо це на прикладі вивчення психологічної дисципліни «Конфліктологія 
та теорія переговорів», передбаченої навчальним планом для вищих навчальних 
закладів.

процес діяльності тільки тоді може назватися технологією, якщо він заздале
гідь прогнозований, визначені кінцеві властивості продукту і засоби його одержан
ня, цілеспрямовано сформовані умови для проведення цього процесу.

при розробці технологій розвитку емоційного інтелекту ми враховували голо
вні риси, якими характеризуються технології, а саме:

— універсальність (можливість застосування на різних за специфікою 
об’єктах, для розв’язання подібних або часто виникаючих завдань);

— конструктивність (націленість на вирішення конкретних проблем перевіре
ними і обґрунтованими способами);

— результативність (орієнтація на кінцевий результат, що перевіряється);
— оперативність (можливість реалізувати технологію в оптимальний термін);
— відносна простота (наявність проміжних етапів й операцій, доступність для 

фахівця певної кваліфікації);
— надійність (наявність деякого запасу міцності, механізму, що дублюється);
— гнучкість (здатність до адаптації в умовах, що змінюються).
при розробці технологій розвитку емоційного інтелекту враховувалось багато 

факторів, зокрема, такі, як:
— особисті якості студента, що можуть забезпечити його ідентифікацію (сту

пінь усвідомлення соціальних норм, адекватність самовизначення, напру
женість внутрішнього життя і заглибленість у себе); індивідуалізацію (емо
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ційна замкнутість, розумність і здатність до контролю, відповідальність, 
сміливість, заповзятливість); персоналізацію (чуйність і відкритість, до
мінантність почуттів і схильностей, організаторські здібності, самодостат
ність, самостійність, спрямованість на справу, високий рівень мислення);

— особливість ситуації, що в одних випадках вимагає застосування конкрет
ної технології, а в інших — комплексного використання усіх відомих спо
собів, прийомів, методик;

— орієнтація на відносини «суб’єктсуб’єкт», «суб’єктоб’єкт», «суб’єкт
процес», «суб’єктрезультат», «суб’єктумови», «суб’єктзасіб» та інше;

— професіоналізм спеціаліста, який впроваджуватиме дану технологію;
— практичнодієвий підхід, що враховує історично сформовані системи сус

пільної та соціальнопедагогічної практики, різні типи і напрями соціаліза
ції, форми регульованої та самостійної діяльності;

— внутрішній психологічний стан людини, який визначається емоційними пе
реживаннями [2].

для розвитку емоційного інтелекту, зокрема, зняття емоційної напруги студен
там пропонувалось використовувати таку технологію дій, спираючись на техноло
гію, яку пропонує о. гройсман:

1) чітко уявити собі позитивне переживання, наприклад, пов’язане з навчанням 
(іспит) і відтворити ситуацію у свідомості (робочий стіл, викладач, кімната, в якій 
студенти складають іспит та ін.);

2) якнайточніше і якнайчіткіше уявити результати зробленого і очікуваний ре
зультат, не включаючи негативні моменти;

3) спеціально зосередити свою думку на тому, що результат цікавий і цінний 
сам по собі безвідносно того, як його оцінили інші — творча праця заради самого 
процесу праці;

4) сказати собі, що нагороджуєте себе саме за те, що виконали завдання (наприк
лад, склали іспит) саме таким чином [1].

для саморегуляції емоцій може бути рекомендована наступна технологія дій [1].
1. Зміна орієнтації. Невдача у досягненні певної мети викликає знервованість, 

тому слід змінити установку, перевести мету в іншу площину, знайти позитивне в 
невдачі.

2. Вміння знецінити те, що не досягнуто. Зниження рівня домагань, свідоме 
приниження значущості втрати або зниження її цінності сприяє зниженню емоцій
ної напруги.

3. «програвання» в уяві можливої невдачі. профілактичне осмислення можли
вої невдачі і її наслідків нейтралізує у певній мірі психотравмуючі емоційні пере
живання.

4. «Корекція масштабу переживань». цей термін запозичений із методики гру
пової психотерапії неврозів (с. лібіх), де в процесі колективної взаємодії і групо
вого відпрацювання ситуації із застосуванням «дзеркальної техніки», виробляєть
ся «погляд зі сторони» на дану ситуацію, який зменшує тривожність і нейтралізує 
перебільшену небезпеку.

5. Релакс — пауза. Навички м’язового розслаблення, які напрацьовуються шля
хом тренувань, сприяють зняттю емоційної напруги за допомогою релакс — паузи.

6. довірливе спілкування, яке виступає як стабілізатор психічного стану у ви
падку можливості поділитися своїми емоційними переживаннями.

7. Відтворення у пам’яті позитивних образів або приємних переживань з мину
лого життя, уявлення майбутнього благополуччя, які витісняють неприємні емоції, 
переживання.
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ці блоки характерні для роботи з людьми будьякого віку. Зокрема, в роботі з сту
дентською молоддю, яка має свої особистісні і професійно спрямовані особливості.

В теоретичну частину включено: ознайомлення студентів з поняттям, сутністю, 
змістом емоційного інтелекту та його роллю в професійній діяльності будьякого 
фахівця.

В практичну частину включено: діагностування студентів з виокремлених ком
понентів емоційного інтелекту з метою виявлення рівня їх розвитку на даний час; 
розробка системи вправ, спрямованих на розвиток тих складових емоційного інте
лекту, які розвинуті слабо з наступним обговоренням результатів роботи студентів 
для усвідомлення ними того, наскільки поліпшується їх рівень здатності розуміти, 
аналізувати, контролювати, регулювати власні емоції та емоції інших і успішно їх 
використовувати для досягнення успіхів у професійній діяльності.

Теоретична частина вивчення дисципліни «Конфліктологія та теорія перего
ворів» забезпечувалась підготовленим нами навчальним посібником, збагаченим 
знаннями з розвитку емоційного інтелекту у контексті до тих тем, які вивчались, 
переліком контрольних і проблемних запитань та відповідними темами рефератів 
для поглибленого вивчення теоретичного матеріалу з урахуванням інформації про 
певні аспекти емоційного інтелекту.

для напрацювання досвіду розвитку емоційного інтелекту і його складових до 
навчального посібника поряд з теоретичним матеріалом включені практичні впра
ви, завдання, окремі ситуації, а також відповідні самодіагностики, за якими студен
ти можуть визначити рівень розвитку певного компонента емоційного інтелекту.

Розвиток емоційного інтелекту студентів в процесі вивчення «Конфліктології 
та теорії переговорів» за розробленим нами навчальним посібником відбувався до
сить інтенсивно, викликав великий інтерес у студентів до цієї складової їх про
фесійної підготовки.

Висновки
для розвитку у студентів емоційного інтелекту в період навчання у вищому на

вчальному закладі необхідна реалізація таких заходів:
а) організація ситуацій, що передбачають прояв емоцій успіхунеуспіху, 

розв’язання яких розвиває у студентів здатність розуміти, контролювати, регулю
вати емоції свої та інших;

б) якомога частіше включення студентів, починаючи з молодших курсів, в ситу
ації реальної професійної діяльності (у формі ділових ігор під час практики);

в) презентація студентами здатності демонструвати рівень розвитку власного 
емоційного інтелекту при розв’язанні професійно значущих елементів діяльності 
на спеціальних практичних заняттях та інших професійно спрямованих заходах.
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Резюме
В статье обосновывается ценность развития эмоционального интеллекта в учебном 
процессе, показано, как его можно развивать в процессе изучения конкретных психо
логических дисциплин.
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процесс.

V. V. Zaritskaya 
Doctor of Psychology, Professor of practical psychology, sociology and social work 
subdepartment of Classic Private University, Zaporizhya (city).

THE DEVELOPMENT GROWTH OF THE EMOTIONAL INTELLIGENCE 
IN THE STUDENT’S TRAINING SYSTEM

Abstract
An important task of High School is to train professionals, who will be able to acquire knowledge 
and use it to achieve success in professional work. Modern expert should possess a high 
level of general culture, to be contact, sociable, emotionally balanced, capable of emotionally 
considerate communication, analysis, management and decisionmaking. Detailed analysis of 
curricula and textbooks on psychological subjects studied by students during their training, 
shows that the problem of diagnosting and managing emotions is given not enough attention 
and time. There is no systematic work on the development of students’ emotional stability, 
balance, ability of smart controland regulate their own emotions, recognize and understand 
the emotions of others in communication and interaction, the ability touse the expression of 
emotions emotionally positive and reasonable in order to achieve meaningful results. The 
purpose of this article is to show how one can develop emotional intelligence of students in 
the learning process while studying specific psychological disciplines, including » Conflict 
and negotiation theory.» Student life refers to the period of early adulthood (1930 years). 
During this period, the intellectual development of the individual reaches its maximum, 
becomes an individual character, speech becomes more intense, deep in content and structure, 
flexible, close interdependence of emotional and intellectual development. The main signs 
of a certain level of emotional and intellectual maturity of students are such as: emotionally 
positive attitude to the selected specialty and awareness of its social value for society, inspired, 
conscientious attitude to learning and awareness of obligatory ofrealization of tasks in a given 
environment; conscious emotional expression to the success and failures and finding ways 
of selfimprovement in educational activities, conscious positive emotional relations student 
with other students and teachers in the educational activity. To ensure the required level of 
awareness of the value of emotional intelligence in the system of professional training it is 
required clear technology and the implementation of this process.
The keywords: the emotions, the emotional intelligence, the learning activities, the learning 
process.
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ОСОБЛИВОСТІ АРТ-ТЕХНОЛОГІЙ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 
ПСИХОЛОГІВ

У статті на основі аналізу зарубіжної та вітчизняної літератури здійснено спробу роз
крити наукові підходи арттехнологій в освітньому процесі їх застосування в роботі з 
майбутніми психологами, які здобувають другу вищу освіту.

Ключові слова: арттерапія, професійна підготовка, арттехнології в освітньому 
процесі.

Постановка проблеми
Важливим аспектом, що сприятиме реалізації особистісноорієнтованої психо

логічної підготовки майбутніх психологів на тернах нашого сьогодення в системі 
освіти, виступає напрям психотерапевтичної діяльності — арттерапія. Актуаль
ність галузі арттерапії в системі освіти нині визнається багатьма вченими. Так, 
можливості застосування арттехнологій в освітньому процесі розглядали у своїх 
роботах такі автори як А. і. Копитін, В. л. Кокоренко, л. д. лебедєва, Т. г. Зінкевич
Євстигнєєва, о. л. Вознесенська та інші автори.

Наукові уявлення про можливості арттехнологій спираються на фундамен
тальні педагогічні дослідження. серед них: концепції педагогіки свободи і пе
дагогічної підтримки (о. с. газман); самоорганізуючої педагогічної діяльності і 
сенсорозвивальних засобів пробудження творчої активності (с. Кульневич); спе
цифічної природи педагогічної діяльності (В. Загвязинський, і. Колєснікова, В.  
сластенін); технологія створення особовоорієнтованих ситуацій (В. серіков) і 
багато інших [2].

Зрозуміло, що введення теорії і технології арттерапії в сферу вищої освіти спо
чатку як нововведення, потім як інновації в певній мірі залежить від низки умов. 
серед загальновідомих: інноваційний потенціал освітнього закладу, творча атмос
фера, стійкий інтерес в науковому та педагогічному співтоваристві до нового, до
статні соціокультурні та матеріальні (економічні) умови, ефективність самої ін
новації. Згідно з наявними в науці даними, найбільш ефективним є навчання, яке 
відтворює реальну технологію професійної діяльності. дослідження У. дутчак, 
л. лебедєвої, Н. пов’якель та інших дослідників це також підтверджують.

Мета статті: проаналізувати та узагальнити діагностичнотерапевтичний по
тенціал введення засобів та технологій арттерапії у професійну підготовку май
бутніх психологів, які здобувають другу вищу освіту.

Результати теоретичного аналізу проблеми
Розвиток сучасних наук нерідко пов’язують з поняттям інтердисциплінарності, 

що відображає швидке виникнення і становлення так званих пограничних дисци
плін. У процесі інтеграції далеких, на перший погляд, галузей дослідження вини
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кають нові перспективні галузі міжнаукового знання. серед них — педагогічний 
напрям арттерапії.

для України арттерапія як напрям психологопедагогічної діяльності є віднос
но новою галуззю, яка, однак, сприяє реалізації особистісноорієнтованої психоло
гічної підготовки майбутніх психологів. Але у світовій психотерапевтичній прак
тиці арттерапія має вже досить значну історію. як самостійна психотерапевтична 
практика арттерапія сформувалася у 4050х роках минулого століття у Великій 
Британії та сША. Арттерапія як галузь теоретичних та практичних знань виникла 
на межі науки і творчості. Завдяки дослідженням дефініцію «арттерапія» у серед
ині хх століття ввів у вживання Адріан хілл.

сучасне розуміння арттерапії зумовлює, поперше, використання мови зобра
жувальної та інших видів експресії; подруге, безпосередню участь особистості в 
різних формах і видах творчої діяльності

до кінця хіх ст. більшість людей мешкали у селах, де традиційна культура 
була обов’язковою частиною життя — усі змалку співали, танцювали, малювали. 
Бурхливий науковотехнічний прогрес посприяв стрімкій урбанізації і розвитку 
міської культури, що в свою чергу, перетворило громадян більше на споживачів 
мистецтва, ніж на творців. проте, потреба у самовираженні і творчості, потреба 
бути творцем, активним учасником культури залишилася та присутня і в сучасної 
людини. саме тут стає у пригоді арттерапія [1].

інтерес до арттерапії проявляли представники фактично всіх напрямків психо
терапії (гештальту, когнітивнобіхевіорального, екзистенційногуманістичного та 
ін.), а також представники різних наукових шкіл.

Так, дослідниками арттерапії, її теоретичних і методологічних основ є: л. Аме
това, М. АндерсенУорен, і. Бирюкова, і. БреусенкоКузнецов, о. Будза, М. Бурно, 
і. Вачков, о. Вознесенська, Ю. гундертайло, Т. ЗінкевичЄвстигнєєва, Т. Колоши
на, Е. Келліш, М. Кисельова, о. Копитін, л. лебедєва А. лоуен, Р. Мартін, В. Нікі
тін, л. Мова, Є. Морозова, л. подкоритова, Н. Роджерс, К. Росс, о. скнар, М. си
доркіна, Ю. соболев, г. М. Ферс, г. хульбут і багато інших.

В основі сучасної арттерапії лежать перш за все ідеї З. Фройда та К. Юнга.
За З. Фройдом, внутрішнє «я» людини виявляється у візуальній формі кожно

го разу, коли особистість спонтанно щось малює чи ліпить, а образотворче мис
тецтво, маючи багато спільного з фантазіями та сновидіннями, виконує роль, що 
компенсує та знімає психічну напругу, а також проявляє проблеми автора.

К. Юнг наголошував на важливості використання персональних та універсаль
них символів, та вважав образотворче мистецтво надзвичайно важливим інстру
ментом для реалізації самозцілюючих можливостей психіки.

представники гештальттерапії, зокрема д. стівенс, зауважують, що процес ху
дожньої творчості, у будьяких своїх проявах, є засобом самовираження протягом 
тисячоліть [3].

На думку Т. Колошиної, головною властивістю мистецтва є те, що це унікаль
ний спосіб передачі людського досвіду. Воно дає можливість познайомитись, а не 
дізнатись; дає, але не нав’язує; не претендує на правоту, об’єктивність, істинність, 
а забезпечує споглядачу можливість самому робити висновки, визначати своє став
лення. Крім того, як зазначає авторка, мистецтво фіксує досвід переживання, на 
відміну від науки, яка фіксує досвід дії, який має ознайомчий характер та допома
гає унікальності кожного життєвого явища [2].

дослідження українських вчених також показують важливість мистецтва і 
творчості для сучасної особистості. Так, наприклад, у дослідженні л. подкорито
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вої було виявлено, що творча діяльність і мистецтво є одним з основних джерел 
психологічної енергії та натхнення у студентів, що оволодівають професіями прак
тичного психолога та соціального педагога: 97,0% досліджуваних відмітили спо
живання творів мистецтва і культури та власну творчість серед провідних засобів 
самовідновлення та натхнення. Зокрема з них 36,9% провідним засобом самодо
помоги визначають саме власну творчість (малювання, рукоділля, танці, писання 
віршів та творів тощо) [2].

о. Назаренко зазначає, що людина у процесі творчої діяльності, зокрема у про
цесі арттерапії, задовольняє свою найголовнішу фундаментальну потребу — по
требу в самоактуалізації [5].

Творчий процес зцілює і водночас є таким, що глибоко перетворює.
центральною фігурою в арттерапевтичному процесі є не пацієнт як хвора 

людина, а особистість, яка прагне до саморозвитку й розширення діапазону сво
їх можливостей, спираючись на «трансцендентні» властивості символів і власний 
творчий потенціал, здатна досягти самозцілення, а символічні образи несуть у собі 
способи вирішення внутрішньоособистісних конфліктів.

На сьогоднішній день арттерапія одночасно є:
— технологією психічної гармонізації й розвитку людини, зокрема в освітній 

практиці;
— засобом розв’язання внутрішніх конфліктів особистості;
— засобом активізації творчого потенціалу особистості, технологією активіза

ції ресурсів і поширення діапазону саморегуляції [1, 2, 4;6].
Арттерапевтичним технологіям властиві суттєві переваги перед іншими фор

мами психотерапевтичної роботи.
Відзначимо деякі з них:
— арттерапія є засобом вільного самовиразу, вільного самопрояву й самопіз

нання;
— арттерапевтичні технології мають значною мірою «інсайторієнтований» 

характер, зумовлюють атмосферу довіри, розуміння до внутрішнього світу люди
ни;

— арттерапія не має меж і обмежень у застосуванні;
— арттерапевтична робота у більшості випадків викликає у людей позитивні 

емоції, допомагає долати апатію, безініціативність, формувати активну життєву 
позицію та позитивне світосприйняття;

— арттерапія базується на мобілізації творчого потенціалу особистості, вну
трішніх механізмів саморегуляції та самомобілізації;

— відзначається особливою «м’якістю» прийомів і психокорекційних впливів;
— арттерапевтичні технології є засобом переважно невербальних комунікацій.
представники напряму психосинтезу (Ассаджолі Р., Феруччі п., йоуменс Т., 

1994) відмічають також наступні ефекти арттерапії.
1. Очищення. сучасна цивілізація провокує масу почуттів і в той же час пригні

чує їх вираження. В результаті з часом цей пригнічений емоційний матеріал визна
чає наші установки, блокує вільну течію енергії в психофізичній системі і викли
кає різні дрібні і великі відхилення. Вільний малюнок наділяє зримим зовнішнім 
образом психічну енергію, що сковує зсередини, і послабляє тим самим напругу.

2. Розуміння. спостерігаючи прояв цих сил, опредмечених на папері, можна 
отримати краще уявлення про свій внутрішній світ. Несвідомі сили, що знаходять
ся там, впливають на поведінку незалежно від того, знає про них людина або ні. 
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Розуміння зображень, які виникають в ході малювання, дозволяє усвідомити, що 
визначає її дії і установки.

3. Звільнення. Розуміння веде до звільнення від контролю несвідомих енергій, 
що сліпо і автоматично управляють людиною.

головною відмінністю арттерапії від інших психотерапевтичних напрямів є її 
тріадичність. За визначенням Т. Колошиної, лише арттерапія дозволяє заміни
ти звичну діаду «терапевт — пацієнт» («консультант — клієнт») на тріаду «те
рапевт — творчий продукт — пацієнт», де експресивний продукт несе важливі 
повідомлення індивіда, і відповідно, робить психотерапевтичний альянс «психоте
рапевтичним трикутником» [1].

Всі ці особливості роблять арттехнології особливо продуктивними у тих ви
падках, коли особистість має проблеми зі спілкуванням, труднощі у вербальному 
описі своїх переживань, вербалізації внутрішніх конфліктів.

символічна мова дає можливість особистості більш конструктивно проявляти 
свої емоції, переживання, поновому бачити проблемні і конфліктні ситуації, і за
вдяки цьому — шляхом включення механізмів саморегуляції самостійно знаходи
ти конструктивні шляхи до їх вирішення й подолання [5].

особисте зростання і вищі стани свідомості досягаються за допомогою само
усвідомлення, саморозуміння й інсайту, які у свою чергу досягаються зануренням 
у власні емоції.

Розвиток навичок вільного самовираження ведуть до того, що людина починає 
свідомо і активно сприймати себе та інших, відкриває здатність щось міняти в собі, 
змінювати щось у світі, а не тільки пристосовуватися до нього.

Таким чином, арттерапія — це не стільки лікування, скільки розвиток у люди
ни властивої їй креативності, гармонізації та розвитку особистості, що допомагає 
при вирішенні проблем.

проведене нами анкетування 186 студентів інституту менеджменту та психо
логії показало, що уявлення респондентів про професійне самовизначення в сфері 
практичної психології змінюється в процесі здобуття другої освіти, що можна за
фіксувати навіть впродовж першого року навчання. Так, респонденти вказали, що 
прийняте ними рішення щодо набуття другої професії в сфері практичної психо
логії на початку було зумовлено наступними чинниками: бажання розібратися у 
собі  (52%), службові обов’язки вимагають наявності психологічних знань (19%), 
цікава наука (9%), прагнення стати професіоналом в сфері практичної психоло
гії  (11%). Біля 9% респондентів вказали, що отримані знання із психології став
лять перед ними ще більше питань та задач, ніж вони мали до початку навчання: 
«Коли я поступала вчитися, я думала, що зможу вирішити всі свої труднощі: а 
тепер бачу, що вони глибше і ширше і за ними стоять ще важливіші проблеми, які 
теж потребують вирішення. думаю, щоб стати психологом, спершу самому слід 
отримати психологічну допомогу, для мене більш притаманною є арт — терапія» 
пише в есе одна із студентів.

Розглянемо деякі вдалі експерименти щодо введення засобів та технологій арт
терапії у професійну підготовку студентів.

У. дутчак пропонує інтегрований спецкурс у змісті професійної підготовки сту
дентів вищих мистецьких навчальних закладів. спецкурс, крім загально педаго
гічних принципів і принципів гуманістичного виховання, спирається на принцип 
індивідуальнотворчого підходу, принципи художньоестетичного розвитку, на 
артпедагогічні принципи. Він охоплює різні дисципліни: педагогіку, арттерапію, 
психологію, естетику, методику навчання, мистецтвознавство. Відповідно, велику 
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питому вагу в курсі займають арттехнології, зокрема: колаж, техніки, в основі 
яких лежить малювання, прийоми бібліотерапії; методи музикотерапії.

Арттерапевтичні методи застосовувалися у єдності з традиційними методами і 
прийомами професійної підготовки студентів (лекції, доповіді, написання рефера
тів, диспути, конференції, написання сценаріїв та планів уроків, ігри, моделюван
ня педагогічних ситуацій тощо).

Такий підхід, на думку автора, дає можливість:
— діагностувати їх емоційний стан та рівень спрямованості на здійснення 

естетиковиховної діяльності;
— створити умови для творчої самореалізації та здобуття особистісного досві

ду спілкування з різними видами мистецтва;
— активізувати процес професійного самоусвідомлення.
З аналізу результатів, отриманих після завершення навчання студентів згідно з 

пропонованою методикою, У. дутчак робить висновок про ефективність та доціль
ність використання розробленого спецкурсу в процесі підготовки студентів мис
тецьких вищих навчальних закладів до естетичного виховання підлітків засобами 
арттерапії, оскільки спостерігається зростання рівнів готовності студентів до за
значеної діяльності. Зокрема, відзначаються зростання емпатійного та емоційно
чуттєвого ставлення до мистецтва, висока динаміка зростання рівня теоретичних 
знань. Крім того зауважене загальне поліпшення психологічного самопочуття сту
дентів. Усе ці позитивні зміни відмічені у студентів з експериментальної групи, 
для яких було впроваджено описаний інтегрований спецкурс.

як можна побачити з вище наведеного дослідження, застосування методів арт
терапії у комплексі з іншими педагогічними методами дає високий позитивний 
результат.

Так, л. подкоритова вважає, що арттерапія поєднує у собі деякі протилежні 
виміри, зокрема «емоції — мислення», «аналіз — синтез», «активність — пасив
ність» та ін. Завдяки цьому арттерапія навчає людину і відчувати, і думати, врів
новажувати емоції та мислення, об’єднати раціональне та ірраціональне у собі, 
прийнявши їх не як протилежності, а як взаємодоповнюючі частини своєї особис
тості у її цілісності. інтегруючи аналіз і синтез, арттерапія спонукає людину до 
глибокого аналізу та самоаналізу, створює умови для синтезу нового у собі. поєд
нуючи активне і пасивне, творення і споглядання, арттерапія включає потужні те
рапевтичні механізми та спрямовує свій вплив на всі структури та виміри людської 
особистості — від тілесного через психічне до духовного [6].

Ґрунтуючись на особливостях арттерапії, Н. пов’якель пропонує програму 
рефлексивнотворчого тренінгупрактикуму (РЕТТ), який включає рефлексивні, 
творчі та арттерапевтичні технології. РЕТТ спрямований на професійний розви
ток творчого потенціалу і саморегуляції особистості, творчих мисленєвих здібнос
тей у майбутніх психологівпрактиків у системі їх фахової підготовки. Авторка 
зауважує деякі особливості застосування арттерапії у цій програмі.

серед різних апробованих програм високий рівень підготовки студентів дося
гається, якщо теоретичний курс гармонійно пов’язаний з системою практичного 
заняття. отриманий при цьому досвід стає опорним для розвитку професійно зна
чимих умінь і навичок.

сам процес навчання студентів основам арттерапії створює унікальний преце
дент єдиного арттерапевтичного та освітнього простору, що позитивно позначаєть
ся на професійному становленні та особистісному зростанні майбутніх психологів.
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Узагальнюючи можливості застосування арттехнологій в освіті, л. лєбєдєва 
зазначає, що студентипедагоги, в освіту яких були включені педагогічні основи 
арттерапії, мають можливість застосувати її як технологію таким чином:

— частково, у вигляді окремих прийомів, техніки, процедур в конкретних ви
ховних справах (заходах) в період різних педагогічних практик;

— як складовий компонент загальнопедагогічної технології в літніх оздоровчих 
таборах (дозвілля дітей, різні форми виховної роботи);

— як систему арттерапевтичної роботи з дітьми в процесі волонтерської прак
тики у сфері додаткової освіти (в установах соціальнопсихологічної допомоги, 
центрах дитячої творчості, притулках, дитячих будинках, на експериментальних 
майданчиках);

— спільно з викладачами з арттерапії, психологами, соціальними педагогами 
у формі супервізій;

— в роботі студентських клубів, молодіжних неформальних об’єднань та ін. 
[3].

л. лєбєдєва зауважує, що істотна перевага включення арттерапії в систему 
педа гогічної освіти полягає ще й у тому, що на час спеціального навчання сту
дентська група набуває статусу терапевтичної. це дає можливість поєднувати 
навчальне заняття і власне терапевтичний процес. іншими словами, студенти не 
лише отримують необхідні знання і освоюють інноваційну технологію роботи з 
дітьми, але і пізнають глибше власний внутрішній світ, вчаться розуміти, приймати 
себе і інших. У результаті, отриманий позитивний досвід стає джерелом для осо
бового і професійного зростання, зразком для вибудовування гуманних стосунків 
з оточуючими людьми.

процес створення в арттерапії будьякого творчого продукту базується на та
ких психологічних чинниках як активне сприйняття, продуктивна уява, фантазія й 
символізація.

Застосування арттерапевтичних етюдів в процесі спеціалізованих професій
них тренінгів дозволяє отримати наступні позитивні результати:

— забезпечує ефективне емоційне реагування майбутніх фахівців, надає йому 
соціально бажані, припустимі форми;

— полегшує процес комунікацій для замкнених, сором’язливих або погано орі
єнтованих на спілкування клієнтів;

— надає можливість невербального контакту (опосередкованого продукту 
арт — терапії);

— сприяє подоланню комунікативних бар’єрів і психологічних захистів, ство
рює сприятливіші умови для розвитку довільності й здатності до саморегуляції;

— додатково впливає на усвідомленість студентами своїх почуттів, переживань 
і емоційних станів;

— створює передумови для регуляції емоційних станів і реакцій та перенесен
ню сформованих умінь на роботу з клієнтами психолога;

— суттєво підвищує особистісну цінність, сприяє формуванню впевненості в 
собі за рахунок соціального визнання цінності створюваного творчого продукту.

Таким чином, застосування арттехнологій в освітній роботі з практичними пси
хологами сприяє розвитку низці їх професійно значущих якостей, зокрема, кому
нікабельності, самоусвідомленості, креативності, здатності до саморегуляції та ін

Водночас включення основ арттерапії в зміст психологопедагогичної освіти 
студентів, систему підвищення кваліфікації вчителів, психологів, соціальних пе
дагогів, соціальних працівників та інших представників «допомагаючих профе
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сій» дає можливість у деякій мірі вирішити визначену проблему. Тим більше, що 
останнім часом помітно зросла популярність психологічних дисциплін, посилився 
інтерес до різних напрямів психотерапії.

Застосування арттехнологій в ході професійної підготовки та супроводу про
фесійного становлення фахівців дозволяє студентам здійснювати рефлексію свого 
руху в освоєнні професії, аналізувати свої особистісні особливості, діагностувати 
рівень розвитку професійної самосвідомості і його компонентів. У творчій атмос
фері арттерапевтичної роботи індивідуальність кожного студента виражається 
відкрито, спонтанно, природно, об’єктивуються професійно значимі якості і осо
бливості майбутнього фахівця.

В цілому засоби арт-терапії допомагають майбутньому психологу:
— зрозуміти самого себе, свій внутрішній світ, власні мотиви, потреби, проти

річчя;
— усвідомити зони емоційних проблем і позитивні сторони своєї особистості;
— навчитись розуміти та приймати і себе, і інших;
— розкрити та розвинути свій творчий потенціал, креативність, комунікабель

ність, рефлективність, емпатійність та інші професійно важливі якості.
позаяк, специфіка післядипломної освіти та особливості студентівдорослих 

спонукають до спеціального дослідження особливостей застосування засобів арт
терапії для особистіснопрофесійного розвитку майбутніх психологів саме в кон
тексті післядипломної освіти.

Висновки
Таким чином, застосування арттехнологій в ході професійної підготовки та 

супроводу професійного становлення фахівців дозволяє студентам здійснювати 
рефлексію свого руху в освоєнні професії, аналізувати свої особистісні особливос
ті, діагностувати рівень розвитку професійної самосвідомості і його компонентів. 
У творчій атмосфері арттерапевтичної роботи індивідуальність кожного студента 
виражається відкрито, спонтанно, природно, об’єктивуються професійно значимі 
якості і особливості майбутнього фахівця.
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ОСОБЕННОСТИ АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 
ПСИХОЛОГОВ

Резюме
В статье на основании анализа зарубежной и отечественной литературы предпринята 
попытка раскрыть научные подходы арттехнологий в образовательном процессе их 
применения в работе с будущими психологами, которые получают второе высшее об
разование.
Ключевые слова: арттерапия, профессиональная подготовка, арттехнологии в обра
зовательном процессе.
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FEATURES OF THE ART TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF 
FUTURE PSYCHOLOGISTS

Abstract
In the article were denoted the concept of art therapy, vocational training, art technologies 
in the educational process. Considered scientific approaches of art technology in the 
educational process and their application by the future psychologists, according to the 
researches of Ukrainian and foreign scientists. It was analyzed and summarized diagnostic 
and therapeutic potential of introducing tools and techniques of art therapy in the training 
of future psychologists who are pursuing a second degree. Among other it was stated, the 
significant diagnostic potential of art technology. Analysis of the art technology as an 
effective method of working with the individual and the group that can be used in different 
areas of psychologist activity, both in therapy and diagnosis, as well as in teaching psychology 
support professional formation of psychology students. It is shown that the application of the 
art technology in the education of future psychologists work contributes to the development 
of a number of professionally significant qualities, including communication skills, self
awareness, creativity, the ability to selfcontrol and others. It is noted that art therapy sessions 
can be regarded as one of the innovative forms of training future psychologists.
Keywords: art therapy, professional training, art technologies in educational process.
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ОСОБЛИВОСТІ СЕНСОЖИТТЄВИХ І ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 
У ЮНАКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИМИ ВИДАМИ 
ДІЯЛЬНОСТІ

стаття присвячена вивченню особливостей ціннісних і сенсожиттєвих орієн
тацій у юнаків, які займаються екстремальними видами діяльності. Наведено осо
бливості мотивації заняття екстремальними видами діяльності у курсантів МНс і 
юнаків, які займаються велосипедним мотоекстримом. Визначено рівень самоакту
алізації у курсантів МНс і юнаків, які займаються велосипедним мотоекстримом. 
Виявлено особливості сенсожиттєвих і ціннісних орієнтацій у курсантів МНс і 
юнаків, які займаються велосипедним мотоекстримом.

Ключові слова: сенсожиттєві орієнтації, ціннісні орієнтації, рівень самоактуа
лізації, екстремальні види діяльності.

Актуальність проблеми. останнім часом усе більше число наукових праць при
свячено вивченню психологічних особливостей осіб, які займаються екстремаль
ними видами професійної та спортивної діяльності. Зокрема, вивчалися: сенсожит
тєві та ціннісні орієнтації рятувальників МНс Росії (Н. В. потехіна); психологічні 
особливості поведінкових стратегій подолання стресу в професійній діяльності 
працівників пожежнорятувальних підрозділів МНс України (А. і. склень); пси
хологічні чинники успішності професійної діяльності пожежнихрятувальників 
МНс України (Ю. А. приходько); психологічні особливості ефективності профе
сійної діяльності командирів відділень військових пожежних підрозділів (В. Р. цо
кота); гендерні особливості та структура мотивації вибору екстремальних видів 
спорту (А. с. ганоль); фізіологічна характеристика оздоровчих і екстремальних 
видів спортивної діяльності (А. п. Квашин) та ін.

Екстремальні види діяльності тісно пов’язані з надмірною нервовопсихічною 
напругою, ризиком для життя, великими фізичними навантаженнями, стресами, а 
також високим рівнем травматизму. однак, це не зупиняє людину вибирати, меж
уючи зі смертю, професійні та спортивні види діяльності, що може бути обумовле
но, на наш погляд, специфікою ціннісноїмотиваційної сфери особистості, пошу
ком сенсу свого життя та прагненням до самореалізації. У зв’язку із цим становить 
інтерес вивчення особливостей сенсожиттєвих і ціннісних орієнтацій юнаків, 
які займаються екстремальними видами діяльності (на прикладі курсантів МНс 
і спортсменівекстремалів з велосипедного мотоекстриму (Bicycle Moto eXtreme, 
далі — ВМх)).

Мета дослідження: виявити особливості ціннісних і сенсожиттєвих орієнтацій 
у юнаків, які займаються екстремальними видами діяльності (на прикладі курсан
тів МНс і спортсменівекстремалів BМх).

Завдання дослідження: 1) виявити особливості мотивації заняття екстремаль
ними видами діяльності у курсантів МНс і юнаків, які займаються екстремальним 
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видом спорту Bicycle Moto extremeВМх; 2) визначити рівень самоактуалізації у 
курсантів МНс і юнаків, які займаються екстремальним видом спорту ВМх; 3) ви
явити особливості сенсожиттєвих і ціннісних орієнтацій у курсантів МНс; 4) ви
явити особливості сенсожиттєвих і ціннісних орієнтацій у юнаків, які займаються 
екстремальним видом спорту ВМх.

Методи дослідження: тест сенсожиттєвих орієнтацій (сЖо) д. А. леонтьє
ва, модифікований опитувальник «діагностика самоактуалізації особистості» 
А. В. лазукіна в адаптації л. Ф. Каліної, методика «Рівень співвідношення «цін
ності» і «доступності» у різних життєвих сферах» Є. Б. Фанталової, методика 
«Вільний вибір цінностей» Є. Б. Фанталової, опитувальник «мотиви заняття спор
том» Є. п. ільїна, методика вивчення мотивації професійної діяльності К. Замфір 
у модифікації А. Реана.

дослідження здійснювалося спільно із студенткою кафедри психології На
ціонального аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «хАі» дави
дович В. В. В дослідженні брали участь 50 юнаків у віці від 17 до 20 років, які 
займаються екстремальними видами діяльності. Відповідно до мети і завдань до
слідження було сформовано дві групи. першу групу склали 25 юнаків, які є кур
сантами 13 курсів факультету пожежної безпеки та оперативнорятувальних сил 
Національного університету державного захисту України. другу групу склали 25 
юнаків, які протягом 35 років, займаються велосипедним мотоекстримом (трюки 
або крос на велосипедах).

Результати дослідження та їх обговорення. З метою вивчення й діагностики 
мотиваційної сфери юнаків був використаний наступний психодіагностичний ін
трументарій: в групі курсантів МНс — методика вивчення мотивації професійної 
діяльності К. Замфір у модифікації А. Реана; в групі спортсменів — опитувальник 
«Мотиви заняття спортом» Є. п. ільїна.

На основі отриманих даних виявлено наступні закономірності. Курсанти МНс 
в цілому задоволені обраною спеціалізацією. В основі вибору професії знахо
диться мотиваційний комплекс ВМ=ВпМ>ЗНМ, де ВМ — внутрішня мотивація; 
ВпМ — зовнішня позитивна мотивація; ЗНМ — зовнішня негативна мотивація. 
даний мотиваційний комплекс свідчить про переважання внутрішньої позитивної 
мотивації в основі вибору професійної діяльності, а також значущість внутрішніх 
й зовнішніх соціальних мотивів. до них відносяться мотив задоволення від самого 
процесу й результатів роботи, можливість найбільш повної самореалізації саме в 
даній діяльності, грошовий заробіток, прагнення до просування по роботі, мотив 
потреби у досягненні соціального престижу й поваги з боку інших. це може свід
чити про те, що для курсантів МНс професія пожежного сприймається у якості 
можливості для самореалізації й самоактуалізації, задоволення потреб і бажань, 
досягнення соціального статусу й престижу.

для юнаків, що займаються велосипедним мотоекстримом, значущими є мо
тив емоційного задоволення й раціональновольовий мотив. Екстремальний спорт 
сприймається ними як засіб фізичного розвитку, зміцнення здоров’я та становлен
ня характеру, отримання позитивних емоцій. Заняття велосипедним мотоекстри
мом, на думку юнаків, сприяє компенсації дефіциту рухової активності. Екстре
мальний спорт для них — хобі та стиль життя. при цьому спортивні досягнення 
не є головною метою. Значущим мотивом є прагнення до спортивного самовдос
коналення з метою самоствердження, підтримки престижу своєї команди та участі 
у спортивних подіях екстремального характеру внаслідок їхньої високої емоційної 
насиченості, гостроти відчуттів, неформального характеру спілкування.
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для визначення рівня та особливостей самоактуалізації юнаків, які займають
ся екстремальними видами діяльності, був використаний модифікований опиту
вальник «діагностика самоактуалізації особистості» А. В. лазукіна в адаптації 
л. Ф. Каліної.

У групі курсантів МНс виявлені найбільш високі значення за такими показ
никами самоактуалізації, як «орієнтація у часі», «креативність», «автономність», 
«саморозуміння» і «аутосимпатія». отримані результати можуть свідчити про такі 
риси курсантів МНс, як творче відношення до життя і автономність, позитивна 
самооцінка, здатність насолоджуватися актуальними моментами життя, прагнення 
до гармонійного буття й здорових відносин із оточуючими.

У групі спортсменівекстремалів найбільш високі значення виявлено за шка
лами «автономність», «спонтанність» і «аутосимпатія», що свідчить про психо
логічне здоров’я, цілісність, автономність й незалежність особистості, позитивну 
яконцепцію, стійку адекватну самооцінку, довіру навколишньому світу, самоак
туалізацію як спосіб життя.

порівняльний аналіз виявив, що для групи курсантів МНс характерні більш 
високі показники за шкалою «потреба у пізнанні» (U=186,5; ρ≤0,01), ніж для гру
пи спортсменівекстремалів. отже, у курсантів більш виражені потреба у пізнан
ні та жага до нового. У групі спортсменівекстремалів, навпаки, виявлені більш 
високі значення за показниками «спонтанність» (U=195; ρ≤0,05), «контактність» 
(U=220,5; ρ≤0,05) і «гнучкість у спілкуванні» (U=201,5; ρ≤0,05), що виявляється 
у більш вираженій відкритості, комунікативності, спонтанності у поведінці, впев
неності у собі, здатності до адекватного самовираження у спілкуванні, відсутності 
соціальних стереотипів, прагненні до самореалізації та самоактуалізації.

діагностика особливостей сенсожиттєвих і ціннісних орієнтацій у дослі
джуваних групах здійснювалося за допомогою тесту сенсожиттєвих орієнтацій 
д. А. леонтьєва, методики «Рівень співвідношення «цінності» і «доступності» у 
різних життєвих сферах» Є. Б. Фанталової та методики «Вільний вибір цінностей» 
Є. Б. Фанталової.

для курсантів МНс суб’єктивно більш доступними, ніж для спортсменів
екстремалів, є такі цінності, як «краса природи й мистецтва», «наявність гарних і 
вірних друзів», «впевненість у собі», «пізнання», «воля», «творчість» і «щасливе 
сімейне життя». для юнаків, які займаються велосипедним мотоекстримом, більш 
доступними є такі цінності, як «активне діяльне життя» та «воля».

Виявлено більш високі значення за загальним показником «усвідомленість 
власного життя» у курсантів МНс, ніж у спортсменівекстремалів (U=68; ρ≤0,01), 
що виявляється в усвідомленні сенсу свого життя, впевненості у власній здатності 
ставити перед собою цілі, співвідносити їх із часовою перспективою, робити сві
домі вибори.

З метою визначення внутрішніх взаємозв’язків між вивчаємими параметрами у 
досліджуваних групах була здійснена факторізація змінних, представлених шкала
ми методик. У результаті виявлено трьохфакторну структуру особливостей сенсо
життєвих і ціннісних орієнтацій у групі курсантів МНс (табл. 1).

1) Фактор «Результативність життя» біполярний і поєднує у собі усвідомленість, 
керованість та задоволеність процесом свого життя, прагнення до продуктивного 
та цілеспрямованого життя, що зменшує здатність до спонтанної поведінки.

2) Фактор «цінності у житті» також біполярний і поєднує у собі таки цінності 
як свобода й незалежність у вчинках і діях, краса природи й мистецтва, фізичне 
й психічне здоров’я, цікава робота, наявність гарних і вірних друзів, духовна й 
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фізична близькість із коханою людиною, творче відношення до життя й прагнення 
до творчості, що зменшую значущість щасливого сімейного життя, можливості 
розширення власної освіти, кругозору, загальної культури.

3) Фактор «Автономність» поєднує у собі прагнення до свободи й самоактуа
лізації, цілісності особистості, потребу у пізнанні, що забезпечується через про
фесійну самореалізацію.

Таблиця 1
Факторна структура особливостей сенсожиттєвих і ціннісних орієнтацій в 

групі курсантів МНС
№ 
п/п

Назва й вага 
фактора (%) Елементи фактора Факторне

 навантаження

1 «Результативність 
життя»
(17,4%)

усвідомленість життя 0,896

локус контролю — життя 0,856

результативність життя 0,837

мета у житті 0,769

цінності — 0,625

локус контролю — я 0,536

спонтанність — 0,427

гнучкість у спілкуванні 0,541

2 «цінності у житті»
(14,3%)

воля як незалежність 0,867

краса природи й мистецтва 0,793

здоров’я 0,756

пізнання — 0,642

цікава робота 0,638

наявність гарних і вірних друзів 0,563

щасливе сімейне життя 0,539

любов 0,477

креативність 0,407

3 «Автономність»
(13,2%)

автономність 0,836

аутосимпатія 0,738

потреба в пізнанні 0,674

зовнішня позитивна мотивація 0,625

У групі юнаків, які займаються велосипедним мотоекстримом, також виявле
но трьохфакторну структуру особливостей сенсожиттєвих і ціннісних орієнтацій 
(табл. 2).



118

ISSN 2304-1609   Вісник ОНУ. Сер.: Психологія. 2013. Т. 18, вип. 4(30)

Таблиця 2
Факторна структура особливостей сенсожиттєвих і ціннісних орієнтацій в 

групі юнаків, які займаються велосипедним мотоекстримом

№ Назва й вага 
фактора (%) Елементи фактора Факторне 

навантаження

1
«Мотиви заняття 

спортом»
(16,4%)

раціональновольовий мотив — 0,882

соціальноморальний мотив 0,835

мотив досягнення успіху в спорті 0,793

соціальноемоційний мотив 0,749

цивільнопатріотичний мотив 0,734

мотив соціального самоствердження 0,721

погляд на природу людини 0,624

автономність 0,551

контактність — 0,514

аутосимпатія 0,488

мотив підготовки до професійної діяльності — 0,486

2
«процес життя»

(13,2%)

краса природи й мистецтва — 0,737

щасливе сімейне життя 0,702

спортивно — пізнавальний мотив 0,644

любов 0,642

процес життя 0,615

цікава робота — 0,597

усвідомленість життя 0,588

творчість — 0,576

результативність життя 0,514

мета у житті 0,497

орієнтація у часі — 0,454

3
«свобода як 

незалежність»
(12,9%)

воля як незалежність 0,722

саморозуміння 0,643

активне, діяльне життя 0,642

наявність гарних і вірних друзів 0,542

спонтанність 0,525

пізнання 0,484

креативність — 0,495

локус контролю — життя — 0,416
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1) Фактор «Мотиви заняття спортом» біполярний і поєднує у собі бажання за
йматися спортом для досягнення успіху та престижу своєї команди, прагнення до 
самовдосконалення, особистих досягнень в спорті та до спортивних подій через 
їхню високу емоційність. при цьому екстремальний спорт не розглядається у якос
ті майбутньої професійної діяльності та з метою встановлення міжособистісних 
відносин.

2) Фактор «процес життя» також біполярний і поєднує в собі любов до краси 
природи й мистецтва, прагнення до щасливого сімейного життя, вивчення питань 
технічної й тактичної підготовки до тренування, духовну й фізичну близькість із 
коханою людиною, задоволеність своїм життям, прагнення до творчості та цікавої 
роботи, повноти та емоційної насиченості життя.

3) Фактор «свобода як незалежність» біполярний і поєднує в собі прагнення до 
свободи у вчинках і діях, активного та діяльного життя, наявність гарних і вірних 
друзів, можливість розширення своєї освіти, кругозору, загальної культури, що ви
ключає керованість і контроль над своїм життям.

Висновки:
1. основними мотивами вибору професії пожежного у курсантів МНс є за

доволення від самого процесу й результатів роботи, можливість найбільш повної 
самореалізації саме в даній діяльності, грошовий заробіток, прагнення до про
сування по роботі, мотив потреби у досягненні соціального престижу й поваги з 
боку інших. На відміну від курсантів МНс у юнаків, які займаються велосипедним 
мотоекстримом, серед основних мотивів заняття екстремальними видами спорту 
є прагнення до одержання задоволення й гострих відчуттів від заняття спортом, 
можливість фізичному розвитку, зміцнення здоров’я та становлення характеру, 
прагнення до спортивного самовдосконалення з метою самоствердження, під
тримки престижу своєї команди, відчуття свободи й незалежності. Екстремальний 
спорт для них — хобі та стиль життя.

2. У курсантів МНс виявлений більш високий рівень розвитку такого показ
ника самоактуалізації, як «потреба в пізнанні», на відміну від юнаків, які займа
ються велосипедним мотоекстримом. це відображає більш виражену у курсантів 
МНс потребу в пізнанні, відкритість новим враженням, прагнення особистості до 
постійного розширення кругозору й саморозвитку. Тоді як у юнаків, які займають
ся велосипедним мотоекстримом, виявлені більш високі показники за шкалами 
«спонтанність» і «гнучкість у спілкуванні», що свідчить про природність у пове
дінці, відсутність соціальних стереотипів, впевненість у собі, гнучкість й здатність 
до адекватного самовираження і у спілкуванні.

3. для курсантів МНс найбільш значущими цінностями є «краса природи й 
мистецтва», «наявність гарних і вірних друзів», «впевненість у собі», «пізнання», 
«свобода», «творчість» і «щасливе сімейне життя». Виявлено більш високі зна
чення за показником «усвідомленність власного життя», ніж у групі спортсменів
екстремалів. це свідчить про наявність та усвідомленість життєвих цілей, відчуття 
задоволення при їх досягненні, впевненість у власній здатності планувати своє 
життя та досягати бажаних результатів. Факторна структура ціннісних і сенсо
життєвих орієнтацій у курсантів МНс представлена факторами «результативність 
життя», «цінності у житті» і «автономність».

4. для юнаків, які займаються велосипедним мотоекстримом, найбільш зна
чущими цінностями є «активне діяльне життя» й «воля»: екстремальний спорт дає 
можливість вести активний спосіб життя, відволікатися від повсякденних справ, 
бути вільними та незалежними у вчинках і діях. Факторна структура ціннісних 
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і сенсожиттєвих орієнтацій у юнаків, які займаються велосипедним мотоекстри
мом, представлена факторами «мотиви заняття спортом», «процес життя» й «сво
бода як незалежність».
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ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ И ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ У ЮНОШЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Резюме
статья посвящена изучению особенностей ценностных и смысложизненных ориента
ций у юношей, занимающихся экстремальными видами деятельности. представлены 
особенности мотивации занятия экстремальными видами деятельности у курсантов 
Мчс и юношей, занимающихся велосипедным мотоекстримом. определен уровень 
самоактуализации у курсантов Мчс и юношей, занимающихся велосипедным мотоек
стримом. Выявлены особенности смысложизненных и ценностных ориентаций у кур
сантов Мчс и юношей, занимающихся велосипедным мотоекстримом.
Ключевые слова: смысложизненные ориентации, ценностные ориентации, уровень 
самоактуализации, экстремальные виды деятельности.
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FEATURES OF LIFE MEANING AND VALUE ORIENTATIONS IN YOUNG 
MEN ENGAGED IN EXTREME ACTIVITIES

Abstract
The article is devoted to studies of lifemeaningful and value orientations features in young 
men engaged in extreme activities. The main motivation for choosing the firemen profession 
in NUSPU students is the pleasure of the work process, full selfimprovement particularly in 
this area of activity, money earning, striving for promotion at work, need of social prestige and 
getting respect from others. The main motives of choice extreme sports in BMX athletes are 
desire to receive pleasure from sport activities, physical development, health straightening, 
character development, the feeling of freedom and independence. For NUSPU students, 
unlike the BMX athletes, a higher level of selfactualization parameter named «need for 
cognition» has been revealed. While selfactualization has found the higher rates on the scales 
of «spontaneity» and «flexibility in communication». For NUSPU students, the most essential 
values were «beauty of nature and art», «presence of good and loyal friends in life», «self
confidence», «cognition», «freedom», «creativity» and «happy family life». Factor structure 
of lifemeaningful and value orientations of NUSPU students is presented by factors «life 
efficiency», «values in life» and «autonomy». For BMX athletes, the most essential values 
were «active life» and «will». Factor structure of lifemeaningful and value orientations in 
extreme athletes is presented by factors «sports motivation», «process of life» and «freedom 
as an independence».
Keywords: life meaning orientation, value orientation, the level of selfactualization, extreme 
activities.

стаття надійшла до редакції  27.09.2013



122

ISSN 2304-1609   Вісник ОНУ. Сер.: Психологія. 2013. Т. 18, вип. 4(30)

УдК 159.9:61.316.6

Д. В. Кириллов 
аспирант одесского национального университета имени и. и. Мечникова
г. одесса, ул. дворянская, 2
email: berrcerk@gmail.com

ВИДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ У ПОДРОСТКОВ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 
ПАРАЛИЧОМ И ПУТИ ИХ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемой развития подростков, име
ющих врожденные или приобретенные дефекты. Эта проблема является непреходящей 
для психологической науки и практики. На современном этапе развития общества в 
Украине происходят существенные изменения по отношению к лицам с отклонениями 
в развитии, отражающие новое понимание мировым сообществом вопросов — уваже
ние к людям с проблемами в развитии и равенство их прав с другими гражданами.
отражением новых тенденций является и становление психологической службы в обра
зовании, так как совершенствование интегративных процессов может осуществляться 
только на основе расширения содержания диагностической и коррекционной работы, 
направленных на решение психологических проблем детей и подростков с отклонения
ми в развитии и их социального окружения.

Ключевые слова: подростки с врожденными или приобретенными дефектами, психо
логическая служба в образовании, равенство прав, диагностическая и коррекционная 
работа.

Проблема исследования. социальная адаптация подростков с психофизичес
кими нарушениями развития — сложная проблема, включающая клинические, 
социальные, социальногигиенические, правовые и психологические аспекты.

В последнее десятилетие в Украине происходят существенные изменения в 
отношении к лицам с отклонениями в развитии, отражающие новое понимание 
мировым сообществом их прав — уважение к людям с проблемами в развитии и 
признание за ними прав, равных с другими гражданами [1]. Отражением новых 
тенденций является и становление психологической службы в образовании, так 
как совершенствование интегративных процессов может осуществляться только 
на основе расширения содержания диагностической и коррекционной работы, 
направленных на решение психологических проблем подростков с отклонения
ми в развитии и их социального окружения. следствием этих изменений является 
рост потребности в научных разработках, позволяющих наметить пути интегра
ции в общество лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В связи с этим исследование обращено к подросткам с последствиями детского 
церебрального паралича (дцп), испытывающим существенные трудности в со
циальной адаптации изза множественности и тяжести нарушений в двигательной 
и психической сферах.

Цель исследования. изучить факторы, влияющие на формирование личности 
и социальную адаптацию лиц с последствиями дцп и наметить пути совершен
ствования их интеграции.

Задачи:
1. изучить научную литературу по проблеме исследования.

© Д. В. Кириллов,  2013
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2. Разработать основные направления психологической помощи подросткам 
с двигательными нарушениями вследствие дцп.

Основное содержание текста. В Украине частота дцп составляет 2,42,5 слу
чаев, а в разных регионах страны колеблется от 2,3 до 4,5 на 1000 детского на
селения [2]. В настоящее время в Украине более 30 тысяч больных нуждаются 
в длительной реабилитации. В большинстве случаев патология нервной системы 
(Нс) является перинатально обусловленной. Вредные воздействия на развиваю
щийся мозг в период беременности, родов и в первые годы жизни ребенка при
водят к разнообразным двигательным расстройствам. дети с повреждениями в пе
ринатальном периоде являются «группой риска» по развитию патологии нервной 
системы.

Медицинская статистика Украины показывает, что внутриутробные и родовые 
поражения Нс новорожденных возросли с 177,9 до 209,2 на 1000 детского населе
ния в период 19922009 гг. именно эта патология формирует большую прослойку 
социально и биологически дезадаптированных детейинвалидов. поэтому пробле
ма профилактики, ранней диагностики и лечения перинатальных поражений Нс 
имеет в Украине не только медицинский, но и большой социальный аспект [2].

изучение этиологии и патогенеза дцп позволило создать в Украине 
эффективную систему поэтапной медицинской помощи детям с данным забо
леванием, но значительная часть лиц с дцп пожизненно остаются инвалидами. 
Этиологии, патогенезу, клинике и лечению детского церебрального паралича 
посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных специалистов. 
Значительное число исследований касается вопросов развития психики в условиях 
двигательной депривации, а также обучения и воспитания детей с этим заболева
нием. они показали важность изучения нарушений познавательной деятельности 
и также особенностей личности, формирующихся у детей с дцп, вследствие ран
него поражения мозга и двигательной депривации [3].

К сожалению, вопросы, касающиеся личностных особенностей подростков при 
нарушениях двигательной сферы, важные для разработки проблем адаптации и 
интеграции, исследовались мало, к тому же, в основном, изучались дети дошколь
ного и младшего школьного возраста [4]. для них разрабатывались программы ме
дицинской реабилитации и отчасти социальной адаптации.

Работ, посвященных подростковому и юношескому возрасту, значительно мень
ше. именно в подростковом и юношеском возрасте лица с проблемами в развитии 
нуждаются в специальной помощи для того, чтобы достичь полноценного разви
тия личности. На этих возрастных этапах закладываются основные социальные 
связи, отношения с обществом, происходит социальное становление человека, 
профессиональное самоопределение. от успешности психологопедагогических и 
социальных мероприятий в этот период зависит дальнейшая судьба подростков. 
ошибки в этой работе могут привести к нежелательным последствиям — уходу в 
болезнь, социальной изоляции.

Таким образом, изучение психологических особенностей подростков и юно
шей с ограничениями жизнедеятельности вследствие дцп дополнит наши пред
ставления о роли двигательной патологии в формировании психики, позволит оце
нить динамику личностных изменений с возрастом и под действием различных 
социальных факторов, а также наметить пути психологической помощи лицам с 
двигательными нарушениями на разных возрастных этапах.

подростки с дцп вследствие сочетания недостатков двигательной сферы и 
познавательной деятельности нуждаются в специальных условиях обучения и 
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воспитания. У детей с другими двигательными нарушениями недостатки позна
вательной деятельности выражены в меньшей степени, однако, и они нуждаются в 
специальных организационных формах и условиях обучения.

В некоторых случаях дети с дцп учатся в массовых школах, в классах 
коррекционноразвивающего обучения, в специальных школах других видов (на
пример, ребенок с легкими двигательными нарушениями и речевыми расстрой
ствами может учиться в речевой шкоде), если по месту жительства отсутствует 
школьное учреждение для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата. 
Выбор учреждения часто определяется желанием родителей, наличием учрежде
ний по месту жительства и другими условиями. Но если ребенок или подросток с 
дцп учится не в школеинтернате для детей с нарушениями опорнодвигательного 
аппарата, то необходимо, чтобы учителя знали о психофизических особенностях 
такого ученика, учитывали их при определении интеллектуальных и физических 
нагрузок, при оценке уровня достижений, использовали специальные приемы обу
чения, особенно на его начальных этапах. Желательно, чтобы в учреждении были 
созданы хотя бы минимальные специальные условия, облегчающие ребенку пе
редвижение и самообслуживание.

среди учащихся школ для детей с нарушениями опорнодвигательного аппара
та принято выделять следующие категории учащихся с учетом психофизических 
особенностей и возможностей овладения ими учебным материалом.

1. подростки с нарушениями функций опорнодвигательного аппарата раз
личного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с помощью 
вспомогательных ортопедических средств и имеющие психическое развитие, 
близкое к нормальному. Это та группа, которая выделяется в настоящее время для 
обучения в специальных школахинтернатах по адаптированной массовой про
грамме.

2. подростки, лишенные возможности самостоятельного передвижения и са
мообслуживания, с задержкой психического развития и разборчивой речью. Эта 
группа подростков в настоящее время обучается на дому по программе массовой 
школы, что недостаточно, поскольку эти ученики нуждаются в коррекционных за
нятиях по развитию моторики, пространственной ориентировки и специальном 
оборудовании учебного процесса.

3. подростки с задержкой психического развития при дцп, осложненном 
тяжелыми дизартрическими нарушениями, недоразвитием речи. для подростков 
этой группы необходимы корректировка программ ряда общеобразовательных 
предметов, специальные методы развития речи и коррекции нарушений звукопро
изношения. В настоящее время многие из них снимаются даже с надомного обу
чения изза трудности установления с ними речевого контакта. для работы с ними 
нужны подготовленные специалисты.

4. подростки с дцп, имеющие умственную отсталость различной степени тя
жести. Эта категория подростков в наибольшей степени нуждается в разработке 
разноуровневых программ и различных организационных форм обучения. особое 
внимание должно быть уделено предметам коррекционного цикла. подростки с 
дцп, имеющие умственную отсталость легкой степени, обучаются в специальных 
школахинтернатах для детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата.

5. подростки с дцп, имеющие нарушения слуха и зрения разной степени 
выраженности. Эта группа нуждается в разработке различных организационных 
форм обучения (специальные отделения, классы, группы при школах, интерна
тах), в создании особых учебных планов и программ обучения. В настоящее время 
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подростки с двигательными нарушениями и незначительными нарушениями зре
ния и слуха (слабовидящие, слабослышащие) обучаются в специальных школах
интернатах по адаптированной массовой программе [5].

Трудности восстановительного лечения подростков с детским церебральным 
параличом обусловлены не столько тяжестью двигательного дефекта, а главным 
образом своеобразными особенностями их умственного и эмоциональноволевого 
развития. поэтому своевременно оказанная психологопедагогическая помощь яв
ляется одним из важнейших звеньев системы их реабилитации [6].

В настоящее время вопросы психологической помощи детям с дцп освещены 
недостаточно. практическое применение различных психотехнических приемов, 
направленных на больных с дцп, часто используется психологами и педагогами 
без учета формы заболевания, уровня развития интеллектуальных процессов и 
особенностей эмоциональноволевой сферы [7]. отсутствие четко разработанных 
дифференцированных методов психокоррекции подростков с дцп, неадекватный 
подбор психотехнических средств могут отрицательно сказываться на качестве 
психического развития больного, а также создают существенные трудности в ра
боте педагогов и родителей [8].

В нашей работе мы установили, что правильно подобранные методы психологи
ческой помощи с учетом индивидуальнопсихологических особенностей больных 
оказывает положительное влияние на динамику их умственного и личностного 
развития. Мы рассматриваем психологическую помощь детям и подросткам с 
церебральным параличом как сложную систему реабилитационных воздействий, 
направленных на повышение социальной активности, развитие самостоятельнос
ти, укрепление социальной позиции личности больного с дцп, формирование 
системы ценностных установок и ориентации, развитие интеллектуальных процес
сов, которые соответствуют психическим и физическим возможностям подростка. 
Эффективность психологической помощи детям с церебральным параличом в зна
чительной степени зависит от качественной психологической диагностики.

психофизические нарушения у подростков с различными формами детско
го церебрального паралича проявляются поразному. Это могут быть тяжелые 
неврозоподобные нарушения и психопатоподобные нарушения на фоне органи
ческого поражения цНс, которые нередко встречаются при спастической дипле
гии и гемипаретической форме дцп [9].

психологическая коррекция психофизических нарушений у подростков — 
это целесообразно организованная система психологических воздействий. осно
вное ее направление — смягчение физиологического дискомфорта у подростков, 
повышение их активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных 
реакций, таких, как агрессивность, повышенная возбудимость, обусловленных 
психофизическими нарушениями. Важным этапом работы с этими детьми явля
ется коррекция самооценки, уровня самосознания, формирование эмоциональной 
устойчивости и саморегуляции. психологическая диагностика психофизических 
расстройств у подростков с дцп требует тщательного дифференцированного под
хода к этой проблеме. подростки, у которых эмоциональные проблемы вместе с 
психофизическими проявляются в рамках межличностных отношений, отличают
ся повышенной возбудимостью, что выражается в бурных аффективных вспышках 
в процессе общения, особенно со сверстниками. Негативные эмоциональные реак
ции у этих подростков могут возникнуть по любому незначительному поводу. по 
нашим данным, межличностные конфликты наблюдаются у детей с различными 
формами дцп и в значительной степени обусловлены не столько тяжестью 
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церебральноорганического дефекта, сколько особенностями воспитания подрост
ка [10].

Наибольшую информацию психолог может получить из совместной, беседы 
родителей с подростками, разыгрывания семейных ситуаций с обменом ролями. 
опыт, полученный в нашей работе показывает огромное преимущество игровых 
методов в системе диагностики стилей и методов семейного воспитания подрост
ков с дцп.

Выводы
1. Анализ литературы по проблеме психофизического развития подростков с 

нарушениями опорнодвигательного аппарата вследствие дцп позволил устано
вить факт, что психофизические нарушения у подростков в значительной мере за
трудняют процесс социальной реабилитации и могут усугубить течение болезни 
подростка.

2. Как показал личный опыт работы с подростками, имеющими психофизичес
кие нарушения, они копируют модели поведения их ближайшего окружения и это, 
на наш взгляд, затрудняет процесс социальной реабилитации.

3. Направленность психологической помощи вытекает из тех проблем, 
которые выявлены в ходе исследования, и в первую очередь должна осущест
вляться через формирование социальноориентированных установок в условиях 
специализированных центров и образовательных учреждений.

4. подростки с психофизическими отклонениями в развитии нуждаются в 
постоянной и эффективной психологической помощи. Конкретные рекоменда
ции по диагностике и социальнопсихологической реабилитации подростков с 
двигательными нарушениями возможны только при условии постоянного взаимо
действия специалистов, участвующих в этом процессе, и ближайшего окружения 
лиц данной категории.
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ВИДИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФОРМ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У 
ПІДЛІТКІВ З ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ ТА ШЛЯХИ ЇХ 
УДОСКОНАЛЕННЯ

Резюме
У статті розглядаються питання, пов’язані з проблемою розвитку дітей, що мають 
вроджені або набуті дефекти. ця проблема є неминущою для психологічної науки і 
практики. На сучасному етапі розвитку суспільства в Україні відбуваються істотні зміни 
по відношенню до осіб з відхиленнями у розвитку, що відображають нове розуміння 
світовим співтовариством питань поваги до людей з проблемами в розвитку і рівністі 
їх прав з іншими громадянами. Відображенням нових тенденцій є як становлення 
психологічної служби в освіті, так як вдосконалення інтеграційних процесів, яке може 
здійснюватися тільки на основі розширення змісту діагностичної та корекційної роботи, 
спрямованих на вирішення психологічних проблем дітей та підлітків з відхиленнями у 
розвитку та їх соціального оточення.
Ключові слова: підлітки з вродженими чи набутими дефектами, психологічна служба 
в освіті, рівність прав, діагностична та корекційна робота.
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TYPES OF PSYCHOLOGICAL FORMS OF SOCIAL REHABILITATION OF 
TEENS WITH CEREBRAL PALSY AND WAYS TO IMPROVE THEM

Abstract
In the article there are considered the questions concerned with the problem of development 
of adolescents with congenital and acquired abnormalities. This problem is imperishable for 
psychological science and practice. At the present stage of social evolution in Ukraine occur 
significant changes in relation to persons with developmental disabilities, which reflect a new 
world community’s comprehension of such question as a respect for people with abnormali
ties in development and parity of their rights with other members of society.
Problems of studying, learning and psychosocial rehabilitation of adolescents with locomotor 
system disorders for a long time are actual sufficiently what is proved by numerous studies of 
domestic and foreign authors. For the successful personality’s realization in life and its activ
ity it is important to have the ability to interact effectively with the world. And also to identify 
correctly the personality’s characteristics and emotional states of other people, to choose ap
propriate communicating ways with them and implement all this in the process of interaction.
Formation of psychological services in education is a reflection of new trends because the 
improvement of integrative processes can be implemented only on the base of the diagnostic 
and correctional work content expansion that are aimed at solving the psychological problems 
of children and adolescents with developmental disabilities and their social environment.
Keywords: adolescents with congenital and acquired defects, psychological service in educa
tion, parity of rights, diagnostic and correctional work
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ КОГНІТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ 
ЯК СКЛАДОВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ

стаття присвячена теоретичному аналізу основних підходів до вивчення когнітивних 
здібностей особистості, висвітленню загальних характеристик, що формують струк
туру комунікативної компетентності особистості, яка розглядається як система 
внутрішніх ресурсів, необхідних для побудови ефективної комунікативної дії в пев
ному колі ситуацій міжособистісної взаємодії. Розглянуті питання теоретичної осно
ви змістовного аналізу комунікативної компетентності як процесу забезпечення 
багатофункціональності спілкування, володіння системою знань з обміну інформацією 
і пізнанням людьми один одного у процесі взаємодії, вміння формувати міжперсональні 
взаємини, вміння управління та коригування власної поведінки і поведінки інших лю
дей. В статті здійснений аналіз стану розробленості проблеми когнітивних здібностей 
як складової комунікативної компетентності особистості, вивчені когнітивні складові 
та компоненти комунікативної компетентності особистості.

Ключові слова: здібності, когнітивні здібності, комунікативні здібності, комунікативна 
компетентність.

Постановка проблеми. особливістю сучасного суспільства є ускладнення 
виробничих процесів, розширення особистих контактів, розвиток комп’ютерних 
мереж розповсюдження інформації, розширення сфери комунікативного впливу. 
У даний час спостерігається протиріччя між необхідністю володіння сучасною осо
бистістю високим рівнем розвитку інтелекту та психологічної культури і трудно
щами, які часто зустрічаються в розумінні відносин між людьми, соціальної ситу
ації, в адаптації до суспільства. Вирішення цієї суперечності полягає у збільшенні 
компетентності особистості, у спілкуванні і, в цілому, компетентності при пізнан
ні суспільства. Адекватність розуміння процесу спілкування і поведінки людей, 
адаптацію до різних систем взаємин визначають розвитком розумових здібностей. 
Ефективність поведінки, взаємин і спілкування вбачається у взаємопов’язаному 
розвитку комунікативних та інтелектуальних здібностей.

Здібності як індивідуальнопсихологічні особливості особистості являють со
бою умови продуктивного виконання діяльності (навчальної, трудової, комуніка
тивної). Здатна людина швидше оволодіває знаннями й уміннями. Вона успішніше 
виконує різні комунікативні операції і прийоми, досягає в них високих результатів. 
при цьому має значення усвідомлення важливості знань і умінь, застосування їх 
на практиці.

сучасна психологічна наука орієнтується на людину, безмежний розвиток її ін
телекту, творчих здібностей і на її культурне мислення. Від природи кожна людина 
наділена своїми власними інтелектуальними можливостями і когнітивними здіб
ностями. Здібності — це особистісні утворення, що включають знання та вміння, 
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які сформовані на базі вроджених задатків людини і визначають її можливість в 
успішному освоєнні тих чи інших видів діяльності.

сучасна людина живе в складному соціальному і науковотехнічному світі. для 
того, щоб домогтися в ньому успіху, необхідний досить високий рівень інтелекту 
та, що до нього, когнітивних здібностей. Когнітивні здібності (cognitive abilities) 
або пізнавальні здібності є частиною інтелекту. інтелект — узагальнене поняття, 
що характеризує сукупність розумових здібностей людини.

інтелект виступає сукупним розумовим потенціалом людини. Він включає в 
себе інструменти реалізації когнітивних здібностей, які мають бути доцільно ви
користані для адаптації людини до життя. інтелект формується в процесі станов
лення особистості в конкретному суспільстві і залежить від її соціалізації. інтелект 
є когнітивною засадою в життєдіяльності людини, є його розумовим потенціалом, 
а вміння мислити — це здатність реалізовувати цей потенціал [7].

Але, незважаючи на великі експериментальні дані, в сучасній науці тема 
взаємозв’язку інтелекту і особливостей особистості, в тому числі і комунікативних 
здібностей, мало розроблена; дані, отримані різними дослідниками, часто проти
лежні. Реалізація особистістю своєї суб’єктивності у спілкуванні пов’язана з на
явністю у неї необхідного рівня комунікативної компетентності. Комунікативна 
компетентність складається з трьох здібностей.

1. Надавати соціальнопсихологічний прогноз комунікативній ситуації, в якій 
належить спілкуватися.

2.соціальнопсихологічно програмувати процес спілкування, спираючись на 
своєрідність комунікативної ситуації.

3.Здійснювати соціальнопсихологічне управління процесами спілкування в ко
мунікативній ситуації [2].

В якості теоретичної основи змістовного аналізу комунікативної компетентнос
ті приймаються уявлення про структуру предметної діяльності. особливо важли
вим є виділення орієнтовної і виконавчої частини дії, а також поняття про внутріш
ні засоби діяльності.

Комунікативна компетентність розглядається як система внутрішніх ресурсів, 
необхідних для побудови ефективної комунікативної дії в певному колі ситуацій 
міжособистісної взаємодії.

як і будьяка дія, комунікативний акт містить у собі аналіз і оцінку ситуації, 
формування мети і складу дії, реалізацію плану або його корекцію, оцінку ефек
тивності. особливо важливе значення для вивчення комунікативної компетентнос
ті має аналіз складу тих внутрішніх засобів діяльності, які використовуються при 
орієнтуванні в комунікативних ситуаціях.

однак, комунікативна компетентність не визначається тільки знаннями, вміння
ми, навичками і здібностями. Комунікативна компетентність особистості можлива 
у випадку розвиненої здатності до розуміння того, що відбувається в процесі вза
ємодії, при цьому необхідно, щоб пізнання будувалося як суб’єктсуб’єктне. Вирі
шальною комунікативної компетентності буде система сформованих відносин лю
дини до процесу спілкування, тобто його комунікативна позиція, демонстрована у 
відповідній поведінці та вчинках. У ситуації спілкування позиція означає прагнен
ня і вміння спиратися на психологічний аналіз поведінки, що включає аналіз мо
тивів, думок, почуттів та інших психологічних характеристик учасників ситуації. 
Компетентне спілкування передбачає суб’єктсуб’єктну позицію, тоді цінністю для 
кожного учасника комунікації є можливість розуміння і здійснення спільної дії.
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Таким чином, загальнопсихологічний аналіз проблеми комунікативної компе
тентності дозволяє визнати компетентним таке спілкування, в рамках якого вико
ристовується компетентна позиція (позиція «на рівних») [6].

Розглядаючи комунікативну компетентність як процес забезпечення багато
функціональності спілкування, в її змісті виділяють три провідних компоненти: 
когнітивний, афективний і поведінковий.

Когнітивний компонент — володіння системою знань з обміну інформацією і 
пізнанням людьми один одного у процесі спілкування. Афективний компонент — 
вміння з формування міжперсональних взаємин. Регулятивний компонент — вмін
ня управління та коригування власної поведінки і поведінки інших людей, органі
зація спільної діяльності.

потрібно відмітити, що у вітчизняній і зарубіжній літературі проблема вивчен
ня когнітивних складових і компонентів комунікативної компетентності вивчена 
не повністю. Тому подальша експериментальна розробка цих аспектів буде новим 
напрямком у дослідженні ролі когнітивних здібностей у формуванні комунікатив
ної компетентності особистості.

Метою статті є здійснення теоретичного аналізу стану розробленості пробле
ми дослідження когнітивних здібностей як складової комунікативної компетент
ності особистості, вивчення когнітивних складових та компонентів комунікатив
ної компетентності особистості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з даної проблеми. У повсякденному 
житті всім, у тій чи в іншій мірі, доводиться розмірковувати через зростаючі потре
би і можливості сучасного світу, що потребують все більш досконалих розумових 
здібностей. У даний час, завдяки працям Б. г. Анохіна, Т. А. голубової, Н. А. ле
онтьєва, К. К. платонова, с. л. Рубінштейна, В. д. Шадрикова, В. М. дружиніна та 
ін, проблему здібностей можна віднести до числа найбільш докладно досліджених 
в психології. Але, з іншого боку, проблема здібностей є однією з найбільш супер
ечливих у диференційній психології.

проблемі розвитку когнітивних здібностей людини присвячено багато дослі
джень. Так, Є. і. Регірер у роботі «Розвиток здібностей дослідника» детально об
ґрунтовує, що природні інтелектуальні можливості, такі як пам’ять, спостереж
ливість, уява, необхідні в повсякденному житті і їх потрібно розвивати [4]. Рух, 
діяльність, творчість — етапи розвитку самого розвитку — спосіб буття самого 
буття — ось, про що йдеться в роботі Б. В. Новікова «Творчість як спосіб здій
снення гуманізму» [4]. З позицій принципово нового когнітивного підходу розгля
дається ряд фундаментальних епістемологічних проблем у роботі і. п. Меркулова 
«Еволюція. Мислення. свідомість (когнітивний підхід і епістемологія)» [3]. про
блеми розвитку і саморозвитку особистостей і підходи до розв’язання цих проблем 
висвітлюються у статтях Н. Шахіревої та Ф. Росса «як виховати генія?» Крім того, 
розвиток пізнавальної діяльності людини розглянено в роботах Є. Н. Князевої, 
о. К. Тихомирова, В. п. Філатова тощо [2].

З розвитком методів факторного аналізу намітився явний прогрес у вирішенні 
питань, що стосуються розуміння когнітивних здібностей. лідерами цього руху 
стали с. Барт, г. Томсон, К. холзінгер, Т. л. Келлі і л. л. Терстоун.

головна мета у вивченні когнітивних здібностей полягала у визначенні того, 
які види здібностей можна ідентифікувати. Зокрема, л. л. Терстоун опублікував 
роботу під назвою «первинні розумові здібності» ( Primary mental abilities ). Він 
вважав, що його результати підтримають висновок про наявність багатьох видів 
інтелекту і спростують припущення про існування одного виду інтелекту — спіль
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ного. У більш пізніх дослідженнях л. л. Терстоуна і інших вчених цей висновок 
був зведений до припущення про «ієрархічність» організації когнітивних здібнос
тей. це припущення містилося в тім, що деякі когнітивні здібності є вкрай загаль
ними та входять до складу різнорівневої розумової діяльності, тоді як інші є більш 
спеціалізованими. (Ф. Вернона «структура людських здібностей» (The structure 
of human abilities), дж. п. гілфорд «природа людського інтелекту» (The nature of 
human intelligence). У 70х рр. деякі психологи когнітивного напрямку з фактично
го забуття відновили дослідження тих найпростіших когнітивних функцій, котрі 
вивчалися дж. Кеттеллом та іншими в кінці XIX ст. в якості можливих заходів 
інтелекту. сучасний рівень розвитку технологій і використання мікрокомп’ютерів 
надають для цього нові можливості [5].

У теоретичному аналізі проблеми вивчення когнітивних здібностей слід від
мітити думку Ж. піаже — провідного дослідника когнітивних здібностей особис
тості, що використав переважно клінічний підхід. його більшою мірою цікавило 
вивчення здібностей як універсальних характеристик Homo sapiens і їх розвиток 
протягом усього життя людини, особливо в період дитинства.

Крім того, «когнітивна еволюція Homo sapiens — це передусім еволюція його 
когнітивних здібностей, які забезпечують інформаційний контроль навколишнього 
середовища і внутрішніх когнітивних станів людини, а завдяки цьому виживання 
самої популяції людини. хоча пізнання потребує чималих зусиль і напруженої пра
ці, завдяки когнітивній еволюції всі наші знання розвиваються частково без нашої 
свідомої участі в силу природної зміни поколінь і появі популяцій — носіїв нових 
адаптивних і ціннісних засобів переробки когнітивної інформації, нових когнітив
них здібностей, нового інтелекту» [5].

переважна більшість досліджень когнітивних здібностей присвячена їх вивчен
ню з точки зору індивідуальних відмінностей, оскільки між людьми спостеріга
ються відмінності навіть у тих здібностях, які характерні для них як виду.

спеціальні здібності були предметом вивчення багатьох психологів. Навчальні 
та математичні здібності вивчали А. А. Бодальов, В. А. Крутецький, педагогічні — 
Н. Ф. гоноболін, Н. В. Кузьміна, організаторські — А. г. Ковальов, л. п. Уман
ський, музичні — Б. М. Теплов, В. і. Кауфман, професійні — К. К. платонов.

Багато вітчизняних авторів, які досліджували питання комунікативних особли
востей особистості, відзначали той факт, що комплекс комунікативних можливос
тей людини є складною системою (В. М. Жуков, В. і. Кашницький, Р. А. Максимо
ва, В. В. Рижов та ін ).

поняття «комунікативна компетентність» вперше було використано А. А. Бо
дальовим [6] і трактувалося, як здатність встановлювати і підтримувати ефектив
ні контакти з іншими людьми за наявності внутрішніх ресурсів (знань і умінь). 
Комунікативна компетентність людини переважно складається на основі досвіду 
спілкування між людьми, формується безпосередньо в умовах взаємодії.

За визначенням В. і. Жукова комунікативна компетентність — це психологіч
на характеристика людини, як особистості, яка проявляється в його спілкуванні з 
людьми або «здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з людь
ми». до складу комунікативної компетентності входить сукупність знань, умінь і 
навичок, що забезпечують успішне протікання комунікативних процесів особис
тості [1, с. 18].

Комунікативна компетентність — це інтегральна особистісна якість, що забез
печує ситуаційну адаптивність і свободу володіння вербальними і невербальними 
засобами спілкування, можливість адекватного відображення психічних станів і 
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особистісного складу іншої людини, вірної оцінки її вчинків, прогнозування на 
їх основі особливостей поведінки особи, яку сприймає людина. Комунікативна 
компетентність являє собою комплексне утворення, що складається з трьох ком
понентів: емоційномотиваційного, когнітивного і поведінкового. Емоційно—мо
тиваційний компонент утворюють потреби в позитивних контактах, мотиви розви
тку компетентності, смислові установки «бути успішним» партнером взаємодії, а 
також цінності спілкування і цілі.

У когнітивний компонент входять знання з області взаємин людей і спеціальні 
психологічні знання, отримані в процесі навчання, а також смисли, образ іншого як 
партнера взаємодії, соціальноперцептивні здібності, особистісні характеристики, 
що утворюють комунікативний потенціал особистості. На поведінковому рівні це 
індивідуальна система оптимальних моделей міжособистісної взаємодії, а також 
суб’єктивного контролю комунікативної поведінки.

основним чинником комунікативної компетентності є комунікативні здібності. 
до складу комунікативної компетентності входять три види здібностей: гностичні, 
експресивні та інтерактивні.

У вітчизняній психології розробка проблеми комунікативної компетентності 
проводилась у рамках досліджень успішності спільної діяльності та ефективності 
соціальнопсихологічного тренінгу. л. А. петровська розглядала компетентність 
як атрибут спілкування суб’єктсуб’єктної парадигми, що включає певний рівень 
розвитку комунікативних, соціальноперцептивних і інтегративних умінь. У фор
муванні комунікативної компетентності беруть участь насамперед смисли, осо
бистісні цінності, глибинні спонукання, соціогенні потреби і резерви знань, умінь 
і навичок.

Комунікативна компетентність визначається: а) як складна особистісна харак
теристика, як сукупність здібностей, умінь, психологічних знань і комунікативних 
особистісних якостей, б) як система внутрішніх ресурсів особистості, що забезпе
чує побудову ефективної комунікативної дії в ситуаціях міжособистісної взаємодії, 
що припускає ситуативну адаптивність і вільне володіння вербальними і невер
бальними засобами соціальної поведінки (Ю. М. Ємельянов, В. і. Жуков, В. А. ла
бунська, л. А. петровська) [1].

Комунікативна компетентність пов’язана з семантизацією своєї поведінки для 
інших у інтерперсональному досвіді життя, забезпечує суб’єкту відчуття задово
леності собою як суб’єктом комунікативного партнерства. У кінцевому рахунку, 
високий рівень комунікативної компетентності забезпечує успішність у соціумі і 
відповідно підвищує самоповагу людини; навпаки, низька комунікативна компе
тентність корелює з підвищеною стресоуязвимістю, фрустрованістю і тривожністю 
(М. Ю. Кондратьєв, г. А. Ковальов). Змістовність комунікативної компетентності 
може бути представлена як інтегративна характеристика людини, що визначає її 
потенціал як успішного суб’єкта взаємодії.

Висновки. проведений аналіз, систематизація та узагальнення теоретичних 
підходів до розгляду проблеми дослідження когнітивних здібностей як складової 
комунікативної компетентності особистості дає нам можливість говорити про те, 
що розумовий розвиток, ініціатива і активність, пов’язані з загальними здібнос
тями та складають основу розвитку спеціальних здібностей. Так, спеціальні зді
бності можуть виявлятися на високому рівні лише в тому випадку, якщо людина 
володіє знаннями в конкретній галузі і має схильність до даного виду діяльності. 
при досягненні достатнього рівня знань та вмінь в певній окремій діяльності лю
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дина починає прагнути до нових знань, розширенню розумового кругозору. Тоді 
спеціальні здібності стають джерелом розвитку загальних здібностей.

під когнітивними здібностями розуміються здібності накопичувати і система
тизувати інформацію, аналітично відокремлювати закономірності мовних явищ. 
У структуру когнітивних здібностей входять: гностичні вміння, пізнавальні вмін
ня, пов’язані з особливостями уваги, мислення і пам’яті, сприйняття і адекватне 
розуміння різного роду знакових систем: вербальної (переважно) і невербальної; 
вміння формувати і формулювати думки; вміння виявляти і розуміти лексико
граматичні аспекти мови.

Комунікативна компетентність являє собою інтегральне, відносно стабільне, 
цілісне психологічне утворення, яке проявляється в індивідуальнопсихологічних, 
особистісних особливостях у поведінці та спілкуванні конкретного індивіда. Не 
дивлячись на відмінність у розумінні складових комунікативної компетентності, 
всі автори сходяться на думці, що по суті комунікативна компетентність являє со
бою здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми.

Зауважимо, що проблема вивчення когнітивних складових і компонентів кому
нікативної компетентності вивчена не повністю. Тому подальша експерименталь
на розробка цих аспектів буде новим напрямком у дослідженні ролі когнітивних 
здібностей у формуванні комунікативної компетентності особистості.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ЛИЧНОСТИ

Резюме
статья посвящена теоретическому анализу основных подходов к изучению когни
тивных способностей личности, рассмотрению общих характеристик, формирующих 
структуру коммуникативной компетентности личности, которая рассматривается как 
система внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуника
тивного действия в определенном кругу межличностного взаимодействия. Рассмотрены 
вопросы теоретической основы содержательного анализа коммуникативной компетент
ности как процесса обеспечения многофункциональности общения, владение системой 
знаний по обмену информацией и познанием людьми друг друга в процессе взаимо
действия, умение формировать межперсональные взаимоотношения, умение управ
ления и коррегирования собственного поведения и поведения других людей. В статье 
осуществлен анализ состояния разработанности проблемы когнитивных способностей 
как составляющей коммуникативной компетентности личности, изучены когнитивные 
составляющие и компоненты коммуникативной компетентности личности.
Ключевые слова: способности, когнитивные способности, коммуникативные способ
ности, коммуникативная компетентность.
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RESEARCH OF THE PROBLEM OF THE COGNITIVE ABILITIES AS A 
PART OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PERSONALITY

Abstract
The article deals with the theoretical analyses of the basic approaches to the studying of the 
cognitive abilities of a personality, the defining of the common characteristics which form 
the structure of the communicative competence of a person that is considered as a system of 
the inner resources that aril necessary for building of the effective communicative actions in 
the certain circle of situations of the interpersonal interaction. The questions of substantive 
analysis of the theoretical framework of communicative competence as a process of providing 
multi communication possession of the knowledge system of exchange of information and 
knowledge of other people in the process of interaction, the ability to form interpersonal rela
tionships, management skills and adjusting their own behavior and the behavior of others. The 
paper analyzed the status of the problem of cognitive abilities as part of the communicative 
competence of the individual, studied cognitive components and components of communica
tive competence of the individual.
Keywords: abilities, cognitive abilities, communicative abilities, communicative compe
tence.
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УНІВЕРСУМНИЙ ЧИННИК САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ДОРОСЛОГО

Аргументується універсумний чинник самоактуалізації людини у період дорослості, 
котрий є складним інтегральним та диференційним конструктом. Виокремленні 
й обґрунтовані основні його складові з дотриманням вимог юнгіанського прин
ципу кватерності, такі як самоздійснення, позитивна яконцепція, самотворен
ня та самореалізація. самоздійснення являє собою першопричину зазначеного 
психологічного явища, котре спричинює відкриття нових вимірів буття особистості, 
позитивна яконцепція вибудовує внутрішні умови самоактуалізування, самотворення 
становить процес самовдосконалення, вміння акумулювати резерві власного психоду
ховного розвитку. самореалізація розкрита як перманентний станрезультат єднання 
всіх власних внутрішніх сил і потенцій людини (універсума).

Ключові слова: універсумний чинник самоактуалізації, самоздійснення, позитивна 
яконцепція, самотворення та самореалізація.

Постановка проблеми. самоактуалізація дорослого є важливою міждисциплінар
ною, багатоаспектною, комплексною проблемою в системі наук про людину, котра до
зволяє значно розширити його потенційні можливості за рахунок власних зусиль, пе
реконань, ціннісних орієнтацій та мотивів. У психологічній науці існує складність і 
неоднозначність трактування і виділення основних компонентів структури самоактуалі
зації особистості та специфіки її прояву на різних вікових етапах і в різних сферах життє
діяльності. ця суперечність зумовлює необхідність теоретичного й методологічно
го обґрунтування самоактуалізації в контексті самосвідомості і свідомості людини 
та упредметненого розгляду психологічних чинників, від яких залежить процес і 
результат її рухурозвитку. Тому особливої уваги потребує виокремлення й обґрунту
вання основних чинників самоактуалізації зрілої особи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. сучасні психологічні дослідження 
зазвичай вивчають окремі аспекти самоактуалізації, будуючи тезаурус особистіс
ної динаміки. У працях, присвячених розгляду взаємозв’язку самоактуалізації і 
творчості, дослідники доходять висновку, що здійснення самореалізації більшою 
мірою можливе для людей творчих професій, або для тих, хто сприймає своє жит
тя і професію як акт творчості. це підтверджується численними психологічними 
дослідженнями творчості (В. А. Роменець, В. о. Моляко, п. Вайнцвайг, Б. Кед
ров, А. Матейко, я. о. пономарьов, Н. Ф. Вішнякова) [3]. Багато уваги приділя
ється гендерним особливостям самоактуалізації (Т. М. говорун, о. М. Кікінежді, 
В. п. Кравець), зокрема, л. М. Кобильник виявила вищий рівень самоактуалізації 
у жіночої частини студентства [3]. Водночас дослідження професійної самоактуа
лізації жінки здійснювали В. А. гупаловська, о. М. Мірошниченко, Т. п. Вівчарик 
[3]. Але спеціальні дослідження, присвячені визначенню й обґрунтуванню психо
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логічних чинників самоактуалізації особистості у вітчизняній культурі, нам не ві
домі, хоча саме ця проблема є надзвичайно важливою для розуміння цього процесу 
в онтогенезі в умовах сучасної української реальності.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Раніше здій
снений автором теоретикометодологічний аналіз [3, 9] виявив основні системоут
ворювальні психологічні чинники самоактуалізації особистості дорослого віку у 
взаємозв’язку з образами суб’єктивної реальності, такі як: індивідний, суб’єктний, 
особистісний, індивідуальнісний та універсумний. Також, була новостворена ка
тегорійна матриця процесу самоактуалізації, що відображає взаємозв’язки та вза
єморозташування її складових у єдиній системі й дозволяє осягнути змістовно
смислове наповнення кожної задіяної категорії [9]. це закономірно ставить проблему 
належного обґрунтування кожного із вище зазначених чинників, передусім чіткос
ті у виробленні цілісної системи взаємоузгоджених явищ та процесів.

Постановка завдання. Звідси постає мета даної роботи — обґрунтування уні
версумного чинника самоактуалізації особистості та його основних складових у 
період дорослості.

Виклад основного матеріалу дослідження
Розвиток різноманіття індивідуальних здібностей і талантів, здатність до само

актуалізації уможливлює спроможність людини досягати вищий рівень буття, пе
реживати повноту власної екзистенції, тобто виявляється як універсум, у котрому 
вперше конституюється її справжнє я та підсумовуються здобутки самоактуаліза
ційної активності. цей «вищий рівень духовного розвитку людини проявляється у 
цілковитому усвідомленні нею сенсу свого життя, у пізнанні своєї причетності до 
світу, у відчутті духовної єдності з Універсумом» [8, с. 372]. сукупність модусів 
людської суб’єктивності відображує логіку їх ускладнення в контексті становлення 
цілісності життєвого саморухупоступу на шляху самоекзистенції як новоутворен
ня дорослої людини в низці актів самоздійснення: самоактуалізація — позитивна 
яконцепція — самотворення — самореалізація. Усі названи актидіяння являють 
собою осмислення особою різних сторін її загального саморозвитку в результатив
ному та процесному вимірах не тільки як індивідуальності, а й як всезагальності. 
саме така здушевлена особа обирає і вчинково здійснює власну, незалежну від 
зовнішніх впливів, позицію. У цьому розумінні мовится про тенденцію самоздій
снення людини як індивіда, суб’єкта, особистості, індивідуальності та універсума.

причому очевидно, що універсумний чинник самоактуалізації розкривається 
через вищу психодуховну форму самотворення власного індивідуального світу 
я особи та її центральну ланку — позитивногармонійну яконцепцію [див. 2]. 
В. А. Романець обґрунтовує поле вчинкового ускладнення цілеспрямованої актив
ності кожного, поєднує спосіб його буття із творчістю, що допомагає творити себе 
та здійснювати повноцінний процес Егоінтеграції, дає змогу вибирати оптималь
ну лінію у процесі самоздійснення шляхом самоактуалізації і плекання власного 
я [5; 6]. Відповідно до категорійної матриці [9] методологічно обґрунтовано, що 
людина набуває рис універсуму через самоздійснення, позитивну яконцепцію, са
мотворення та самореалізацію (рис. 1).

самоздійснення у самоактуалізаційному наповненні — це форма психоду
ховної активності людини, що є компонентом структури її самосвідомості, котра 
сукупно виявляється у процесах, які забезпечують наступність учинкових дій: 
отримання знань про себе, формування ставлення до себе, його співвідношення з 
ідеалами, спроби самовираження, самоствердження та самореалізування. Водно
час самоздійснення — це універсальна властивість індивідуальності, «самобуття», 
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наявність якої і визначає цілісність людського я, його самоідентичність. Водночас 
це також універсальна форма діяльності й учинення, що спричинена духовними 
потребами. Тому самоздійснення уможливлює самореалізацію людини як духо
вної субстанції, передбачає акти сакрального вираження себе у світі. Але світ — це 
не тільки простір для реалізації потенцій, можливостей. сама особистість активно 
обирає ті вектори життєдіяння, котрі справді варті реалізації, бере на себе відпові
дальность за власний вибір, причому як перед собою, так і перед іншими людьми, 
котрих цей вибір може якимось чином торкнутися. однак, постає не стільки про
блема вибору потенцій, скільки проблема ефективного їх здійснення (тим самим 
здійснення себе). Її розв’язання отримує адекватний спосіб тоді, коли самоздій
снення стає творчістю із реалізації себе майбутнього з урахуванням досвіду мину
лого, яка забезпечує оновлення та збагачення простру тих ціннісних і смислових 
складових образу світу людини, від яких залежить актуалізація її психодуховних 
горизонтів самоздійснення. останнє постає як духовне опанування себе (власними 
здібностями, потенціалом розвитку, спонтанністю), яке відбувається в актах взає
модії «психічного» і «духовного», народжуючи універсальні новоутворення люди
ни як особистості та індивідуальності (вірування, мрії, креативність, любов та ін.).

із процесного боку самоздійснення доречно розглядати як пріоритетну зміну 
глибини цілісного особистіснодіяльнісного стану людини, під час якого самороз
кривається, поновлюється і вдосконалюється її духовна сутність: розширюється 
сфера екзестенційного проникнення у різні аспекти та виміри буття, досягаються 
його вищі плани та обрії. це можливо лише у результаті глибинновершинної сут
нісної роботи людини над своєю універсумністю, тобто над прийняттям та осмис
ленням істинних, справжніх цінностей життя, а потім їх означення й повсякденне 
обстоювання через розвиток своїх духовних джерел самістного розвитку. Тому 
нуждапотреба самоздійснення є першопричиною самоактуалізаційного процесу 
на універсумному рівні функціонування психоструктури людини.

отже, процесно самоздійснення організується людською індивідуальністю як 
творчість і форма його екзистенційного розкриття як універсума. Закономірно, що 

1 — самоздійснення (самосотвірна 
причина психологічного явища, 
процесу): відкриття нових вимірів 
буття, що дозволяють універсумно 
зорієнтованій особистості 
виявляти у світі нові горизонти 
ковтальної екзистенційності
2 — позитивна яконцепція 
(внутрішня умова 
самоактуалізації): стійке 
внутрішньо узгоджене, позитивне 
ставлення особистості до себе, 
через її самоповагу, самоприйнят
тя, відчуття власної цінності в 
усіх аспектах життєдіяльності 
(фізичному, соціальному, розумо
вому, емоційному, духовному)

4 — самореалізація є перма
нентним станомрезультатом 
високорозвиненої людини 
(універсума), якій властиві 
певний рівень самосвідомості, 
самопізнання, самовизначен
ня, саморефлексії, та високій 
рівнь самотворення як пикове 
переживання моментів єднання 
всіх власних внутрішніх сил і 
потенцій

Рис. 1. Основні складові універсумного чинника самоактуалізації дорослого

само
актуалізація

як універсумне
утворення

3 — самотворення: натхненний 
процес самовдосконалення, 
вміння акумулювати резерви 
власного психодуховного роз
витку, актуалізувати потенційний 
зміст своєї самосвідомості, 
створювати нові смислоформи на 
матеріалі світу у самому собі
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його формовияв знаходиться в особливій духовній цілісності людини, котру у фі
лософських дослідженнях пов’язують передусім з її унікальністю і неповторніс
тю, а відтак й автономністю. Загалом названої цілісності визначає міра інтеграції 
якостей і рис людини як індивіда, суб’єкта, особистості та індивідуальності із її 
самістю як інтегральним психодуховним центром.

самість, актуалізуючи певні смислові горизонти самосвідомості, прагне до 
акмекульмінації способу самореалізації особистістю власного життєвого шляху. 
Тому акме виступає як ступінь, а психодуховна цілісність — як вираження само
здійснення людини. досягнути стану акме і в кінцевому підсумку самоздійснитися 
можливо лише на шляху безупинного саморозвитку, коли вона жадає змін, вчин
ково домагається цілей, виконує своє призначення у житті, усвідомлювати себе з 
універсумних позицій. і чим глибше особа усвідомлює себе внутрішньо вільною, 
самостійно мислячою, творчою, відповідальною за свої вчинки у внутрішньо бла
годатних актах самоактуалізації, тим наполегливіше прагне самоздійснення у різ
них сферах суспільного повсякдення. ось чому самоздійснення являє собою пер
шопричину самоактуалізування на універсумном рівні функціонування психічної 
структури людини.

для розкриття своїх найкращих потенційних можливостей людина покликана 
сповідувати той стиль життя, котрий зорієнтований на самоздійснення, постійне 
усвідомлення свого величного життєвого призначення, яке виходить за рамки бу
денності. Актуалізація самоздійснення у форматі свідомості досягається лише з 
допомогою глибинної сутнісної роботи над собою. якість вказаного самоздійснен
ня усе ж вирішальним чинном залежить від самої людини, де його центральну 
ланку становить її позитивногармонійна яконцепція (о. Є. гуменюк). З позицій 
вітакультурної парадигматики поняття «самоздійснення» змістовно вказує на 
постійний рухпоступ у бік ускладнення, відкриття нових вимірів буття, що до
зволяють універсумно зорієнтованій особистості виявляти у світі нові горизонти 
ковтальної екзистенційності. За цих внутрішніх умов актуалізоване життя само
сті — це і процес самоздійснення, причому, щохвилинного іманентно сущого. Тоді 
власними ресурсами організації самопоступу людини, його системного самоспри
чинення є здатність задіяти саме універсумний чинник як першопричину реаліза
ції себе в іпостасях творця, виконавця, цінителя та експерта своєї життєдіяльності 
у цілому, де позитивна яконцепція відіграє центральну інтегрувальну роль.

яконцепція, як відомо, — глибинне утворення внутрішнього світу людини 
(самосвідомості) і зовнішнього соціального всесвіту (свідомості), що висвітлює 
уявлення особистості про себе та її здатність до позитивної взаємодії з довкіл
лям. це не тільки особливості самобачення, а й учинкового проживання і творення 
найближчого соціуму і власного я, тому становить важливий згусток чинникових 
детермінант самоактуалізації дорослого. оскільки вона накладає відповідний 
(позитивний, нейтральний чи негативний) відбиток на всі поведінкові дії 
особи, то завдяки їй розширюється, або обмежується вчинкове поле її само
актуалізації. У своєму розвитковому підсумку яконцепція знаменує вчинок 
самопізнання, який свідчить про здійснення акту утвердження і становлення 
власного я, набування нових властивостей та духовне самоплекання своєї уні
версумної сутності [2, с. 225].

Зважаючи на цілісність яконцепції, усі компоненти якої, хоча й володіють 
відносною самостійною логікою розвитку, тісно взаємозв’язані та взаємоспри
чинені. Її структура складається із сукупності таких складових: когнітивної 
або яобраз, котрий характеризує зміст уявлень людини про себе; емоційно
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оцінкової або яставлення, що виявляється у самооцінці; поведінкової 
(яповедінка), які є проявами перших двох компонентів у реальній поведінці; 
та спонтаннодуховної (ядуховне) — розширює внутрішні горизонти її духо
вного самовдосконалення. Відповідно три перших елементи розглядаються в 
інтеракціоністичному підході Р. Бернса [1], останній обґрунтовано у вітакуль
турній парадигмі о. Є. гуменюк [2], а у сукупності вони утворюють позитивно
гармонійну яконцепцію, та сприяють наповненню людини універсумним по
тенціалом. Крім того, ці самісні утворення оптимізують адаптаційний процес, 
підвищують самоефективність, систематизують попередній досвід, забезпечу
ють розгортання творчої активності особи й утворюють психологічний само
захист, що закономірно посилює тенденцію її самоактуалізації. саме тому по
зитивна яконцепція є засадничою внутрішньою умовою розвитку досконалої 
особистості, вона створює психодуховний клімат самоактуалізації.

Вдамося до реінтерпретації змісту теоретичної моделі позитивногармонійної 
яконцепції, запропонованої о. Є. гуменюк [див. 2]. передусім когнітивна 
складова (яобраз) охоплює переконання, які характеризують неповторність кож
ного. Вони можуть бути як обґрунтованими, так і необґрунтованими. У зв’язку 
з цим набуває актуальності одвічне питання про те, чи може людина пізнати 
саму себе, наскільки об’єктивна її самооцінка. Водночас треба враховувати, що 
всяка установка — не віддзеркалення об’єкту самого по собі, а систематизація 
минулого досвіду взаємодії суб’єкта з об’єктом. Тому знання людиною самої 
себе не може бути ні вичерпним, ні вільним від оцінних характеристик і супер
ечностей. Все це свідчить про динамічність сукупності самоустановок, котрі 
іноді коливаються під впливом життєвих обставин і соціокультурних умов. Але 
позитивногармонійна яконцепція передбачає відносну стійкість позитивного 
яставлення, позитивне ставлення до життя загалом, наявність високої само
поваги та прийнятний яобраз.

Варто зауважити, що зміст образу я складається на основі співвідношення 
власних властивостей особи з мотивом її діяльності. існування внутрішніх пере
шкод, їх протиборство в реальному або уявному вчинку стає основою саморефлек
сії — головною складовою сенсу я, відображає міру розвитку в людини почуття 
самоповаги, високий рівень домагань, емоційну стійкість, відчуття власної цін
ності і позитивного ставлення до усього того, що входить у сферу її я. прояв та 
усвідомлення позитивного ставлення до себе природно розширює вчинкове поле 
самоактуалізації дорослої людини.

Важливе значення відіграє зіставлення змісту образу яреального з яіде
альним, адже останній відіграє роль внутрішнього критерію відчуття власної 
гідності кожного. Але адекватна самооцінка є першопричиною для здійснення 
ефективної життєдіяльності. інтеріоризація очікувань та оцінки зовні (коло зна
чущих інших або референтна група), виявляється у здатність до самозвітуван
ня і до винесення відносно самостійної, довершеної самооцінки. Значущість 
має й механізм самоототожнення, за яким людина оцінює успішність своїх дій 
та отримує задоволення від власного вибору. переживання, що гармонують 
з яконцепцією та ціннісними орієнтаціями особи, усвідомлюються і сприй
маються я, але переживання, які конфліктують із я, не допускаються до усві
домлення й до їх адекватного відображення. Тому людина, котра самоактуа
лізується, прагне до реалістичного сприйняття себе і своїх взаємин з іншими, 
внутрішньо відкрита до співпереживань, завдяки цьому відносно незалежна від 
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численних механізмів психологічного захисту, бере відповідальність за власну 
поведінку, моральні вчинки і справу життя.

поведінкова складова яконцепції полягає у потенційній поведінковій реак
ції, котрі, активізуючись, спричиняють конкретні вчинкові дії, які можуть бути 
викликані образом я і самооцінкою. Всяка установка — це емоційно забарвлене 
переконання, пов’язане з певним об’єктом. особливість яконцепції полягає в 
тому, що, як і в комплексі установок, об’єктом в даному випадку є сам її но
сій. Завдяки цій самоспрямованісті всі емоції й оцінки, пов’язані з образом я, є 
дуже сильними і стійкими, що чинить дуже сильний вплив на діяльність люди
ни, її поведінку, вчинки, взаємини з оточенням. Але, лише здійснюючи вчинкові 
дії, особа спроможна наблизити яреальне до яідеального, досягти бажаної 
мети, вищого рівня буття, у якому констатується справжнє я та здійснюється 
психодуховно узумовлена самоактуалізація.

спонтаннодуховна складова яконцепції (ядуховне) — це складне інтег
ральне утворення духовного світу людини, яке є джерелом діянь та реальних 
змін, шляхом здійснення духовного зростаннярозвитку, духовного самовдос
коналення, котре закономірно сприяє реалізації всього кращого, що закладено 
в людський природі. Вона дає відчуття повноти, краси й насиченості життя за 
принципом «тут — тепер — повно — назавжди» [2]. Така людина любить себе, 
закохана у життя й відверто поділяє з іншими, те ким вона є. Водночас духо
вність — це не зовнішній продукт культури, а істинне осердя людини, котре 
бере початок у глибинах несвідомого. Безперечно, пробудження духовності у 
глибинах несвідомого я задовольняє основоположні принципи самоорганіза
ції духов ної сфери універсума і становить надійний фундамент його душевно
го світу. Здійснюється актуалізація спонтаннодуховної складової яконцепції 
через такі психодуховні форми, як віра, честь, краса, істина, справедливість, 
любов тощо [2, с. 262].

Відтак самореалізація ядуховного передбачає екзистенційну акмезрілість, 
наближає людину до універсумного ідеалу, спонукаючи до творення добра, 
пізнання себе і самовдосконалення. це той момент у психодуховному розвит
ку, коли внутрішнє, вічне переважає над зовнішнім, минулим, коли виникає 
бажання і спроможність здійснити прекрасне — помислити, відчути, пройти 
життєвий шлях,себто коли особа переживає миттєвості щастя. о. Є. гуменюк 
підкреслює, що природне переважання спонтаннодуховної складової ціліс
ної структури яконцепції гармонійно взаємодоповнює когнітивну (яобраз), 
емоційнооцінкову (яставлення), вчинковокреативну (явчинок) складові та 
ієрархічно надбудовується над ними у вигляді духовного я, виявляючи собою 
гармонійність і самодостатність особи [2, с. 263]. саме тому у самосвідомості 
особистості вибудовуються необхідні внутрішні умови задля повноти самоак
туалізування.

цікавий є процес персоніфікації, який обґрунтовано А. Б. орловим [7]. персоні
фікація — це прагнення бути самим собою, безупинне усвідомлення і досягнення 
власного я, прийняття людиною себе як унікальної сутності, автентичність. пер
соніфікована особистість або «лик» є гармонійними «внутрішніми» мотиваціями і 
буттєвими цінностями, справжнє самоототожнення означає постійний пошук від
повіді на питання «хто я?», внутрішню роботу по самодослідженню, «прагнення 
розібратися в різноголоссі субособистостей і розчути крізь нього найбільш чисті 
неспотворені послання сутності, внутрішнього я, утілюючись в «лик»» [7, с. 523]. 
як відмічає В. А. петровський «у вирішенні завдань самоактуалізації людина ви



142

ISSN 2304-1609   Вісник ОНУ. Сер.: Психологія. 2013. Т. 18, вип. 4(30)

ходить з уже досягнутого уявлення, яке склалося, про себе і про свої можливості. 
проте, реалізовуючись у діяльності, котра активізує надмірні потенційні можли
вості, вона постійно виходить за рамки початкових уявлень про себе, здійснюючи 
розширене відтворення образів власного я» [4, с.147]. Відтак у процесі самоак
туалізації людина постійно прагне трансформувати яреальне в яідеальне, роз
ширює свої спроможності та збільшує досягнення на шляху самовдосконалення.

Всі психологічні явища не просто перебувають у взаємодоповненні між собою, 
а й у взаємопроникненні одне в одне у внутрішньому світі людини. саме позитиво
гармонійна яконцепція надає максимальну спроможність самотворення власно
го індивідуального світу універсума у злагоді із Всесвітом, набуваючи ресурс для 
саморозвитку через розкриття багатогранності свого я. Тому позитивні зміни 
яконцепції особистості сприяють легкому розв’язанню особистих проблем і 
задач. Відтак, пізнаючи себе і навколишній світ, вона більш повно розвиває свої 
природні нахили й здібності, обирає ціннісні орієнтації життєвого шляху, тобто 
систематично ситуаційно самоактуалізується.

позитивногармонійна яконцепція є активним джерелом самотворення 
власного індивідуального світу я людини, виступаючим в чотирьох функціо
нальнорольових аспектах, а саме як: а) засіб забезпечення внутрішньої узго
дженості, б) чинник інтерпретації досвіду, в) сукупність очікувань, г) самоорга
нізація духовної сфери людини як універсума. до основних її функцій належать 
регуляція, адаптація, захист, домагання, репрезентація, вдосконалення. при 
цьому актуалізація позитивного потенціалу яконцепції відбувається через 
формат стійкого внутрішньо узгодженого, позитивного ставлення особистості 
до себе, через її самоповагу, прийняття себе, відчуття власної цінності в усіх 
аспектах життєдіяльності (фізичному, соціальному, розумовому, емоційному, 
духовному). Тому яконцепція зрілої людини, на думку г. олпорта, відрізняється 
широтою охоплення різноманітних інтересів, її задіяння до мережива соціальних 
стосунків, а відтак стає підґрунтям дієвого самотворення універсумної суті, коли 
особа живе за для того, щоб відкрито виявляти й примножувати все найкраще та 
найглибиніше у собі (помисли, відчуття, екзистенції, взаємини, творчий екстаз).

спроможність до самотворення є іманентною характеристикою особистості, 
становить її родову потребу, «буттєве коріння» якої знаходиться у власній непо
вторності, не пересічності, у самій екзистенційності «тут і тепер» існуванні як від
повіді на дарунок життя. отож самотворення — це також онтологічна категорія, з 
допомогою якої усвідомлюються альтернативи та перспективи збереження і роз
витку буття людини як вищої цінності. Екзистенція творчості завжди спрямована 
на зовнішній світ і має відношення до природних вимірів універсумного повсяк
дення індивідуальності. Зміна світу свого я перебуває не в ланцюжку причинно
наслідкових зв’язків, не у предметному світі, а у відповідно до пізнавальних 
здібностей і сили духу людини. Коли йдеться про самотворення як вершину само
актуалізації, то розмежування на геніальність і талант є доречним, оскільки розви
ток себе до рівня універсума потребує творчого натхнення, піднесення, особливої 
зібраності, діяння всупереч обставинам, задуму, активізації психічних сил, що є 
споконвічною пізнавальною здатністю людини, її абсолютним обов’язком. У цьо
му разі взаємодія та спілкування з нею — яскраве переживання, за яким наявна 
індивідуальна, неповторна, могутня сила розуму і духу. Звідси самотворення — це 
своєрідний закон людства, в цілому та всеохватне зусилля масової думки безпо
середньо стверджувати одиничне, особливе і загальне у багатопроблемному мін
ливому світі.
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самотворення відбувається й усвідомлюється особою як натхненний процес 
самовдосконалення, як вміння акумулювати резерві власного психодуховного роз
витку, актуалізувати потенційний зміст своєї самосвідомості, створювати нові 
смислоформи на матеріалі світу у самому собі, розширюючи сферу екзистенцій
ного. його результатом є різноманіття векторів самореалізування особистості не 
тільки як професіонала, виконавця соціальних ролей, а й як універсума в усій його 
смисложиттєвій безмежності. З позицій вчинкової парадигми, самотворення роз
гортається як циклічне творення себе у напрямку вдосконалення та гармонізації 
власного буття і стосунків з навколишнім довкіллям, причому без «своєцентриз
му» (г. Батищев), а також у конструюванні навколишнього світу. В результаті та
кого довершеного акту творіння оновлена змінена людина взаємодіє із змістовно 
збагаченим світом, що становить передумову для наступного акту творіння. У та
кий спосіб самотворення та творення світу взаємозв’язані й взаємоспричинені. 
Водночас самотворення — це внутрішня робота особистості з окультурення себе, 
котра визнається основним життєвим орієнтиром її дійсної самореалізації, що за
безпечує підтримку повної ідентичності та є підґрунтям духовного змужніння, до
ручення її як індивідуальності до системи соціокультурних практик в ситуаційних 
діяннях співтворчісті.

самовираження людини як універсума зосереджується у внутрішніх досягнен
нях, в певних індивідуальнісних трансформаціях, які неочевидні оточуючим, але 
для неї вони надважливі, тому що становлять центральний зміст самотворення 
свого життя в цілому, вказують на канали вчинкового самореалізування у відваже
ній позиції творця. Зріла особистість — це перше за все практичне втілення своїх 
життєвих програм, причому в тому стилі, який вона вважає своїм, і в освоєнні 
цього стилю, що відбувається в актах взаємопроникнення особи і світу. Коли зо
внішній світ сприймається як розгорнутий та зручний для неї, так що відбуваються 
події й процеси, які вимагають саме тих рис характеру, якими вона наділена, то 
в кінцевому підсумку виявляється, що все, що було в минулому житті, важливо. 
Звідси головна характеристика самотворення: це передусім самопродукування і 
саморозвиток людини як особистості, індивідуальності та універсума на шляху 
до самореалізації, до належного, головне через суще та бажане, що охоплює змі
ну горизонтів її дійсності і вчинення під час створення матеріальних і духовних 
цінностей, нових прогресивних форм управління, технік виховання та інших про
дуктів самозреалізування.

Конструкт самореалізація інтегрує у собі психічний стан, процес та властивість, 
котрі важко відокремити один від одного. А це означає, що самореалізація є пер
манентним станом високорозвиненої людини — універсума, якій властиві певний 
рівень самосвідомості, самопізнання, самовизначення, саморефлексії, а головне, 
що вона досягнула високого рівня самотворення як пикове переживання момен
тів єднання всіх власних внутрішніх сил і потенцій. якщо людина вийшла на рі
вень духовного універсумного розвитку, то, якою б вона діяльністю не займалась, 
усе ж має місце синтез всіх її сутнісних спроможностей, прояв усіх унікальних 
особливостей у справах життя, професійному та особистому повсякденні. Засад
ничою внутрішньою передумовою тут є самоактивність, яка задає психодуховну 
енергетику самоактуалізації, сприяє волевиявленню і наполегливості у досягненні 
поставлених цілей, розширює самістні горизонти здатності до рефлексії та само
рефлексії, уможливлює ефективну саморегуляцію діянь та емоцій, актуалізує пси
ходуховні форми самоствердження — свободу, відповідальність, самостійність, 
вірність тощо.
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до психологічних умов, які сприяють успішності самореалізації, відносяться 
високорозвинені психічні пізнавальні процеси, згарманізовані властивості особис
тості, благодатно спрямовані психоемоційні стани. З іншого боку, активізують ек
зистенційні ресурси й соціальні детермінанти, тобто різноманітні інститути соціа
лізації, що забезпечують соціальнорольові позиції учасникам, які пришвидшують 
чи сповільнюють самореалізаційні процесиакції. очевидно, що соціальні умови 
здатні змінити лише способи задоволення потреб дорослої людини, а власне свій 
самоактуалізаційний потенціал вона може виявити лише у творчості, любові, ві
руванні, свободі вчинення.

серед форм самореалізації науковці виокремлюють зовнішню і внутрішню. Зо
внішня спрямована на самовираження людини у різних сферах життєдіяльності — 
в коханні, родині, професії, творчості, спорті, мистецтві, навчанні, політичній та 
громадській діяльності та ін. Внутрішня самореалізація сприяє духовному зрос
танню особистості, забезпечуючи розвиток її універсумного потенціалу. Її психо
логічна особливість як інтегрального станупроцесу полягає в тому, що, задоволь
няючи її в одиничних актах діяння та вчинення (наприклад, здійснення проекту, 
створення художнього твору, перемога у спорті), особа ніколи не може задоволь
нити потребу в самореалізації та самореалізоватися повністю. Вона, досягаючи 
своїх життєвих цілів, знаходить своє місце не тільки у системі суспільних зв’язків 
і відносин, й у самісному вимірі свого психічного життя, а відтак конструює певну 
модель самореалізації, її конкретні форми, способи, види, техніки, засоби та ін
струменти. саме за цих обставин у процесному перебігу внутрішньо вмотивованої 
самореалізації виявляється й отримує розвиток багатогранна людська універсум
ність. А це дає як теоретичні, так і методологічні підстави виокремлювати та ви
вчати універсумний чинник самоактуалізації, що формовтилюється у складному 
структурнофункціональному наповнені позитивногармонійної яконцепції.

Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. У вну
трішньому психодуховному поступі від самоактуалізації до самореалізації лю
дина свідомо впорядковує свою, переважно пізнану, архітектоніку — суб’єктну, 
особистісну, індивідуальнісну. Тому актуалізовані процеси самовдосконален
ня, спрямовані на підвищення якості впорядкованої структури її сутнісних сил, 
сприяють послідовному зближенню їх для задоволення найзагальнішої у певний 
момент потоку повсякдення потреби. Водночас дієвість універсумного чинника 
самоактуалізації визначається повнотою наявності параметров розвиткового са
моспричинення, а саме життєвої енергії, ситуаційної самореалізації, позитивного 
самоставлення, смисложиттєвої орієнтованості та позитивногармонійного функ
ціонування яконцепції. Максимальне впорядкування психодуховної самооргані
зації я досягається під час такої самоактуалізації, котра на кожнім рівні самісної 
екзистенції здійснюється як сила чи потреба життя, психічний стан, процес, риса 
характеру, та як відповідний їм результат — як самореалізація власної універсум
ної величі серед достойників людства в усій його багатогранності. отже, всі вище
зазначені складові універсумного чинника самоактуалізації взаємозв’язані і вза
ємоспричинені між собою, більш того, наявна їх інтегрованість, узгодженість, 
внутрішня впорядкованість. причому формуються вони поступово — шляхом 
структурнозмістового ускладнення внутрішнього світу людини як суб’єкта, 
особистості, індивідуальності та універсума. останній творить і змінює себе 
сам, свій життєвий світ у напрямку вищого рівня буття — здійснення самоакту
алізації як повновагомого самореалізування. саме емпірична перевірка досто
вірності одержаних результатів теоретикометодологічного дослідження визна
чає перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
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УНИВЕРСУМНИЙ ФАКТОР САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО

Резюме
Аргументируется универсумний фактор самоактуализации личности в период взросло
сти, который является сложным интегральным и дифференциальным конструктом. Вы
делены и обоснованы основные его составляющие с соблюдением требований юнгиан
ского принципа кватерности, такие как самоосуществление, позитивная яконцепция, 
самосозидание и самореализация. самоосуществление является первопричиной ука
занного психологического явления, которое вызывает открытие новых измерений 
бытия человека, позитивная яконцепция формирует основополагающие внутренние 
условие самоактуализации, самосозидание есть процесс самосовершенствования, уме
ния аккумулировать резервы собственного психодуховного развития, самореализация 
раскрыта как перманентное состояниерезультат единения всех внутренних сил и по
тенций человека (универсума).
Ключевые слова: универсумний фактор самоактуализации, самореализации, позитив
ная я — концепция, самосозидание и самореализация.
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SELF-ACTUALIZATION UNIVERSUMNY FACTOR ADULT

Abstract
Argued universumny factor of selfactualization in adulthood, which is a complex integral and 
differential construct. Identified and justified by its main components in compliance with the 
Jungian principle of quaternions, such as selffulfillment, positive selfconcept, selfcreation 
and selfrealization. Selfrealization is the root cause of this psychological phenomenon that 
causes the opening of the new dimensions of human existence, a positive selfconcept forms 
a fundamental condition for the internal selfactualization, selfcreation is a process of self
improvement, the ability to accumulate reserves of its own psychospiritual development, 
selfrealization is revealed as a permanent condition is the result of the unification of all the 
internal forces and potentials rights (the universe).
Keywords: universumny factor of selfactualization, selfrealization, positive selfconcept, 
selfcreation and selfrealization.
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ПСИХОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ОПИТУВАЛЬНИКА 
САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ВИКЛАДАЧА СОЦІОГУМАНІТАРНОГО 
ПРОФІЛЮ

стаття присвячена проблемі психометричного аналізу опитувальника самопрезентації 
викладачів соціогуманітарного профілю. У даній статті надається сам опитувальник з 
описом і роз’ясненням тверджень, що становлять його шкалу, з результатами психоме
тричного аналізу та стандартизації.

Ключові слова: самопрезентація, структурнофункціональна модель, опитувальник, 
викладач соціогуманітарного профілю.

самопрезентація педагога завжди здійснюється в межах соціального контек
сту, який містить не тільки конкретну соціальну ситуацію, але й суб’єкта і об’єкта 
самопрезентації. перебуваючи в процесі постійної та інтенсивної соціальної вза
ємодії, сучасний педагог одразу ж стає суб’єктом самопрезентації, незалежно від 
ступеня усвідомленості своїх дій.

Аналіз сучасних досліджень довів, що специфічних психодіагностичних ме
тодик для вивчення самопрезентації викладача ВНЗ у вітчизняній психології ще 
не використовувалось. Врахування контексту професійної діяльності є дуже важ
ливим, адже у процесі своєї трудової діяльності людина об’єктивно перебуває в 
певних умовах, у яких ця діяльність здійснюється.

для найкращого виявлення своїх особистісних якостей, і зокрема самопрезента
ції, суб’єкт діяльності повинен знайти співвідношення зовнішньої та внутрішньої 
детермінацій, необхідності та волі, регламентації, нормативності, стандартизації 
й індивідуалізації [1]. З метою осмислення та усвідомлення викладачами соціо
гуманітарного профілю, яким чином відбувається їхня самопрезентація в профе
сійному середовищі, серед студентів і в колективі співробітників було створено 
опитувальник самопрезентації викладача. У даній статті надається сам опитуваль
ник з описом і роз’ясненням тверджень, що становлять його шкалу, з результатами 
психометричного аналізу та стандартизації.

опитувальник являє собою десять тверджень, під якими розташовані шкали 
від «1» до «10». Таким чином, самооцінка самопрезентації проводилася за деся
тибальною шкалою. В інструкції респондентам пропонується оцінити їхній зви
чайний стан та самовідчуття на робочому місці, у службової обстановці, обвівши 
відповідний бал на шкалі. спосіб заповнення опитувальника може бути як інди
відуальним, так і груповим, що надає широкі можливості для його використання.

Формулюючи зміст пунктів опитувальника самопрезентації викладача, ми 
орієнтувалися на теоретичні положення про сутність феномену самопрезентації. 
самопрезентація педагога включає в собі умілу демонстрацію власних ділових 
і професійних якостей — компетентності, грамотності, професійної успішності. 

© А. О. Кононенко, 2013
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демонстрація психологічних навичок якісного викладача — уміння переконува
ти, привертати й утримувати увагу студентської аудиторії, адекватно моделюва
ти ситуацію та оцінювати психічний стан за зовнішніми ознаками. Але до складу 
ефективної самопрезентації входить не тільки цілеспрямований процес формуван
ня потрібного враження про себе як педагога — професіонала, особистості, але 
й уміння отримувати в процесі педагогічного спілкування потрібну інформацію, 
декодувати її і своєчасно приймати рішення. Розглянемо детальніше пункти опи
тувальника самопрезентації викладача.

пункт 1 — «Я добре вмію аналізувати ситуацію спілкування» — та пункт 6 — 
«Я  вірно інтерпретую поведінку партнера по спілкуванню» описують когнітив
ний аспект сприйняття ситуації міжособистісних стосунків, іншими словами — 
соціальне знання. особи з високим рівнем соціального знання здатні розпізнавати 
структуру міжособистісних ситуацій у динаміці. Вони вміють аналізувати склад
ні ситуації взаємодії людей, розуміють логіку їхнього розвитку, почувають зміну 
змісту ситуації при залученні до комунікації різних учасників. Шляхом логічних 
умовиводів вони можуть добудовувати невідомі, відсутні ланки в ланцюзі цих вза
ємодій, передбачати, як людина поведеться надалі, відшукувати причини певної 
поведінки. Здатні адекватно відбивати цілі, наміри, потреби учасників комунікації, 
прогнозувати наслідки їхньої поведінки, вміють орієнтуватися в невербальних ре
акціях людини, а також нормах і правилах, що регулюють поведінку в суспільстві. 
люди з низьким рівнем соціального знання зазнають труднощів в аналізі ситуацій 
міжособистісної взаємодії, як наслідок, погано адаптуються до різного роду взає
мин між людьми (сімейних, ділових, дружніх тощо). Ми розглядаємо це соціальне 
знання, як передумову успішної самопрезентації.

Контактність особистості репрезентує пункт 2 — «Я здатний (-а) встановлю-
вати психологічний контакт зі співрозмовником». Контактність розглядається як 
компонент структури мовного акту, який спонукає до внутрішньої організації вер
бального спілкування та безперебійного протікання комунікації [2]. Вміння успіш
но встановлювати психологічний контакт зі співрозмовником є одним із показни
ків високої здатності до самопрезентації особистості.

створення необхідного психологічного клімату в студентському колективі, 
як фактор, що забезпечує ефективну самопрезентацію, відображає пункт 3. цей 
пункт був сформульований наступним чином: «Я можу створити необхідний пси-
хологічний клімат».

пункт 4 — «Я вмію коригувати процес спілкування і керувати ним» — описував, 
як завойовується ініціатива в спілкуванні і як здобувається цілісна комунікативна 
перевага, що дає можливість надалі керувати спілкуванням зі студентами та ефек
тивніше здійснювати самопрезентацію. Керування спілкуванням являє собою той 
аспект педагогічної взаємодії, що надає останньому професійний характер. Керу
вання спілкуванням містить у собі наступні елементи: конкретизація спланованої 
раніше моделі спілкування; уточнення умов і структури майбутнього спілкування; 
здійснення початкової стадії безпосереднього спілкування; керування ініціативою 
в системі спілкування, що почалося [5].

Розглядаючи пункт 5 — «Я здатний (-а) налагодити зворотній зв’язок зі спів-
розмовником», — варто зауважити, що під міжособистісним зворотним зв’язком 
мається на увазі отримання особою від оточення інформації, суджень про себе та 
свою поведінку, про те, як її сприймають у діяльності та спілкуванні [4]. Ефект 
прийняття зворотного зв’язку визначається такими рисами комунікатора, як ста
тус, привабливість, компетентність [15]. Міжособистісний зворотний зв’язок ви
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ступає у ролі феномену комунікативної сторони спілкування, оскільки включає 
інформацію про іншу людину, яка безпосередньо їй спрямовується і, зокрема, ре
гулює процес самопрезентації [4].

пункт 7 — «Я здатний (-а) долати стереотипи сприйняття, що виникають 
у процесі бесіди» — є також важливим для оцінки самопрезентації. Вперше зу
стрічаючись з новою людиною, кожен співрозмовник має певні очікування щодо 
взаємовідносин, побоюється впливу (морального, психологічного, особистісного), 
тож вибудовує свого роду перепони — бар’єри, які роблять його більш скутим, 
обережним тощо. Таким чином людина заздалегідь страхує себе цими психологіч
ними бар’єрами (перешкодами). Ефективна самопрезентація багато залежить від 
того, наскільки викладачу ВНЗ вдається подолати ці бар’єри [6].

Твердження пункту 8 — «Я маю комунікативні навички для ефективної са-
мопрезентації» — характеризує відчуття компетентності викладача ВНЗ у тому, 
що він здатний до успішної самопрезентації. Високі бали за цим твердженням 
свідчать про високу самоефективність у цій сфері. Концепція самоефективності 
була сформульована в межах соціальнокогнітивного підходу А. Бандурою. само
ефективність — не те ж саме, що наші очікування щодо результатів або наслідків 
власних дій [8], самоефективність відрізняється від припущень про результат. са
моефективність — це впевненість людини в тому, що вона може здійснити деякі 
конкретні дії, тоді як припущення про результат стосуються того, що вона думає 
про можливі наслідки своєї діяльності. самоефективність — це не глобальне по
няття. Вона змінюється від ситуації до ситуації залежно від умінь, необхідних для 
різної діяльності, від присутності або відсутності інших людей, а також від фізич
ного стану, особливо у випадку втоми, тривоги, апатії або пригніченості.

пункт 9 — «Я дуже уважно слідкую за співрозмовником в процесі спілкуван-
ня» — було включено у склад шкали для того, щоб представити внесок соціальної 
перцепції реципієнта комунікатором у ефективну самопрезентацію. Відомо, що 
сприйняття викладача студентом дуже важливе для реципієнта, оскільки знання 
того, як тебе сприймають студенти, є джерелом саморозвитку і розуміння багатьох 
помилок, допущених у роботі [7].

пункт 10 — «Я вмію створювати необхідне враження при спілкуванні» — 
спрямований на самооцінку яобразу викладача ВНЗ при самопрезентації. Мож
на припустити, що на сприймання студентом викладача найбільше впливають 
зовнішність викладача, його манери та якість проведення занять, тобто те, що сту
дент може безпосередньо сприймати. Також важливу роль відіграє думка інших 
студентів. Щодо експлікації викладачем своїх внутрішніх станів, навряд чи сту
дент має можливість це сприймати [7]. дуже важливим є саме перше враження, яке 
створює педагог вишу. В. М. Карман та с. В. Карман [3] відзначають, що ефектив
на самопрезентація, ініціативність, фіксація на перших враженнях у процесі про
фесійного та неформального спілкування зі студентами і колегами повинні стати 
невід’ємною частиною професійної діяльності фахівця освітньої галузі.

У вивченні психометричних характеристик опитувальника використовувався 
як експлораторний (розвідувальний), так і конфірматорний (той, що підтверджує) 
факторний аналіз. Розвідувальний факторний аналіз здійснюється при дослідженні 
схованої факторної структури без припущення про число факторів та їхніх наван
тажень. Конфірматорний призначається для перевірки гіпотез про число факторів 
і їхніх навантажень. психометричний аналіз опитувальника було розпочато з екс
плораторного факторного аналізу, метою якого було встановити, скільки вимірів 
має факторна модель відповідей на опитувальник і, відповідно, скільки шкал пови
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нен містити у собі створений опитувальник. придатність кореляційної матриці до 
експлораторного факторного аналізу оцінювалась за допомогою міри вибіркової 
адекватності — індексу КайзераМейераолкіна та критерію сферичності Барт
лета [17]. Експлораторний факторний аналіз здійснювався методом максимальної 
правдоподібності, кількість факторів визначалась за допомогою двох критеріїв: 
критерію Кайзера [12] та критерію каменистого осипу [10].

як свідчить індекс КайзераМейераолкіна та критерій сферичності Бартлета 
факторна матриця була придатною для подальшого експлораторного факторного 
аналізу (КМо = 0,780; χ2 = 986,337, df = 6, p < 0,001).

За критерієм каменистого осипу адекватним вважалось виділення одного фак
тору у даному опитувальнику, тоді як за критерієм Кайзера — трьох факторів.

За допомогою процедури promax виявлені фактори трифакторної моделі були 
піддані обертанню. Накопичена частка дисперсії при розрахунку початкових влас
них значень складає 65,262%, при розрахунку навантажень після факторного ана
лізу й обертання — 55,162%.

В процесі конфірматорного факторного аналізу оцінювалась відповідність мо
делей емпіричним даним (далі просто відповідність) за допомогою абсолютних 
індексів χ2/df, RMSEA (англ. Root Mean Square Error of Approximation — середньо
квадратична похибка оцінки) та RMR (англ. Root Mean Square Residual — корінь 
середньоквадратичного залишка). Значення цього показника <2 [9], або <3 [13] 
вважається ознакою доброї відповідності. Значення RMSEA менше 0,08 розгля
даються, як показник посередньої відповідності, менше 0,05 — доброї, і менше 
0,01 — відмінної [14]. для RMR значення чим менше, тим краще, якщо RMR = 0, 
то модель вважається такою, що характеризується ідеальною відповідністю емпі
ричним даним [16].

додатково використовувались відносні індекси відповідності GFі (англ. 
Goodnessoffit index — індекс відповідності), іFI (англ. Incremental fit index — 
інкрементний індекс відповідності) і CFI (англ. Comparative Fit Index — порів
няльний індекс відповідності), величина яких менш залежить від розміру вибірки 
і кількості ступенів свободи. Критичні значення цих індексів для прийняття моде
лей становлять в усіх випадках ≥0,95 [16].

Уявлення про експлораторне факторне відображення одномірної структури 
конструкту самопрезентації викладача соціогуманітарного профілю наочно дає 
матриця факторних навантажень, відсортованих за абсолютними значеннями. Всі 
факторні навантаження були позитивними за знаком, тобто вони напряму відбива
ли різні сторони єдиного конструкту. Найбільші навантаження на єдиний фактор 
(і відповідно свої внески у нього) мали наступні пункти опитувальника, а саме: 
пункт 4 — «Я вмію коригувати процес спілкування і керувати ним» — та пункт 
3 — «Я можу створити необхідний психологічний клімат». Найменше факторне 
навантаження на перший з усіх пунктів опитувальника мав пункт 9 — «Я дуже 
уважно слідкую за співрозмовником в процесі спілкування». Але внесок цього 
пункту у єдиний фактор також можна вважати значущим, адже згідно дж. хейру 
зі співавторами [11] навантаження більші ніж ±0,30 вважаються такими, що відпо
відають мінімальному рівню придатності.

отже, для оцінки за допомогою конфірматорного факторного аналізу того, 
наскільки однофакторна модель відповідає емпіричним даним, варто використо
вувати всі без виключення десять пунктів опитувальника. для конфірматорного 
факторного аналізу використовувався метод найбільшої правдоподібності. індек
си відповідності, розраховані для однофакторної початкової моделі, свідчать про 
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її слабку відповідність емпіричним даним. На це вказують дані із таблиці 1, де 
наведені індекси відповідності для моделей з різною кількістю факторів. Таким 
чином, однофакторна модель опитувальника самопрезентації потребує подальшої 
модифікації. На шлях такої модифікації вказують модифікаційні індекси, які свід
чать про необхідність зазначити на структурній моделі кореляції між залишковими 
дисперсіями деяких пунктів опитувальника самопрезентації викладача.

Таблиця 1
Індекси відповідності для факторних моделей опитувальника 

самопрезентації викладача
№ 1 2 3 4

Модель 1-факторна 
початкова

1-факторна 
модифікована

3-факторна 
початкова

3-факторна 
модифікована

χ2/df 8,706 2,931 7,818 5,424

RMSEA 0,176 0,080 0,165 0,133

RMR 0,191 0,101 0,173 0,127

GFI 0,814 0,946 0,845 0,905

IFI 0,721 0,945 0,775 0,878

CFI 0,718 0,945 0,772 0,875

Розглядаючи структурну факторну модель для конфірматорного аналізу ви
кладача, яка побудована з урахуванням кореляцій між залишковими дисперсія
ми деяких пунктів опитувальника, можна відзначити наступні тенденції (рис. 1). 
поперше, змінились факторні навантаження деяких пунктів — як підвищилися 
(наприклад, пункти 1 — «Я добре вмію аналізувати ситуацію спілкування» — 
та 4 — «Я вмію коригувати процес спілкування і керувати ним»), так і знизили
ся (наприклад, пункти 2 — «Я здатний (-а) встановлювати психологічний кон-
такт зі співрозмовником» — та 10 — «Я вмію створювати необхідне враження 
при спілкуванні»). подруге, остаточні дисперсії деяких пунктів виявилися тісно 
пов’язаними одне з одним (наприклад, пунктів 2 — «Я здатний (-а) встановлю-
вати психологічний контакт зі співрозмовником» — та 3 — «я можу створити 
необхідний психологічний клімат» — позитивно, а пунктів 1 — «Я добре вмію ана-
лізувати ситуацію спілкування» — та 4 — «Я вмію коригувати процес спілкування 
і керувати ним» — негативно). потретє, і це є головним, індекси відповідності 
для цієї факторної моделі опитувальника вказували на відповідність даної моделі 
емпіричним даним.

отже, використовуючи наведену матрицю і враховуючи приналежність кожно
го пункту опитувальника самопрезентації викладача, можливо побудувати шля
хову діаграму для трифакторної моделі та проаналізувати її засобами факторного 
аналізу.

Варто зауважити, що латентні фактори між собою зв’язані позитивними та 
сильними кореляційними зв’язками. Тобто конструкти, які вони виявляють, є дуже 
тісно пов’язаними. Не виключено, що вони відбивають лише певні аспекти за
гального конструкту — самопрезентації. це ставить під сумнів необхідність саме 
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трифакторної моделі, адже тісний зв’язок трьох латентних факторів може бути 
запропонований у вигляді єдиного фактору. слід також зазначити, що початкова 
трифакторна модель характеризувалась низьким рівнем відповідності емпіричним 
даним. Таким чином, для початкової трифакторної моделі також була потрібна мо
дифікація, метою якої було б підвищення її рівня відповідності емпіричним даним.

Рис. 1. Конфірматорний факторний аналіз для опитувальника самопрезентації викладача. 
Однофакторна модифікована модель

Примітка: нулі перед комами не наводяться; цифри над прямокутниками вказують на 
коефіцієнт детермінації; змінні з індексом е описують залишкову дисперсію

Модифікація проводилась наступним шляхом — за допомогою модифікаційних 
індексів до моделі вводились кореляції між залишковими дисперсіями окремих 
пунктів, які сприяли поліпшенню індексів відповідності. причому за правилами 
конфірматорного факторного аналізу кореляції можливо вводити лише між залиш
ковими дисперсіями пунктів, які об’єднує загальний фактор, і заборонено вводити 
між залишковими дисперсіями пунктами, які входять до різних факторів. Трифак
торна модифікована модель конфірматорного факторного аналізу для опитуваль
ника самопрезентації викладача наведена на рисунку 2.

Таблиця 1 вказує, що й модифікована трифакторна модель конфірматорного 
факторного аналізу опитувальника самопрезентації викладача не відповідає ем
піричним даним. Таким чином, з усіх моделей найбільш адекватною емпіричним 
даним є модифікована однофакторна модель. Відповідно на основі цієї моделі 
опитувальник розглядався як суцільна одновимірна шкала, що складалася з усіх 
десяти пунктів.
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Рис. 2. Конфірматорний факторний аналіз для опитувальника самопрезентації викладача. 
Трифакторна модифікована модель

Примітка: нулі перед комами не наводяться; цифри над прямокутниками вказують на 
коефіцієнт детермінації; змінні з індексом е описують залишкову дисперсію

Таким чином, оптимальний склад опитувальника становить 10 пунктів, які були 
сформульовані при його створенні. проведення експлораторного та конфірматор
ного факторного аналізів показало високу конструктну валідність нашого опиту
вальника, як інструменту для дослідження самопрезентації викладачів соціогума
нітарного профілю.
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ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПРОСНИКА 
САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СОЦИОГУМАНИТАРНОГО 
ПРОФИЛЯ

Резюме
статья посвящена проблеме психометрического анализа опросника самопрезентации 
преподавателей социогуманитарного профиля. В данной статье приводится сам опро
сник с описанием и разъяснением утверждений, составляющих его шкалу, результатов 
психометрического анализа и стандартизации.
Ключевые слова: самопрезентация, структурно — функциональная модель, опросник, 
преподаватель социогуманитарного профиля.
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PSYCHOMETRIC ANALYSIS QUESTIONNAIRE SELF TEACHER SOCIO 
PROFILE

Abstract
The article deals with analysis of psychometric questionnaire selfpresentation of modern 
social profile teachers. This article provides itself questionnaire describing and explaining the 
statements that constitute its scale, the results of psychometric analysis and standardization. 
We consider in detail the items of the questionnaire of teacher selfpresentation. In the study 
of psychometric characteristics of the questionnaire was used as explanatory and confirmation 
factor analysis. For confirmation factor analysis method is used for plausibility. Considering 
the structural factor model for the analysis of confirmation factor teacher that is built on 
the basis of correlation between residual variances of some items of the questionnaire were 
identified key trends. For the initial triple factors model also needed updating, the purpose of 
which was to improve its level of compliance with the empirical data. The modification was 
done in the following way — using modification indices introduced to model the correlation 
between the residual variances of individual items that improved the indexes match. The 
optimum composition of the questionnaire is 10 items that were formulated during its creation. 
Holding explanatory and confirmation factor analysis showed high constructive validity of 
our questionnaire as a tool for study of selfpresentation teachers of modern social profile.
Keywords: selfpresentation, structuralfunctional model, a questionnaire, a teacher of 
Modern Social Profile.
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КАТЕГОРИЯ АДАПТИВНОСТИ В ПОНИМАНИИ ФЕНОМЕНА 
ПЕРФЕКЦИОНИЗМА ЛИЧНОСТИ

В статье проводится анализ исследования адаптивности личности. перфекционизм 
личности как явление современной жизни может быть связан не только с дезадаптаци
ей, но и с нормальным адаптивным существованием. именно адаптивность является, 
согласно автору, определяющей категорией в изучении феномена перфекционизма лич
ности.

Ключевые слова: личность, перфекционизм, адаптивность, адаптация, дезадаптация.

Постановка проблемы
В современном мире растет значимость перфекционизма (от лат. perfectio — 

совершенство) в контексте разработки представлений об изменяющейся личнос
ти в изменяющемся обществе и привлекает интерес психологической науки как 
амбивалентный феномен. дискуссионным остается психологическое по нимание 
данного конструкта, поскольку до сих пор идут споры относительно амбивалент
ной природы перфекционизма, допускающей не только патоло гические, но и 
нормальные тенденции личности. Амбивалентность данного феномена, по мне
нию многих авторов, определяет адаптивность личности.

Анализ последних исследований и публикаций
Адаптивность в большинстве научных концепций рассматривается как свой

ство органических и неорганических систем, определяющее успешность их при
способления к окружающей среде. Разработке данного вопроса посвящено доста
точное количество научных работ, однако проблема формирования адаптивности 
личности является до конца неразрешенной.

Анализ научной литературы демонстрирует разные подходы к изучению фе
номена адаптивности. отчасти это связано с тем, что данное понятие является 
производным от родственных ему категорий «адаптация» и «социальная адапта
ция», интерес к которым прослеживается не только со стороны представителей 
гуманитарных наук: социологов, культурологов, философов, психологов, педа
гогов, принадлежащих к самым разным школам и направлениям, но и ученых 
естественнонаучных и технических направлений. проблема адаптивности как 
свойства органических систем раскрывается в рамках трех основных направлений: 
естественнонаучного (п. К. Анохин, P. M. Баевский, К. Бернар, В. Ю. Верещагин, 
и. п. павлов, В. п. Казначеев, C. B. Казначеев, Ф. З. Меерсон, В. и. Медведев, 
А. Ж. Юрковец и др.), психологического (Б. г. Ананьев, В. Н. Кругликов, P. C. Не
мов, A. B. петровский, A. M. столяренко, C. л. Рубинштейн, К. о. сантросян, 
М. г. ярошевский и др.), философского(H. A. Агаджанян, Р. Акофф, с. Н. грин
ченко, и. В. Крайнюченко, о. с. Разумовский, В. п. скулачев, Ю. А. Урманцев, 
Ф. Эмерли и др.).

© Кононенко О. И., 2013
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В указанных подходах выделяются две тенденции изучения адаптивности: 
эволюционная и индивидуальноличностная. имеющиеся научные разработки в 
рамках эволюционного подхода можно отнести к трем основным группам. пер
вая связана с рассмотрением адаптивности как условия, обеспечивающего адап
тацию и способность системы к адаптации; при этом адаптация понимается как 
процесс приспособления системы к определенным условиям окружающей среды 
(Р. Акофф, Н. В. Андреенкова, В. грант, л. В. Корель, В. п. Кузьмин, В. А. Мар
ков, Т. парсонс и др.). Ко второй группе относятся исследования, посвященные 
анализу адаптивности как внутреннего потенциала системы, обуславливающей ее 
развитие (H. A. Агаджанян, A. B. Жирмунский, В. и. Кузьмин, о. с. Разумовский, 
В. п. скулачев и др.). В третьей группе обсуждаются вопросы, связанные с ин
терпретацией адаптивности как принципа построения объектовсистем: культуры, 
политики, экономики, организаций, образования и т. д. (и. п. Богомолов, M. JI  Зу
ева, Н. п. Капустин, A. A. Реан, М. В. сорокина, и. п. Третьяков, Е. В. хохлов, 
Е. я. ямбург и др.).

Целью данной статьи является анализ исследований адаптивности личности 
и теоретическое обоснование использования данной категории в исследовании фе
номена перфекционизма личности.

Изложение основного материала исследования. Все большее внима
ние специалистов различного профиля привлекает проблематика, связанная с 
адаптационными ресурсами человека как субъекта деятельности, общения и по
знания. Зародившись в лоне естественнонаучного знания — биологии, в рамках 
которой достаточно давно предпринимались попытки изучения процессов вза
имодействия организма и окружающей среды, проблема адаптации расширилась 
до области гуманитарных и социальных наук, обогатившись при этом их идеями, 
приобрела новое содержание и значение.

Адаптивность — в самом широком смысле — характеризуется соответствием 
результата деятельности индивида принятой им цели. Неадаптивность — расхож
дением, а точнее — противоположностью результата деятельности индивида её 
цели. следовательно, речь идет не только об избыточном действовании (надситуа
тивность в широком смысле), но и о существовании конфронтационных отношений 
между запланированным и достигнутым. основной вопрос касается возможности 
намеренных предпочтений неадаптивной стратегии действования адаптивной.

В первом случае (адаптивная стратегия) имеются в виду такие действия, 
которые базируются на прогнозе соответствия между целью и ожидаемым резуль
татом осуществления этого действия. Во втором случае (неадаптивная стратегия) в 
качестве условия предпочтения будущего действия выступает прогноз возможного 
несоответствия, вплоть до противоположности, между исходной целью и будущим 
результатом данного действия [2].

За последние 15—20 лет слово «неадаптивность» приобрело особое значение и 
звучание. Если прежде оно воспринималось под углом зрения болезненных откло
нений от некоей нормы, то теперь оно, как заключающее в себе и позитивный 
смысл, ассоциируется с активной позицией человека в жизни. постановка такого 
смыслового акцента все же недостаточна для понимания «неадаптивности», а по
яснить её значение (и значение противоположного термина — «адаптивность»), 
как выясняется, непросто. понятию «адаптация», например, посвящена обширная 
литература (опыт обобщения ее содержится в коллективной монографии «Фило
софские проблемы теории адаптации» под ред. г. и. царегородцева, М., 1975), но 
обобщенного представления об адаптивностинеадаптивности мы там не находим. 
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Наиболее четкая разработка этого вопроса встречается у г. Акоффа и Ф. Эммери, 
но трактовка «адаптивности» индивида сводится к компенсаторному повышению 
эффективности системы, что сужает значение этого термина.

с позиции индивидуальноличностного подхода адаптивность интерпретирует
ся и как личностное свойство, определяющее способность человека к адаптации, 
и как уровень его приспособленности к данной среде (в результате этого, поня
тием адаптивности нередко заменяют понятие адаптированности, которое отра
жает результативность процесса адаптации). сторонниками данного направления 
являются г. Н. Александров, Б. г. Ананьев, и. А. Аршавский, и. В. давыдовский, 
В. Н. Кругликов, A. B. петровский, A. M. столяренко, М. г. ярошевский и др.

На категориальном уровне анализа «адаптивностьнеадаптивность», как нам 
представляется, могут быть раскрыты как тенденции функционирования целеу
стремленной системы, определяющиеся соответствиемнесоответствием между ее 
целями и достигаемыми результатами. Адаптивность выражается в согласовании 
целей и результатов ее функционирования. идея адаптивности (или иначе «со
образности», «сообразуемости» целей и результатов активности) составляет, как 
показывает анализ, фундаментальную предпосылку разработки основных направ
лений эмпирической психологии личности.

индивиду приписывается изначальное стремление к «внутренней цели», в со
ответствии с которой приводятся все без исключения проявления его активности. 
по существу речь идет об изначальной адаптивной направленности любых психи
ческих процессов и поведенческих актов. понятия «адаптивность», «адаптивная 
направленность» и т. п. трактуются здесь в предельно широком смысле. имеются 
в виду не только процессы приспособления индивида к природной среде (решаю
щие задачу сохранения телесной целостности, выживания, нормального функцио
нирования и т. д.), но и процессы адаптации к социальной среде в виде выполнения 
предъявляемых со стороны общества требований, ожиданий, норм, соблюдение 
которых гарантирует «полноценность» субъекта как члена общества. говоря об 
адаптации, А. В. петровский имеет в виду также и процессы «самоприспособле
ния«: саморегуляцию, подчинение высших интересов низшим и т. п. Наконец, что 
особенно важно подчеркнуть, речь идет не только о процессах, которые ведут к 
подчинению среды исходным интересам субъекта. В последнем случае адаптация 
есть реализация его фиксированных предметных ориентаций: удовлетворение по
требности, инициировавшей поведение, достижение поставленной цели, решение 
исходной задачи и т. д. [2].

приспосабливает ли индивид себя к миру или подчиняет мир исходным своим 
интересам — в любом случае он отстаивает себя перед миром в тех своих про
явлениях, которые в нем уже были и есть и которые постепенно обнаруживаются, 
образуя базис многообразных явлений активности человека. Таким образом, под 
адаптацией понимается тенденция субъекта к реализации и воспроизведению в дея
тельности уже имеющихся у него стремлений, направленность на осуществление 
таких действий, целесообразность которых была подтверждена предшествующим 
опытом (индивидуальным или родовым) [2].

А значит, что «неадаптивность» превращается в нормативную черту деятель
ности «подвижников духа«. Тем самым утверждается иной уровень адаптивности: 
«быть неадаптивным» выступает как условие адаптированности человека к дан
ным видам деятельности, в частности, его признания соответствующей социаль
ной группой. Кроме того, созидание в этих областях человеческой жизни — под
линный источник наслаждения. поэтому вовлеченность человека в творчество не 
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может быть однозначно описана или оценена как «неадаптивная«. по сравнению с 
задачей поддержания биологической нормы функционирования (выживания), че
ловек, творя, действует «неадаптивно», однако часто это вполне адаптивная актив
ность, если иметь в виду равнение на нормы, задаваемые сообществом, к которому 
он принадлежит [2].

А. А. Реан понимает адаптивность как готовность смело и открыто встречать 
жизненные проблемы, справляться с ними, не упрощая их, а проявляя творческую 
адаптацию к новизне сложившейся ситуации. А следовательно, личностный рост 
основывается на интерперсональной динамичности и межличностной творческой 
адаптивности, что может выступить личностной основой и побудительной силой 
успешного профессионального развития [3].

В свою очередь А. А. Налчаджян считает, что под адаптивностью поведения 
следует пони мать не что иное, как адаптивность личности, а последняя обеспе
чивается защитными и незащитными адаптивными механизмами и их комплек
сами. Если это так, то вряд ли правильно утвержде ние, будто «свойства и спо
собности» личности, обеспечивающие адаптивность ее поведения социальным 
ситуациям, в психологии еще не стали предметом изучения. Многие из этих свойств 
и меха низмов изучены с различной степенью глубины. однако, они до сих пор еще 
не были объединены с помощью теоретических принципов, в рамках целостной 
теории социальнопсихологической адаптации личности и групп [1].

М. В  остовцевой было введено понятие «социальная адаптация», которая по
нимается автором как специфически человеческая форма приспособления к окру
жающей действительности, обусловленная способностью людей к сознательной, 
творческой преобразующей деятельности. Благодаря этой способности проис
ходит развитие человека не только на основе усвоения им уже имеющегося со
циального опыта, но и активного его преобразования. данное обстоятельство 
порождает противоречие в отношениях индивидуума с социумом, возникающее 
между особенностями, потребностями, интересами конкретной личности и осо
бенностями, нормами, правилами данной социальной среды. В деятельностном 
разрешении этого противоречия осуществляется самореализация, самостановле
ние человека как уникальной личности. В связи с этим появляется необходимость 
в выделении особого вида адаптивности социальной адаптивности, рассмотрении 
ее как деятельностного отношения личности и общества, разрешающего проти
воречия в процессе их бытия. понимание социальной адаптивности именно как 
специфически деятельностного отношения обусловлено тем, что формирование 
и развитие ресурсов личности (психологических, физиологических, социальных 
и т.д., которые, по мнению многих исследователей, и есть адаптивность), опреде
ляющих ее возможности не только в освоении окружающей действительности, но 
и способности к самореализации, самостановлению в данной социальной среде, 
возможно только в процессе различных видов взаимодействия человека с миром, 
в том числе, в процессе социализации. В результате социальной адаптивности, 
формирование которой будет основано на способностях человека к предметно
преобразовательной, творческой деятельности, его направленности на активное 
разрешение противоречий, возникающих в процессе социализации, будут форми
роваться и развиваться наиболее значимые и ценные качества личности как субъ
екта и объекта общественных отношений.

Адаптивность можно рассматривать как отношение между различными объ
ектами и субъектами социальной и природной реальности: «личностьприродная 
среда», «обществоприродная среда» и т.д. данное положение требует отдельной 
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разработки и представляет собой проблему, определяющую перспективы развития 
настоящего исследования.

Формирование социальной адаптивности способствует согласованию ценност
ной картины мира личности с культурным содержанием жизни самого общества, 
что делает возможным его обогащение, конкретизацию, совершенствование. сле
дует отметить, что процесс социокультурной адаптации включает множество дру
гих аспектов, требующих дальнейшего социальнофилософского осмысления в 
других исследованиях.

На основании того, что отношения между личностью и обществом, как и между 
любыми другими самоуправляемыми системами, основаны на активном отображе
нии значимых для них внутренних и внешних информационных параметров, по
стоянной переработке поступающей информации, был выделен информационный 
подход к социальной деятельности и социальной адаптации личности. получение 
информации о социальной действительности, ее оценка, передача и хранение, 
приводят к созданию определенной картины социальноинформационного мира 
как формы, в которой функционирует общественное и индивидуальное сознание, 
реорганизуя действительность, и обеспечивая практическое приспособление че
ловека к обществу. Формирование социальной адаптивности в данном контексте 
обеспечивает регуляцию активности субъекта в познании, детерминированную 
его потребностями, интересами, целью решаемых задач, уже выработанными 
общественными информационными каналами и другими средствами воздействия. 
социальная адаптивность разрешает противоречие между потребностями лич
ности в получении адаптивноценной информации, позволяющей вырабатывать 
адекватные данной ситуации адаптивные стратегии ее усвоения, и недостаточно 
развитыми формами и средствами ее представления в обществе [4].

Выводы. Таким образом, перфекционизм личности как явление современ
ной жизни может быть связан не только с дезадаптацией, но и с нормальным 
адаптивным существованием, когда человек получает позитивный настрой от 
усердной работы и её блестящих результатов, стремится к самосовершенствова
нию и в результате достигает заслуженного успеха. сегодня ценятся профессио
нализм, интеллект, прагматизм, благосостояние. современный мир делает ставку 
на успешных, целеустремленных людей, знающих, что им нужно от этой жизни, и 
умеющих достигать высот. Таким людям присущи нормальные, здоровые перфек
ционистские черты, но они вовсе не страдают патологическим перфекционизмом. 
люди редко пытаются избавиться от перфекционизма, если он работает в их поль
зу. сложности начинаются именно тогда, когда это качество начинает создавать им 
проблемы.
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КАТЕГОРІЯ АДАПТИВНОСТІ У РОЗУМІННІ ФЕНОМЕНА 
ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ ОСОБИСТОСТІ

Резюме
У статті проводиться аналіз дослідження адаптивності особистості. перфекціонізм 
особистості як явище сучасного життя може бути пов’язаний не тільки з дезадаптацією, 
але і з нормальним адаптивним існуванням. саме адаптивність є, згідно з автором, виз
начальною категорією у вивченні феномену перфекціонізму особистості.
Ключові слова: особистість, перфекціонізм, адаптивність, адаптація, дезадаптація.
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THE CATEGORY OF ADAPTABILITY IN UNDERSTANDING 
THE  PHENOMENON OF PERFECTIONISM PERSONALITY

Abstract
The article analyzes the adaptability of individual studies. Perfectionism of personality as 
a phenomenon of modern life which can be associated not only with maladjustment, but 
also with normal adaptive existence. It is adaptable according to the author defines the 
determinative categories in the study of the phenomenon of personality.  Adaptability in most 
scientific concepts is considered as property of organic and inorganic systems, determines the 
success of their adaptation to the environment. The development of this issue is devoted to a 
sufficient number of scientific works, but the problem is the formation of adaptability of the 
person until the end unresolved yet. The purpose of this article is to analyze the adaptability 
of the person’s research and theoretical justification for the use of this category in the study 
of the phenomenon of personality. Perfectionism of personality as a phenomenon of modern 
life can be associated not only with maladjustment, but also with normal adaptive existence. 
When a person receives a positive attitude from the hard work and excellent results, tends 
to selfimprovement and as a result achieves welldeserved success. Today appreciated the 
professionalism, intelligence, pragmatism, welfare. The modern world relies on the successful, 
selfmotivated people who know what they want from this life, and able to reach the heights.
Keywords: personality, perfectionism, adaptability, adaptation, maladjustment.
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ЩОДО РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ 
СЕНСОМОТОРНОЇ СФЕРИ ПСИХІКИ

стаття присвячена виділенню та аналізу провідних теоретикометодологічних основ 
щодо проблеми розвитку психологічних особливостей сенсомоторної сфери психіки в 
цілісному процесі становлення особистості на різних етапах її онтогенезу.

Ключові слова: психомоторна діяльність, сенсомоторна сфера психіки, сенсомотор
ний та моторний компоненти, сенсомоторні дії.

Постановка проблеми. Розвиток вищих психічних функцій, складна організа
ція всього психічного життя людини, яка має у своїй основі базові психічні функ
ції, пов’язані з безпосереднім відображенням сигналів, що надходять із зовніш
нього світу.

дослідження і. М. сеченова, і. п. павлова, Н. А. Бернштейна, п. К. Анохіна, 
А. Р. лурія, Е. Н. соколова довели, що будьяка довільна дія людини здійснюється 
складною функціональною системою, представленою у вигляді «багатоетапного» 
нервового зв’язку центрів кори головного мозку [1].

одним з найбільш істотних утворень, що забезпечують базову інтегративну 
психічну діяльність, є сенсомоторна сфера психіки [3].

сенсомоторіка (від лат. Sensus — почуття, відчуття + motor — двигун) пред
ставляє собою систему взаємодії сенсорних і моторних компонентів рухових дій 
[7]. На підставі сенсорної інформації, що надходить від аналізаторів, здійснюють
ся запуск, регулювання, контроль і корекція рухів. Разом з тим, сам процес ви
конання рухів пов’язаний з уточненням, зміною та виникненням нової сенсорної 
інформації. Загальною структурною схемою організації сенсомоторних процесів є 
рефлекторне кільце.

Метою статті було дослідити провідні теоретичні онови психологічних осо
бливостей сенсомоторної сфери психіки в цілісному процесі становлення особис
тості на різних етапах її онтогенезу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На інтегративний характер цієї сис
теми вказував у своїх роботах і. М. сєченов, кажучи про те, що до всіх відчуттів 
додається і м’язове почуття. Вивчаючи біоелектричну активність мозку, вчений 
з’ясував, що будьякий вплив — зоровий, звуковий, дотиковий обов’язково ви
кликає підвищення збудливості рухової області кори головного мозку. і. М. сече
нов пропонував реєструвати стан психіки, досліджуючи моторику. На його думку, 
будьяке відчуття, будьяка тенденція, пов’язана з цим відчуттям, що відповідає 
групам м’язів підсумовує певне напруження енергії для необхідного здійснення 
відповідного руху.

дослідження і. А. Бренштейна з фізіології рухів показали складну ієрархічну 
систему організації рухових функцій. Формування «рухового акта, є на кожному 
етапі психомоторної діяльності... для кожного рухового акта, потенційно доступ
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ного людині, в його центральній нервовій системі є адекватний рівень побудови, 
здатний реалізувати сенсорні корекції цього акта, відповідні його смисловій сут
ності. чим складніше рух, тим більше і різноманітніше необхідно для його вико
нання сенсомоторної корекції» [3].

Таким чином, інтегративний зв’язок сенсомоторного та моторного компонентів 
у різних сенсомоторних процесах можна умовно представити у вигляді взаємодії 
основних психічних актів:

• сенсорний етап реакції (процес сприйняття сенсорної інформації базовими 
рецепторами);

• центральний етап реакції (складні процеси центральної нервової системи, 
пов’язані з переробкою прийнятої інформації, її диференціації та оцінки);

• моторний етап реакції (процеси, які визначають початок та хід рухів);
• сенсорна корекція рухів (на рівні зворотнього зв’язку).
як відмічають дослідники (л. п. гримак, Н. Н. данілова, А. л. Крилова), у 

взаємозв’язку від складності центрального етапу сенсомоторної дії розрізняють так 
звані прості та складні сенсомоторні реакції. проста сенсомоторона реакція є най
більш швидкою відповіддю простим поодиноким рухам на раптово з’являючийся, 
раніше відомий сигнал. ця реакція оцінюється за часом, у якому розрізняють ла
тентний (скритий) час реакції (тобто, час від моменту прояву подразника, до якого 
притягнута увага, до початку відповідного руху) і час рухової реакції (Н. Н. дані
лова, А. л. Крилова) [5]. Усі інші сенсомоторні реакції називаються складними. 
У психологічній структурі складної реакції завжди можна виділити наступні еле
менти: увага — якщо вона у реагуючого буде чимось відволікатись, реакція взагалі 
може залишатися незакінченою; пам’ять — для вибору правильної дії необхідно 
пам’ятати, між чим треба вибирати; мислення — хоча б в його простіших формах, 
а іноді, й у складніших; емоції — більш або менш сильно прикрашаючи реакцію; 
вольове зусилля — відсутність якого гальмує реакцію.

складні реакції протікають значно повільніше, ніж прості, через перероб
ку сприйнятого. Тому, якщо відняти час простої реакції у того, хто навчається, 
час його складної реакції, то можна приблизно уявити собі час, який затрачено 
їм на переробку інформації. час не тільки складної, але й простої реакції змень
шується під впливом роботи та зростає при втомлені. Б. М. Теплов, розглядаючи 
індивідуальнотипологічні особливості протікання сенсомоторних реакцій, вста
новив, що частіше реакція демонструє високу індивідуальну стабільність і інди
відуальну мінливість, яка характеризується як стійкий показник індивідуальних 
відмінностей. Він вважав, що час і темп сенсомоторних реакцій є чутливим інди
катором нейродинамічних і типологічних особливостей вищої нервової діяльності 
людини. «переробка» рухових умовних реакцій, про легкість яких можна судити 
при зміні, в ході переробки часу реакції і ряду інших параметрів, що є, на думку 
автора, одним з найбільш поширених прийомів діагностики рухливості нервових 
процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Є. і. Бойко намагався відповісти на 
одне з центральних питань, пов’язаних з вивченням часу сенсомоторних реакцій, 
як оцінки діяльності людини, — на те, що саме вимірюється в дослідженні часу 
реакції, чим воно заповнено, або ще конкретніше, які психічні процеси розгорта
ються в часі між початком сигналу до реакції і відповідним рухом досліджуваної 
особистості. На думку В. і. Бондаря, час реакції характеризує рівень збудливості 
відповідної сенсомоторної ланки, швидкість і якість обробки інформації. латент
ний період часу реагування, заповнений активним сприйняттям інформації, що по
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ступає в мозок, доцільною переробкою її та побудову відповідних рухів. при цьо
му відбувається взаємодія висхідного потоку збуджень з зустрічними керуючими 
імпульсами словесних відділів кори, які можуть вибірково підсилювати або при
душувати роботу всіх включених у справу нервових структур. дана характеристи
ка є одним з найзручніших показників при вивченні динаміки нервових процесів. 
Автори спираючись на зарубіжні та вітчизняні дослідження відзначають підпоряд
кованість (схильність контролю) швидкості реакції другої сигнальної системи, що 
дозволило говорити про два основні компоненти, які беруть участь у підготовці до 
реакції. перший компонент — першосигнальний, полягає у виробленні умовно
го рефлексу на час, інший компонент — другосигнальний, проявляється звіті про 
його вироблення [2].

Таким чином, ще однією ланкою, інтегрованою у роботу сенсомоторної сфери, 
є друга сигнальна система і, перш за все, — мова, як найважливіший стимул, що 
спонукає дію.

психологічні дослідження сенсомоторики, спрямовані на вивчення характеру 
сенсорних і моторних процесів при виконанні суб’єктом будьякої діяльності, на
дають цікаві дані про особливості розвитку цієї сфери на різних етапах онтогенезу.

Так, л. с. Виготський, аналізуючи експериментальні дослідження, присвячені 
питанням співвідношення сенсорних і моторних процесів, підкреслював склад
ність і неоднорідність зв’язків між ними: в різні періоди розвитку взаємозв’язок 
між сенсорикою і моторикою має різний рівень цілісності структури. посилаючись 
на досвід А. Р. лурія, л. с. Виготський підкреслює роль афективних процесів в 
синтезі або відокремленні сенсорних і моторних актів: «коли процес повертається 
до афективної форми, відновлюється безпосередній зв’язок моторних і сенсорних 
імпульсів». особливо яскраво ця тенденція проявляється у дітей раннього віку [1].

Участі моторних ланок в сенсорному сприйнятті була присвячена «гіпотеза мо
торного уподобання», висунута А. Н. леонтьєвим. Вона полягає в тому, що ядром 
механізму чуттєвого відображення є уподобання динаміки процесів в рецептуаль
ній системі властивостями зовнішнього впливу на неї. для дотику це означає, що 
механізм сприйняття полягає в тому, що рух руки відтворює контур «обводиться» 
поглядом і т.п. чим точніше рух рецептора (або відповідних йому «моторних ла
нок»), що відтворює форму зовнішнього об’єкта, тим точніше цей об’єкт сприй
мається [6].

Взаємодія сенсомоторних відчуттів стосується процесів їх виникнення. Відчут
тя як психічне явище при відсутності відповідної реакції або при її неадекватності 
неможливо. це вказує на необхідність зв’язку між нервами зорового, слухового 
та інших аналізаторів з рухами. М’язоворухова, тобто кінестетична (від грец. 
кineo — рухаюся і aesthesis — відчуття) чутливість є складним компонентом також 
і просторового орієнтування; вона дає можливість «виміряти» предмет, викорис
товуючи частини свого тіла і служить механізмом зв’язку між аналізаторами зо
внішнього і внутрішнього середовища при орієнтуванні в просторі. Кінестетична 
чутливість є базовою для формування міжсенсорних зв’язків: зороворухових в 
процесі просторового зору, слухомоторних і зоровомоторних при письмі, мовно
рухових при вимові, тактильнорухових в процесі взаємодії з навколишнім світом.

дрібна моторика є важливою складовою загальних моторних здібностей люди
ни. Її розвиток включено в процес формування кінестетикі тіла, рухових стереоти
пів, локомоції, ритміки. під терміном «дрібна моторика» розуміються високодифе
ренційовані точні рухи, як правило, невеликої амплітуди і сили. У соціалізованих 
рухах — це рухи пальців рук та органів артикуляційного апарату. саме у руховій 
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області кори головного мозку об’єднуються нервові імпульси з усіх органів чуття. 
отже, м’язові відчуття, що виникають при дії з предметами, посилюють всі інші 
відчуття і допомагають пов’язати їх в єдине ціле.

Будьяке відчуття є змішаним за своєю природою, тобто до нього завжди до
дається м’язове відчуття, яке сильніше порівняно з іншими. Тому, коли дитина 
сприймає предмет, отримує відповідні відчуття, в його мозку утворюється «мо
заїка порушених вогнищ», головними з яких будуть ті, які виникають у рухових 
проекціях м’язів рук, очей, шиї [4].

однак, точність сенсомоторної дії в значній мірі залежить від правильного 
(адекватного) сенсорного орієнтування. сенсорна реакція генетично обумовлена. 
суть її полягає в рефлекторному сприйнятті та реагуванні на подразник відділів 
головного і спинного мозку. Вона має природний характер і важко тренована, коли
вання меж сенсорного реагування на подразник у людей незначні. Тому порушен
ня в розвитку біологічних (фізіологічних) механізмів сенсорної сфери призводить 
до неповноцінності функціонування всіх сенсомоторних дій.

Найбільш складний і разом з тим, найбільш психологічно важливий процес і 
результат інтеграції сенсомоторних актів — це сенсомоторна координація. сен
сомоторна координація — взаємодія рецепторних і ефекторних механізмів, яка 
обумовлює узгодження в часі та просторі дії сенсомоторних і моторних систем, 
спрямованих на досягнення певного рухового ефекту.

Найпростіший вид сенсомоторної координації, що виявляється у дитини в пер
ші місяці життя — реакція стеження, націлена на утримання рухомого об’єкту в 
полі зору. На перших етапах освоєння рухового завдання, що вимагає сенсомо
торної координації, відзначається дикретність рухових відповідей, які надалі змі
нюються злиттям окремих рухових актів у координовану єдину рухову дію [5]. 
сенсомоторна координація формується поступово на основі досвіду і вправ, пред
ставляючи собою все більш складний сенсомоторний акт. Її якість (як і якість дії, 
в основі якої вона лежить) визначається кількома показниками: часом реакції на 
пусковий сигнал — від появи рухової задачі; точністю реагування — визначається 
як за кінцевим результатом, так і за кількістю і характером скоригованих рухів, що 
забезпечують координацію реагування (Н. А. Бернштейн) [3].

провідним параметром сенсомоторної координації є зоровомоторна і слухо
моторна координації. Їх формування найбільш активно здійснюються теж на ран
ніх етапах онтогенезу. досить стійкими ці види сенсомоторної координації стають 
лише близько 7 років, однак, регулююча функція самої системи в цьому віці спря
мована, переважно, не на процес дії, а на результат. У дошкільний період відбува
ється істотне вдосконалення здібностей на диференціацію м’язових відчуттів, за
вдяки чому дитина опановує скоординованими симетричними рухами (наприклад, 
рук), а перехресні рухи у неї ще продовжують викликати значні ускладнення. цим 
багато в чому пояснюються труднощі першокласників при оволодінні письмом у 
ході навчальної діяльності. У процесі навчання у дитини створюється концепту
альна модель руху, в якій інтегрується знання про виконання рухової задачі, засоби 
і способи її вирішення, і образ конкретної ситуації реалізації її руху. На основі цих 
елементів руху відбувається актуалізація вже відібраних рухових навичок, що ма
ють відношення до даного рухового завдання. Крім того відбувається налаштуван
ня системи сприйняття, і формується комплекс очікуваних аферентацій, за рахунок 
чого підвищується чутливість до певних елементів зовнішнього і внутрішнього 
середовища. [3, с. 145]. при засвоєнні «моторного поля» (Н. А. Бернштейн) в кон
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кретних умовах рішення рухової задачі відбувається співвіднесення цього рішення 
з ознаками ситуації.

для початку відпрацювання руху характерна підвищена чутливість руху до ню
ансів відчуттів, при поступовому поповненні моторної пам’яті. сприйняття руху 
на стадії автоматизації, стає більш узагальненим і згорнутим. На стадії тренуван
ня, яке слідує за стадією автоматизації, відбувається пов’язування елементів руху 
між собою і будується система їх актуальної координації. цей процес формування 
рухового навику завершується його стандартизацією, коли виконувана дія приймає 
постійну форму і стабілізацію, при якій рух набуває стійкість по відношенню до 
зовнішніх і внутрішніх перешкод [3, с. 145].

Висновки. Таким чином, характеризуючи віковий діапазон становлення ланок 
сенсомоторної координації можна констатувати, що особливо швидко динамічні 
стереотипи рухів виробляються і закріплюються між 7 і 10 роками, а до 12 років в 
нормі закінчується дозрівання рухового аналізатора. Відсутність зв’язку між зоро
вим аналізатором і рухом руки від народження, визначає види діяльності, що спри
яють поступовому формуванню і «налагодженню» цоьго зв’язку: змальовування і 
списування. Майже завжди затримка в розвитку координації зорового аналізатора 
і рух руки супроводжуються мінімальними мозковими дисфункціями. Уповільнен
ня темпу розвитку центральної нервової системи, в першу чергу вищих відділів 
кори головного мозку може бути викликане багатьма чинниками: інтоксикацією, 
порушенням або дефіцитом харчування, травмами центральної нервової системи 
в пренатальний, натальний і постнатальний період, генетичними чинниками і т.п. 
Будьякий з цих факторів, сповільнюючи індивідуальний розвиток, може бути при
чиною виникнення клінічних, психологічних і нейрофізичних змін функціонуван
ня мозоку, обумовлюючи порушення в роботі базових складових сенсомоторної та 
інших сфер психіки. складний характер міжаналізаторної взаємодії сенсомоторної 
сфери при різних варіантах дизонтогенеза може мати різні патологічні прояви.
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Abstract
The article describes and analyzes the theoretical and methodological foundations of 
psychological problems of sensorymotor features of mind in a holistic process of identity 
formation at different stages of its ontogenesis. It was determined that one of the most 
important entities that provide basic integrative mental activity is the formation of sensory
motor sphere of the psyche. The lack of connection between the visual analyzer and 
movement of the hand from birth, defines activities that contribute to the gradual formation 
and » adjustment» of this connection: repainting and rewriting. The delay in the development 
of coordination of the visual analyzer and hand movement is accompanied by minimal brain 
dysfunction. Slowing of the central nervous system development, especially the higher parts 
of the cerebral cortex can be caused by many factors. The complex nature of interanalizative 
interaction of sensorymotor spheres in different variants disontogenesis may have different 
pathological manifestations.
Keywords: psychomotor activity, sensomotor sphere of psychics, sensorymotor and motor 
components sensorymotor actions.
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ТІЛЕСНА САМОРЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА 
СТАНОВЛЕННЯ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ОСОБИСТОСТІ

В статті обговорюються результати дослідження тілесності і механізмів її впливу на 
розвиток опанувальної поведінки особистості, а саме: суб’єктивної значущості для 
індивіда його тілесної структури, поведінкових стратегій та механізмів подолання 
стресу, а також, діагностика захисних механізмів, які на рівні підсвідомості вплива
ють на формування копінгповедінки особистості та відношення особистості до свого 
внутрішнього «я». Кореляційний аналіз отриманих даних та порівняння результатів 
дослідження різних вікових груп респондентів на основі критерію UМанна Уїтні.

Ключові слова: копінг, опанування, конституційна репрезентація, тілесність, копінг
стратегії, копінгресурси, копінгмеханізми, самовідношення.

Тілесність як феномен давно привертає увагу вчених, але, на жаль, до теперіш
нього часу її вивчення велося в рамках природничонаукових дисциплін. У даній 
сфері наукова психологія значно відстає від практики, особливо помітний цей роз
рив в вітчизняній психології. Тілесність, як така, не була предметом вивчення на
укової психології, вчені, в основному це о. М. леонтьєв, К. К. платонов, с. л. Ру
бінштейн, зазвичай, займались вивченням ролі тілесного компонента в розвитку 
особистості [2, с. 352; 5, с. 25]. дослідження в галузі тілесного компоненту я не 
численні і більшою мірою носять теоретикоописовий характер (о. Е. газарова, 
Є. о. Клімов, о. Ш. Тхостов) [5, с. 287].

психологічне оволодіння важкими життєвими ситуаціями раніше не розгляда
лось як залежне від тілесної структури та її репрезентації в свідомості людини і 
як фактор психологічного зростання особистості, включаючи деякі практичні до
слідження (М. М. Бахтін, Б. с. Братусь, Р. Кочюнас, А. Маслоу, і. ялом) [1, с. 166; 
3 с. 106116; 4 с. 292]. саме це і зумовлює актуальність даного дослідження, яке 
ґрунтується на пошуках нових напрямів психологічного дослідження тілесності і 
механізмів її впливу на розвиток опанувальної поведінки особистості. Адже, осно
вним механізмом адаптації особистості до соціальних умов, які постійно зміню
ються, являється її вміння долати нові важкі ситуації, які потребують від людини 
особливих зусиль і змушують її виявляти і проявляти непомітні в звичайних умо
вах якості. Можливість впоратись на психологічному рівні з важкими життєвими 
ситуаціями, багато в чому визначає ефективність соціальнопсихологічної адапта
ції до мінливих умов життя.

Таким чином, у дослідженні, були протестовані перший та четвертий курси Му
качівського державного університету, а саме студенти гуманітарного факультету, 
спеціальності «практична психологія» в кількості 30 осіб.

опираючись на теоретичні положення дослідження конституційної репрезента
ції як детермінанти формування копінгстратегій особистості, в першу чергу, було 
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проаналізовано результати, отримані за методикою «індикатор копінгстратегій» 
д. Амірхана. Метою застосування даної методики було вивчення поведінко
вих стратегій подолання стресу. Аналізуючи результати за даною методикою, 
з’ясували, що для досліджуваних груп найбільш притаманними стратегіями подо
лання стресу є стратегія «Вирішення проблем» (хсер1к = 8,5 (Ϭ = 1,35); хсер4к = 
8,8 (Ϭ = 1,74) та стратегія «пошуку соціальної підтримки» (хсер1к = 7,6 (Ϭ = 2,97); 
хсер4к = 8,3 (Ϭ = 2,03). для більш наочного представлення результатів дані були 
зображені графічно на рис. 1.
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Рис. 1. Первинні статистики шкал методики «Індикатор копінг-стратегій»

За допомогою графічного зображення отриманих результатів можна побачити, 
що як для першого, так і для четвертого курсів шляхи подолання стресу, голо
вним чином, направлені на вирішення проблеми та пошук соціальної підтримки. 
це свідчить про те, що студенти намагаються використати всі свої ресурси для по
шуку можливих способів ефективного вирішення існуючої проблеми, опираючись 
не тільки на власні сили, а й залучаючи до цього інших осіб, які в змозі допомогти 
у її вирішенні. Що стосується результатів, отриманих за шкалою «стратегія уник
нення» (хсер1к = 4,5 (Ϭ = 1,85); хсер4к = 4,5 (Ϭ = 2,75), то вони свідчать про те, 
що досліджувані не намагаються уникнути стресових ситуацій і, як наслідок, їх 
вирішення. Таким чином, можна сказати, що досліджуваним притаманні адекватні 
поведінкові стратегії вирішення проблем, в основі формування яких найчастіше 
лежить життєвий досвід, насичений різного роду стресовими ситуаціями, що в 
свою чергу, впливає на формування адекватних реакцій на дані чинники.

для дослідження копінгмеханізмів, висновок про які дав би змогу проаналізу
вати, яким чином студенти реагують на ситуацію стресу та як з нею справляються 
на поведінковому, когнітивному та емоційному рівнях, була застосована методика 
«діагностика копінгмезанізмів» Є. хейма. Результати за даною методикою пред
ставлені графічно на рис. 2.
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Рис. 2. Первинні статистики шкал методики «Дослідження копінг-механізмів»

отже, аналізуючи отримані результати, можна зробити висновок, що як для 
першого курсу, так і для четвертого курсу серед когнітивних копінгмеханізмів 
(хсер1к = 5,4 (Ϭ = 2,39), хсер4к = 6,6 (Ϭ = 1,85) — найбільш притаманними є такі, 
як: проблемний аналіз та відносність стосовно стресових ситуацій. Такі результати 
є свідченням того, що студенти намагаються не тільки розібратись та проаналізу
вати ситуації високого емоційного напруження, а й реагувати на них, відносно їх 
значущості стосовно себе.

Щодо емоційних копінгмеханізмів (хсер = 4,6; Ϭ = 1,59), то для першого курсу 
найбільш характерними є прояви оптимізму та пригнічення емоцій. Така реакція 
на стресові ситуації, в першу чергу, підвищує впевненість у власних силах, а також 
збільшує імовірність того, що реакція на стресові ситуції буде адекватною та не 
залежатиме від емоційного стану. для четвертого курсу серед емоційних копінг
механізмів (хсер = 3,3; Ϭ = 1,04) найбільш характерними також виявились прояви 
оптимізму та емоційної розрядки, що в свою чергу, допомагає людині звільнитись 
від зайвих емоцій і конструктивно підійти до вирішення проблем.

Щодо поведінкових копінгмеханізмів, то як для першого (хсер = 4,9 (Ϭ = 2,98), 
так для четвертого курсів (хсер = 4,3; Ϭ = 2,55), найбільш вживаними є такі, як 
конструктивна активність та пошук соціальної підтримки. Наявність таких пове
дінкових копінгмеханізмів є свідченням того, що досліджувані намагаються кон
структивно і адекватно реагувати на стресові ситуації та залучити до їх вирішення 
інших осіб, які в змозі в цьому допомогти.

для дослідження констуційної репрезентації та її впливу на формування копінг
поведінки особистості був застосований тест «дослідження образу тіла». Метою 
застосування даного тесту було діагностування суб’єктивної значущості для інди
віда його тілесної структури, а також виявлення емоцій та почуттів, які продукуються 
негативним відношенням до власного тіла. отримані результати (хсер1к = 56,8 (Ϭ = 
19,49), хсер4к = 53,6 (Ϭ = 19,84) зображені графічно на рис. 3.

Таким чином, можна говорити про те, що досліджувані досить адекватно сприй
мають тілесний компонент своєї особистості, але все ж таки існують моменти і 
ситуації, в яких невдоволення власним тілом зростає, продукуючи виникнення не
гативних емоцій та переживань. На основі цього, можна припустити, що сформо
ваність адекватної конституційної репрезентації не тільки впливає на рівень стре
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состійкості особистості, а й визначає те, яким чином особистість буде реагувати на 
стресові чинники, адже спостерігається тенденція: чим адекватнішою є конститу
ційна репрезентація, тим конструктивніші способи подолання стресу обираються.

 

0

10

20

30

40

50

60

Рівень прийняття фізичного Я

Середнє знач. ПП-1 Середнє знач. ПП-4 Ст. відхилення ПП-1 Ст. відхилення ПП-4

Рис. 3. Первинні статистики методики «Дослідження образу тіла»

про це свідчить порівняльний аналіз отриманих результатів за методиками «ін
дикатор копінгстратегій», «дослідження копінгмеханізмів» та «дослідження об
разу тіла», в основі якого студенти з низьким рівнем задоволеності власним тілом 
обирають менш конструктивні способи подолання стресу, ніж досліджувані з ви
соким рівнем задоволеності.

для визначення характеру відношення людини до свого внутрішнього «я» було 
застосовано тестопитувальник «дослідження самовідношення» с. Р. пантелеєва. 
для більш наочного представлення, узагальнимо первинні результати для даної 
методики за допомогою графічного зображення (рис. 4).
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Рис. 4. Первинні статистики шкал методики «Дослідження самовідношення»



172

ISSN 2304-1609   Вісник ОНУ. Сер.: Психологія. 2013. Т. 18, вип. 4(30)

Аналізуючи результати, представлені на рис. 4, можна зазначити, що у дослі
джуваних груп існують незначні відмінності в структурі самовідношення.

Так, для першого курсу найвищі результати спостерігаються за такими шкала
ми, як: «самовпевненість» (хсер. = 7,4; Ϭ = 2,15), що проявляється в уявленнях 
людини про саму себе, як самостійну, вольову, енергійну, надійну особистість та 
«самоцінність» (хсер. = 7,4; Ϭ = 1,68), яка відображає емоційну оцінку власного 
«я» за внутрішніми критеріями любові, духовності, багатства внутрішнього світу, 
відчуття цінності власної особистості.

для четвертого курсу найвищі результати спостерігаються за шкалами: «само
цінність» (хсер. = 7,6; Ϭ = 2,32), «самовпевненість» (хсер. = 7,3; Ϭ = 2,02) та «само
прийняття» (хсер. = 7,2; Ϭ = 1,78), що характеризується дружнім ставленням до 
себе, досягненням згоди з самим собою, схваленням своїх планів і бажань, емоцій
ного безумовного прийняття себе таким, яким є насправді.

Такі результати дають можливість судити про те, що студенти, як першого, так 
і четвертого курсу приймають себе такими, якими вони є: зі всіма недоліками та 
перевагами, цінують власну неповторність та індивідуальність, є впевненими в 
власних силах.

для дослідження захисних механізмів, які на рівні підсвідомості безпосередньо 
впливають на вибір стратегій подолання стресу була застосована методика «індекс 
життєвого стилю» плутчикаКеллерманаКонте. Результати за даною методикою 
зображені графічно на рис. 5.
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Рис. 5. Первинні статистики шкал методики «Індекс життєвого стилю»

Аналізуючи отримані дані, можна зробити висновок, що для першого курсу 
найбільш вираженими є такі захисні механізми, як проекція (хсер. = 79; Ϭ = 14,3), 
за допомогою якої неусвідомлювані і неприйнятні для особистості почуття і дум
ки локалізуються зовні, а саме приписуються іншим людям і таким чином стають 
вторинними; раціоналізація (хсер. = 64,3; Ϭ = 18,02), яка полягає в спробі знизи
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ти цінність недоступного для особистості досвіду, шляхом зниження значущості 
для себе причин, що викликали психотравмуючу ситуацію, а також уникненням 
переживань, які були викликані фруструючою ситуацією за допомогою логічних 
настанов і маніпуляцій, навіть при наявності переконливих доказів на користь про
тилежного, та компенсація (хсер. = 62; Ϭ = 21,11), яка проявляється у спробах ком
пенсувати існуючі недоліки особистості, найчастіше за допомогою привласнен
ня властивостей, переваг, цінностей, поведінкових характеристик іншої людини. 
Найчастіше цей захист використовується для уникнення конфлікту та підвищення 
почуття самодостатності, при цьому запозичені цінності, настанови і думки при
ймаються без аналізу і переструктурування і тому не стають частиною самої осо
бистості. Також, для даної групи характерним є досить високий рівень загальної 
напруги використання захисту (хсер. = 53; Ϭ = 11,82).

для четвертого курсу найбільш вираженими є такі захисні механізми, як: про
екція (хсер. = 77,2; Ϭ = 19,18), раціоналізація (хсер. = 66; Ϭ = 16,72) та гіперком
пенсація (хсер. = 64; Ϭ = 24,9), яка полягає в тому, що особистість намагається 
запобігти вираженню неприємних або неприйнятних для неї думок, почуттів або 
вчинків шляхом надання більшого значення протилежним прагненням. Таким чи
ном відбувається трансформація внутрішніх імпульсів в суб’єктивно розуміючу 
протилежність. для четвертого курсу, також, характерним є досить високий рівень 
загальної напруги використання захисту (хсер. = 54,3; Ϭ = 10,70).

Наступним етапом роботи було здійснення кореляційного аналізу отриманих 
даних за методикою «індикатор копінгстратегій» (д. Амірхан), тестом Є. хейма 
«дослідження копінгмеханізмів», тестомопитувальником «дослідження само
відношення» (с. Р. пантелеєв) та методикою «індекс життєвого стилю» (плутчик
КеллерманКонте). Метою застосування даного аналізу, в першу чергу, було ви
явлення взаємозалежностей між формуванням копінгстратегій та характером 
самовідношення, а також аналіз ролі захисних механізмів у формуванні опануваль
ної поведінки та їх вплив на сприйняття особистістю власного я. для досягнення 
даної мети було застосовано програмне забезпечення SPSS, в результаті якого була 
отримана матриця кореляцій, на основі якої було з’ясовано, які з шкал вище пере
рахованих методик корелюють на статистично значимому рівні (0,05 та 0,01). Уза
гальнені дані кореляційного аналізу наведені у таблиці 1.

Найвищий кореляційний зв’язок, 1) на рівні значимості 0,05 спостерігається 
між такими шкалами як: «стратегія вирішення проблем» та «самовпевненість» 
(R  = 0,413). Взаємозалежність цих шкал виражається в тому, що вибір стратегії ви
рішення проблем безпосередньо залежить від того, наскільки студенти відчувають 
впевненість у власних силах.

«стратегія вирішення проблем» та «Відображене самовідношення» (R = 0,431). 
Кореляційний зв’язок виражається в виборі стратегії направленої на вирішення 
проблем, яка залежить від очікуваного позитивного відношення до себе з боку зна
чимих людей.

«стратегія пошуку соціальної підтримки» та «Емоційні копінгстратегії» 
(R  =  0,459). Взаємозалежність цих шкал, можна пояснити тим, що результатив
ність пошуку соціальної підтримки для вирішення проблем залежить від характе
ру емоцій та почуттів, які переповнюють людину в стресовій ситуації.

«стратегія уникнення» та «проекція» (R = 0,454). Взаємозалежність цих шкал 
виражається в тому, що використання стратегії уникнення, головним чином за
лежить від того, наскільки часто використовується проекція, тобто перенесення 
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своїх неусвідомлюваних і неприйнятних почуттів, емоцій та думок на інших осіб, 
таким чином локалізуючи їх зовні.

«стратегія уникнення» та «гіперкомпенсація» (R = 0,421). даний кореляційний 
зв’язок пояснюється тим, що в основі гіперкомпенсації лежить процес заміни емо
цій та почуттів викликаних стресовими подіями, почуттями більш прийнятними, 
що в свою чергу призводить до вибору стратегії уникнення вирішення проблем.

«стратегія уникнення» та «Когнітивні копінгстратегії» (R = 0,401). Взаємоза
лежність між цими шкалами полягає в тому, що вибір стратегії уникнення залежить 
безпосередньо від мисленєвого аналізу в основі якого лежать думки пов’язані з не
бажанням вирішувати існуючі проблеми.

Таблиця 1
Узагальнені дані кореляційного аналізу

Шкала 1 Шкала 2 R P

«індикатор копінгстратегій»
стратегія вирішення проблем

Методика дослідження 
самовідношення
самовпевненість

0,413 < 0,05

«індикатор копінгстратегій»
стратегія вирішення проблем

Методика дослідження 
самовідношення
Відображене само відношення

0,431 < 0,05

«індикатор копінгстратегій»
стратегія пошуку соціальної 
підтримки

Методика діагностики копінг
механізмів
Емоційні копінгстратегії

0,459 < 0,05

«індикатор копінгстратегій»
стратегія уникнення

«індекс життєвого стилю»
проекція 0,454 < 0,05

«індикатор копінгстратегій»
стратегія уникнення

«індекс життєвого стилю»
гіперкомпенсація 0,421 < 0,05

«індикатор копінгстратегій»
стратегія уникнення

Методика діагностики копінг
механізмів
Когнітивні копінгстратегії

0,401 < 0,05

«індикатор копінгстратегій»
стратегія вирішення проблем

Методика дослідження 
самовідношення
самокерування

0,485 < 0,01

«індикатор копінгстратегій»
стратегія вирішення проблем

Методика дослідження 
самовідношення
самоцінність

0,555 < 0,01

«індикатор копінгстратегій»
стратегія пошуку соціальної 
підтримки

«індекс життєвого стилю»
Раціоналізація 0,552 < 0,01

«індекс життєвого стилю»
Регресія

Методика дослідження 
самовідношення
Внутрішня конфліктність

0,573 < 0,01

«індекс життєвого стилю»
Заміщення

Методика дослідження 
самовідношення
Внутрішня конфліктність

0,659 < 0,01

«індекс життєвого стилю»
Компенсація

Методика дослідження 
самовідношення
самокерування

0,468 < 0,01
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2) На рівні значимості 0,01 спостерігається зв’язок, між такими шкалами, як:
«стратегія вирішення проблем» та «самокерування» (R = 0,485). Взаємозалеж

ність цих шкал визначається тим, що вибір стратегії вирішення проблем залежить 
від того, наскільки сильно особистість переживає своє внутрішнє «я» як внутріш
ній стрижень, який організовує та активізує її особистість.

«стратегія вирішення проблем» та «самоцінність» (R = 0,555). даний 
взаємозв’язок можна пояснити тим, що самоцінність характеризується відчуттям 
цінності власної особистості і одночасно демонструванням її іншим, тим самим, 
чим більше особистість переживає власну цінність, тим частіше вона обирає стра
тегію, направлену на вирішення проблем.

«стратегія пошуку соціальної підтримки» та «Раціоналізація» (R = 0,552). Ра
ціоналізація характеризується зниженням значущості причин, що викликали кон
фліктну ситуацію та припиненням за допомогою логічних настанов і маніпуляцій 
неприємних переживань, що призводить до активізації стратегії пошуку соціаль
ної підтримки.

«Регресія» з шкалою «Внутрішня конфліктність» (R = 0,573). Наявність вну
трішніх конфліктів і, як наслідок, негативних емоційних переживань призводить 
до виникнення регресії — повернення особистості до більш ранніх стадій розвитку.

«Заміщення» зі шкалою «Внутрішня конфліктність» (R = 0,659). Використання 
заміщення полягає в спробі знаходження відповідної заміни існуючим нестерпним 
почуттям більш терпимими, що тим самим заміщує чинники, які насправді викли
кали конфліктну ситуацію. Використання цих захистів призводить до виникнення 
внутрішніх конфліктів.

«Компенсація» та «самокерування» (R = 0,468). Взаємозалежність обумовле
на тим, що чим більше внутрішнє «я» інтегрується як внутрішній стрижень, тим 
більше зростають компенсаторні властивості особистості для збереження само
керування.

отже, проаналізувавши результати кореляційного аналізу слід зазначити, що 
існування прямих взаємозалежностей між копінгстратегіями, копінгмеханізмами 
та самовідношенням дає можливість судити про те, що на формування опануваль
ної поведінки впливає характер відношення та сприйняття особистістю власного 
я. Також, наявність кореляційних зв’язків між психологічними захистами та само
відношенням дає підставу говорити про те, що використання тих, чи інших психо
логічних захистів визначається тим, як людина сприймає власну особистість та на 
основі чого формується її власне уявлення про себе.

З метою оцінки відмінностей між досліджуваними групами було використа
но непараметричний метод порівняння вибірок, а саме критерій UМанна Уїтні. 
Висновок про відмінність або подібність досліджуваних груп робиться на осно
ві емпіричного значення критерію, який відображає наскільки співпадають ряди 
значень за кожною з шкал використаних методик для першого і четвертого курсів 
(таблиця 2).

Таким чином, аналізуючи отримані результати, статистичнозначимі відміннос
ті були виявленні за такими шкалами, як «Заміщення», «Внутрішня конфліктність» 
та «Емоційні копінгстратегії».

приймаючи відмінність результатів за шкалою «Заміщення» слід зазначити, що 
результати за даною шкалою у першого курсу — хсер = 24,7 (Ϭ = 11,75), тоді як 
у четвертого хсер = 40,6 (Ϭ = 14). Такі дані свідчать про те, що студенти четвер
того курсу на значно вищому рівні використовують такий захисний механізм, як 
заміщення. В основі даного захисту лежить процес розрядки пригнічених емоцій, 
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які були викликані стресовими подіями. даний процес реалізується завдяки спря
муванню негативних емоцій на об’єкти, що представляють меншу небезпеку або є 
більш доступними ніж ті, що викликали негативні емоції та почуття.

Таблиця 2
Значення критерію U

Назва методики

Шкала
U — Ман-
на Уїтні

W— 
Вілкоксон Z

Апроксимація 
(2-х стороння 
ймовірність)

Подвоєна 
точна одно-
-стороння 

відмінність
«індекатор копінгстратегій»
Вирішення проблем 94,000 214,000 0,785 0,432 0,461

«індекатор копінгстратегій»
пошук соціальної підтримки 102,500 222,500 0,420 0,674 0,783

«індекатор копінгстратегій»
Уникнення проблем 102,500 222,500 0,420 0,675 0,683

«індекс життєвого стилю»
Витіснення 95,000 215,000 0,748 0,455 0,486

«індекс життєвого стилю»
Регресія 83,500 203,500 1,213 0,225 0,233

«індекс життєвого стилю»
Заміщення 43,500 163,500 2,927 0,003 0,003

«індекс життєвого стилю»
Заперечення 79,000 199,000 1,403 0,161 0,174

«індекс життєвого стилю»
проекція 107,000 227,000 0,231 0,817 0,838

«індекс життєвого стилю»
Компенсація 84,500 204,500 1,180 0,238 0,250

«індекс життєвого стилю»
гіперкомпенсація 95,000 215,000 0,733 0,464 0,486

«індекс життєвого стилю»
Раціоналізація 106,500 226,500 0,253 0,800 0,806

«індекс життєвого стилю»
Загальний рівень напруги за
хиту

103,000 223,000 0,395 0,693 0,902

Методика діагностування 
самовідношення
Замкнутість

109,500 229,500 0,129 0,897 0,902

Методика діагностування 
самовідношення
самовпевненість

108,500 228,500 0,168 0,866 0,870

Методика діагностування 
самовідношення
саморуководство

111,000 231,000 0,065 0,948 0,967

Методика діагностування 
самовідношення
Відображене самовідношення

95,000 215,000 0,744 0,457 0,486

Методика діагностування 
самовідношення
самоцінність

96,500 216,500 0,681 0,496 0,512

Методика діагностування 
самовідношення
самоприйняття

76,500 196,500 1,523 0,128 0,137
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Методика діагностування 
самовідношення
самоприв’язаність

91,000 211,000 0,910 0,363 0,389

Методика діагностування 
самовідношення
Внутрішня конфліктність

59,500 179,500 2,282 0,022 0,026

Методика діагностування 
самовідношення
самообвинувачення

102,500 222,500 0,422 0,673 0,683

Методика діагностики копінг
механізмів
Когнітивні копінгстратегії

84,500 204,500 1,176 0,240 0,250

Методика діагностики копінг
механізмів
Емоційні копінгстратегії

68,500 188,500 2,023 0,043 0,067

Методика діагностики копінг
механізмів
поведінкові копінгстратегії

97,500 217,500 0,633 0,527 0,539

Результати за шкалою «Емоційні копінгстратегії» відрізняються через різні ре
акції на стресові ситуації. Таким чином, студенти першого курсу на емоційному 
рівні реагують на стресові ситуації, зазвичай, пригніченням емоцій, тоді як четвер
тий курс — емоційною розрядкою. Результати за даною шкалою для першого кур
су хсер = 4,6 (Ϭ = 1,59), тоді як для четвертого хсер = 3,3 (Ϭ = 1,04). Такі результа
ти свідчать про те, що для першого курсу притаманним є пригнічення емоцій, які 
були викликані стресовими ситуаціями. це свідчить про те, що на емоційному рів
ні студенти реагують на ситуації високого емоційного напруження без емоційного 
забарвлення, що в свою чергу підвищує рівень прийняття правильного рішення 
виходу з стресових ситуацій. Тоді як для четвертого курсу реакція на стресові си
туації відповідає емоційній розрядці, що дозволяє перед прийняттям найкращої з 
альтернатив вирішення проблемних ситуацій звільнитись від емоційнонасичених 
почуттів для того, щоб вони не вплинули на прийняття правильного рішення.

Результати за шкалою «Внутрішня конфліктність» для першого курсу хсер = 
4,9 (Ϭ = 0,96), тоді як для четвертого хсер = 5,9 (Ϭ = 1). отримані результати 
свідчать про те, що для першого курсу прояви внутрішньої конфліктності є дещо 
нижчими, ніж у четвертого курсу, що свідчить про більшу наявність внутрішніх 
конфліктів у студентів четвертого кусу, хоча дані результати є середньо виражени
ми, як для першого, так і для четвертого курсів.

Так, аналіз отриманих результатів показав наявність незначних відмінностей 
між студентами першого та четвертого курсів гуманітарного факультету спеціаль
ності «практична психологія» при реагуванні на стресові ситуації, використан
ні захисних механізмів та у характері самовідношення. Такі результати є досить 
неочікуваними, адже студенти четвертого курсу повинні характеризуватись вищим 
розвитком реагування на ситуації високого емоційного напруження та мати в ре
пертуарах копінгповедінки більш досконаліші стратегії подолання стресових си
туацій. Також, це стосується використання захисних механізмів, показники яких є 
досить високими як для першого, так і для четвертого курсів.
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ТЕЛЕСНАЯ САМОРЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ДЕТЕРМИНАНТА 
СТАНОВЛЕНИЯ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ЛИЧНОСТИ

Резюме
В статье обсуждаются результаты исследования телесности и механизмов ее влияния 
на развитие совладающего поведения личности, а именно: субъективной значимости 
для индивида его телесной структуры, поведенческих стратегий и механизмов, преодо
ления стресса, а также диагностика защитных механизмов, которые на уровне подсо
знания влияют на формирование копингповедения личности и отношение личности 
к своему внутреннему «я». проведено корреляционный анализ полученных данных 
и сравнение результатов исследования различных возрастных групп респондентов на 
основе критерия UМанна Уитни.
Ключевые слова: копинг, совладание, конституционная репрезентация, телесность, 
копингстратегии, копингресурсы, копингмеханизмы, самоотношение.
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CORPOREAL SELF-REPRESENTATION AS THE FACTOR OF COPING-
STRATEGIES FORMATION.

Abstract
The goal of the research is to determine the influence of embodiment on the development 
of coping behaviour, namely, the subjective importance of the self bodyimage, behavioural 
strategies and mechanisms to cope with stress.
The following questionnaires had been used to achieve the goals of the article: coping strat
egies indicator (D. Amirkham), coping mechanisms test (E. Heim), body image test, self
relation questionnaire (S. Panteleev), life style index test (PlutchikKelermanKonte).
The study allowed to explore the components of the personality’s structure, mechanisms and 
strategies of students’ copingbehaviour in stressful situations, defence mechanisms and type 
of selfattitude and lifestyle preferences. Based on the received correlations it was possible 
to prove the existence of connection between coping strategies, coping mechanisms and self
attitude and the perception of corporeity. This made it possible to conclude that the formation 
of coping influences the perception by the personality of it’s inner «I».
The comparison study based on the UMann Whitney criteria showed the presence of minor 
differences between the students of the first and fourth courses of «Applied Psychology» 
specialty in their response to stress, use of defense and coping mechanisms. These results 
reveal the problem that during study in high school and without special influence students’ 
coping and defense repertoire is not growing more functional and sophisticated. This puts up 
the necessity to build a training program that would allow improving of coping skills through 
the perception of student’s corporeity.
Keywords: coping, overcoming, constitutional representation, physicality, coping strategies, 
coping resources, coping mechanisms, selfattitude.
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РОЛЬ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРАВОВОЇ 
РЕГЛАМЕНТАЦІЇ В ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОМУ 
СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ОВС

У статті здійснено аналіз отримання правової інформації курсантами університету 
внутрішніх справ. Встановлена суттєва різниця в сприйнятті та усвідомленні 
згаданої інформації між курсантами першого і п’ятого курсів. показано, що правова 
компетентність курсантів перебуває не на високому рівні.
дослідження впливу правової регламентації їх навчальнослужбової діяльності у 
вигляді наказів, статутів, інструкцій і т.д. дало можливість переконатись у тому, що, 
поперше, їх велика кількість, а подруге, вони викликають постійне нервовопсихічне 
напруження, особливо у першокурсників, і негативні зміни у психіці.
Встановлена відмінність сприйняття курсантами навчальних дисциплін (цивільне, кар
не і т.д. право) і нормативними документами, які вимагають персонально від кожного з 
них беззаперечного щоденного виконання.
У зв’язку з цим рекомендується змінити спосіб подачі юридичної інформації: статутні 
вимоги та накази повинні асимілюватися кожним курсантом, стати «своїми», при
родними. Тобто, курсантам необхідно побороти психологічний бар’єр відношення до 
правової регламентації їх діяльності: вони повинні сприйматись як частина їх життя, 
стати їх звичкою.

Ключові слова: правова компетентність, правова регламентація, курсанти, особистісне 
становлення.

Постановка проблеми. Навчальнослужбові умови, в які потрапляють курсан
ти після вступу до вищих навчальних закладів системи МВс, різко відрізняються 
від тих умов, що були до цього періоду. В університетах закритого типу вони втра
чають звичні для них домашні умови, зв’язки з товаришами, сім’єю, близькими. 
Тепер у них з’являється велика кількість вимог до одягу, способу життя, регламен
тації поведінки, розпорядку дня, необхідність підпорядковуватися начальникам і 
командирам.

Водночас, як керівництво ВНЗ, так і міністерство МВс вимагають від курсан
тів, як майбутніх офіцерів, всебічної професійної, фізичної і психологічної під
готовленості. Їх спеціальності у майбутньому потребують високого рівня правової 
компетентності, а навчальнослужбова діяльність вимагає беззаперечного вико
нання всіх нормативних актів.

особливості усвідомлення всієї юридичної бази даних та її сприйняття у вигля
ді персональних інструкцій до служби є проблемою, в рамках якої значна кількість 
нерозв’язаних питань. Наприклад, як розуміють майбутні правоохоронці Закони 
України, як вони до них ставляться, що, на їх погляд, спонукає громадян до проти
правних дій та ін.

Не менш важливим аспектом цієї проблеми є пошук шляхів оптимізації 
навчальнослужбової діяльності курсантів з метою досягнення ними дійсно висо

© В. А. Кратинов,  2013



181

Вісник ОНУ. Сер.: Психологія. 2013. Т. 18, вип. 4(30) ISSN 2304-1609

кого рівня професійної підготовленості, що слід розглядати як одну з актуальних 
задач державного значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літератури свідчить про на
явність значної кількості досліджень, в яких вирішувались питання удосконалення 
навчальної або службової діяльності курсантів ВНЗ закритого типу [1,2]. У вка
заних та інших роботах приведені дані, в яких автори наполягають на посиленні 
вимог до життєдіяльності курсантів в процесі їх навчання і служби, аргументуючи 
це однією з найважливіших умов становлення як фахівців [3].

Водночас існують дослідження, в яких доведено, що різка зміна умов життя ко
лишніх школярів на ті, в яких вони вимушені бути, викликає значну кількість нега
тивних наслідків. перш за все, це постійні нервовопсихічні напруження, підняття 
рівня дратівливості, агресивності, конфліктності, тривожності [5]. Негативні зміни 
в психіці курсантів тягнуть за собою появу передпатологічних та істинно хворо
бливих змін у соматиці: захворюваність курсантів на перших курсах висока [4, 5].

У деякої частини курсантів виникає негативне відношення до всієї системи ор
ганів внутрішніх справ, з’являються думки про помилковість вибору ними майбут
ньої професії, або (що є ще гіршим) думка типу: «я відіграюсь потім, коли отри
маю погони офіцера». Тобто, це один з серйозних важелів у ранньому формуванні 
професійної деформації, відсторонення майбутніх працівників влади від громадян, 
формування «правового нігілізму».

пошук шляхів корекції цих соціально негативних явищ, оптимізація навчально
службової діяльності курсантів, обґрунтування прискорення їх адаптації, з одного 
боку, та психологічно забезпечена корекція їх життя в університеті, є невідкладним 
завданням фахівців з юридичної психології.

У зв’язку з вищезазначеним, в даному дослідженні поставлена наступна мета: 
виявити значення в особистіснопрофесійному становленні майбутніх правоохо
ронців правової компетентності та правової регламентації.

Організація та методи дослідження. Методами дослідження були анкетуван
ня, спостереження, інтерв’ювання. Кількісні дані оброблялись статистично.

У даній роботі ми ставили завдання, з однієї сторони, з’ясувати чи достатньо 
курсанти одержують правової інформації і чи навчають їх нею користуватися, а, з 
іншого боку, важливо знати, яким чином і наскільки інтенсивно діє на їхню пси
хіку саме правова регламентація. при цьому необхідно підкреслити, що курсанти, 
особливо першого курсу, в минулому (будучи школярами) мали тільки два види 
вимог: виконання шкільного розпорядку і загальногромадянські юридичні вимоги, 
продиктовані законами України.

після того, як вони стали курсантами, тобто влились у ряди системи оВс, вони 
піддаються цілій низці вимог: це насамперед закон України «про міліцію», що 
складається з шести розділів і вміщує 27 статей; постанова Кабінету міністрів 
України «про затвердження положення про проходження служби рядовим і на
чальницьким складом органів внутрішніх справ Української РсР» (від 29 липня 
1991 р., №114); дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України (затвер
джений Законом України від 24 березня, 1991р., №548XIV; №551XIV); статут 
слухачів і курсантів вищих навчальних закладів Міністерства Внутрішніх справ 
України, затверджений наказом МВс України від 13 березня 1994р., №505 і, крім 
того, велика кількість інструкцій, положень та інше.

Результати дослідження та їх обговорення. У першій серії досліджень ви
вчався рівень правової компетентності курсантів. приводимо приклади відповідей 
на деякі питання. На питання: «як Ви оцінюєте рівень свого знання українських 
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законів?» — тільки 17,3% курсантів 1го курсу відповіли — достатнім; 26,7% від
повіли — частковим, 10,2% — інтуїтивним, а 32,8% — явно недостатнім. На це 
питання курсанти 5го курсу дали наступні відповіді: достатнім — 22,3%, част
ковим — 23,1%, інтуїтивним — 14,1% і явно недостатнім — 23,1%. На питання: 
«Що на Ваш погляд, спонукає людей робити протиправні дії?» — відповіді першо
курсників були такими: нестаток — 11,5%, нервозність — 25,4%, бездумність — 
13,2%, звички — 7,0%, незнання законів — 42,9%. Курсанти п’ятого курсу відпо
відали інакше: нестаток — 16,7%, нервозність — 37,3%, бездумність — 18,2%, 
звички — 2,1%, незнання законів — 25,7%.

На наступне питання: «чи можна в нашому суспільстві бути законослухняним 
громадянином?» — відповіді першокурсників були такими: можна — 57,8%, не 
можна — 29,4%, не знаю — 19,8%. п’ятикурсники відповіли наступне: можна — 
38,6%, не можна — 47,0% і не знаю — 14,4%.

На питання: «як на Вашу думку, громадяни України ставляться до законів?»: — 
першокурсники відповідали: майже завжди їх дотримують — 35,3%, обходяться 
без них — 10,1%, живуть «на грані дозволеного» — 12,2%, звертаються до них у 
критичних ситуаціях — 32,2%, демонстративно їх ігнорують — 11,2%. Відповіді 
курсантів — випускників наступні: майже завжди їх дотримують — 11,2%, обхо
дяться без них — 10,3%, живуть «на грані дозволеного» — 38,7%, звертаються до 
них у критичних ситуаціях — 25,7%, демонстративно їх ігнорують — 11,2%.

Наступне питання: «як Ви вважаєте, той обсяг правових дисциплін, що чита
ється для Вас в університеті є яким?» — першокурсники дали наступні відповіді: 
достатнім — 18,8%, недостатнім — 47,5%, необхідним — 25,7%, зайвим — 8,0%. 
Курсанти п’ятого курсу на це питання відповідали так: достатнім — 36,1%, недо
статнім — 32,3%, необхідним — 29,4%, зайвим — 2,2%.

питання: «як Ви вважаєте, за час навчання в академії Ви придбали необхідні 
навички користування знаннями законів?» — курсанти першого курсу відповідали 
наступне: так — 3,1%, не в достатньому ступені — 17,2% і не придбали — 79,7%. 
п’ятикурсники дали наступні відповіді: так — 30,2%, не в достатньому ступені — 
33,6% і не придбали — 36,2%.

Аналізуючи отримані дані можна відзначити кілька положень:
1. переважна кількість курсантів, навіть п’ятого курсу, вважають, що їх рівень 

знання українських законів недостатній (тільки 22,3% оцінили його як достатній). 
при цьому відсоток першокурсників, що вважають свій правовий рівень достат
нім, як не дивно, дорівнював 17,3%. хоча, потрібно підкреслити, що це переважно 
курсанти з підгрупи з низьким рівнем навчальнослужбової успішності, тобто для 
них, на їх думку, і такий рівень цілком достатній;

2. лише третина курсантів п’ятого курсу відповіли, що обсяг правових дисци
плін, що читають їм, достатній, а інші (більше 60%) вважають, що він недостатній;

3. Звички користування законами в курсантів також придбані не повною мірою 
(тільки 30,2% відповіли ствердно).

Безумовно, спостерігається істотне розходження у відповідях курсантів першо
го курсу і випускників. Наприклад, на питання про те, що спонукає людей робити 
протиправні дії, 42,9% першокурсників відповіли — «незнання законів», у той же 
час тільки 25,7% курсантів п’ятого курсу згідні з цією думкою. Також бачимо сут
тєве розходження в уявленнях курсантів щодо дотримання законів громадянина 
України: так, 35,3% першокурсників вважають, що вони їх дотримують, курсанти 
ж п’ятого курсу, маючи якийсь життєвий досвід, на це питання твердо відповіда
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ють тільки 19,1%. У той же час 38,7% п’ятикурсників вважають, що більшість лю
дей живуть «на грані дозволеного».

Таким чином, можна зробити висновок про те, що правова компетентність кур
сантів перебуває не на високому рівні.

У другій стадії досліджень вивчався вплив на психічний стан курсантів право
вої регламентації.

Аналіз отриманих даних дозволяє підкреслити, що курсанти як першого, так і 
п’ятого курсів відзначають велику кількість негативних психічних реакцій, викли
каних дією на них правової регламентації. Загальним є також те, що всі курсанти 
(90,3% першого і 77,8% п’ятого курсів) вважають кількість нормативних докумен
тів, що регламентують їх навчальнослужбову діяльність, надмірно завищеною.

думки про невиконання юридичних вимог викликають у них страх, тривогу, 
роздратування, обурення, що, діючи довгостроково, в часі погіршує самопочуття 
і призводить до стійких нервовопсихічних напруг. Так, наприклад, дуже великий 
відсоток першокурсників відзначили появу почуття страху (84,0%) при невиконан
ні нормативних вимог. 79,4% першокурсників негативно оцінюють свій психічний 
стан у зв’язку з необхідністю виконувати правові вимоги. Вони відзначають, що 
необхідність дотримуватись букви закону негативно впливає на їх сон і відпочинок.

якщо 73,7% першокурсників вважають, що виконання статутних вимог ви
кликають у них роздратування, то й на п’ятому курсі, де адаптація до навчально
службової діяльності висока, 38,8% курсантів дають ту ж відповідь.

Варто підкреслити досить важливу деталь: курсанти у великій кількості (78,4% 
першого і 84,6% п’ятого курсів) відчувають нерозуміння або небажання зрозуміти 
складність їх навчальнослужбової діяльності оточуючими. А це, у свою чергу, є 
одним з потужних факторів, негативно діючих на їх психіку.

природно такі впливи не минають безвісти: вони можуть викликати нервово
психічні перенапруги, які цілком здатні провокувати соматичне захворювання і, 
безумовно, відбиваються на успішності в навчанні.

потрібно спеціально акцентувати увагу на тому, що особливо гостро пережи
вається вплив правової регламентації курсантами першого курсу. Їх стан у зна
чній мірі піддано впливу факторів, що ніколи раніше не зустрічались: відрив від 
звичних домашніх умов, від близького оточення і спілкування; вплив незнайомого 
колективу, зміни умов сну і відпочинку, поява цілого ряду начальників, невідомість 
майбутніх взаємин у групі і з командирами. природно все це підвищує тривож
ність. Фрустрація великої кількості потреб, що були звичними для них, також ство
рює додаткову психічну напругу.

Ретельний аналіз отриманих кількісних даних дозволяє відзначити, що нега
тивний вплив правової регламентації згодом, до п’ятого курсу, властиво слабшає, 
однак повинен насторожити факт жалю курсантами вибору для себе служби в ор
ганах внутрішніх справ. причому, якщо кількість першокурсників, що позитивно 
відповіли на свій вибір дорівнювала 28,5%, то в курсантів п’ятого курсу цей відсо
ток виріс і становить 32,6%.

Тому, якщо третина курсантів шкодує про те, що вони присвятили себе служін
ню в оВс, то, очевидно, це досить тривожний сигнал, що змушує здійснити аналіз 
причин такої думки і пошук шляхів зміни її на протилежну. особливо важливо 
здійснювати в роботі з першокурсниками. Тим більш велике значення оптимізації 
діяльності працівників оВс надається в багатьох документах, що розробляються 
у МВс. одним з таких є «Концепція психопрофілактичної роботи в органах вну
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трішніх справ України», яка затверджена як додаток до наказу МВс України від 5 
квітня 2002 року №334.

Таким чином, стає зрозумілим, що, якщо ми хочемо мати здорове, переконане 
в правоті вибору майбутньої професії покоління працівників оВс, ми повинні іс
тинно діалектично підійти до вивчення феномена правової регламентації курсан
тів (виявивши як позитивні, так і негативні сторони) і знайти шляхи психічної 
корекції і навіть профілактики цього явища.

Узагальнюючи дані, отримані після обробки двох анкет, можна відповісти, що 
ми одержали, на перший погляд, суперечливі один одному факти. Мається на увазі 
те, що визначення правової компетентності показало недостатній рівень її в кур
сантів і бажання підвищити кількість юридичної інформації.

однак, з іншого боку, при з’ясуванні впливу правової регламентації на психіку 
курсантів, установлено, що велика кількість нормативних вимог викликає нега
тивні зміни в їхній психіці. У цьому зв’язку необхідно підкреслити, як мінімум, 
два моменти. перший — це істотна, з психологічної точки зору, відмінність між 
курсами різних юридичних дисциплін, що читають курсантам (цивільне, карне і 
т.д. право) і нормативними документами, які вимагають від них беззаперечного 
щоденного виконання (що сприймається особливо гостро тому, що раніше в них 
такого не було).

і другий — це спосіб подачі, піднесення юридичної інформації, який має над
звичайно важливе значення. А саме: якщо лекційні курси за юридичними дисци
плінами читаються і курсанти знають, що їх потрібно просто здати у вигляді заліку 
або іспиту, то статутні вимоги і всілякий рід інструкцій вони повинні кожного дня 
беззаперечно виконувати. А в ідеальному варіанті вони (вимоги) повинні стати 
частиною їхнього способу життя, навіть потребою. Нормативи про те, як поводи
тися, як жити працівникові оВс, необхідно асимілювати кожним курсантом, вони 
повинні стати «своїми», природними. Тобто, курсантам треба перейти (переборо
ти) бар’єр, де, з одного боку, вони зусиллям волі змушують себе робити так, тому 
що так потрібно, а з іншого боку, — це дії, поводження, що стануть частиною 
їхнього життя і будуть виконуватись як звички, без напруги.

Наступний момент, який би хотілося відзначити, це те, що від способу пові
домлення юридичної інформації або нормативних вимог багато в чому буде за
лежати їх засвоєння і відношення до них. Тому що закономірність така: усе, що 
пропонується нам з позиції сили, зустрічає опір, тому що включаються інтроп
сихічні захисні механізми. Так, наприклад, статті кримінального кодексу, повідо
млені курсантам у вигляді лекцій, прямо їх не стосуються: вони повинні їх тільки 
запам’ятати, а от стаття статуту, що вимагає дві години в день віддати стройовій 
підготовці, викликає в них як мінімум, роздратування. Тому що вона прямо впли
ває на особистість курсантів.

Таким чином, стає зрозумілим, що для того, щоб знизити, послабити негатив
ний вплив правової регламентації на психіку курсантів, щоб домогтися більш спо
кійного відношення їх до нормативних документів, необхідно розробити психоло
гічно продуману систему їхньої подачі.

Реалізація зазначеного вище завдання повинна базуватись на розумінні ще од
нієї умови: ступінь засвоєння будьякої інформації завжди індивідуальна і, якщо 
проектувати це на навчальнослужбову діяльність, то цілком логічно припустити, 
що саме на ній (як основі для них) відобразиться засвоєння правових норм кур
сантами.
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Висновки. Вивчення рівня правової компетентності курсантів показало, що 
тільки п’ята частка з них (від 17,3% до 22,3%) вважають рівень знання українських 
законів достатнім. отже, для формування повноцінної різностороннє розвинутої 
особистості в процесі професійної підготовки рівень правової компетентності кур
сантів необхідно підвищувати.

Встановлено негативний вплив на психіку курсантів правової регламентації. 
Такі показники як тривожність, ворожість, депресія та емоціональна напруга 
збільшуються через вплив на курсантів вимог, які пред’являються нормативними 
документами: уставами, наказами, розпорядженнями, законами.

перспективою подальших досліджень може бути розробка методів та засобів 
оптимізації навчальнослужбової діяльності курсантів.
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РОЛЬ ПРАВОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ПРАВОВОЙ 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ В ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ ОВСУ

Резюме
В статье осуществлен анализ получения правовой информации курсантами универси
тета внутренних дел. Установлена существенная разница в восприятии и осознании 
упомянутой информации между курсантами первого и пятого курсов. показано, что 
правовая компетентность курсантов находится не на высоком уровне. исследование 
влияния правовой регламентации их учебнослужебной деятельности в виде приказов, 
уставов, инструкций дало возможность убедиться в том, что, вопервых, их большое 
количество, а вовторых, они вызывают постоянное нервнопсихическое напряжение, 
особенно у первокурсников, и негативные изменения в психике. Установлено разли
чие восприятия курсантами учебных дисциплин (гражданское, уголовное и т.д. право) 
и нормативных документов, которые требуют персонально от каждого из них беспре
кословного ежедневного выполнения. В связи с этим рекомендуется изменить способ 
подачи юридической информации: уставные требования и приказы должны ассимили
роваться каждым курсантом, стать «своими», естественными. То есть, курсантам не
обходимо побороть психологический барьер отношения к правовой регламентации их 
деятельности: они должны восприниматься как часть их жизни, стать их привычкой.
Ключевые слова: правовая компетентность, правовая регламентация, курсанты, лич
ностное становление.
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ROLE OF LEGAL COMPETENCE AND LEGAL REGULATION IN 
PERSONALITY-PROFESSIONAL BECOMING OF FUTURE WORKERS 
TO  OAT

Abstract
The analysis of receipt of legal information the students of university of internal affairs is 
carried out in the article. A substantial difference is set in perception and realization of the 
mentioned information between the students of first and fifth courses. It is shown that a legal 
competence of students is not at high level. Research of influence of legal regulation of their 
educationalofficial activity as orders, charters, instructions gave an opportunity to make 
sure in that, firstly, their generous amount, and secondly, they cause permanent neuropsychic 
tension, especially for freshmen, and negative changes in a psyche. Set difference of perception 
by the students of educational disciplines(civil, criminal etc. right) and normative documents 
that require personally from each of them implicit daily implementation.
In this connection it is recommended to change the method of serve of legal information: 
regulation requirements and orders must assimilate every student, to become » it», natural. 
That is, students must overcome the psychological barrier of attitude toward legal regulation 
of their activity: they must be perceived as part of their life, to become their habit.
Keywords: legal competence, legal regulation, students, personality becoming.
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ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ РІВНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПОЗИЦІЙ 
У МІЖОСОБИСТІСНІЙ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА

У статті розглядаються основні чинники становлення рівності психологічних позицій 
у міжособистісній взаємодії викладача та студента. особлива увага приділяється фор
муванню рефлексивних, емпатійних та діалогічних навичок у майбутніх викладачів як 
провідних чинників розвитку рівності психологічних позицій.

Ключові слова: рівність психологічних позицій, діалогічність, емпатійність, 
рефлексивність, міжособистісна взаємодія.

Актуальність дослідження. У сучасній Україні відбувається стрімкий процес 
демократизації усіх сфер життя людини. Не стає виключенням і освіта, особливо 
професійнопедагогічна. Науковціпедагоги, як філософи, так і психологи, спря
мовують чимало зусиль на створення умов не тільки для виховання у майбутніх 
фахівців професійних якостей, а й для особистісного зростання студентів. проте 
процес гуманізації освіти істотно затягнувся. Не всім педагогам легко відійти від 
стереотипного стилю викладання та відкоригувати власну систему цінностей, в 
основу якої буде поставлена особистість студента. Тому важливо починати про
цес засвоєння гуманістичних цінностей майбутніми викладачами під час їхнього 
професійного навчання. У цьому зв’язку актуальним є розвиток рівності психоло
гічних позицій у міжособистісній взаємодії викладачів та студентів, що сприятиме 
одночасно як покращенню взаємодії викладача зі студентами, так і зменшенню 
психологічних бар’єрів між ними. Так, для обох партнерів по взаємодії цінністю 
будуть не тільки нові знання та їхня користь для життєдіяльності, але й особис
тість іншого, його почуття, думки, ставлення.

питання рівності психологічних позицій суб’єктів міжособистісної вза
ємодії було предметом дослідження філософів (Арістотель, Т. Мор, й. г. Фіхте,  
Ж.Ж. Руссо, В. п. Андрющенко), педагогів (й. г. пестолацці, я. Корчак, с. Ф. Ру
сова, я. А. Коменський, В. о. сухомлинський, А. с. Макаренко) та психологів 
(г. о. Балл, Е. Берн, с. д. Максименко, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл). Біль
шість вчених аргументували необхідність становлення рівності психологічних по
зицій викладача та студента під час педагогічної взаємодії, аналізували чинники та 
умови розвитку і формування цього феномена. Так, серед основних чинників його 
розвитку психологи виділяли комунікативні навички (г. о. Балл, В. л. Зливков, 
о. М. Корніяка), фасилітативні уміння (о. г. Врублевська, о. о. Кондрашихіна, 
п. В. лушин, д. Майерс, А. Маслоу, К. Роджерс, К. хорні), конгруентність (К. Ро
джерс), рефлексивність (В. М. Козієв, о. В .Кравців), професійну ідентичність 
(А. М. лукіянчук, д. Майерс), самооцінку (Р. Бернс, М. й. Боришевський,), емпа
тійність (о. д. Кайріс, К. Роджерс), ціннісні орієнтації (л. В. долинська, Н. п. Мак
симчук), толерантність (о. г. Асмолов, г. і. солдатова, А. г. скок, л. А. Шайгеро
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ва, о. д. Шарова) викладача тощо. У роботах вчених можна прослідкувати, що 
ці чинники співіснують не окремо, а перебувають у постійному взаємозв’язку та 
взаємозалежності один з одним, що сприяє кращому розумінню особистісної по
зиції партнерів по взаємодії.

Виклад основного матеріалу. На важливість особистісної позиції викладача, 
яку він проявляє у взаємодії зі студентами, вказувала г. Ю. Микитюк. Вчена за
уважувала, що особистість педагога виступає для студента в ролі моделі, шаблону 
соціальної поведінки. і хоча навряд чи можна стверджувати про повне копіювання 
такої поведінки студентом, проте, вона впливає на формування у нього цінностей. 
Тому так важливо скерувати цей процес наслідування у конструктивне русло, де
монструючи приклади гуманістичної та особистісноорієнтованої поведінки під 
час спільної діяльності та співтворчості викладача та студента.

співтворчість, як одна з форм гуманістичної педагогічної взаємодії, надає мож
ливості кожному учаснику виявляти власну позицію та змінювати її у відповіднос
ті до ситуації. серед основних психологопедагогічних факторів успішної органі
зації співтворчості, що пропонує вчена, вважаємо необхідним виділити наступні:

— оптимальне використання діалогічних форм навчання;
— створення психологічної атмосфери взаємної поваги та моральної рівності 

учасників спільної творчості;
— трансформація психологічної позиції викладача як носія інформації на ви

кладача як консультанта й організатора процесу навчання;
— зміна позиції студента з «учнівства» на «партнерство».
Враховуючи ці фактори, можна зазначити, що співтворчість викладача та сту

дента можлива при умові рівності їхніх психологічних позицій. Зокрема, г. Ю. Ми
китюк вказувала на зміну позиції «учня» на позицію «партнера», що відбувається 
лише за умови зміни позиції «викладача» також на позицію «партнера». У такому 
випадку міжособистісна взаємодія викладача та студента у психологічній площині 
буде рівною (партнерською), проте, в основі соціального та професійного контек
сту такої взаємодії залишиться діада «викладачстудент» з усіма соціальними та 
адміністративними обмеженнями та правилами [8].

Узагальнюючи результати теоретичного аналізу досліджень вчених (г. о. Балл, 
л. В. долинська, г. Ю. Микитюк, К. Роджерс та ін.) з проблеми міжособистісних 
взаємин викладачів та студентів, можна визначити основні чинники становлення 
рівності психологічних позицій суб’єктів у цих взаєминах та об’єднати їх у на
ступні групи: а) конативнокомунікативна (діалогічність, фасилітативність, кон
груентність викладача); б) чуттєвоціннісна (емпатійність, ціннісні орієнтації, то
лерантність); в) гностичнорефлексивна (рефлексивність, самооцінка, професійна 
ідентичність).

У вітчизняній психології найбільш дослідженою можна назвати першу групу 
чинників. Зокрема, поширені погляди вчених, які головною умовою гуманізації 
міжособистісних взаємин суб’єктів педагогічного процесу розглядають розвинені 
комунікативні навички викладача та його здатність до діалогічного спілкування. 
Так, г. о. Балл, орієнтуючись на характеристику психологічних впливів, здійснену 
г. о. Ковальовим, виділяв два основні типи стратегій впливу на студента: моно
логічний та діалогічний. під час реалізації першого педагог визнає тільки себе 
повноправним суб’єктом та носієм істини. А під час діалогічної стратегії впливу 
педагог завжди визнає повноцінність та принципову рівноправність усіх суб’єктів, 
задіяних у педагогічний процес, незалежно від їхнього віку, соціального статусу, 
рівня знань та досвіду.
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У процесі реалізації діалогічної стратегії викладач має зважати на суспільні 
норми й цінності, програмні вимоги до викладання дисципліни, проте, за ним за
лишається право проявляти та змінювати власну психологічну позицію. Таке саме 
право на прояв своєї психологічної позиції визнається і за студентами, що сприя
тиме виникненню умов для співтворчості [2].

У взаємодіях учня з вчителем лідерство, на думку В. В. Андрієвської, завжди за
кріплене за вчителем. позиції (соціальні) партнерів жорстко фіксовані та залежать 
від функцій, що їм надаються у цій взаємодії. однак домінуюча позиція викладача 
може бути як явною, так і прихованою. явна домінуюча позиція проявляється у 
прямих вказівках, вимогах, зауваженнях, а прихована у спрямуванні та керуванні 
діяльністю студента, наданні йому можливостей самостійно братися за завдання. 
Так, вчена одним зі шляхів усунення явної домінуючої позиції викладача вважає 
підвищення симетричності діалогу, в якому обидва партнери можуть відіграва
ти активну лідерську роль, впливати на хід педагогічного процесу та регулювати 
його. У такому діалозі студент, не переживаючи за санкції з боку викладача, може 
відстоювати свою особистісну позицію, пропонувати теми для розмови, приклади 
до теми заняття тощо [2].

отже, можна зробити висновок, що діалогічне спілкування є тим психологіч
ним феноменом, в межах якого і відбувається становлення рівності психологічних 
позицій викладача та студента. при цьому акцент робиться не стільки на формі 
спілкування, скільки на змісті цього діалогу. Тобто студент не просто відповідає на 
питання викладача, а й обмінюється з ним своїми поглядами, думками, почуттями 
на рівних. проте, вітчизняні вчені (В. В. Андрієвська, г. о. Балл, с. о. Мусатов 
та ін.) зауважують, що саме психологічній позиції педагога порівняно з позицією 
студента приділяється більше уваги.

На відміну від вітчизняної освіти, де викладач завжди займає провідне місце, 
у гуманістичному підході К. Роджерса та поглядах його представників на освіту 
центральне місце займає особистість студента, а викладач виступає лише у ролі 
фасилітатора — людини, що сприяє розвиткові студента, спрямовуючи його та 
допомагаючи у складних ситуаціях. Фасилітація — це процес не директивного 
способу керування навчанням, де викладач виступає у ролі людини, що приско
рює та робить більш ефективною діяльність іншої людини. цей процес одночасно 
включає у себе безліч компонентів, таких як: конгруентність викладача, прийняття 
студентів, емпатійне розуміння та визнання їх інтересів, організація навчального 
процесу, виходячи з уподобань студентів тощо [10].

Згадаймо, що ще в радянській психології схожі погляди на систему виховання 
висловлювали л. с. Виготський та л. і. Божович. Зокрема, вчений ввів поняття 
«зона найближчого розвитку», що передбачало отримання дитиною нового досві
ду шляхом включення її у міжособистісну взаємодію з дорослим. л. і. Божович ак
центувала увагу на тому, що розвиток особистості дитини та її внутрішньої позиції 
залежить не тільки від характеру провідної діяльності, а й від системи взаємин з 
оточенням, у яку включена дитина. Тому в роботах вищеназваних вчених та учнів 
с. л. Рубінштейна (л. і. Анцифєрова, А. В. Брушлинський, К. о. Альбуханова
слав ська та ін.) прослідковуються ідеї гуманістичного виховання, в основі яких 
лежить неупереджене ставлення до особистості дитини та прагнення сприяти її 
осо бистісному розвитку.

провівши глибинний теоретичний аналіз філософських та психолого
педагогічних джерел з проблем діалогічного та фасилітативного спілкування, 
російська вчена о. г. Врублевська акцентувала увагу на необхідності розвитку 
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в педагогів здатності до фасилітації, як однієї з головних умов гуманізації їхніх 
взаємин зі студентами. На думку вченої, фасилітативне спілкування сприяє подо
ланню психологічних та комунікативних бар’єрів між педагогами та учнями, що 
сприяє становленню рівності їхніх психологічних позицій. Водночас серед осно
вних критеріїв формування фасилітаційних здібностей у педагогів виділяються 
креативність, висока міра саморозвитку, позитивна «яконцепція», розвиненість 
рефлексивних умінь, володіння мовною та візуальною культурами [1].

Українська вчена о. о. Кондрашихіна визначала фасилітаційний вплив як осно
вний вид впливу в гуманістичній парадигмі. Змістовний конструкт цього виду 
пов’язаний з діалогічністю взаємин, емпатією, конгруентністю, самоприйняттям та 
прийняттям інших фасилітатором, толерантністю та ін. Результатом такого впливу 
будуть істотні внутрішні зміни двох особистостей, як фасилітатора, так і студен
та. Загалом процес фасилітації, особливо у педагогічній сфері, створює умови для 
партнерських взаємин, в основі яких більш досвідчений (викладачфасилітатор) 
партнер стимулює особистісне та професійне зростання іншого (студента). цей 
процес характеризується постійним діалогом, що може бути не тільки професій
ним та регламентованим, а емоційним, спонтанним та особистіснозначущим [4].

порівнявши названі вище критерії фасилітативного типу виховання з тими, що 
пропонував К. Роджерс, та проаналізувавши погляди різних вчених, варто відміти
ти основну відмінність у вітчизняній та зарубіжній гуманістичній психології. Коли 
українські та російські психологи розглядають проблему становлення суб’єкт
суб’єктної взаємодії, то їх зусилля сконцентровані на перебудові спрямованості ви
кладача на особистість студента. хоча при цьому нерідко ігнорується особистість 
самого викладача, його почуття та думки. Рівність психологічних позицій можлива 
лише за умови одночасного прийняття викладачем особистості студента та при
йняття самого себе. при цьому поведінка викладача має бути конгруентною, щоб 
його почуття, думки могли також впливати на перебіг міжособистісної взаємодії зі 
студентами [10].

Конгруентність викладача, за визначенням самого К. Роджерса, полягає у тому, 
що він має бути у взаємодії таким, яким він є насправді. педагог має визначати 
своє ставлення до себе, своїх емоцій, почуттів та має усвідомлювати своє ставлен
ня до партнерів по взаємодії. головне завдання по формуванню конгруентності 
викладача полягає у тому, щоб він був здатний змінити рольову поведінку на осо
бистісну [10].

проаналізувавши наукові праці вищеназваних вчених, можемо зробити висно
вок, що рівність психологічних позицій у міжособистісній взаємодії викладача та 
студента залежить від таких психологічних чинників, як діалогічність, конгруент
ність та фасилітаційна спрямованість викладача. діалогічність взаємин викладача 
та студента виступає основою для становлення рівності психологічних позицій, 
проте, ця діалогічність має бути не формальною (зовнішньою), а має надавати 
можливість усім учасникам вільно висловлювати власну психологічну позицію. 
У той же час конгруентність викладача сприяє прояву власної особистісної пози
ції, що чітко відмежовується від його професійного статусу.

однак, реалізації діалогічного спілкування та фасилітативного впливу на сту
дента для становлення рівності психологічних позицій замало. Важливими, як ми 
вважаємо, виступають чинники, які можна об’єднати у чуттєвоціннісну групу. 
Так, більшість зазначених вчених включали емпатію у структуру фасилітації, по
казуючи її важливе значення для цього процесу. Безумовним експертом з питання 
розвитку емпатійності у психологічній науці є К. Роджерс. це поняття стало фун
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даментальним для розвитку його клієнтоцентрованого підходу. саме емпатія, як 
здатність відчувати внутрішній світ партнера по спілкуванню, надає можливість 
людині «відчути іншого». цей феномен вже у своїй основі несе принцип рівності 
та екологічності спілкування [10].

для того, щоб відчувати внутрішній світ іншої людини, у викладача мають бути 
сформовані ціннісні орієнтації, в основі яких і буде особистість студента. л. В. до
линська та Н. п. Максимчук визначали ціннісну орієнтацію як таку, що характери
зує зміст поглядів, актуалізує спрямованість інтересів особистості. Вчені довели, 
що найбільш значущі ціннісні орієнтації структурують її життєву позицію, зокре
ма, й життєву позицію студента, та відіграють вирішальну роль у його професійно
му становленні. Зазвичай студентам притаманні шість груп ціннісних орієнтацій, 
які спрямовані на різні сторони їхньої професійної освіти. серед них виділяють 
такі: орієнтовані на статус, на особистісне самовираження в діяльності, на спо
живання, на індивідуальне самовдосконалення, на альтруїстичні прояви, на мету 
професійної діяльності. На перших курсах у студентів переважають професійні 
орієнтації, а на випускних курсах — споживацькі, що орієнтовані на підвищен
ня матеріального забезпечення. підсумовуючи результати власного дослідження, 
л. В. долинська та Н. п. Максимчук визначили ціннісні орієнтації, що обумовлю
ють педагогічну спрямованість особистості вчителя. серед таких ціннісних орі
єнтацій основними є: а) орієнтація на себе; б) на учня; в) на засоби педагогічного 
впливу; г) на цілі педагогічної діяльності [9].

під час міжособистісної взаємодії між викладачем та студентом відбувається 
зустріч двох систем цінностей, тому для уникнення конфліктніх ситуацій у ви
кладача має бути сформована толерантність, в основі якої лежить терпиме став
лення до установок, поглядів та цінностей студентів як партнерів по взаємодії. На 
думку А. г. скок, толерантність визначається як таке ставлення особистості до 
оточуючих, що визначає рівноцінність іншої особистості, котрій можуть належати 
несхожі погляди та цінності. Толерантність зумовлює відмову від домінування у 
взаємодії, визнання різноманіття культури, норм та установок інших суб’єктів вза
ємодії, навіть у разі не прийняття їх для себе [11].

одночасно з цим толерантність не зводиться до нехтування своїми інтересами 
та поглядами, а тільки надає психологічну рівність у спілкуванні. г. і. солдатова, 
л. А. Шайгерова, о. д. Шарова визначали толерантність як важливий компонент 
життєвої позиції кожної зрілої особистості, яка готова відстоювати власні цінності, 
але з повагою ставиться до позиції та цінностей інших особистостей. Також толе
рантність дозволяє людині порівняти різні погляди, цінності та визначити для себе 
такі, які необхідно прийняти, а які відхилити [3].

Аналізуючи наукові роботи вчених з цієї проблематики, простежується взаємо
доповнюваність та взаємозв’язок чуттєвоціннісних чинників, важливість емпатії 
для становлення ціннісних орієнтацій та толерантності, і навпаки, роль ціннісних 
орієнтацій для розвитку емпатії та толерантності викладача. Загалом, враховуючи 
погляди ряду вчених (л. В. долинська, К. Роджерс, А. г. скок), можна прослідку
вати значущість цих чинників для становлення рівності психологічних позицій. 
Адже вони і визначають внутрішню готовність викладача до гуманістичної вза
ємодії та зумовлюють його поведінку, орієнтовану на особистість студента [4; 9; 
10; 11].

Водночас формування емпатійних якостей та толерантності викладача обу
мовлюється рівнем розвитку його рефлексивних якостей, які виступають тим 
фундаментом, на який і надбудовуються чуттєві якості та моральна поведінка 
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викладача. Так, представники гуманістичного напрямку (А. Маслоу, К. Роджерс) 
підкреслювали значущість рефлексії для процесів самовдосконалення та само
актуалізції особистості. при цьому В. М. Козієв, визначаючи зміст поняття «реф
лексії», акцентував увагу на необхідності особистості відійти від своєї позиції та 
зайняти позицію іншого, або нейтральну позицію, щоб побачити себе об’єктивно. 
Виходить, що здатність особистості у взаємодії займати позицію іншого та вра
ховувати його думки сприяє становленню психологічної рівності обох партнерів 
у такій взаємодії [5].

о. Кравців зауважувала, що рефлексивність особистості — це не тільки усві
домлення нею своєї поведінки, самосвідомості, особистісних якостей тощо, але й 
цілеспрямоване усвідомлення та виявлення причиннонаслідкового характеру їх 
виникнення. особливість рефлексивних процесів у викладачів ВНЗ, за тверджен
ням вченої, полягає у тому, що вони реалізуються на трьох основних рівнях: а) 
когнітивному; б) афективному; в) поведінковому.

У межах когнітивного конструкта рефлексивність надає педагогу можливості 
опосередковано зрозуміти та пізнати себе, на основі власних уявлень про те, як 
його розуміють інші. Афективний конструкт пов’язаний з емоційною оцінкою ви
кладачем своєї поведінки та прогнозуванням оцінювання її іншими. У поведінкову 
конструкті рефлексивність педагога характеризується відображенням і переосмис
ленням зовнішніх проявів психіки та сприйняттям цих проявів та дій самим собою 
та іншими партнерами по взаємодії [5].

отже, рефлексивність, будучи конструктом когнітивного компонента самосві
домості викладача, одночасно виступає головним аналізатором її емоційного та 
поведінкового компонента. Таким чином, рефлексивність дає можливість викла
дачеві побачити свою діяльність загалом, у всіх її проявах, що сприяє вчасному 
коригуванню власної поведінки.

сформовані рефлексивні якості викладача сприяють розвитку іншого констук
ту його самосвідомості, а саме — самооцінки. досліджуючи процес професійного 
становлення педагогів, вчені (Р. Бернс, о. В. Мамон, і. В. Молочкова, о. с. по
грєбная, А. о .Реан) ставили акцент на важливості розвитку адекватної самооцінки 
та позитивного самосприйняття педагога, як головних елементів у структурі про
фесійної яконцепції.

самооцінка, за визначенням А. о. Реана, є вираженням самоставлення людини 
до самого себе, що зумовлює соціальну поведінку особистості у міжособистісній 
взаємодії. о. В. Мамон визначав адекватну самооцінку викладача як головну умо
ву становлення моделі «рівнийрівному» у взаєминах з вихованцями. особливе 
значення цей феномен набуває у професійному становленні молодого спеціаліс
та. педагог, що володіє названими якостями, демонструє готовність до контакту з 
учнями та безумовного їх сприйняття [7].

Водночас, під час становлення рівності психологічних позицій викладача та 
студента, перший має залишатись на своїй професійній позиції — з її статусни
ми та рольовими вимогами. поєднати педагогічну та психологічну позицію, не 
зменшивши ролі кожної з них допомагає сформована професійна ідентичність. На 
думку А. М. лукіянчук, професійна ідентичність педагога формується засобами 
номінації та взаємодії зі «значущим іншим». У цій взаємодії студент має можли
вість побачити позицію викладача та її основні відмінності від своєї, що у подаль
шому призводить до намагання студентом змінити свою позицію, ототожнити її з 
позицією викладача. Безумовно, що таке ототожнення може відбуватися лише за 
умови прийняття та визнання поведінки викладача. якщо ж студент характеризує 
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поведінку викладача як «відповідну», «еталону», то він буде намагатися її відтво
рити [6].

отже, розвиток рефлексивності, самооцінки та професійної ідентичності ви
кладача сприяє становлення рівності психологічних позицій у його взаємодії зі 
студентами. Названі психологічні чинники відіграють важливу роль у прийнятті 
педагогом себе як особистості та як професіонала.

Висновки. проаналізувавши окремі чинники та систематизувавши їх, можна 
відмітити, що всі вони взаємопов’язані між собою. У кожній групі є провідний 
чинник, який визначає розвиток певного аспекту рівності психологічних позицій 
викладача та студента. Найбільш дослідженим чинником становлення гуманістич
них взаємин між студентом та викладачем є розвиненні діалогічні якості остан
нього, які сприяють встановленню двостороннього процесу його взаємодії з сту
дентами. проте поняття «рівності психологічних позицій» не зводиться лише до 
діалогічності, а потребує ціннісного ставлення до себе та до іншого у кожного з 
партнерів по міжособистісній взаємодії.

провідну роль у становленні такої рівності у педагогічному процесі відведено 
педагогу, тому потрібно сконцентруватися саме на розвитку його ціннісного само
ставлення та ставлення до інших. В основі розвитку позитивного ставлення викла
дача до себе лежать його рефлексивні якості. саме вміння прослідкувати власні дії, 
поведінку та їх результат надають можливість педагогу сформувати власний образ 
«япрофесіонал» та визначати своє ставлення до нього. Водночас рефлексивність 
викладача допомагає проаналізувати свої вчинки та їх вплив на інших, зокрема й 
на студентів. при цьому сформовані емпатійні якості викладача дозволяють йому 
зрозуміти внутрішні почуття студентів та особливості впливу на них власних дій.

У сучасному просторі педагогічної психології досить актуальною є проблема 
становлення рівності психологічних позицій викладача та студентів у міжособис
тісній взаємодії, тому вона потребує детального емпіричного дослідження, що і 
стане предметом подальшої роботи.
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ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ

Резюме
В статье рассматриваются основные факторы становления равенства психологических 
позиций в межличностном взаимодействии преподавателя и студента. особенное вни
мание уделяется формированию рефлексивных, эмпатийных и диалогических навыков 
у будущих преподавателей как основных факторов развития равенства психологиче
ских позиций.
Ключевые слова: равенство психологических позиций, диалогичность, эмпатийность, 
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FACTORS OF PSYCHOLOGICAL POSITIONS’ EQUALITY IN 
INTERPERSONAL INTERACTION OF TEACHERS AND STUDENTS

Abstract
The article is conducted a theoretical analysis of scientific views regarding the studying the 
equality of psychological positions formation between teacher and students in the process of 
interpersonal interaction. Important works of famous contemporary scholars concerning the 
following question are substantiated, three groups of factors of subjects’ equality of educational 
interaction are allocated out, and follows are allocated among these groups: behavioral and 
communicative (dialogicality, facilitation, congruence of the teacher), sensory— valuable ( 
empathy, value orientations, tolerance ), the cognitive and reflective ( reflexivity, selfesteem, 
professional identity). Particular attention is paid to three basic factors such as dialogical 
communication, empathy and reflexivity. It is shown that dialogicality is the psychological 
phenomenon within which the establishment of the equality of psychological positions 
between teacher and student in the communication process is happened. Thus the emphasis is 
maid not only on the form of communication, but rather on its content. Empathy is defined as 
a key factor in understanding and acceptance of the student’s position by the teacher, and the 
development of teacher’s reflective qualities gives him a chance to see himself and his own 
actions in interpersonal interaction. It is noted that in modern Ukrainian Psychology the equity 
of psychological position between teacher and students is not paid enough attention, although 
among the factors given above the most studied factors are dialogicality and reflexivity of the 
teacher. The article is concluded that the development of the equity of psychological positions 
between teacher and students in their interpersonal interactions depends on the specifics of 
these factors’ formation and the development of the effective means of the teacher’s self
development is proposed.
Keywords: equity of psychological positions, dialogicality, empathy, reflexivity, interpersonal 
interaction.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ЗАГАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНА 
ПРОБЛЕМА

стаття присвячена дослідженню відповідальності як інтегральної якості зрілої 
особистості. З позиції психологічної науки відповідальність розглядається як окре
ма психологічна категорія, а точніше — категорія, основою якої є особистісна риса, 
або як різні категорії — почуття відповідальності, властивість особистості, здібності 
відповідати, готовності (установки) до відповідальності, риси характеру та ін. Але, не 
дивлячись на широку представленість в науці даної проблематики, внутрішня структу
ра даної категорії відсутня.

Ключові слова: відповідальність, атрибуція відповідальності, тривожність, локус кон
тролю, детермінація відповідальності.

Відповідальність є найважливішою характеристикою особистості, це те, що 
відрізняє соціально незрілу особистість від особистості соціально зрілої. для зрі
лої особистості відповідальність виступає специфічною формою саморегуляції 
і самодетермінації, що виражається в усвідомленні себе як причини здійснюва
них вчинків та їх наслідків і в усвідомленні й контролі своєї здатності виступати 
причиною змін (або протидії змінам) в навколишньому світі і у власному житті. 
В психології, переважно західній, відповідальність вивчалася не як цілісне явище, 
а в окремих її формах прояву або аспектах, що операціоналізуються у тестах або 
експериментальних схемах. Зокрема, однією з таких форм відповідальності є соці
альна відповідальність — схильність людини поводитися відповідно до інтересів 
інших людей і соціального цілого, а не у вузькоегоїстичних інтересах, дотримува
тися прийнятих норм і виконувати рольові обов’язки.

основна мета нашої статті полягає у аналізі основних підходів до проблеми 
відповідальності у зарубіжній та вітчизняній психології.

проблема відповідальності вивчається у світовій психології у двох основних 
аспектах: моральному і в аспекті причинності. У загальноприйнятих визначеннях 
відповідальності акцентуються моральний та когнітивний аспекти. перший указує 
на регуляцію поведінки на основі етичного вибору, другий — на основі передба
чення. Відповідальність приписується як зовнішнім, так і внутрішнім інстанціям 
і пов’язана, таким чином, із зовнішніми або внутрішніми детермінантами. Ж. пі
аже [4], вивчаючи стадії морального розвитку дитини, визначав відповідальність 
як один з часних аспектів загальних процесів морального розвитку, а л. Кольберг, 
розвиваючи ідеї Ж. піаже, стверджувала, що моральна свідомість розвивається в 
ході активної творчої взаємодії індивіда з соціальним середовищем.

Згідно концепції локусу контролю, запропонованої дж. Роттером, існують два 
види контролю: внутрішній (інтернальний) та зовнішній (екстернальний). про
явом першого є відповідальність за свої власні події життя, пояснення їх з погляду 
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своїх можливостей, здібностей, особливостей характеру. якщо ж відповідальність 
приписується зовнішнім чинникам: іншим людям, випадковим обставинам, соці
альному оточенню — це прояв екстернального контролю. На думку дж. Роттера, 
інтернальність та екстернальність локусу контролю є стійкими властивостями осо
бистості.

д. Маклеланд, дж. Аткінсон, х. Віткін та інші психологи, що досліджують від
повідальність в контексті теорії дж. Роттера, роблять акцент на якомусь одному з 
параметрів відповідальності: когнітивному, емоційному і т.д. с. Шварц досліджує 
особливого роду відповідальність — як мотив надання допомоги або підтримки ін
шій людині [цит.за 3]. Ним було введене поняття «діфузія відповідальності», тобто 
зменшення особистісної відповідальності за наявності інших людей в ситуації, яка 
вимагає надання допомоги.

У відомих теоріях психоконсультування і психотерапії відповідальності при
діляється значне місце. Е. Берн вважав, що на людині лежить відповідальність за 
ухвалення рішень про те, що вона хоче в житті, оскільки кожен, за винятком людей, 
що мають важкі травми головного мозку, володіє здатністю мислити, вирішувати 
проблеми, ухвалювати рішення. Все життя людини зрештою залежить від ухвале
ного нею рішення про те, якою вона може бути і якою її інша людина хоче бачити.

Ф. перлз розглядав відповідальність як здатність індивіда відповідати за свої 
очікування, бажання, фантазії та дії [цит. за 2]. при цьому відповідальність вклю
чає й іншу сторону — здатність відповідати на очікування інших людей, відповіда
ти їх бажанням і фантазіям, відповідати за їх дії. ці дві сторони відповідальності 
тісно переплетено між собою. Коли людина несе відповідальність за саму себе, 
вона знає, що ніхто інший не може замість неї відповідати за її власну поведінку, 
не здатний відреагувати на будьякий стимул навколишнього середовища так, як 
вона це може і хоче зробити сама. при цьому вона може відмовитися від відпо
відальності за поведінку іншої людини, не побажає відповідати її бажанням, не 
відповість на її відчуття. проте це не означає, що вона неуважна до почуттів і по
треб інших людей. Вона просто відповідає, в першу чергу, за себе саму, надаючи 
можливість іншому нести відповідальність за себе. Відповідальність такого роду 
виникає з ухвалення себе самої та інших такими, які вони є. Вона заснована на 
особистісній зрілості, що дозволяє побачити і прийняти свою власну суть такою, 
яка вона є, і суть іншого — без засудження і бажання щось змінити, виправити, 
підігнати під власні мірки.

Ф. перлз розрізняв відповідальність здорову від хворої, заснованої на неусві
домленому відчутті, що примушує, зобов’язує людину робити щось для інших лю
дей, поступаючись своїми потребами і бажаннями. ця відповідальність другого, 
хворого типу поширена серед людей: багато хто переконаний, що відповідальність 
тільки в тому і полягає, щоб виконати зобов’язання перед іншими людьми, від
повісти на їх бажання і потреби. проте, спроба жити відповідно до бажань і по
треб інших людей припускає відмову від своїх власних бажань, заперечення своїх 
власних потреб на догоду іншим. Зрештою це заперечення приводить до того, що 
людина уникає усвідомлення своїх внутрішніх процесів, зокрема того, наскільки 
тиснуть на неї її власні потреби. Відмовляючись від усвідомлення і задоволення 
своїх власних потреб, людина уникає відповідальності за саму себе — за свої дум
ки, відчуття, установки, дії. процес саморозвитку поступає місце процесу само
руйнування. Закриваючись в своєму неусвідомленні важливих для зростання ор
ганізму процесів, людина, по суті справи, відмовляється від уваги, турботи, тобто 
того самого підживлення, без якого не прожити жодній живій істоті.
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Кожна частина живого організму вимагає уваги. потреби, що залишилися без 
задоволення, утворюють незавершені гештальти, які, накопичуючись, руйнують 
здорове функціонування організму. Тому, на думку Ф. перлза, відповідальна люди
на повинна бути уважною до своїх потреб і бажань, оскільки, якщо вона не здатна 
відповідати на свої власні психологічні і фізіологічні потреби, вона врештірешт 
втратить здатність виконувати свої зобов’язання перед іншими.

В сучасній українській психології нечисленні дослідження коректувальних ас
пектів дослідження відповідальності представлені роботами і. о. Кочарян, в яких 
автор наголошує, що корекція відповідальності є формою психологічної роботи, 
орієнтованою на формування або посилення відповідальної поведінки особистос
ті. усвідомлення міри особистої відповідальності за те, що відбувається в житті 
людини, а також на створення позитивного ставлення особистості до можливості 
узяти на себе відповідальність у всіх сферах життєдіяльності. Не дивлячись на 
повноту та вичерпаність даного підходу, на наш погляд, ця дефініція корекції від
повідальності як психологічної категорії є спірною, оскїльки у ній відсутня дифе
ренціація делегування відповідальності — не коректно стверджувати про відпо
відальність у всіх сферах життєдіяльності.

Загальнопсихологічний підхід розглядає відповідальність як окрему психоло
гічну категорію, основою якої виступає дана особистісна риса, або як різні кате
горії — почуття відповідальності, властивість особистості, здібності відповідати, 
готовності (установки) до відповіді, риси вдачі та ін. Більшість дослідників спів
відносять відповідальність з межею особи. Розгляд основних значень відповідаль
ності дозволяє стверджувати, що даний феномен має позитивні кореляції з багать
ма соціальними якостями особистості: самостійністю, чесністю, справедливістю, 
принциповістю, відчуттям обов’язку, відповідність нормам свого соціуму та ін. 
[3]. Відповідальність завжди пов’язана з ухваленням рішення, з вибором людини, з 
її діяльністю, конкретним вчинком або відмовою від такого. Виділяти відповідаль
ність як самостійний і незалежний чинник не представляється можливим.

Крім цього, важливо відзначити, що які б не були багатовимірні психологіч
ні трактування поняття відповідальності, основним смисловим навантаженням є 
внутрішня готовність людини відповісти, дати відповідь. Тому в емпіричному кон
тексті доцільним є діагностування установки, диспозиції, ставлення людини до 
відповідальності. головним же її ядром може бути релевантний відповідальності 
чинник. даним чинником є інтернальність або локус контролю, що має в своїй 
основі внутрішній тип атрибуції.

У вітчизняній психології проблему відповідальності розробляв с. л. Рубінш
тейн в рамках загальнопсихологічної проблеми людського існування — свободи і 
необхідності [5]. с. л. Рубінштейн cтверджував, що поведінка людини обумовлена 
не тільки зовнішньою, але і внутрішньою детермінацією, яка полягає в підкреслен
ні внутрішнього моменту самовизначення, вірності собі, неодностороннього під
порядкування зовнішньому. Тільки зовнішня детермінація, за с. л. Рубінштейном, 
спричиняє за собою внутрішню порожнечу, відсутність опірності, вибірковості по 
відношенню до зовнішніх дій або просто пристосування до них [5].

описані способи існування людини виявляються в її позиціях «як усі» і «я 
сам». поступаючи «як усі», людина відмовляється від власної відповідальності за 
свої вчинки. позиція «я сам» виражає небезразличие людини по відношенню до 
світу, стимулює особисту відповідальність. справжнє людське буття, за с. л. Ру
бінштейном, полягає у «зміні обставин» і «самозміні». при цьому особистість несе 
відповідальність за все скоєне і все упущене нею.
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с. л. Рубінштейн, характеризуючи поняття відповідальності, указує, що люди
на повинна реалізовувати не тільки те, що вимагає ситуація або суспільна необхід
ність, але і те, що вона могла би зробити. Тут мова йде про потенційний аспекті 
відповідальності, можливості людини передбачати результати своїх дій.

К. о. Абульхановаславська розробляє теорію відповідальності як привласнен
ня особистістю необхідності, в якій акцент ставиться на суб’єкті, на його добро
вільності [1]. людина сама розглядає себе як відповідальну особистість і сама ви
значає міру відповідальності. К. о. АбульхановаCлавська вважає, що критерієм 
повноти привласнення особистістю відповідальності може служити узгодження 
необхідності з бажаннями і потребами особистості, тобто виникнення ініціативи. 
якщо відповідальність з’єднується з ініціативою, то необхідність стає внутріш
ньою спонукою самого суб’єкта.

В. Є. Купченко, л. с. славіна та ін. розглядають відповідальність інтегрально, 
у єднанні чотирьох основних структурних компонентів — поведінкового, когні
тивного, емоційного та регулятивного. і. с. Мазоха розглядає локалізацію відпові
дальності у осіб з різними рівнями агресивності. Автор обгрунтовує свій науковий 
вибір тим, що у координаційних відносинах з агресивністю виступають такі осо
бистісні характеристики, як: мотивація, ціннісні орієнтації, емпатія, локалізація 
відповідальності. Емпіричне дослідження, проведене і. с. Мазохою, показало, що 
у осіб, які схильні до ворожості, відзначається наявність таких якостей, як низь
кий рівень суб’єктивного контролю, екстернальність в області досягнень, невдач, 
у сімейних та міжособистісних відносинах; взагалі, на думку автора, люди з більш 
високим рівнем агресивності, на відміну від осіб з низьким рівнем агресивності, 
характеризуються екстернальним локусом контролю.

якнайповніше уявлення про психологічне розуміння відповідальності міс
титься в праці К. Муздибаєва [3]. Він дав психологічний аналіз поняття і виділив 
його провідні характеристики. К. Муздибаєв підкреслював, що відповідальність 
пов’язана з суб’єктом, який несе відповідальність, об’єктом — те, за що несе даний 
суб’єкт відповідальність, та іншим суб’єктом — перед ким людина несе відпові
дальність. Відомо, що в процесі виховання зовнішні моральні норми засвоюються 
індивідом і стають його внутрішнім законом, але процес адекватного усвідомлення 
особистістю своєї відповідальності визначається багатьма чинниками: пізнаваль
ними, мотиваційними, характерологічними, екологічними та іншими, внаслідок 
чого суб’єктивна відповідальність іноді має відмінності від об’єктивністю.

К. Муздибаєв, аналізуючи зарубіжні концепції відповідальності, виділяє на
ступні значні ознаки соціальної відповідальності: точність, пунктуальність, ві
рність особистості у виконанні обов’язків та її готовність відповідати за наслідки 
своїх дій [3]. Відповідальність тісно корелює з усвідомленням особистістю смислу 
свого життя. Відчуженість від соціальних норм і смислу свого буття ослабляє со
ціальну відповідальність і активність особистості.

особливо повно представлений у вітчизняній науці онтогенетичний аспект до
слідження відповідальності, оскільки вона має якісні відмінності на різних етапах 
індивідуального розвитку особистості. Уявлення про відповідальність формують
ся ще у ранньому віці (Р. Армсбі, З. М. Борисова, А. В. Запорожець, Ж. піаже, 
д. хоффман); особливого характеру набувають на межі молодшого шкільного віку 
(г. Маджаров, В. с. Мухіна), а потім і підліткового періоду, де відповідальність 
стає інтегруючою якістю (З. г. Кулієв, л. М. Макарова, д. й. Фельдштейн).

о. В. Водолазська розглядає відповідальність через розвиток у дітей молодшо
го шкільного віку творчої самостійності. Автор наголошує, що ця робота здійсню
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ється з урахуванням власних інтересів дітей, які зосереджені у предметному світі. 
орієнтація дитини на дорослого, як на авторитет та зразок для наслідування, до
зволяє сформувати у молодшого школяра відчуття творчої самостійності як осно
ви подальшого становлення власної відповідальності.

професійний аспект розвитку відповідальності представлений в дослідженнях 
о. В. Зозулі, с. В. Маковєєвої та інших. Так, ці автори досліджували гендерні від
мінності в прояві відповідальності у студентівпсихологів. Автори підкреслюють, 
що у професійному кодексі психолога одноначно затверджується повна відпові
дальність психолога за наслідки того впливу, який він здійснює на іншу людину, 
тому несформованість відповідальності у студента за час навчання у ВНЗ є однією 
з можливих причин його невдач у професійній діяльності. Нам імпонує сучасний 
погляд вчених на природу та роль відповідальності в процесі формування загаль
ної якості життя особистості: високий рівень розвитку відповідальності створює 
потенційну можливість самореалізації студента, досягнення успіху у всіх видах 
діяльності, а також впливає на розвиток інших якостей особистості, необхідних 
для повноцінного життя людини. Але, на наш погляд, дефініція відповідальнос
ті, надана о. В. Зозулею та с. В. Маковєєвою, занадто узагальнена та позбавлена 
внутрішньопсихологічної диференціації: вони визначають її як одну з головних 
рис характеру та властивість особистості, що висувається на перший план при 
визначенні якості підготовки випускника ВНЗ. Єдиний критерій диференціації 
відповідальності, наведений авторами — гендерний (дівчата більш відповідальні 
ніж хлопці). Автори пояснюють це тим, що дівчата більшою мірою усвідомлюють 
свїй борг перед суспільством, уміють оцінювати свої вчинки і погоджувати їх з 
обов’язком перед людьми, колективом, суспільством в цілому. Але переконливих 
підтверджень цього припущення авторами не наводиться.

і. о. цілинко досліджувала моральноетичні та екзистенціальні аспекти від
повідальності студентів соціономічних професій (майбутніх психологів, соціаль
них працівників та соціальних педагогів). Автором встановлено, що у гуманно
відповідальному значенні відношень досліджуваних переважає емоційна складова.

Таким чином, дослідження відповідальності особистості як її провідної інте
гральної властивості проводилося у моральному, причинному і коректувальному 
аспектах, в теоріях психоконсультування і психотерапії, в загальнопсихологічному, 
онтогенетичному і професійному підходах.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ КАК ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА

Резюме
статья посвящена исследованию ответственности как интегрального качества зрелой 
личности. с позиции психологической науки ответственность рассматривается как от
дельная психологическая категория, а точнее — категория, основой которой является 
личностная черта, или как разные категории — чувство ответственности, свойство лич
ности, готовность (установка) к ответственности, черты характера и др. однако, несмо
тря на широкую представленность в науке данной проблематики, внутренняя структура 
данной категории отсутствует.
Ключевые слова: ответственность, атрибуция ответственности, тревожность, локус 
контроля, детерминация ответственности.
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RESPONSIBLE PERSON AS A PROBLEM GENERAL PSYCHOLOGICAL

Abstract
The article is devoted to the research of responsibility as integral quality of mature personal
ity. From the position of psychological science responsibility is examined as a separate psy
chological category, and more precisely is a category basis of which is a personal feature, or 
as different categories are sense of responsibility, features of personality, readiness (setting) to 
responsibility, character and other traits However, in spite of wide understanding in science of 
this problem, the underlying structure of this category is absent. Responsibility is an important 
characteristic of the person, is what distinguishes socially immature person from the person 
socially responsible. The main purpose of this article is to analyze the main approaches to the 
problem of responsibility in foreign and national psychology. The problem of responsibility 
in the world of psychology studied in two main aspects: moral, and in terms of causality. In 
the conventional definitions of responsibility are emphasized moral and cognitive aspects. 
The study of individual responsibility as it is the leading integrated property held in the moral, 
causal and corrective aspects of theories psychological consultancy and psychotherapy in 
general psychological, ontogenetic and professional approach.
Keywords: responsibility, atribution of responsibility, anxiety, locus control, determination 
of responsibility.
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

стаття присвячена проблемі вивчення розвитку мовленнєвої діяльності дітей 
дошкільного віку з мовленнєвими та інтелектуальними вадами. Висвітлено значення 
мовлення у формуванні внутрішнього плану інтелектуальної діяльності, завдяки чому 
виникає соціалізація дій. досліджено значення розвитку мотиваційноцільового компо
ненту мовлення дітей дошкільного віку.

Ключові слова: мовлення, мовленнєва діяльність, комунікація, мотивація, соціалізація.

Постановка проблеми. Вивчення розвитку мовлення дітей дошкільного віку 
на сучасному етапі розвитку суспільства стикається зі зростаючою проблемою — 
збільшенням кількості дітей з мовленнєвими та інтелектуальними вадами, однією 
з проявів яких є затримка мовленнєвого розвитку (порушення мовлення). особли
ву роль у розвитку та корекції цих недоліків відіграють зовнішні умови навколиш
нього середовища.

Мовлення виконує особливо важливу роль у формуванні внутрішнього плану 
інтелектуальної діяльності. Також, з появою мовлення істотно змінюється мислен
ня і поведінка дитини, виникає можливість спілкування з іншими людьми, і за
вдяки цьому виникає соціалізація дії. Завдяки інтеріоризації мовлення, переходу її 
ззовні у середину, з’являється реальна можливість протікання процесу мислення, 
який спирається на внутрішнє мовлення.

Метою статті є: з’ясування на основі теоретичного аналізу сучасного стану 
дослідження проблеми розвитку комунікативної діяльності дітей з мовленнєвими 
та інтелектуальними вадами.

Аналіз досліджень. Безперечний інтерес у розгляданні цієї проблеми представ
ляють дослідження плеяди видатних вчених (А. М. Богуш, л. с. Вавіної, л. с. Ви
готського, Н. п. Кравець, о. М. леонтьєва, М. і. лісіної та ін.), а також оригінальна 
концепція формування особистості Ж. піаже.

На сьогодні існує чимало досліджень видатних вчених стосовно розвитку 
мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку. У цьому контексті звернемося до 
важливого досягнення психолога Ж. пиаже — відкриття егоцентризму дитини: 
«Егоцентризм — це центральна особливість мислення, прихована розумова по
зиція. своєрідність дитячої логіки, дитячого мовлення, дитячих переживань про 
світ — лише наслідок цієї егоцентричної розумової позиції [7]. Розглядаючи его
центризм як відсутність усвідомлення власної суб’єктивності, об’єктивної міри 
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речей, вчений відносив дане явище до нижчого щаблю психічного розвитку. Роз
виток знань про себе, за Ж. піаже, повинен виникати з соціальної взаємодії, під 
впливом якої виникає зміна розумових позицій. Розглядаючи відносини між дорос
лими і дитиною як відносини примусу, що нав’язують останньому систему правил 
обов’язкового характеру, вчений зазначав, що відносини примусу не сприяють змі
ні розумової позиції. Тільки у ході співпраці з дітьми відбувається усвідомлення 
існування інших точок зору, формуються елементи логіки та етики.

У своїх дослідженнях Ж. пиаже пов’язував логічні операції з понятійним інте
лектом, в той час як для дитини в ході розвитку характерна наявність сенсомотор
ного інтелекту. для пояснення механізмів розвитку понятійного мислення, психо
лог виділяє 4 основних періоди, що йдуть безпосередньо слідом за тим періодом, 
який характеризується утворенням сенсомоторного інтелекту [7].

У період від 1,53 років, коли з’являється мовлення (точніше, символічна функ
ція) до 4 років розвивається символічне і допоняттєве мислення.

У період від 4 до 78 років утворюється інтуїтивне (наочне) мислення, прогре
сивні розчленування якого призводять до операцій.

З 78 до 1112 років формуються конкретні операції — операціональні угрупу
вання мислення, пов’язані з об’єктами, якими можна маніпулювати.

З 1112 років протягом всього юнацького періоду виробляється формальне мис
лення, угруповання якого характеризують зрілий рефлексивний інтелект.

Ж. піаже ввів поняття «соціалізації», яке, на його думку, має два різних визна
чення. Згідно першого, між дорослим і дитиною існують соціальні відносини, в 
ході яких дорослий, будучи джерелом виховних впливів, передає дитині культуру 
суспільства. Крім того, існують соціальні відносини між самими дітьми (відно
сини кооперації) та між дорослим і дитиною (відношення примусу), які видатний 
психолог називає соціалізацією [7]. дитина соціалізується поступово, будучи з са
мого початку за своєю природою соціальною істотою. Але у віці від 2 до 7 років 
соціальні відносини являють собою мінімум соціалізації, оскільки дитина не усві
домлює поки свого «я», що не координує точки зору інших людей зі своєю влас
ною. соціальне життя, на думку вченого, починає грати прогресивну роль тільки 
у віці 78 років, коли вже мають місце відносини кооперації, і дитина опановує 
нормами поведінки і мислення, що в свою чергу впливає на розвиток мовленнєвої 
діяльності [6].

Зазначимо, що ще однією з заслуг Ж. пиаже став розвиток теорії стадій інте
лектуального розвитку дитини, відповідно до якої розвиток інтелекту проходить 
три великі періоди, протягом яких зароджуються і формуються три основні струк
тури — сенсомоторні, структури конкретних операцій (з опорою на наочні дані) і 
формальні операції. сенсомоторний інтелектуальний період (з моменту народжен
ня до 2 років), на думку вченого, забезпечує пристосування до речей без соціалі
зації. У цей час між дитиною і речами встановлюються практичні відносини, під 
час яких вона намагається впливати на них, не уявляючи себе незалежно від речей. 
Більш високий рівень інтелектуального розвитку мислення характеризується тим, 
що функція репрезентативного мислення полягає у тому, щоб пізнавати і повідо
мляти іншому про дійсність картини світу.

для переходу від сенсомоторного (допоняттєвого) мислення до репрезентатив
ного, на думку Ж. пиаже, необхідна координація різних точок зору дитини на на
вколишню дійсність — у поданні, завдяки яким вона поступово оволодіває новими 
видами психічної діяльності, включаючи мовлення.
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Розглядаючи теоретикометодичне положення психологічної концепції про роз
виток особистості л. с. Виготського зауважимо, що на відміну від Ж. піаже, вче
ний вважав, що дитина починає включатися в процес соціалізації з перших міся
ців життя і в цей період вона вже є максимально соціальною істотою, пояснював, 
що її розвиток проходить шлях від соціального до індивідуального, а не навпаки. 
Вчений стверджував, що егоцентричне мовлення являє собою перехід до розвитку 
внутрішнього мовлення [6]. саме воно виконує функцію планування дії, за своєю 
будовою наближається до внутрішнього (скорочене і малозрозуміле). л. с. Вигот
ський зазначав, що: «Егоцентричне мовлення дитини представляє собою один із 
феноменів переходу від інтерпсихічних функцій до інтрапсихічних, тобто від форм 
соціальної колективної діяльності дитини до її індивідуальних функції. Мовлення 
для себе виникає спочатку шляхом диференціації соціальної функції мовлення для 
інших. поступова індивідуалізація, що виникає на основі внутрішньої соціаль
ності дитини, є головним трактом дитячого розвитку» [2]. Вчений також піддав 
критиці ідеї Ж. піаже про егоцентричне мовлення як засіб вираження егоцентрич
ного мислення, зазначивши, що воно як разтаки виконує функцію реалістичного 
мислення. Тим самим він практично повністю відкинув теорію психолога. Вчений 
надавав зовсім інше значення егоцентричному мовленню. це, відповідно до його 
концепції, «мовлення для себе», яке в ході розвитку дитини не зникає безслідно, а 
переходить у внутрішнє мовлення.

саме соціальне середовище, за л. с. Виготським, є джерелом психічного розви
тку дитини, оскільки вона з самого початку життя — соціальна істота.

На основі вищезазначеного положення, вчений сформулював основний закон 
розвитку вищих психічних функцій, суть якого зводиться до того, що вищі пси
хічні функції, вищі властивості, специфічні для людини, виникають спочатку як 
форма колективної поведінки дитини, як форма співпраці з іншими людьми, і лише 
згодом вони стають внутрішніми індивідуальними функціями самої дитини [2]. На 
думку вченого, навчання дитини відбувається в ході його включення до системи 
все більш високих і складних суспільних відносин і складних форм психічної ді
яльності.

отже, позиція л. с. Виготського різко відрізнялася від такої у Ж. піаже, який 
вважав, що розвиток не залежить від навчання. На основі вищесказаного можна 
зробити висновок, що в концепціях обох вчених є суперечливі тенденції, і важко 
зробити перевагу. Тим не менш, концепція л. с. Виготського соціальноісторичної 
обумовленості розвитку дитини дає більш широкі можливості, оскільки має на 
увазі необхідність спілкування між дитиною і дорослим. Розглянемо тепер деталь
ніше, що являє собою спілкування.

Виклад основного матеріалу. У вітчизняній психології загальноприйнятим є 
підхід до дослідження мовлення в контексті комунікації, тому що мовлення вини
кає в процесі самого спілкування, виступає як його засіб (А. М. Богуш, л. с. Ви
готський, о. М. леонтьєв, М. і. лісіна, с. л. Рубінштейн та ін.) [1, 2, 3, 5].

головним для розуміння спілкування є підхід до нього як до комунікативної 
діяльності. «поняття спілкування нерівнозначно поняттю спільної діяльності лю
дей — спілкування звичайно становить тільки одну сторону такої діяльності; для 
актів спілкування специфічними є дві особливості: те, що їх предметом служить 
інша людина — партнер, і що в процесі спілкування активні обидва учасника, 
причому кожен з них поперемінно стає то об’єктом, то суб’єктом діяльності» [4]. 
У процесі спілкування мовлення стає його засобом.
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Розглядаючи мовлення як засіб комунікативної діяльності дітей, А. М. Богуш 
вводить у лінґводидактичний обіг поняття: «навчальномовленнєва діяльність», 
під якою розуміє «організований, цілеспрямований процес використання мов
лення з метою передачі та засвоєння суспільноісторичного досвіду, оволодіння 
суспільними способами дій у сфері наукових понять, встановлення комунікації та 
планування своїх дій» [1]. В основу навчальномовленнєвої діяльності дітей пови
нні бути покладені мотиви цієї діяльності.

досліджуючи комунікативну діяльність дітей з мовленнєвими та інтелектуаль
ними вадами Н. п. Кравець зазначила, що у таких дітей відмічається недорозви
нення мотивації мовлення. Тому необхідно, щоб умови навчальної і практичної 
діяльності спонукали їх до мовленнєвого спілкування, до активного використання 
мовлення у процесі виконання навчальних і практичних завдань [3]. Разом з тим, 
комунікативна діяльність дошкільнят вивчалася з позицій сформованості у них 
рівнів цієї діяльності (ситуативної, ситуативноділової, ситуативноособистісної, 
поза ситуативнопізнавальної). даний підхід розвивався М. і. лісіною [4].

сьогодні встановлено, що найбільш продуктивний для формування мовлення 
методичний підхід, в якому максимально повно відображена психолінгвістична 
модель мовлення, врахована мовленнєва активність дитини, мотиваційний план 
мовленнєвої діяльності та характер мовленнєвого матеріалу.

отже, у методичному підході визначено, що мовлення — це процес цілеспря
мованої активної взаємодії між людьми в процесі спілкування. Більшість психоло
гів розглядають мовлення як мовленнєву діяльність (А. М. Богуш, л. с. Виготський, 
о. о. леонтьєв, о. Р. лурія, М. і. Жинкін) [1, 2, 5]. структура мовленнєвої діяльності 
в принципі збігається із загальною структурою діяльності та складається з трьох 
рівнів: 1) мотиваційноцільового, 2) орієнтовнодослідного, 3) виконавського.

оцінка будьякої діяльності, зокрема мовленнєвої, повинна проводитися з ура
хуванням всіх етапів цієї діяльності. порушення будьякого з етапів або механіз
мів мовленнєвої діяльності можуть вирішальним чином позначитися на всьому 
подальшому ході розвитку дитини.

Виходячи з проблематики нашого дослідження звернемося до більш доклад
ного розгляду першого етапу — мотиваційноцільового. Він характеризується ви
никненням потреби у спілкуванні, комунікативного наміру, мотиву і мети вислов
лювання. Комунікативний намір, будучи активною передумовою висловлювання, 
неспецифічний і не піддається детальному вимірюванню.

Мотив — спонукання до діяльності, пов’язане із задоволенням потреби, сукуп
ність зовнішніх і внутрішніх умов, що викликають активність суб’єкта. Мотиви 
та цілі діяльності як такі носять зазвичай узагальнений, інтегрований характер, 
висловлюючи загальну спрямованість особистості.

Метою мовленнєвої діяльності є комунікація, спілкування і зміна з їх допомо
гою поведінки слухача. Всяке мовленнєве висловлювання також породжується пев
ним мотивом, який зумовлює виникнення мовленнєвої думки. детально мотивацій
ний аспект мовленнєвої діяльності розглянув о. Р. лурія [5]. Він виділяє три основні 
групи мотивів: 1) бажання ясніше сформулювати власну думку; 2) мотиввимога 
(пов’язаний зі зміною своєї або чужої поведінки); 3) мотиви інформаційного ха
рактеру.

ці три типи мотивів є основою мовленнєвого висловлювання. якщо жоден з 
цих мотивів не виникає, мовленнєвий допис не відбудеться. однак, о. Р. лурія за
значав, що є види мовлення, коли мотив не потрібен. це відбувається, коли ми 
стикаємося з промовою в стані сну, при двосторонніх поразках лобових відділів 
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мозку; існують також найпростіші форми афективного мовлення, які не мають 
власного мотиву, емоційні реакції людини. ці форми мовленнєвої продукції не 
можна назвати мовленнєвою діяльністю. Крім того, на думку о. Р. лурія, в діалозі, 
відповідаючи на запитання співрозмовника, ми приймаємо на себе запропонова
ний ним мотив і діємо в його руслі. У даному випадку людина також не потребує 
власного спеціального мотиву, що спонукає його до активного висловлювання [5].

особливості мотивів, еволюцію потреби в спілкуванні у дітей дошкільного 
віку детально досліджено М. і. лісіною [4] та її співробітниками, які вказують, що 
термін появи і темп розвитку мовлення залежать від того, як склалося у дитини 
спілкування на довербальному рівні. дошкільний вік — найбільш важливий етап 
у розвитку мовлення і психіки дитини, вік первісного складання особистості.

У нормі потреба в спілкуванні формується (за М. і . лісіною) в 22,5 міс. 
життя, коли об’єктивна потреба в дорослому як джерелі життя перетвориться в 
суб’єктивний психічний стан — потребу у спілкуванні, що проявляється у вигляді 
комплексу пожвавлення. після 2,5 міс. ми говоримо вже про еволюцію цієї по
треби. Виникла потреба в спілкуванні спонукає особистість до активного її задо
волення, з’являються внутрішні спонукачі комунікації — мотиви [4], потреба в 
спілкуванні сформована, якщо наявні наступні 4 компоненти: 1) увага та інтерес 
до дорослого; 2) емоційне ставлення до дорослого; 3) прояв дитиною ініціативи у 
відносинах з дорослим; 4) чутливість, вміння реагувати на ставлення дорослого 
до себе.

Аналізуючи компоненти мотивів комунікації, М. і. лісіна [4] зазначає, «по мірі 
дорослішання дошкільнята переходять від практичного співробітництва з дорос
лим до співпраці більш розумового — «теоретичного» — змісту і, нарешті, до кон
тактів поглибленого моральноособистісного плану. паралельно відбувається змі
на провідних мотивів спілкування — ділові поступаються місцем пізнавальним, а 
ті — знову особистісним». пізнавальні мотиви змушують дітей задавати дорослим 
безліч питань на найрізноманітніші теми. причому діти майже не слухають від
повідей дорослих: важливіше для них висловити своє здивування, вони не помі
чають протиріч у словах дорослого. Але поступово прагнення питати змінюється 
прагненням дізнаватися, яке проявляється у суперечках з дорослим, багаторазовим 
перепитуванням. Мотивом спілкування є партнер у тих чи інших своїх якостях, 
заради яких дитина ініціативно звертається до нього або підтримує зроблену їм ко
мунікативну діяльність. Тому мотив спілкування збігається з його об’єктом. У мо
тивах спілкування відмічається потреба дитини, що змушує його шукати допомоги 
дорослого, при цьому потреба у нових враженнях породжує пізнавальні мотиви 
спілкування, потреба в активному  функціонуванні — ділові мотиви спілкування, 
а потреба у визнанні та підтримці — особистісні мотиви спілкування [4].

особистісні мотиви виділяються як самостійна категорія; і, крім того, входять 
в ділові та пізнавальні (особистісно — ділові, особистісно — пізнавальні). Можна 
говорити, наприклад, про наявність особистісних мотивів спілкування з одноліт
ками, якщо дитина вступає в будьяку справу (а отже, і в спілкування), де зайня
тий одноліток, щоб порівняти свої та його можливості. особливо гостро потреба в 
спілкуванні проявляється в старшому дошкільному віці. У 56 років дитині необ
хідний одноліток, товариш.

Висновки. отже, мовлення як засіб спілкування вивчалося з позицій його 
оволодіння, засвоєння засобів рідної мови, а також їх використання у зв’язку із 
потребами. З психологічної точки зору аналізувалася мотивація комунікатив
ної діяльності дошкільників. Необхідно також зазначити, що недорозвинення 
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мотиваційноцільових компонентів мовлення, і внаслідок цього недорозвинення 
мовлення в цілому, викликають вторинні затримки в загальному розвитку дітей 
або призводять до його своєрідності.

Таким чином, важливим моментом у розвитку мовлення дітей дошкільного віку 
є формування та розвиток мотиваційноцільового компоненту мовлення. Форму
вання мотивації мовленнєвої діяльності, корекція та усунення мотиваційних по
рушень у дітей 67 років є найважливішою умовою ефективного мовленнєвого 
розвитку.
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Резюме
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE PROBLEM OF DEVELOPMENT 
OF SPEECH ACTIVITY

Abstract
This article investigated the development of language activities of preschool children with 
speech and intellectual disabilities. The meaning of the speech motivational and targeted 
components of preschool children is analyzed. The hypoplasia of speech motivational and 
targeted components is found. That resulted in secondary delay of general development at 
children or leads to its identity. An important aspect of language development of preschool 
children is the formation and development of speech motivational and targeted components. 
Formation of motivation for speech activity, correction and removal of motivational disorders 
in children 67 years is essential for effective language development.. Speech as a means of 
communication has been studied from the standpoint of its mastery, learning tools of native 
language and also its usage in connection with demands. Formation of motivation speech 
activity, correction and removal of motivational disorders in children 67 years is essential for 
effective language development.
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РОЛЬОВА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ ПРАКТИЧНОГО 
ПСИХОЛОГА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ 
ОСОБИСТОСТІ

У статті йде мова про особливості рольової структури особистості практичного психо
лога в контексті сучасних психологічних теорій особистості. Автором здійснено спро
бу висвітлення питання щодо місця структури особистості практичного психолога, її 
становлення в соціальнопсихологічних теоріях та соціальнофілософських поглядах 
вітчизняних і зарубіжних науковців.

Ключові слова: особистість, роль, рольова структура, самовизначення особистості, 
практичний психолог, психологічні теорії особистості.

Актуальність дослідження. Феномен особистості з позицій її рольової 
структури є предметом дослідження передусім психології, соціології та філосо
фії. З огляду на це вважаємо за необхідне зосередити увагу на проблемі визна
чення місця  структури особистості — її змістовної характеристики в соціально
психологічних теоріях та соціальнофілософських поглядах взагалі та рольової 
структури особистості практичного психолога зокрема.

становленню соціальнофілософського погляду на структуру особистості та її 
соціальних ролей передували концепції самовизначення людини в класичних фі
лософських парадигмах. Аналіз наукових праць засвідчує, що проблема сутності 
та ролі особистості є однією з провідних у філософії. проблематика самовизначен
ня особистості досліджується у контексті віднайдення людиною свого місця у сві
ті, власної рольової позиції, пошуку сенсу буття і впливу мікро— та макрокосмосу 
на людське існування.

Виходячи з вищезазначеного, метою нашої статті є аналіз рольової структу
ри особистості практичного психолога в контексті сучасних психологічних теорій 
особистості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Уперше ідею наявності в особис
тості різних соціальних ролей висунуто в 1902 році У. джеймсом. Автор запропо
нував термін «соціальне я», який уособлював ідею про те, що думки інших людей 
постають складовою структури уявлень особистості про себе. думки У. джеймса 
покладено в основу подальших досліджень щодо вивчення впливу інших людей 
на формування самосвідомості особистості, її яконцепцію. Науковцями створено 
чимало цікавих рольових теорій, проте найбільш значні серед них безпосередньо 
спираються на рольову парадигму.

Б. Бідл визначає п’ять найбільш значущих рольових теорій: функціональну ро-
льову теорію (Р. лінтон, Т. парсонс), структурну рольову теорію (Р. Берт, М. Мен
дел, х. Уайт, с. Уайншип), організаційну рольову теорію (Н. гросс, Р. л. Кан, 
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М. Ванселл), когнітивну рольову теорію (я. л. Морено) та теорію символічного 
інтеракціонізму (дж. г. Мід, ч. х. Кулі, г. Блумер, Т. Шибутані та ін.) [2].

Виходячи з функціональної теорії, «ролі» розглядалися як соціальні функції, 
узагальнені нормативні очікування, що пояснюють типові форми поведінки лю
дей, які посідають певні соціальні позиції у стійкій соціальній системі.

Структурна рольова теорія розглядає «соціальні структури» як стійкі організа
ції людей, яким відповідають аналогічні зразки поведінки («ролі»), спрямовані на 
інші спільноти людей у структурі.

Організаційна рольова теорія ґрунтується значною мірою на емпіричних даних, 
отриманих на базі формальних організацій як цілеспрямованих та ієрархічних со
ціальних систем. Ролі в таких організаціях пов’язані з ідентифікованими соціаль
ними позиціями та нормативними очікуваннями.

Когнітивна рольова теорія вивчає відношення між рольовими очікуваннями та 
поведінкою людини. особливої уваги потребують соціальні умови, які викликають 
очікування.

Теорія символічного інтеракціонізму містить найбільш повне уявлення про осо
бистість та її ролі. У межах окресленої теорії розглядаються питання яконцепції 
та рольової ідентичності з позиції їх символічного змісту [2].

З позиції г. М. Андреєвої, в інтеракціонізмі більшою мірою, ніж в інших тео
ретичних орієнтаціях, зроблено спробу встановити саме соціальні детермінанти 
людської поведінки. З огляду на це ключовим постає поняття «взаємодія», у про
цесі реалізації якої і здійснюється формування особистості [1].

Теорія соціальних ролей у розумінні й опису структури особистості виходить із 
того, що кожна людина в житті приймає і завжди виконує певні соціальні ролі у 
взаємодії з іншими людьми. Засвоєними і вміло виконуваними людиною соціаль
ними ролями визначається структура її особистості.

дж. Мід та інші представники теорії ролей основним механізмом у структурі 
особистості визначають її рольову сутність. структура особистості становить су
купність певних соціальних ролей. дж. Мід першим звернувся до проблеми осо
бистості, вказавши на шлях виникнення усвідомлення свого я. Науковець дово
дить, що людина перебуває в постійній взаємодії із суспільством, тому її поведінку 
не можна передбачити. особистість втілює собою модель тих міжособистісних 
взаємин, які в її житті є найбільш часто повторюваними [5].

На думку М. Куна, індивід формує стратегію поведінки у відповідності з ро
лями та статусами в групах, з якими він себе ідентифікує. Виходячи з основних 
положень теорії ролей, людина усвідомлюється не як «абстрактна особистість», а 
носій певних нормативів, прав та обов’язків.

отже, основним положенням теорії ролей є те, що індивід діє у такий або інший 
спосіб тому, що є членом певної соціальної групи. У відповідності з теорією ролей, 
розвиток особистості відбувається лише в процесі розігрування будьякої ролі.

На думку Т. Шибутані, «у всякій організованій дії ролі перебувають в 
обов’язковому взаємозв’язку одна з одною; як у драмі будьяка роль має сенс лише 
тоді, коли пов’язана з поведінкою інших дійових осіб. Тому ролі не можуть бути 
визначеними в термінах поведінки як такої, а лише як шаблон взаємних прав та 
обов’язків» [4, с. 46]. отже, йдеться про структурні зв’язки, взаємодію та вза
ємовідношення ролей, тобто про рольову структуру. підтвердження цього факту 
знаходимо в ідеях інших психологів, соціологів та філософів, які зазначають, що 
поведінка детермінована ролями, а ролі існують незалежно від неї.
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Таким чином, соціальні ролі представниками вищезазначеної теорії роз
глядаються у трьох аспектах, взаємозв’язок яких становить рольовий механізм 
особистості: у соціологічному — як система рольових очікувань; у соціально
психологічному — як реалізація міжособистісної взаємодії; у психологічному — 
як внутрішня уявна роль, яка не обов’язково реалізується в рольовій поведінці, 
однак впливає на неї.

Автор теорії ролей дж. Морено пропонує декілька визначень поняття «роль»:
— одиниця синтетичного досвіду, до якої входять часткові соціальні та куль

турні елементи;
— певний узагальнений характер або деяка функція, реалізована в соціальній 

реальності;
— форма функціонування, яку приймає індивід у певний момент, реагуючи на 

певну ситуацію, до якої включено інші особи чи об’єкти.
Виходячи з цього дослідник пропонує таку класифікацію ролей: психосоматич

ні ролі; психодраматичні ролі; соціальні ролі.
Феномени рольової ідентичності та рольового розвитку особистості виступа

ють ключовими компонентами в соціальнопсихологічній картині рольової струк
тури особистості.

деякі психологи визначають такі форми рольової ідентичності: статева — одна 
з основних форм ідентичності, що полягає в ототожненні себе з тією чи іншою 
статтю; етнічна — пов’язана з національною самосвідомістю, мовою й соціокуль
турними особливостями; групова — пов’язана з членством у різних малих соці
альних групах; політична — пов’язана з соціальними й політичними цінностями 
та інтересами; професійна — пов’язана з особливостями професійних ролей [4].

У вітчизняній психології наукові погляди на соціальні ролі ґрунтовно дослі
джено в працях г. М. Андреєвої, л. п. Буєвої, Е. Е. Вендрова, п. п. горностая, 
і. с. Кона та інших.

Усі вищезазначені науковці зосереджують увагу на важливості вивчення осо
бистості в загальній системі суспільних відносин в певному «соціальному кон
тексті». Такий «контекст» представлено системою реальних взаємозв’язків осо
бистості із зовнішнім світом, суть яких полягає у взаємодії конкретних соціальних 
ролей. Вони вважають, що роль, як програма, відповідає очікуваній поведінці лю
дини, посідає певне місце у структурі окремої соціальної групи та розглядається як 
структурований спосіб її участі в житті суспільства.

Виходячи з вищезазначеного, можемо стверджувати, що особистість — це сис
тема засвоєних ролей, яку представлено нами як рольову структуру.

Виклад основного матеріалу. У психологічній науці існує двї методологічні 
передумови щодо визначення структури особистості. перша передумова полягає 
у непрямому ототожненні структури особистості зі структурою того або іншого 
фізичного об’єкту. це шлях, в процесі якого предмет вивчення підлягає поелемент
ному аналізу, внаслідок чого втрачаються властивості, притаманні даному пред
мету як єдиному цілому. На зазначеній передумові ґрунтуються концепції, в яких 
структура особистості складається з добору різних чинників (рис особистості) або 
блоків темпераменту, мотивації, попереднього досвіду, характеру тощо. Блочний 
підхід до вивчення структури особистості виокремлює в ній блоки або підструкту
ри, які є генетично взаємопов’язаними та зливаються між собою. друга передумо
ва полягає у переконанні про те, що в будьякому одному динамічному утворенні 
особистості (потяг, ставлення, потреба, мотив) зосереджено її якості як єдиного 
цілого. ця передумова є більш евристичною, ніж перша, оскільки охоплює реаль
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ну характеристику структури особистості — її динамічність, та сприяє розробці 
погляду на особистість як розвивальну систему. З позиції психоаналізу З. Фрейда 
структура особистості складається з трьох компонентів: id, ego, superego. У ній 
міститься припущення про складність та багатоплановість структур людської по
ведінки. проте, всі ці компоненти здебільшого підпорядковуються біологічним ас
пектам. Відомий неофрейдист К. Юнг у структурі особистості надавав особливої 
переваги колективному несвідомому, що виявляє себе у вигляді архетипів — пер
винних образів: «я», «персона», «аніма, анімус», «тінь», «темний бік я», «самість». 
представниками психологічної думки кінця хх століття виокремлюються такі 
одиниці аналізу структури особистості, як категорія діяльності (о. М. леонтьєв, 
с. л. Рубінштейн), установка (д. М. Узнадзе), ставлення (В. М. М’ясищев) [3]. 
Зазначені вище передумови бачення структури особистості як цілісної системи у 
психології видаються нам продуктивними з позиції вирішення задач, присвячених 
рольовій структурі особистості практичного психолога.

Рольова структура особистості практичного психолога — це система, взаємо
зв’язок і послідовність виконання ним соціальних та професійних ролей, об’єднаних 
у рольовий комплекс і спрямованих на досягнення психологопедагогічних цілей 
шляхом розв’язання низки психологічних проблем і педагогічних завдань. це таке 
психологічноособистісне новоутворення, надбання особистості фахівця, у якому 
професійні ролі інтегровані в конструктивні моделі поведінки у такий спосіб, що 
забезпечують успішну діяльність, яку характеризують високий рівень психологіч
ної культури, самодостатність і підготовку свідомості до динаміки актуалізації та 
зміни можливих позицій і намірів у процесі взаємодій усіх учасників освітнього 
педагогічного процесу, що реально змінюються.

У психологічній практиці значні зусилля практичного психолога спрямовують
ся на те, щоб відрізнити запит клієнта від реальної проблеми, що лежить в основі 
життєвих ускладнень, проблему, сформульовану клієнтом або його найближчим 
соціальним оточенням, і проблему, що є безпосередньо причиною труднощів і за
непокоєння. саме остання виступає в якості відправної точки у терапевтичній ді
яльності, у виборі психологом стратегій, методів і технологій надання психологіч
ної допомоги.

Не кожна особистість здатна працювати з людьми. як представник однієї з 
«прикладних», людинознавчих професій, практичний психолог опікується особис
тістю, яка володіє психічною реальністю; у той же час він і сам володіє нею. На до
свіді це означає те, що будьякий клієнт психолога здатен впливати на нього своїми 
особистісними якостями, передавати власні стани, залучати до кола своїх проблем 
(контрперенесення). проте, й фахівець, який надає допомогу, володіючи психіч
ною реальністю, може, а зазвичай, і повинен спричиняти вплив, застосовуючи в 
своїй діяльності різні боки цієї реальності (перенесення). подібні взаємовпливи 
можуть бути як позитивними, так і негативними. Завдання спеціаліста, поперше, 
полягає в тому, щоб зберегти здатність до опору у випадках негативного впливу 
свій психологічний статускво; подруге, здійснювати культурну емпатію у ситуа
ціях позитивних впливів. саме ці характеристики у подальшому здійснюватимуть 
вплив на ролі, що виконуються практичним психологом у професійній діяльності.

У структурі особистості практичного психолога значна кількість дослідників 
намагається виокремити певні групи основних якостей.

до першої групи належать вимоги, що висуваються професійною діяльністю до 
пізнавальних процесів (сприймання, пам’ять, мислення, уява); емоційновольових 
процесів та психоемоційних станів (стриманість, стабільність, стійкість до стре
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сів, уміння володіти собою, життєрадісність, цілеспрямованість, наполегливість, 
рішучість, активність тощо).

до другої групи належать такі психоаналітичні якості, як самокритичність, 
адекватна самооцінка та рівень домагань, здатність до самоаналізу, саморегуляції, 
самоконтролю поведінки.

Третя група містить комунікабельність, емпатію, візуальність (зовнішня при
вабливість) та красномовство як здатність до сугестії та переконання.

Усе зазначене вище впливає на формування моделей поведінки особистості 
практичного психолога, що реалізовані у рольовій структурі. професійна діяль
ність є одним із чинників типізації образів світу, їх значної або посередньої поді
бності у різних людей як суб’єктів праці.

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у продо
вженні досліджень основних компонентів змістовної характеристики особистості 
практичного психолога у поєднанні з основними видами його професійної діяль
ності, а саме: психологічна діагностика, психологічне консультування, психологіч
на корекція, психологічна просвіта, психологічна профілактика.
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РОЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ 
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Резюме
В статье речь идёт об особенностях ролевой структуры личности практического пси
холога в контексте современных психологических теорий личности. Автором осу
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ществлена попытка раскрытия вопроса относительно места структуры личности 
практического психолога, её становления в социальнопсихологических теориях и 
социальнофилософских взглядах отечественных и зарубежных учёных.
Ключевые слова: личность, роль, ролевая структура, самоопределение личности, 
практический психолог, психологические теории личности.
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ROLE OF PERSONALITY STRUCTURE OF THE PRACTICAL 
PSYCHOLOGIST IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY 
PSYCHOLOGICAL THEORIES OF PERSONALITY

Abstract
The paper is dedicated to peculiarities of personal role structure of practical psychologist in 
the context of modern psychological theories of personality. The author tried to disclose the 
question of place of practical psychologist’s personal structure, its formation in sociallypsy
chological theories and sociallyphilosophical views of national and foreign scientists. From 
position of its role structure phenomenon of personality is subject of research of above all 
psychology, sociology and philosophy. In view of that it is considered necessary to pinpoint 
attention upon the problem of determination of place of personal structure — its conceptual 
characteristic in sociallypsychological theories and sociallyphilosophical views in general 
and of the personal role structure of practical psychologist in particular.
Formation of sociallypsychological vision of the personal structure and its social role preced
ed concept of human being’s selfexpression in classical philosophical paradigms. Analysis 
of scientific works proves that the problem of essence and role of personality in philosophy is 
one of the most important. Problematics of personal identity is being researched in the context 
of human being’s search of own place in the world, personal role position, search of meaning 
of life and influence of micro— and macrospace on human existence.
Based on the above the purpose of the present paper is analysis of personal role structure in 
general and practical psychologist’s personality in particular in the context of modern psycho
logical theories of personality.
In psychological circles there are two methodological preconditions as to determination of 
the personal structure. The first precondition lies in an indirect identification of the personal 
structure with structure of one or another physical object. The second precondition implies 
conviction that its features as a whole one are concentrated in any single dynamic creation 
of personality (appetite, attitude, need, motive). This precondition is more constructive than 
the first one, because it covers characteristic of the personal structure — its dynamics and 
promotes development of attitude towards personality as the training system.
We regard perspectives of further scientific researches in the form of investigation of the main 
components of substantial characteristic of practical psychologist’s personality in combina
tion with the main types of his professional activity, namely: psychological diagnostics, psy
chological consulting, psychological correction, psychological enlightenment, psychological 
precaution.
Keywords: personality, role, role structure, selfdetermination of a person, practical 
psychologist, psychological theories of personality.
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РОЛЬОВА СТРУКТУРА ОСОБИСТОСТІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Аналіз наукових праць свідчить, що проблема людини, її сутності та ролі — одна  з 
ключових питань філософії. Екзистенціалізм, чи філософія існування, є одним із 
напрямків сучасної філософії.  людське буття, згідно з екзистенціалістами, не є деякою 
об’єктивною реальністю, що розглядається у відриві від суб’єкта цієї реальності.  Ро
льова структура особистості майбутнього практичного психолога, згідно філософських 
ідей екзистенціалізму, буде залежати від певного індивіда, який згідно власних уподо
бань та переконань буде приміряти на себе ті чи інша соціальні ролі. слід зауважити, 
що набір соціальних ролей буде тим ширший, чим більший індивідуальний досвід кож
ного окремого майбутнього практичного психолога..

Ключові слова: особистість, екзистенціал, буття, суспільство, роль.

Трансформації, які відбуваються у всіх сферах життєдіяльності сучасного сус
пільства, вимагають від особистості швидкого реагування, уміння діяти в умовах, 
що змінюються. оскільки перед людиною постають різноманітні ситуації, які по
требують вирішення, все більшого значення набувають особистісні якості людини, 
які дають їй змогу бути активним учасником соціальних взаємовідносин. У про
блемних ситуаціях та ситуаціях вибору від особистості вимагається визначення 
свого ставлення та життєвої позиції щодо них. Тому однією з умов успішного ста
новлення та розвитку особистості є її здатність до самовизначення, до вибору пев
ної життєвої ролі.

Аналіз наукових праць свідчить, що проблема людини, її сутності та ролі — 
одна з ключових питань філософії. Кожна історична епоха пропонувала своє ба
чення вирішення питання про те, що таке людина, в чому сенс її буття, яку роль 
вона виконує, що саме відображає «я».

Так, наприклад, А. Ю. стрелкова зазначає, що базовим філософськорелігійним 
вченням буддизму є вчення про «нея», згідно з яким наше індивідуальне «я», са
мість, душа не існує в реальності. Відтак, осередком зла, згідно буддійським уяв
ленням, є страждання, головною причиною якого є прив’язаність до нашого «я» 
[11, с. 257, 259]. саме прив’язаність до свого «я», вивчення своєї індивідуальності, 
можливості мати не лише єдине «я» спонукають нас до вивчення структури осо
бистості майбутнього практичного психолога, який в силу своїх професійних якос
тей просто зобов’язаний мати «різновиди свого я».

якщо ж ми торкнулися професійних якостей практичного психолога, то має
мо зазначити, що його професійна діяльність не може відбуватися за межами сус
пільства. Тобто, приміряючи на себе ті чи інші соціальні ролі (порадник, терапевт, 
діагност, консультант і т.д.) практичний психолог завжди виступає учасником сус
пільних відносин, а тим самим є частиною суспільного буття. Та чи можна розгля
дати суспільство як особливий різновид буття?

© О. Ю. Михайленко,  2013
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Зазначимо, що о. В. Кулєшов зосереджує свою увагу на проблемі розуміння 
суспільства як особливого різновиду буття. дослідник вважає проблемою те, чи мож
на взагалі говорити про специфіку буття, а отже, чи правильно відокремлювати соці
альне буття як особливу реальність о. В. Кулєшов приходить до висновку, що понят
тя буття нічого не додає до поняття суспільства. В такому випадку буття суспільства 
таке саме як буття природи, людини, окремих природних чи ідеальних об’єктів і, 
говорячи про буття суспільства, ми неминуче будемо говорити не про буття, а про 
суспільство [5, с. 333].

Так чи інакше, людина існує в реальному світі людей. Зважаючи на обрану 
нами тему наукового дослідження доцільно звернутися до тлумачення людського 
буття в філософії екзистенціалізму (М. о. Бердяєв, М. Бубер, Ф. Камю, М. Мерло
понти, Ж.п. сартр, М. хайдеггер, К. ясперс), оскільки екзистенціалізм — це не 
філософське вчення про буття, як таке (онтологія), а філософські міркування про 
існування людини в реальному світі людей.

Екзистенціалізм, чи філософія існування, є одним із напрямків сучасної філо
софії. людське буття, згідно з екзистенціалістами, не є деякою об’єктивною реаль
ністю, що розглядається у відриві від суб’єкта цієї реальності. людське буття — це 
деяка споконвічна цілісність суб’єкта і об’єкта, що пізнає і пізнається. людина — 
не пасивний споглядач зовнішніх йому подій, а безпосередній учасник цих подій, 
що співпереживає ці події усім своїм єством (матеріальним і психічним) [2, с. 68].

Відповідно до атеїстичного варіанта екзистенціалізму, екзистенція — є буття 
людини, що усвідомлює свою скінченність в часі й у просторі, це свідчить, що 
життя людини спрямоване на небуття, на ніщо. У роботі М. хайдеггера «Буття і 
час» описано низку модусів людського існування: турбота, рішучість, страх, со
вість, тривога, провина. саме вони є способами зіткнення людини з небуттям (з 
ніщо). ці зіткнення з небуттям є одночасно як і рухом до нього (рішучість), так і 
втечею від нього (страх). Таким чином, основна проблема філософії екзистенціа
лізму — це проблема людини як учасника визначених подій, що діє і переживає у 
світі, який постійно змінюється. Екзистенціалізм — це філософія діючої людини у 
світі моральних цінностей, де не абияке значення відводиться поняттю «моральна 
рішучість»[2, с. 69].

як зазначає Т. В. Кушерець, фундаментальна праця М. хайдеггера «Буття і час» 
присвячена перетворенню поняття час у ключове поняття посткласичної філосо
фії. М. хайдеггер саме в часі вбачав фундамент онтології, на його думку, найглиб
ше дослідження часу було здійснене Арістотелем. Згідно з Арістотелем, час є не 
що інше, як число руху по відношенню до попереднього та подальшого. М. хай
деггер стверджує, що основа часу — майбутнє. А оскільки найдостовірніше май
бутнє для людини — це смерть, то саме вона являє собою онтологічний горизонт 
часу [7, с. 60].

оскільки людське існування здійснюється в якісних, ціннісне насичених, 
індивідуальноособистісних часових параметрах, у М. хайдеггера людський час 
тлумачиться через такі екзистенціали як тривога, страх, провина, совість, турбота.

М. хайдеггер розглядав як апріорну характеристику людського існування 
«буттяусвіті». через цей «світ» людина вводиться в систему соціальних зв’язків, 
здобуває історію. Німецький мислитель описує людський «світ» в його часовому 
вимірі, у цьому «світі» індивід шукає можливості тримати «інтимний контакт з 
буттям».

Таким чином, на думку М. с. Кострюкової, онтологічний підхід М. хайдеггера 
зводиться до спроби викорінити протидію між суб’єктом і об’єктом, між тим, що 
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відноситься до свідомості і тим, що до неї не відноситься. Акцентується увага на 
відкритості людини світу і самій собі, що бере початок із неподільності, цілісності 
суб’єкта і об’єкта, буття може бути осягнуте тільки через саме себе [3].

Згідно екзистенціалізму, людська реальність є абсолютно унікальною у світі, 
вона не може співвідноситися ні з якими іншими видами сущого. людську реаль
ність не можна зрозуміти, звертаючись до яких би то не було світових процесів і 
об’єктів. як зазначає Ж.— п. сартр, виникнення людської реальності є «абсолют
ною подією», до якої неприпустимі ніякі генетичнокаузальні пояснення.

як зазначає Т. А. Кузьміна, вислови Ж.— п. сартра » людина — це ніщо», 
«У  людини немає природи», стали майже крилатими [4, с. 65]. «людина — це 
ніщо»: нічого в світі не може стати причиною людського буття, неможливо про
вести еволюційну лінію перебудови нелюдського світу в людську реальність.

як зазначає Ж.п. сартр: » … человек есть бытие, через которое возникает 
ничто…» [10, с. 89]. людська реальність визначає сама себе цілковито і повністю, 
і єдина її «залежність» від світу заключається лише в тому, щоб бути відмінним від 
світу, не бути річчю, не бути об’єктом.

За Ж.п. сартром, сутність людини ніколи не прирівнюється до результатів її 
діяльності, ніякий продукт людського життя не виражає адекватно людське буття. 
Тому, згідно мислителю, людське буття ніколи » не є тим, чим воно є, і є тим, чим 
воно не є» [4, с. 66].

отже, людське буття не можна визначити. Не існує такого предмета чи процесу 
у світі, вказавши на який можна було б сказати, що це — людське буття. людина 
не може бути зведена до чогось у світі і нічим не може бути пояснена, таким чи
ном, людина — причина самої себе, і це, нарешті, є свобода. Ж.— п. сартр кон
статує: «способность человека выделять ничто, человека обособляющее, декарт 
назвал свободой… что такое свобода человека, если через свободу приходит в мир 
ничто?... определить бытие человека как обуславливающее появление ничто, и это 
бытие явилось нам как свобода … То, что мы называем свободой, неотличимо, та
ким образом, от бытия «человеческой реальности». о человеке нельзя сказать, что 
сначала он есть, а затем, что он свободен; бытие человека совпадает с его свободо
бытием» [10, с. 90].

свобода, як одне з найважливіших екзистенціалістських понять, також харак
теризується Ж.п. сартром і в негативній термінології. це, наприклад, свобода 
«від» — від світу, від суспільства, від інших людей і навіть від самого себе. Згідно 
філософії Ж.п. сартра, людина має свободу саме тому, що у неї немає «природи», 
яка б могла її визначити до певного способу поведінки чи життєдіяльності. сам же 
мислитель трактує свої положення як твердження гуманізму. Адже людина сама 
в змозі обирати світ, в якому вона хоче існувати, людина сама бере на себе від
повідальність за події, які відбуваються, адже в неї є право вибору. Ж.п. сартр 
проголошує, що людська істина — це результат вільного вибору людини; істина — 
це те, чого самі обирають люди. Та у таких лозунгах ми можемо спостерігати по
двійний сенс: якщо завтра люди оберуть негуманний спосіб існування, чи буде це 
істина? якщо, наприклад, люди оберуть фашизм, чи зможемо назвати це істиною? 
Ж.п. сартр зазначає, що у такому випадку люди будуть нести відповідальність не 
тільки за свій вибір, а ще й відчують у повній мірі всі наслідки свого вибору [4, 
с.  67].

ось саме ці погляди на проблему буття людини Ж.п. сартр висвітлив на 
сторінках своєї фундаментальної праці «Буття і ніщо». В даній праці автор роз
глядає два види буття: «буттявсобі» (або предметне буття) і «буттядлясебе» 
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(або буття людської свідомості). як же пов’язані між собою ці види буття? Ж.
п. сартр зазначає:«… бытиедлясебя не есть бытиевсебе и не может им быть; 
но оно есть отношение к бытиювсебе; оно, собственно, — единственно возмож
ное отношение к бытиювсебе; обложенное со всех сторон бытиемвсебе, оно 
выскальзывает из него, лишь поскольку оно есть ничто и не отделено от бытия
всебе ничем. Бытиедлясебя есть основание любых отрицаний и отношений, 
оно — бытийное отношение…» [10].

«Буттявсобі» абсолютно нерухоме, масивне, непроникливе для свідомості. 
На відміну від «буттявсобі», «буттядлясебе» абсолютно рухоме, активне і по
рожнє. свідомість же не має нічого субстанційного, » вона існує в міру того, як 
з’являється ». За Ж.п. сартром, свідомість — це суть «ніщо» [8, с. 112]. саме 
можливість людини привносити у світ «ніщо» Ж.п. сартр називає свободою.

Т. А. Кузьміна вдало аналізує погляди філософа на проблему свободи людини. 
Вона говорить про те, що на думку французького мислителя, людина остерігається 
безосновної свободи, вона боїться бути єдиним джерелом цінностей, їй не легко 
«нести на собі всю тяжкість світу», вона намагається «списати» свої дії на якби 
не залежні від неї об’єктивні обставини, намагається приховатися за якоюнебудь 
маскою (соціальною «роллю»). Але і в цьому випадку, будьяка роль — це резуль
тат вільного вибору кожної конкретної людини [4, с. 68].

чимало дослідників часто зупинялося перед пошуком відповіді на питання: що 
є людина та її сутність, що є її духовність, свідомість та самосвідомість, на чому 
базується та чим спонукається діяльність людини тощо.

людина — не виключно суб’єкт пізнання, вона разом з тим і об’єкт пізнання і 
самопізнання. «Разом з тим, людина повинна намагатися зрозуміти не тільки світ, 
а й свою суть як з боку природної суб’єктивності, так і природної данності», — за
уважують Т. А. хорольська та А. А  хорольський, — тобто, як писав і. Кант, … 
фізіологічне дослідження людини має на увазі дослідження того, що робить із лю
дини природа, а прагматичні — дослідження того, що вона як вільно діюча істота 
робить або може та повинна робити з себе сама…» [11, с. 101 ].

л. л. Матвєєва висловлює думку В. Татаркевича щодо видів буття: «Розрізня
лися й розрізняється два види буття: те, що є частиною природи, і те, що створи
ла людина. Таке розрізнення ще в давнину запропонували греки, розмежувавши 
те, що походить «із природи», ї те, що походить із мистецтва або із людських ви
творів…» [9, с. 14]. Так, с. А. дзикевич бачить у створенні людиною штучних 
об’єктів реалізацію потреби фізичного утвердження себе у бутті. це є свого роду 
прояв однієї з форм людського буття — культури. Філософія та мистецтво певним 
чином споріднені в розумінні та відображенні буття людини. свідчення тому — іс
нуючі варіанти філософських концепцій людини, культури та духовності, які так 
або інакше перегукуються з естетичними та культурологічними уявленнями про 
людське буття, духовність та культуру (гармонія людського існування). однак для 
того, щоб створити, а потім реалізувати програму гармонізації буття, людині необ
хідно знати, ким і чим є вона та її життя в дійсності [12, с.108].

Задля відповіді на поставлене питання в даному дослідженні ми звернулися до 
пояснення сутності людини та її буття до філософських поглядів екзистенціаліз
му. проаналізувавши концепції М. хайдеггера та Ж.п. сартра, робимо висновок 
про те, що мислителі трактують існування принаймні одного буття, і цим буттям 
є людина, або, за М. хайдеггером, «людська реальність». людина спочатку існує, 
з’являється у світі, і тільки потім вона визначається. для екзистенціалістів людина 
відразу не піддається визначенню, оскільки спочатку нічого собою не представляє. 
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людиною вона стає лише згодом, і стає такою людиною, якою хоче бути і якою 
себе представляє.

Таким чином, згідно екзистенціалізму, людина — це те, кого вона з себе робить; 
людина, яка зробила себе сама.

отже, повертаючись до теми обраного нами наукового дослідження, можемо 
стверджувати, що рольова структура особистості майбутнього практичного пси
холога, згідно філософських ідей екзистенціалізму, буде залежати від певного ін
дивіда, який згідно власних уподобань та переконань буде приміряти на себе ті чи 
інші соціальні ролі. слід зауважити, що набір соціальних ролей буде тим ширший, 
чим більший індивідуальний досвід кожного окремого майбутнього практичного 
психолога.

Аналізуючи філософські погляди, можна дійти висновку, що для визначення 
своєї ролі (тобто самоусвідомлення людиною себе) необхідною умовою є наяв
ність соціокультурного середовища, оскільки, опираючись на філософію екзистен
ціалізму, людина пізнає себе через інших людей. отже, процес самовизначення 
відбувається в умовах вибору певної життєвої ролі з урахуванням вимог та норм 
суспільства, але це добровільний вибір.

оскільки людина створює себе сама, вона завжди обирає ту чи іншу модель 
поведінки залежно від своїх уподобань, моральних переконань, принципів тощо. 
людина просто не може не здійснити вибір. Вона не створена спочатку, вона тво
рить себе сама, а зовнішні обставини, їх тиск такий, що людина просто не в змозі 
не обрати якунебудь форму поведінки (приміряти на себе певну роль). В даному 
випадку визначаємо людину тільки у зв’язку з її рішенням зайняти певну позицію 
(роль).

слід зауважити, що у сучасному суспільстві тиск на людину настільки приго
ломшливий, що виникає необхідність виконувати не одну модель поведінки, при
міряти на себе не єдину роль. Тому, на нашу думку, доцільно говорити саме про ро
льову структуру особистості майбутнього практичного психолога, яка включатиме 
в себе як ролі особистісного плану, так і професійного.
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РОЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ: ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ

Резюме
Анализ научных работ свидетельствует, что проблема человека, его сущности и роли 
— одна из ключевых вопросов философии. Экзистенциализм, или философия суще
ствования, является одним из направлений современной философии. человеческое бы
тие, согласно экзистенциалистами, не является некоторой объективной реальностью, 
рассматривается в отрыве от субъекта этой реальности. Ролевая структура личности 
будущего практического психолога, согласно философских идей экзистенциализма, бу
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дет зависеть от определенного индивида, согласно собственных предпочтений и убеж
дений будет примерить на себя те или иная социальные роли. следует заметить, что 
набор социальных ролей будет тем шире, чем больше индивидуальный опыт каждого 
отдельного будущего практического психолога..
Ключевые слова: личность, экзистенциал, бытие, общество, роль.
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ROLE-STRUCTURE OF PERSONALITY: THE PHILOSOPHICAL

Abstract
The article focuses on the philosophy of existentialism views on human existence and its 
place in the modern world, life roles. The analysis of different studies shows that one of the 
key questions of philosophy is a role and nature of an individual. Different historical eras 
suggested different definitions of a human, of their reason for being, of their role and the 
selfconcept. Existentialism the role structure of a human of a future practical psychologist 
depends on a particular individual that according to own preferences and beliefs will experi
ment with different social roles. We must notice that the bigger an individual experience of 
every single future psychologist is the wider range of social roles is. We have to mention that 
in a modern society the pressure on a person is so overwhelming that the necessity of experi
menting with more than just one model of behavior is inevitable. That’s why it makes a lot of 
sense to speak about the role structure of a future psychologist referring both to their personal 
qualities and their professional skills.
Keywords: personality, existential, existence, society, the role.

стаття надійшла до редакції  4.09.2013



222

ISSN 2304-1609   Вісник ОНУ. Сер.: Психологія. 2013. Т. 18, вип. 4(30)

УдК 159.923.2

Н. М. Могилева 
асистент кафедри логопедії та спеціальної психології, дВНЗ донбаського державного 
педагогічного університету
донецька область, м. слов’янськ, вул. г. Батюка, 19

ПОТРЕБА У СПІЛКУВАННІ ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

У статті розглядаються ролі комунікаційних потреб у цілісному процесі формування 
особистості на різних етапах онтогенезу. Зв'язок є однією з головних умов розвитку 
дитини. Встановлено, що всебічний розвиток дитини ґрунтується на розвитку куль
турного та історичного досвіду, чия підтримка є дорослий. цей процес є складним, 
організував зв'язок з дорослим відіграє значну роль. проте, для повного розвитку 
дитинидошкільника не тільки процес спілкування з дорослими є важливим, але також 
спілкування з однолітками відіграє велику роль. передові методологічні основи ролі 
необхідності зв'язку та форм дошкільнят зв'язку і дорослих досліджені.

Ключові слова: особистість, потребова сфера, спілкуванні, взаємодія, діяльнісний 
підхід, суб’єктна активність.

Постановка проблеми. Згідно з поглядами вітчизняних психологів (л. с. Ви
готський, А. В. Запорожець, о. М. леонтьєв, М. і. лісіна, В. с. Мухіна, с. л. Ру
бінштейн, А. г. узська, о. о. смирнова, д. Б. Ельконін та ін.), спілкування виступає 
в якості одного з основних умов розвитку дитини, найважливішого фактора форму
вання її особистості, нарешті, провідного виду людської діяльності, спрямованого 
на пізнання та оцінку самого себе посередництвом інших людей. Загальновизна
но, що всебічний розвиток дитини відбувається на основі освоєння культурно
історичного досвіду, носієм якого є дорослий. цей процес має складний характер, 
у ньому неабияку роль грає організоване спілкування дитини з дорослим. Разом 
із тим, для повноцінного розвитку дошкільника важливий не тільки сам процес 
спілкування з дорослим,але й також є великою і роль спілкування з однолітками.

Метою статті було дослідити провідні методологічні основи ролі потреби у 
спілкуванні в цілісному процесі становлення особистості на різних етапах її он
тогенезу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічну основу досліджен
ня потреби у спілкуванні та взагалі комунікативного розвитку особистості склали 
фундаментальні положення вітчизняної психології про закони розвитку психіки в 
онтогенезі (Б. г. Ананьєв, л. і. Божович, М. г. Єлагіна, о. В. Запорожець, о. М. ле
онтьєв, М. і. лисина, о. о .люблинська, с. л.  Рубінштейн, д. Б.  Ельконін та 
ін.), вчення про роль суб’єктної активності дитини як фактору психічного розви
тку і саморозвитку (К. о. Альбухановаславська, о. Є. дмитрієва, Т. М. Князева, 
і. Ю. левченко, о. В. Мамічева, о. о. Медведєва, В. і. слободчиков, У. В. Ульєнко
ва, Н. В. Шутова та ін.) тощо. Найважливіше значення у розумінні механізмів ста
новлення психіки дитини має теорія діяльності о. М. леонтьєва, п. я. гальперіна. 
одна з провідних для теорії особистості тез про те, що окремі індивіди є такими, 
якою є їх практична діяльність, органічно взаємозв’язана з положенням про те, що 
ці індивіди розвиваються і формуються у комунікативній взаємодії, завдяки різним 
взаємовідносинам. спілкування як діяльність взагалі не лише спосіб буття особис
тості, що розвивається, але й один з найважливіших способів освоєння людського 

© Н. М. Могилева, 2013



223

Вісник ОНУ. Сер.: Психологія. 2013. Т. 18, вип. 4(30) ISSN 2304-1609

життя. проблема спілкування у зв’язку з його детермінуючим впливом на процес 
розвитку і формування особистості на різних етапах онтогенезу може бути роз
глянута у двох аспектах. З одного боку, спілкування — матеріальнопрактична вза
ємодія між індивідами і в цьому значенні воно вплетено «в мову реального життя» 
[7]. спілкування — компонент, атрибут діяльності як специфічної людської форми 
активності. сама діяльність містить в собі об’єктивну необхідність спілкування 
між індивідами у формі «обміну» здібностями, знаннями, досвідом, результатами 
діяльності і т.д. Будучи безпосередньо вплетеним в різні види діяльності в якості 
їх істотного і обов’язкового моменту, спілкування включене в процес детермінації 
розвитку особистості як суб’єкта діяльності. Роль спілкування як засобу прилу
чення особистості до суспільних знань та засвоєння суспільного досвіду, як умови 
розвитку мислення підкреслював о. М. леонтьєв. У працях Б. г. Ананьєва спіл
кування виступає як одна з форм життєдіяльності, умова соціальної детермінації 
розвитку особистості, формування психіки людини.

отже, реалізація принципу діяльності щодо розвитку особистості припускає 
аналіз детермінуючого впливу на неї та на її самосвідомість суб’єктсуб’єктних 
стосунків. при такому аналізі враховується той факт, що суспільноісторичний до
свід людства реально представлений не лише предметно — у пам’ятниках куль
тури і мистецтва і т. д., але і суб’єктивно — в живому досвіді реально існуючих 
індивідів. У свою чергу, розвиток особистості в діяльності з’являється як привлас
нення нею своїй громадській суті, втіленому не лише в предметах та способах 
операції з ними, але і в досвіді живих людей. діяльність служить тією загальною 
формою буття людини, за допомогою якої індивід привласнює свою суспільну суть 
одночасно і предметно, через взаємодію з предметним світом, і суб’єктно, тобто, 
через взаємодію з іншими індивідами [3].

Виклад основного матеріалу дослідження. В науці висловлювалася також 
думка про спілкування як про обмін інформацією, про комунікацію у вузькому 
значенні слова, тобто, перш за все мається на увазі той факт, що в ході спільної 
діяльності люди обмінюються між собою різноманітними уявленнями, ідеями, ін
тересами, настроями і т.д. Все це можна розглядати як інформацію [5]. Виходячи 
з цього, робляться висновки, що дозволяють інтерпретувати весь процес людської 
комунікації у термінах теорії інформації. однак, більшість дослідників визнають, 
що такий підхід неможна розглядати як методологічно коректний, бо в ньому опус
каються деякі важливі характеристики саме людської комунікації, що не зводяться 
тільки до передачі інформації. Тому, не виключаючи можливості застосування де
яких положень теорії інформації, при описанні комунікативної сторони спілкуван
ня, вони вказують на необхідність виявити специфіку самого обміну інформацією, 
що дійсно присутній у випадку комунікації між двома людьми.

проблема спілкування виступає в психології ще в одному аспекті. Він 
пов’язаний з тим, що спілкування як міжособистісна взаємодія виступає змістом 
однієї з фундаментальних людських потреб — потреби в особі іншого індивіда. 
і якщо при розгляді першого з позначених аспектів головним в розвитку особис
тості виступає момент зовнішньої детермінації, що йде з боку об’єктивних умов і 
форм життєдіяльності людини, то при розгляді другого аспекту центр тяжіння пе
реміщається у бік самої особистості, до її власної активності і можливостей, тобто, 
до внутрішніх детермінант розвитку. цей аспект проблеми спілкування виступає 
як власне психологічний, оскільки предметом розгляду виявляється мотиваційно
спонукальна сфера особистості. для психології, що має справу з конкретною 
людиною, важливо визначити внутрішні спонукальні сили розвитку індивіда як 
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особистості, розкрити реальну психологічну основу цього процесу, особливо на 
ранніх етапах онтогенетичного розвитку. питання про спонукальні сили і джерела 
розвитку має, як відомо, принципове значення в діалектичній теорії. його рішення 
зв’язується передусім з наявністю внутрішніх протиріч, що борються, в явищах і 
процесах реального світу. Щодо формування особистості — це методологічне по
ложення набуває реального смислу, коли ми передусім звертаємося до духовних 
потреб людини, що виражають у своїй сукупності його родову громадську суть.

Загальнопсихологічна природа потреби розкриває себе як «виток» протиріч, за
кладених в самій суті цих специфічних утворень людської психіки. потреба лю
дини у спілкуванні, предметом якої виступає інша людина в якості їй подібної, 
але такої, що володіє багатством власної суб’єктивності, реалізується передусім як 
міжособистісна взаємодія. В процесі цієї взаємодії відбувається обмін ідеями, дум
ками, почуттями, роздумами, переживаннями, інтересами, рисами характеру тобто 
усім тим, що виступає надбанням внутрішнього світу індивідів, що спілкуються, і 
визначає багатство їх суб’єктивного досвіду.

У міжособистісній взаємодії встановлюється «діалогічний» зв’язок рівноправ
них партнерів, в якому немає поляризації сторін в тому смислі, що один «робить», 
а інший «споживає». це завжди двостороннє, взаємне збагачення, оскільки, ді
лячись своїми почуттями, думками, знаннями з іншими, «віддаючи» себе іншим, 
людина сама стає духовно багатіше, досягає більш високих рівнів моральної і пси
хологічної зрілості. В процесі задоволення потреби у спілкуванні через специфічні 
механізми ідентифікації, співпереживання, синхронізації, навіювання, наслідуван
ня і т. д. виникає можливість, залишаючись у рамках свого «я», як би зробити крок 
в суб’єктивний світ іншої людини, залучитися до загальнолюдського досвіду, на
віть у доступній для дитини форму. ось чому саме у потребі спілкування містить
ся ключ до розуміння того, як здійснюється перехід людининосія індивідуальної 
суб’єктивності, індивідуальної суті, в людинуносія суспільної суті і навпаки.

Експериментальні дослідження різних аспектів виникнення і розвитку потреби 
в спілкуванні на різних стадіях онтогенезу, і передусім на ранніх його етапах, пе
реконливо показують величезну роль потреби у спілкуванні в розвитку найважли
віших особистісних структур і форм поведінки. передусім відзначається надзви
чайно ранній прояв цієї потреби в онтогенезі людини, коли ні про які інші форми 
духовних потреб не йшлося. хоча потребу у спілкуванні не можна вважати при
родженою, важко заперечувати наявність деяких її передумов. Наприклад, факт 
вибіркового ставлення новонароджених до дій, що витікають безпосередньо від 
людини, головним чином звукових (людський голос) та візуальних (особистість). 
Можна припускати, що дитина народжується з певною схильністю до сприйняття 
чисто людських подразників, передусім мовних. Можна припустити, що вже в до
пологовий період забезпечується деяка психологічна підготовленість майбутнього 
немовля до людського місця існування — до спільного життя з іншими індивідами, 
оскільки для новонародженого світ відразу ж виступає як світ людини і людських 
відносин.

Безумовно, для розвитку і формування потреби у спілкуванні, як, втім, і інших 
психологічних утворень особистості зростаючої дитини, вирішального значення 
набуває система її практичних дій з оточуючими дорослими людьми. і хоча в гене
зисі потреби в спілкуванні активно проявляють себе природжені передумови, вона 
виникає та формується на основі і завдяки практичним діям, діловій активності 
немовляти, що організовувані і направляються з боку дорослого. це положення 
представляється нам принциповим, оскільки тільки з цих позицій спілкування як 
провідна для усього психічного розвитку дитини потреба виступає не іманентно 
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властивою людині силою, а відображенням у формі психічної об’єктивної необхід
ності самого способу буття індивіда як суспільної істоти, усі зв’язки і стосунки якої 
до навколишнього світу опосередковані стосунками до іншої людини. Крім того, у 
світлі цього положення стає також очевидною взаємозв’язок виділених нами вище 
двох аспектів проблеми спілкування — як особистісної потреби і як матеріально
практичної взаємодії між індивідами. причому провідним виступає другий аспект, 
оскільки потреба людини в іншій людині не лише проявляється, але й формується, 
розвивається в процесі реальних взаємовідносин. ця закономірність має силу не 
лише на початкових етапах онтогенезу, але і на усьому його протязі. У свою чергу 
зміст, форми, емоційна насиченість, особистісна значущість і, головне, результа
тивність практичних взаємовідносин багато в чому визначаються тим, якою мірою 
їх реалізація пов’язана із задоволенням потреби людини у спілкуванні, а також з 
рівнем розвитку останньої.

Матеріали психологічних досліджень і власних наукових спостережень дають 
підставу вважати потребу у спілкуванні одним з найдинамічніших і потенційно 
багатих психічних утворень особистості, що якісно змінюються упродовж усього 
її життя. Зміни зачіпають і її змістовномотиваційні характеристики, і форми й за
соби задоволення, і можливості впливу на інші сторони і структури особистості. 
причому спочатку ці практичні дії концентруються навколо задоволення природ
них та життєво необхідних потреб немовляти (у їжі, теплі, зручності та ін.). На 
різних етапах онтогенезу виникають нові диференціювання і різноманітні моди
фікації потреби у спілкуванні, а також нові співвідношення між ними, що визна
чає перехід його на більш високий рівень організації. починаючи свій «шлях» від 
потреби немовляти в увазі і доброзичливості дорослого, вона надалі проявляє себе 
і в прагненні дитини до самоствердження, самостійності, визнання і поваги, до ви
сокої оцінки свого «я» з боку інших, а у більш старшому віці також і в прагненні 
досягти взаєморозуміння з іншими, знайти душевну близькість з обраним колом 
людей, відчути свою причетність до усього людства, єднання з ним. Звідси зрозу
міло, що розвитком потреби в спілкуванні багато в чому визначається становлення 
таких інтегральних особистісних утворень людської психіки, визначаючих ціліс
ність і стійкість її системи, як самосвідомість і індивідуальність. Крім того, саме з 
цією потребою безпосередньо пов’язано зародження і розвиток інших, специфічно 
людських форм поведінки і потреб, що відповідають їм — моральних, естетич
них, пізнавальних, потреб у трудовій, суспільноорганізаційній діяльності та ін. 
Змістовний аналіз цих духовних потреб людини виразно виявляє в них специфічні 
форми прояву потреби індивіда в іншому індивіді.

На думку М. і. лісіної, перебудова форм спілкування визначається конфліктом 
між загальним психічним розвитком і взаємостосунками дитини з оточуючими 
дорослими з одного боку і формою спілкування, що склалася, з іншого. Форми 
спілкування дошкільників з дорослими, що змінюють один одного у процесі кому
нікативного розвитку, можна розділити наступним чином.

ситуативноособистісна форма спілкування — задоволення потреби дитини у 
доброзичливій увазі дорослих, виникає від 0 до 2 місяців.

ситуативноділова форма спілкування — потреба дитини у співпраці з дорос
лим. дитині необхідно, щоб дорослий мав ставлення до того, чим займається ди
тина, і приймав участь у цьому процесі.

позаситуативнопізнавальна форма спілкування — з’являється у першій поло
вині дошкільного дитинства. провідним є пізнавальний мотив. дорослий висту
пає у новій якості — як ерудит, який здатний забезпечити необхідну інформацію. 
У ході «теоретичної співпраці» обговорюються проблеми, далекі від обставин вза
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ємодії дітей і старших, спілкування набуває виражений позаситуативний характер. 
основним засобом спілкування у дітей з позаситуативною пізнавальною формою 
є, звісно, мовленнєві операції: адже тільки вони дають дітям можливість вийти за 
рамки обмеженої ситуації у безмежний оточуючий світ.

позаситуативноособистісна форма спілкування з’являється наприкінці до
шкільного віку. провідним є особистісний мотив спілкування. для старших до
шкільників характерне прагнення не просто до доброзичливого ставлення дорос
лих, а до взаєморозуміння й співпереживання з ними. Новий зміст комунікативної 
потреби дає дітям опору при обдумуванні моральних понять, при становленні мо
ральних суджень, лише дорослі, які оволоділи соціальним досвідом, можуть допо
могти дитині визначити правильний шлях [4].

Висновки. Таким чином, проведений аналіз розкриває величезні можливості 
потреби у спілкуванні з точки зору розвитку і формування зрілої особистості. Важ
ливо підкреслити, що процеси міжособистісного спілкування зачіпають передусім 
спонукальні, настановні, мотиваційні, емоційні сфери особистості, тобто найбільш 
значимі і глибокі її структури, формування яких будьякими іншими способами і 
засобами представляє значні труднощі або навіть взагалі не може бути досягнуте. 
У цьому смислі спілкування виконує в цілісному розвитку особистості унікальну і 
нічим іншим не поповнювану роль.
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ПОТРЕБНОСТЬ В ОБЩЕНИИ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ

В статье рассматриваются роли коммуникационных потребностей в целостном про
цессе формирования личности на разных этапах онтогенеза. связь является одним из 
главных условий развития ребенка. Установлено, что всестороннее развитие ребенка 
основывается на развитии культурного и исторического опыта, чья поддержка являет
ся взрослый. Этот процесс является сложным, организовал связь со взрослым играет 
значительную роль. однако, для полного развития ребенка  дошкольника не только 
процесс общения со взрослыми является важным, но также общение со сверстниками 
играет большую роль. передовые методологические основы роли необходимости связи 
и форм дошкольников связи и взрослых исследованы.
Ключевые слова: личность, потребностная сфера, общение, взаимодействие, деятель
ностный подход, субъектная активность.
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REQUIREMENT IN COMMONUNICATION AND DEVELOPMENT OF 
PERSONALITY

Abstract
The article deals with the role of communication needs in a holistic process of identity 
formation at different stages of ontogenesis. Communication is one of the main conditions 
of the child’s development. It is determined that the allround development of the child is 
based on the development of cultural and historical experience, whose support is an adult. 
This process is complex, organized communication with an adult plays significant role. 
However, for the full development of the preschooler not only the process of communication 
with adults is important, but also a communication with peers plays a great role. The 
advanced methodological foundations of the role of communication necessity and forms of 
communication preschoolers and adults are investigated. It is emphasized that the process 
of interpersonal communication affect primarily stimulating, installation, motivational and 
emotional sphere of the individual.
Keywords: personality, requirement sphere, communication, cooperation, behavior, subject 
activity.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ ПОВЕДІНКОВОЇ 
АКТИВНОСТІ В СТРЕСОВИХ УМОВАХ

В статті розкриваються результати проведеного дослідження поведінкової активності в 
стресових умовах, показано типи поведінкової активності офіцерівчоловіків, офіцерів
жінок, наведені риси, притаманні відповідним типам поведінкової активності офіцера 
в стресових ситуаціях.

Ключові слова: поведінкова активність, діяльність, стрес.

Постановка проблеми у загальному вигляді. проблема психології готовності 
до професійної діяльності офіцера — прикордонника є актуальною та малодос
лідженою сучасною психологічною наукою. прикордонна діяльність всебічна та 
різноманітна, вона має риси, які відрізняють її від інших видів діяльності людини 
в екстремальних умовах.

основні з них це: постійне здійснення прикордонних дій (патрулювання, по
шук, затримання, інтерв’ювання, утримання, конвоювання), пропускні операції в 
пунктах пропуску через державний кордон, проведення оперативнорозшукової 
діяльності, виконання доручень правоохоронних органів тощо. Екстремальність в 
службовій діяльності прикордонника, на нашу думку, полягає як у фізичних чин
никах, так і в психологічних, в першу чергу емоційних чинниках. В пунктах про
пуску спостерігаються інтелектуальні перевантаження, дефіцит часу, інформації, 
психоемоційна напруженість. В підрозділах, які безпосередньо охороняють лінію 
державного кордону, наявні чинники невизначеності, швидкоплинності, несподі
ваності. В оперативно — розшукових відділах протидія злочинних елементів опе
ративній, розшуковій діяльності, вміння зберігати державну таємницю, моральна 
відповідальність за рішення, які приймаються.

У професійній діяльності офіцерівприкордонників існують такі основні типи 
стресових ситуацій:

ситуації, пов’язані з постійною повсякденною діяльністю прикордонника і ха
рактеризуються умовами цієї діяльності, умовами, які він знає, передбачає, планує. 
при виникненні стресочинника офіцер навчений звичних йому способів поведінки 
в цих ситуаціях. ці ситуації незагрозливі стабільності повсякденної діяльності, 
такі ситуації неодноразово відбувались і є прогнозованими;

• ситуації, які не відбувались, порушують емоційний баланс особистості, 
вони теж не загрозливі життю і здоров’ю людини, дії офіцера в таких ситу
аціях не можливо піддати стандартним умовам поведінки;

• ситуації невизначеності, з елементами ризику життю і здоров’ю офіце
ра і підлеглого персоналу (підрозділу), але рішення і діяльність в таких 
умовах забезпечується за відомими працівнику формами, алгоритмами, 
інструкціями;

© С. А. Мул, 2013
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• ситуації з стресовими чинниками ризику, небезпеки життю і здоров’ю офі
цера, підлеглого персоналу, неможливість прогнозу подальших дій, відсут
ність прорахованих способів подальшої діяльності, боязнь наслідків не ви
конання визначеного завдання.

слід зазначити, що вищезазначені ситуації, в яких може проходити служба 
офіцераприкордонника, не є вичерпними; ці ситуації, їх елементи можуть зміню
ватися, змінюючи при цьому весь спектр задіяних стресочинників. професійними 
стресочинниками офіцераприкордонника з негативним впливом можуть бути по
ранення, зникнення, полон, загибель підлеглого персоналу, громадян, службових 
тварин, пошкодження, руйнування майна, ділянки охорони тощо.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим при-
свячується стаття. Відзначено, що на сьогодні існує декілька типів визначень або 
моделей стресу. Більшість дослідників розглядають стрес або як реакцію людини, 
або як зовнішній стимул, або як динамічний психофізіологічний процес впливу 
певного стимулу й відповіді на нього.

Екстремальні ситуації, які відбуваються на державному кордоні, мають свій 
конкретний психологічний зміст, зі своїми властивостями, формами. прикордон
ний офіцер повинен бути готовий до раптово виникаючих завдань повсякденної 
оперативнослужбової діяльності.

проблема психологічної стійкості військовослужбовців прикордонних підроз
ділів до стресу є професійно значущою для органів охорони державного кордону, 
від неї залежить ефективність служби прикордонних нарядів, надійність охорони 
державного кордону України по усьому його периметру.

Постановка завдання. Метою даної статті є вивчення поведінкової активності 
в стресових умовах офіцера — прикордонника, як пріоритетного завдання психо
логічного забезпечення діяльності персоналу прикордонних підрозділів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. проблемою дослідження поведін
ки людей в контексті вивчення психологічної готовності до діяльності займали
ся о. д. ганушкін, М. і. д’яченко, л. с. Нерсесян, М. і. Томчук, В. М. пушкін, 
о. д. сафін та ін., концепції психологічного стресу висвітлено в роботах В. о.  Бод
рова, А. Б. леонова, г. сельє, R. Lazarus; В. В. суворова, Н. і.  Наєнко, психіч
ні стани й реакції, що спостерігаються в екстремальних ситуаціях опрацьовано 
в дослідженнях г. о. Балла, М. д. левітова, л. Ф. Шестопалова, с. і. яковенко, 
З. Р. Шайхлісламова, А. с. Куфлієвського, Б. М. олексієнко, В. г. Кохана, В. о. На
заренка та ін.

Виклад основного матеріалу дослідження. сьогодні тема психології готов
ності актуальна, як ніколи. для запобігання загроз необхідно розглядати не тіль
ки технологічний і управлінський аспекти, але й людський фактор. оперативно
службова діяльність прикордонних нарядів свідчить, що більшість прорахунків 
відбувається з вини людини. Вміння зорієнтуватись в ситуаціях, що постійно змі
нюються, вибрати те єдине вірне рішення в умовах дії стресочинників, виробити 
стратегію поведінки офіцеракерівника для забезпечення визначеного завдання 
охорони державного кордону, збереження життя, здоров’я підлеглого особового 
складу є тією психологічною технологією, яка нами досліджена.

для проведення дослідження нами вибрано діагностику стратегій поведінкової 
активності в стресових умовах.

сучасний підхід до вивчення механізмів формування стійкої поведінки вра
ховує наступні положення. людині притаманний інстинкт подолання, однією із 
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форм проявлення якого є пошукова активність, що забезпечує участь еволюційно
програмних стратегій у взаємодії суб’єкта з різними ситуаціями.

На перевагу способів володіння собою впливають індивідуальнопсихологічні 
особливості: темперамент, рівень тривожності, тип мислення, особливості локусу 
контролю, направленість характеру. Виразність тих або інших способів реагування 
на важкі життєві ситуації ставиться в залежність від рівня самоактуалізації осо
бистості — чим вище рівень розвитку особистості, тим успішніше він справляєть
ся з труднощами, що виникають.

Відповідно до цього, перешкоди, що зустрічаються в житті людини мають за 
джерело не тільки зовнішні (специфіка середовища), але й внутрішні (індивіду
альні посилання) умови. як захисні, так і опановуючі стилі реагування пов’язані 
з установками та переживаннями, відношенням до себе та інших, зі структурою 
життєвого досвіду, тобто з когнітивними, емоціональними і поведінковими рівня
ми ієрархічної структури психіки.

стратегії поведінки є різноманітними варіантами процесу адаптації і поділя
ються на соматичні, особистісні і соціально — орієнтовані в залежності від пе
реважної участі в адаптаційному процесі того чи іншого рівня життєдіяльності 
особистіснозмістової сфери.

для протидії стресу або чинникам, які його спричиняють, кожна людина вико
ристовує власні стратегії (ресурси), тому поведінку в таких умовах доцільно роз
глядати, як результат взаємодії способів управління стресовим фактором, що ви
никають як відповідь особистості на сприйману загрозу та наявного ресурсу, який 
сприяє його подоланню.

досліджуваним запропоновано низку запитань, що стосуються особливостей 
життя, активності в справах і спілкуванні або поводження в емоційнонапружених 
ситуаціях. Наголошено на уважності вивчення кожного запитання (твердження) і 
необхідності вибору варіанту відповіді, який найбільше відповідає поведінці до
сліджуваного.

У дослідженні взяли участь 579 офіцерівприкордонників, з яких офіцерів
чоловіків 474, офіцерівжінок — 105.

під час аналізу результатів було виявлено, що серед офіцерівчоловіків та 
офіцерівжінок не має жодного офіцера, який би був з вираженою поведінковою 
активністю.

для досліджуваних з вираженою поведінковою активністю (тип А) характерно:
− надмірна потреба в діяльності — велика захопленість роботою, ініціатив

ність, невміння відволікатися від роботи, розслабитись, нестача часу для 
відпочинку і розваг;

− постійна напруга душевних і фізичних сил в боротьбі за успіх, висока мо
тивація досягнень при незадоволенні досягнутим, впертість і надактивність 
в досягненні мети нерідко відразу в декількох областях життєдіяльності, 
небажання відмовитися від досягнення мети, не дивлячись на поразку;

− невміння і небажання виконувати щоденну кропітку і одноманітну роботу;
− нездатність до довготривалого і стійкого зосередження уваги;
− нетерпимість, прагнення робити все швидко: ходити, їсти, розмовляти, при

ймати рішення;
− енергійна, емоційно розмальована мова, підкріплена жестами і мімікою та 

нерідко супроводжуюча напруженням м’язів обличчя і шиї;
− імпульсивність, емоційна нестриманість в суперечках, невміння до кінця 

вислухати співрозмовника;
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− прагнення домінувати, схильність до суперництва і визнання, амбіційність, 
агресивність по відношенню до суб’єктів, протидіючим здійсненню планів;

− прагнення до домінування в колективі або компанії, легка фрустрованість 
зовнішніми обставинами і життєвими труднощами.

серед офіцерівчоловіків — у 52 досліджуваних, що становить 10,97%, діа
гностовано тенденцію поведінкової активності типу А(1).

серед офіцерівжінок у 12 офіцерів, що становить 11,43%, було діагностовано 
тенденцію поведінкової активності типу А(1).

для категорії офіцерів з продіагностованою тенденцією поведінкової активнос
ті типу А(1), характерно:

− підвищена ділова активність, напористість, захопленість роботою, цілена
правленність;

− недостача часу для відпочинку у відомій мірі компенсується розрахунковіс
тю і вмінням обрати «головний напрямок» діяльності, швидким прийнят
тям рішення;

− енергійна, виразна мова та міміка;
− емоційно наповнене життя, честолюбство, прагнення до успіху і лідерства, 

не повне задоволення досягнутим, постійне бажання покращити результати 
зробленої роботи;

− чутливість до похвали і критики;
− нестійкість настрою і поведінки в стресових ситуаціях;
− прагнення до першості, але без амбіційності і агресивності;
− при обставинах, перешкоджаючих виконанню намічених планів, легко ви

никає тривога, знижується рівень контролю особистості, але долається во
льовими зусиллям.

серед офіцерівчоловіків у 377 досліджуваних, що становить 79,53%, продіа
гностовано перехідний тип поведінкової активності АБ.

серед офіцерівжінок у 83 досліджуваних, що становить 79,05%, домінуючим 
є тип поведінкової активності АБ.

для категорії офіцерів з продіагностованим (перехідним) типом поведінкової 
активності (АБ), характерна активна і ціленаправлена діяльність, різносторонність 
інтересів, вміння збалансувати ділову активність, напружену роботу зі зміною за
нять і вміло організованим відпочинком. Моторика і мовна експресія в міру ви
ражені.

досліджувані типу (АБ) не показують схильнїсть до домінування, але в окре
мих ситуаціях і обставинах впевнено беруть на себе роль лідера, для них харак
терна емоційна стабільність і передбачуваність в поведінці, відносна стійкість до 
стресових факторів, добра пристосованість до різних видів діяльності.

серед офіцерівчоловіків у 44 офіцерів (9,28%) переважає тип поведінкової ак
тивності Б(1).

серед офіцерівжінок у 9 офіцерів (8,57%) проявляється поведінкова актив
ність типу Б(1).

для досліджуваних, у яких діагностується тип поведінкової активності Б(1), 
характерна раціональність. це люди з яскраво вираженою прагматичною направ
леністю, що торкається відношення як до самої справи, так і до людей. У виклю
чених випадках готові до прийняття відповідальності на себе, але частіше за все 
залишаються в тіні. характеризуються окремою емоційною «скупістю», стримані 
в словах, урівноважені у відповідних діях. приховане незадоволення переважають 
відкритим з’ясуванням стосунків.
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Таблиця 1
Зведені результати досліджень поведінкової активності

Жінки

Бали тип А
до 167

тип А (1)
168 — 335

тип А Б
336 — 459

тип Б (1)
460 — 626

тип Б
від 627

Кількість  12(11,43%) 83(79,05%) 9(8,57%) 1(0,95%)

Чоловіки

Бали тип А
до 167

тип А (1)
168 — 335

тип А Б
336 — 459

тип Б (1)
460 — 626

тип Б
від 627

Кількість  52(10,97%) 377(79,53%) 44(9,28%) 1(0,22%)

Загальна кількість

Бали тип А
до 167

тип А (1)
168 — 335

тип А Б
336 — 459

тип Б (1)
460 — 626

тип Б
від 627

Кількість  64(11,06%) 460(79,44%) 53(9,15%) 2(0,35%)

серед чоловіків лише у одного офіцера, що становить 0,22% від загальної кіль
кості протестованих чоловіків, переважає тип поведінкової активності Б (рис.1).

Рис 1. Типи поведінкової активності в стресових умовах у офіцерів-чоловіків

серед жінок також лише у одного офіцера, що становить 0,95% від загаль
ної кількості протестованих жінок характерною є поведінкова активність типу Б 
(рис.  2).

Висновки. отже, у більшості офіцерів, а саме — 460, що становить 79,44% у 
діагностуванні переважає (перехідний) тип поведінкової активності (АБ).

поведінкова активність у стресових умовах пов’язана із збудливими механіз
мами активного переживання потреби. спонукання до дії пов’язано з початком 
установки на дію.
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Рис 2. Типи поведінкової активності в стресових умовах у офіцерів-жінок

ця установка, здійснюється в момент прийняття рішення і є основою вольової 
поведінки, яка виникає завдяки присутності в свідомості людини уявної або на
думаної ситуації. За вольовими установками приховується потреба людини в при
йнятті рішення до дії і у виборі такого рішення приймають участь процеси уяви та 
мислення.

Перспективи подальших досліджень. потребують подальшого вивчення осо
бливості використання базових стратегій офіцерами конкретних прикордонних 
спеціальностей за напрямками діяльності.

Список використаних джерел та літератури

1. Бодров В. А. психология профессиональной пригодности:[Учеб. пособие для вузов.]/ В. А. Бодров. — 
— М: пЕР сЭ, 2001. — 511 с.

2. Забродин Ю. М. очерки теории психологической регуляции поведения. М.: Магистр, 1997. — 215 с.
3. Томчук М. і. психологічна готовність особистості до правоохоронної діяльності: монографія / М. і. 

Томчук.хмельницький: Евріка; поліграфіст, 2003. — 154 с.
4. ярошок Ю. В. Регуляція психічної напруженості військовослужбовців в екстремальних умовах 

службовобойової діяльності: дисер.канд. психол. наук / Ю. В. ярошок.хмельницький: НАпВУ, 
2000. — 159 с.

References

1. Bodrov V. A. Psykholohyia professyonalnoi pryhodnosty:[Ucheb. posobye dlia vuzov.]/ V. A. Bodrov. — — M: 
PER SЭ, 2001. — 511 s.

2. Zabrodyn Iu. M. Ocherky teoryy psykholohycheskoi rehuliatsyy povedenyia. M.: Mahystr, 1997. — 215 s.
3. Tomchuk M. I. Psykholohichna hotovnist osobystosti do pravookhoronnoi diialnosti: monohrafiia / 

M. I. Tomchuk.Khmelnytskyi: Evrika; Polihrafist, 2003. — 154  s.
4. Iaroshok Iu.V. Rehuliatsiia psykhichnoi napruzhenosti viiskovosluzhbovtsiv v ekstremalnykh umovakh 

sluzhbovoboiovoi diialnosti: dyser.kand. psykhol. nauk / Iu.V. Yaroshok.Khmelnytskyi: NAPVU, 2000. — 
159  s.



234

ISSN 2304-1609   Вісник ОНУ. Сер.: Психологія. 2013. Т. 18, вип. 4(30)

С. А. Мул 
кандидат психологических наук, преподаватель 
Национального педагогического университета им. М. п. драгоманова

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ 
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В СТРЕССОВЫХ УСЛОВИЯХ

Резюме
В статье раскрываются результаты проведенного исследования поведенческой активно
сти в стрессовых ситуациях офицеровмужчин и офицеровженщин, приведены прису
щие соответствующим типам черты поведенческой активности офицера в стрессовых 
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Abstract
The article presents the results of research of behavioral activity in stressful situations of male 
and female officers. Peculiarities of relevant types of behavioral activity of officer in stressful 
situations are also described in article. The purpose of this article is research the behavioral 
activity of the border guards in stressful situations, as foreground job of the psychological 
providing of personnel activity at the border subdivision. Behavioural activity in stressful 
situation are connected with stimulant mechanisms of active experience needs. Impulse to 
act is connected with the beginning of the installation on the action. This occurs at the time 
of the decision and is the basis of volitional behavior that appear because of the presence the 
person imaginary or contrived situation in the consciousness. Behind volitional installations 
hidden the human needs of making the decision to take action.They require further study of 
the peculiarities of using the basic strategies by the officers of the particular borderguard 
specialties according to their activities.
Keywords: behavioral activity, activity, stress.

стаття надійшла до редакції 29.09.2013



235

Вісник ОНУ. Сер.: Психологія. 2013. Т. 18, вип. 4(30) ISSN 2304-1609

УдК 159.947

В. І. Осьодло 
доктор психологічних наук, доцент, начальник кафедри суспільних наук 
Національний університет оборони України імені івана черняховського
м. Київ, просп. повітрофлотський, 28.
email: v.osyodlo@gmail.com

ВПЛИВ БОЙОВИХ ДІЙ НА ПСИХІКУ ТА ПОВЕДІНКУ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

У статті розглянуто психологічні особливості бойових дій у сучасних умовах та їх 
вплив на психіку військовослужбовців, поведінку та ефективність бойової діяльності. 
Зазначається, що постійний стан готовності перед можливими небезпеками — харак
терний психічний стан сучасної людини. Уникнення високих психофізичних наван
тажень так само несприятливо для організму як і надмірне перевантаження, тому що 
адаптаційні механізми функціонують на дуже низькому рівні і згодом стають нездатни
ми підготувати військовослужбовця до великих і раптових зусиль, що з’являються під 
час полігонних вправ, маневрів або воєнних дій. Тому збереження дуже високого рівня 
психофізичної підготовки в підлеглих — одна з основних цілей військового навчання в 
мирний час. Військовослужбовців варто періодично піддавати навантаженню, близько
му до максимального, тому що завдяки йому організм зберігає здатність до ефективної 
діяльності у важких і особливо екстремальних умовах, що можуть з’явитися в майбут
ньому.

Ключові слова: військова психологія, психіка, бойові дії, стрес, фрустрація, адаптація, 
депривація, поведінкові порушення.

Постановка проблеми. Щоб ефективно діяти в умовах сучасної збройної бо
ротьби особовий склад має бути добре підготовленим. для цього йому необхідно 
мати відповідні знання, уміння та навички. Крім того, особовий склад має мати 
сформованими такі особистісні властивості, які здобуває у процесі бойового на
вчання. Керівники навчання повинні врахувати як об’єктивні умови, у яких прохо
дить сучасна війна, так і особливості бойових завдань. особливістю цих завдань є 
те, що вони не вирішуються в інших умовах. цілі збройної боротьби завжди поля
гають у остаточній меті — перемозі над ворогом. Вони передбачають руйнування 
укріплень противника, його військових об’єктів, знищення техніки і ураження жи
вої сили. саме для цього використовується найбільш розвинута техніка та також 
найновітніша зброя [57].

Варто підкреслити, що в бойових умовах усі процеси і події проходять з не
звичайно великою силою і швидкістю. це означає, що бойові умови надзвичайно 
динамічні. динаміка бойових умов виявляється в різних формах: у діях повітряних 
сил; артилерійському вогні; нападах бронетанкових військ; у кулеметному вогні; у 
зустрічному бою та інших видах бойових дій [6].

У бойових умовах не можна забувати про таку властивість, як побутові не
зручності. г. гудеріан у своїх записках описує деякі подробиці з життя солдатів 
на кавказькому фронті восени 1942 р.: «Шматок хліба, захований у рюкзаку, пере
творюється на клейстер. Затвор і ствол гвинтівки іржавіють. Мокра шинель парує. 
чоботи покриваються зеленою цвіллю. скрізь переслідує тебе клятий дощ і всюди 
чутний вкрай надоїдливий відзвук болота, що чавкає, хлюпотить. На дні окопу — 
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вода; у з’єднуючих канавах — вода; у землянках — вода; ні на що опертися — мо
кро, ні до чого доторкнутися — болото» [1].

Багато незручностей зустрічаються й в інші пори року. Узимку це буде сильний 
мороз, коли навіть після чищення зброї в ній застигає мастило, коли шматок хлі
ба стає твердим як брила льоду, а мокрі, замерзлі валянки ламаються при ходьбі. 
У літку ж трапляється, що солдати страждають через спеку, відсутність води, роз
печений пісок, які утруднюють дихання та ін. У бойовій обстановці людина недо
сипає, недоїдає, живе і діє в умовах, що суперечать санітарногігієнічним вимогам, 
не користується нормальними житловими зручностями, вона фізично і духовно ви
снажена, перевтомлена тощо. Усе це впливає на самопочуття військовослужбовців, 
що, неминуче позначається на їхній поведінці в бойових умовах [1].

отже, основними органічно пов’язаними особливостями бойових умов є: зни
щення, руйнування, ураження; швидкоплинність подій; побутові незручності. 
Вищезгадані фактори створюють величезну небезпеку для життя всіх учасників 
збройної боротьби і впливають на їхню психіку і поведінку. Відповідно до осо
бливостей бойових умов завданням всього процесу навчання військовослужбовців 
у мирний час є формування в них таких особистісних якостей, завдяки яким вони 
могли б діяти в бою.

діяти в бою — означає виконувати бойове завдання. оскільки завдання став
ляться кожному учасникові збройної боротьби, доцільно у ході навчання військ 
врахувати індивідуальнопсихологічні властивості військовослужбовців.

основна властивість усіх бойових завдань визначена тим, що кожне завдання 
виконується в умовах двостороннього планування збройної боротьби. це означає, 
що кожна з сторін, що взаємодіють, ставить перед собою завдання руйнування 
укріплень, знищення устаткування супротивника й виведення зі строю, навіть по
вного знищення ворога [2, 3, 4, 5].

Враховуючи вищезазначене, метою статті є визначення психологічних особли
востей бойових дій у сучасних умовах та їх впливу на психіку військовослужбовців.

Виклад основного матеріалу. Стрес та фрустрація під час бойових дій. На 
практиці, навіть у мирний час, військовослужбовці часто виконують завдання в 
несприятливих умовах. Труднощі і перешкоди не тільки порушують діяльність, 
але й негативно впливають на їхній психічний стан і призводять до подальшого 
зниження ефективності діяльності. Тому володіння інформацією з питань функ
ціонування людини у важких ситуаціях має велике значення для військових керів
ників. Така інформація може використовуватися для прогнозування й оцінювання 
підлеглих і своїх дій в конкретних умовах служби, вироблення й удосконалювання 
ефективних способів подолання труднощів [6].

Терміни «фрустрація» і «стрес» у розмовній мові не завжди вживаються у пра
вильному значенні. Фрустрація — «неприйнятний стан психічного напруження 
і дискомфорту, що з’являється в результаті блокування свідомо сформульованих 
прагнень і дій. перешкоди в діяльності можуть мати зовнішній або внутрішній 
характер щодо суб’єкта. Фрустрацією іноді називається також просто ситуація 
блокування прагнень. У категоріях фрустрації можна описувати такі життєві ви
пробування людини, як: втрата роботи, бідність або різного роду життєві неуспіхи 
і невдачі. природною і типовою емоційною реакцією на фрустрацію є гнів, тому 
деякі психологи вважають фрустрацію важливою, хоча не обов’язково єдиною 
причиною агресивної поведінки і насильства» [7].

стрес — «комплекс процесів, що охоплює негативні емоції і ряд фізіологіч
них змін (підвищений кров’яний тиск, прилив крові до м’язів і їх напруження). 
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Таке напруження з’являється як реакція на дію різного роду несприятливих для 
суб’єкта факторів, психічних травм, невдач, небезпеки, поранення або термічного 
шоку. довгостроковий хронічний стрес викликає негативні наслідки для здоров’я, 
порушуючи роботу імунної системи [5].

стрес — «впливи, що викликають стан напруги та зміни стану організму». 
стрес має диференційований вплив: важко визначити, яке навантаження викликає 
стрес, кожний відчуває його порізному. У зв’язку з цим неможливо встановити 
одне загальне ставлення до стресу. Щоб поняття стресу психологічно операціо
налізувати, були розвинуті численні концепції, що пояснюють стрес як реакцію, 
закріплену в критичних ситуаціях (реакція); синдром небезпеки — повідомляє про 
появу небезпеки і її розміри; неадекватну стратегію подолання труднощів; захист 
самого себе в аспекті індивідуального порогу стійкості до навантаження [57].

Реакція на важкий стрес і порушення адаптації. Кожна людина володіє ви
значеною психічною витривалістю (психічною стійкістю), що не є постійною 
протягом усього життя. психічна стійкість) може змінюватися навіть за кілька 
днів. Збереження психічної рівноваги можливо тільки тоді, коли навантаження й 
індивідуальна витривалість урівноважені. однак, є визначені обставини, у яких 
під тиском раптових життєвих подій або нагромадження важких ситуацій виника
ють так звані кризові ситуації. стресова подія або тривалі неприємні обставини є 
первісними і головними причинними факторами стресу. порушення рівноваги не 
з’являється без впливу цих обставин. Кожний з окремих симптомів з’являється в 
гострій реакції на стрес і порушеннях адаптації. особливості їх появи обґрунтову
ють виділенням цих станів в окремі клінічні одиниці. Все, що належить до цього 
переліку, є порушеннями посттравматичного стресу,які мають відносно специфіч
ні і характерні клінічні риси. ці порушення можна вважати реакціями дезадаптації 
на важкий, гострий або хронічний стрес, що унеможливлюють ефективне його по
долання й як наслідок призводять до труднощів у функціонуванні [5, 6].

Гостра реакція на стрес. це короткотривале порушення, що розвивається як 
реакція на винятковий фізичний або психічний стрес у людини. Така реакція не 
виявляє ніяких психічних порушень і проходить протягом декількох годин або 
днів. стресором, що викликає такі розлади, може бути критичне переживання, яке 
пов’язано із загрозою особистої безпеки чи фізичної цілісності людини (напри
клад стихійна катастрофа, нещасний випадок, битва, напад, насильство, смерть та 
ін.). Ризик появи такого порушення росте, коли його супроводжує фізичне висна
ження або органічні фактори (наприклад, хвороба, похилий вік) [5].

чутливість особистості й уміння перебороти стрес має значення для появи і 
розміру гострої реакції на стрес. це доведено фактом, за яким не всі люди, під
даються такому стресові і страждають такими порушеннями. ці симптоми від
різняються великою різноманітністю, однак, у типових випадках вони охоплюють 
початковий стан «потрясіння» зі звуженням поля свідомості й уваги, не розуміння 
стимулів і порушення орієнтації [4, 5, 7].

Посттравматичні стресові порушення. ці порушення виникають як уповіль
нена або тривала реакція на стресову подію винятково загрозливого характеру. ця 
подія (стихійне лихо, війна, нещасний випадок, акти тероризму та ін.) для кожного, 
хто в ній опинився, є переживанням нещастя. процес переживання травмуючих 
ситуацій залежить від особистісних рис. особистісні риси можуть знижувати по
ріг реакції або, навпаки, загострити перебіг переживання. проте, вони не є достат
німи для пояснення його походження. Важливими є симптоми, що супроводжу
ють переживання травми: нав’язливі спогади, сни, тривале почуття «заціпеніння», 
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емоційне «притуплення», ізоляція від інших, відсутність реакції на навколишнє 
середовище та ін. іноді можуть з’являтися також гострі приступи страху, агресії 
або паніки у відповідь на спогади про травмуючу ситуацію або про першу реакцію 
на цю ситуацію. часто з вищезгаданими ознаками і симптомами пов’язані страх і 
депресія. досить часто з’являються також думки про самогубство [4, 5, 7].

Порушення адаптації. симптоми цих порушень різноманітні, вони охоплю
ють депресивний настрій, страх, заклопотаність, почуття неможливості подолання 
труднощів, планування або продовження дійсної ситуації, а також обмежену здат
ність до виконання повсякденної діяльності. Така людина може виявляти схиль
ності до імпульсивної поведінки та різких емоційних спалахів. порушення адап
тації може відбуватися у таких клінічних формах як коротка депресивна реакція, 
тривала депресивна реакція, реакція страху і депресії, реакція переважно з пове
дінковими порушеннями, реакція зі змішаними порушеннями поведінки й емоцій 
та іншими симптомами [4, 5, 7].

Варто також звернути увагу, що окреслені питання не стосуються винятково 
стресових (кризових) ситуацій під час бойових дій. Армія, з огляду на її задачі і 
функції, може бути задіяна на допомогу при ліквідації наслідків стихійних лих, 
масових катастроф. Тоді знання і прогнозування психічних порушень у стані го
строго стресу стає основною і необхідною умовою успіху рятувальної акції. ці 
порушення, що з’являються в стані гострого стресу, необов’язково стосуються ма
сових ситуацій, але вони з’являються також у випадку окремих трагічних подій. 
Такими прикладами в армії можуть бути самогубство військовослужбовця, випад
кова смерть під час військових вправ, ненавмисне смертельне поранення (напри
клад у варті). Тоді особливо у військовослужбовців, що служать в одному підроз
ділі з трагічно загиблим товаришем, можуть з’явитися реакції на сильний стрес. 
це стосується, насамперед, військовослужбовців з низькою психічною стійкістю й 
обтяженим психіатричним анамнезом [4].

Подолання стресу. Кожна людина в міру дозрівання й особистісного розвитку 
опановує подолання стресу індивідуальними способами й удосконалює їх. серед 
них свідомі і несвідомі захисні механізми особистості, активні і пасивні, раціо
нальні і нераціональні [2, 57].

подолання стресу полягає у мобілізації резервів організму, що означає свідомі 
і несвідомі дії для запобігання, обмеження або усунення негативного впливу стре
сорів. серед багатьох стратегій подолання стресу Р. лазарус і с. Фолькман назива
ють такі групи: пошук додаткової інформації, безпосереднє розв’язання проблеми, 
утримування від дії та саморегуляція [5]. подолання стресової ситуації часто буває 
неефективним. Таке буває, коли людина втікає у світ фантазій, мрії або має фата
лістичне мислення, що не веде до дійсного подолання стресу [5].

Психологічна характеристика важких і екстремальних ситуацій. дії людини 
слід розглядати з погляду ситуації, у якій вони відбуваються. людина завжди діє у 
визначеному середовищі. Виконує в ньому певні дії, впливає на середовище і змінює 
його. одночасно вона сама стає суб’єктом відповідних відносин: людина — серед
овище — ситуація. В аналізі дій військовослужбовця, оцінюванні і прогнозуванні 
його дій доцільно використовувати таку схему (рис. 1). Вона створює можливість 
аналізу дій суб’єкта у різних ситуаціях (наприклад, невиконання наказу може бути 
результатом різних ситуацій: панічного страху військовослужбовця в бою, аварії 
систем зв’язку на полі бою та ін.) [6].
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Рис. 1. Людина в ситуації, де: С — людина; A, B, D — елементи середовища

один і той же результат у контексті ситуаційних факторів веде до різних оцінок 
поведінки військовослужбовця.

Корольчук М. с. вважає, що всі ситуації, у яких людина діє і виконує завдання, 
поділяються на три основні категорії:

Оптимальні. У цих ситуаціях вимоги (цілі і завдання), поставлені перед ви
конавцем, досягаються і здійснюються цілком за допомогою достатніх технічних 
засобів, особистих можливостей, знань і умінь. однак, це ідеальна, комфортна си
туація, що на практиці зустрічається дуже рідко.

Нормальні. Засоби, якими володіє виконавець, недостатні для повного виконан
ня завдання, наприклад, відсутність військового устаткування, неповна інформація 
про зайняті супротивником позиції, втома від бою. Такі ситуації повсюдні і типові. 
З психологічної точки зору вони сприятливі для майбутніх результатів дії. Вимоги, 
що не набагато перевищують актуальні можливості виконавця, як правило, мобі
лізують зусилля і сприяють розвитку власної, творчої ініціативи. З іншого боку, 
постановка перед підлеглим завдань, що значно перевищують його можливості, не 
забезпечить такого ефекту, а навпаки. Менше труднощів було б у начальників під
час адаптації військовослужбовців молодого поповнення до умов служби в армії, 
якби вони впроваджували це правило. Різниця між стилем життя в родині й у ка
зармі настільки велика, що очікування від молодих військовослужбовців швидкого 
звикання до служби нереалістичні. оптимальним рішенням є поступове збільшен
ня труднощів і вимог та їх розподіл у часі.

Важкі. Виникають, коли вимоги значно перевищують можливості людини. 
грубо порушена рівновага між вимогами і можливостями. У такі моменти звичай
но з’являється небезпека для здоров’я і навіть життя людини (екстремальні ситу
ації). діяльність в таких умовах, особливо тривала, веде до порушення основних 
біологічних і психічних функцій людини. саме такі ситуації можуть з’являтися 
відносно часто в армії, навіть у мирних умовах. існує п’ять типів важких ситуацій: 
деривація, перевантаження, труднощі, конфліктні та загрозливі [4, 7].

депривацією називається позбавлення людини можливості задоволення її 
основних біологічних і соціальнопсихологічних потреб. до неї веде позбавлення 
їжі, сексуальних контактів, перебування на самоті (суспільна ізоляція, наприклад, 
перебування у віддалених частинах), почуття скривдженості і несправедливості. 
це веде до ослаблення психіки людини, подовження часу реакції, зниженню актив
ності, звуженню свідомості й появи серйозних помилок у сприйнятті й оцінюванні 
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ситуації. особливим видом депривації є атрофія цінностей і втрата сенсу життя, 
що веде до депресії, алкоголізму, наркоманії, замахам на самогубство або дезер
тирству [6].

перевантаження з’являються, коли виконання завдання перевищує фізичні 
можливості, нервову стійкість і інтелектуальні здібності людини. Тривала діяль
ність в таких умовах викликає перевтому, відсутність бажання працювати. Загаль
не виснаження організму й ослаблення механізмів стійкості робить людину сприй
нятливою до інфекцій і хвороб і значно підвищує ризик нещасного випадку на 
службі. Їхнім результатом є також невротичні стани [6].

Труднощі відрізняються обмеженням можливості виконання завдання внаслі
док дефіциту у матеріалах і інформації, що необхідні для їхнього здійснення. Труд
нощі також з’являються в ході роботи з фізичними і суспільними перешкодами. 
до таких відносяться: аварії, неповна інформація, суспільна думка та ін. Труднощі 
ведуть найчастіше до наслідків, характерних для фрустрації. Конфлікти відрізня
ються наявністю протилежних сил і інтересів у полі дії людини.

Загроза — це висока імовірність утрати значущих цінностей, наприклад, 
здоров’я або життя, професійного становища, гарної репутації і довіри. Такі си
туації в армії більш часті, ніж в інших професійних групах. Максимальна загроза 
наявна під час збройної боротьби, яка викликає страх, що паралізує діяльність і 
збільшує небезпеку.

чому важкі ситуації стають причиною порушення діяльності людини? Кожна з 
них складає для людини особисту небезпеку і викликає збільшення психічного на
пруження і негативних емоцій. Такі зміни мають визначену адаптивну мету. Вони 
викликають виділення адреналіну в гормональній системі, готуючи м’язові кліти
ни до раптового підвищення зусилля в таких діях як напад або втеча [6].

однак, звідки беруться поведінкові порушення, якщо ми говоримо про адап
тивні зміни? Вони виникають унаслідок мобілізації організму навіть тоді, коли ще 
немає безпосередньої небезпеки. У житті сучасної людини більшість з них має ха
рактер, пов’язаний з передбаченням їх появи, приписуванням значення небезпеки 
ситуаціям, у яких вона ще реально не з’явилася. На підставі знань і досвіду вій
ськовослужбовець переживає у своїй уяві можливі небезпечні ситуації. до таких 
ситуацій можна віднести відмову у виході на поле бою, на якому використовується 
бактеріологічна зброя, подолання водних перешкод, стрибки з висоти та ін. Тоді 
організм починає функціонувати так, начебто ці ситуації вже наступили. однак, 
включені захисні ресурси організму не розряджаються в конкретній дії, для якої 
вони призначені, тому вони повертаються проти людини, стаючи джерелом по
рушень поведінки і деяких хвороб. постійний стан готовності перед можливими 
небезпеками — характерний психічний стан сучасної людини. У цьому значен
ні вірно стверджується, що повне усвідомлення наявної ситуації стає додатковим 
джерелом труднощів [6].

Висновок. Розглянуті види можливих ситуацій у військовій практиці показу
ють, що їх дія на організм людини має негативні наслідки. Вони можуть досяга
ти максимального навантаження при екстремальних ситуаціях. У таких ситуаціях 
з’являються порушення діяльності і поведінки. якщо в таких ситуаціях, (напри
клад, в умовах холоду і голоду), організм використовує харчові ресурси (енерге
тичні запаси) і спалює власні, менш корисні клітини і речовини, виникають не
зворотні зміни в організмі (наприклад, обмороження, виснаження), а потім смерть. 
однак уникнення високих психофізичних навантажень так само небезпечно для 
організму. У таких випадках адаптаційні механізми функціонують на дуже низько
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му рівні і згодом стають нездатними підготувати військовослужбовця до великих 
і раптових зусиль, що з’являються під час полігонних вправ, маневрів або воєн
них дій. Тому збереження дуже високого рівня психофізичної підготовки в підле
глих — одна з основних цілей військового навчання в мирний час. Військовослуж
бовців варто періодично піддавати навантаженню, близькому до максимального, 
тому що завдяки їм організм зберігає здатність до ефективної діяльності у важких 
і особливо ектремальних умовах, що можуть з’явитися в майбутньому.
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ВЛИЯНИЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПСИХИКУ И ПОВЕДЕНИЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Резюме
В статье рассмотрены психологические особенности боевых действий в современных 
условиях и их влияние на психику военнослужащих, поведение и эффективность бое
вой деятельности. отмечается, что постоянное состояние готовности перед возможны
ми опасностями — характерное психическое состояние современного человека. избе
жание высоких психофизических нагрузок так же неблагоприятно для организма, как 
и чрезмерная перегрузка, потому что адаптационные механизмы функционируют на 
очень низком уровне и впоследствии становятся неспособными подготовить военно
служащего к большим и внезапным усилиям, которые появляются во время полигон
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ных упражнений, маневров или военных действий. поэтому сохранение очень высо
кого уровня психофизической подготовки у подчиненных — одна из основных целей 
военного обучения в мирное время. Военнослужащих стоит периодически поддавать 
нагрузке, близкой к максимальной, потому что в таких условиях организм сохраняет 
способность к эффективной деятельности в тяжелых и особенно ектремальних услови
ях, которые могут появиться в будущем.
Ключевые слова: военная психология, психика, боевые действия, стресс, фрустрация, 
адаптация, депривация, поведенческие нарушения.
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INFLUENCE OF COMBAT ACTIONS ON SERVICEMEN MIND AND 
BEHAVIOR

Abstract
The article deals with psychological characteristics of combat actions and their influence on 
servicemen mind, behavior and effectiveness of combat activity.
It is stated that all time readiness for possible dangers is a typical mental state of a modern 
person.
Avoidance of high psychophysical stress is not acceptable for human nature as well as 
overstrains because adaptation mechanisms operate at a very low level and eventually these 
mechanisms become unable to prepare a serviceman for making high and unexpected efforts 
that occur during firing range exercises, maneuvers or military actions. That’s why one 
of the main aims of military education in peacetime is maintaining of a very high level of 
subordinates’ psychophysical training.
From time to time, servicemen should be put into close to reality stress, because it is the way 
they save ability of their organisms to act effectively in difficult and extreme situations that 
may happen.
Keywords: military psychology, mind, combat actions, stress, frustration, adaptation, 
deprivation, behavioral disorders.
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ГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ

стаття присвячена розгляду основних характеристик, етапів та модифікацій генетично
го підходу. досліджуються особливості застосування генетичного підходу в дослідженні 
проблеми перфекціонізму. Вивчаються умови, причини і основні детермінанти поход
ження перфекціонізму, закономірності його виникнення, формування та розвитку.
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Постановка проблеми та її зв’язок з важливими теоретичними і практични
ми завданнями. У площині сучасних теоретичних та емпіричних досліджень про
блеми перфекціонізму більшість дослідників розкривають його як багатомірний 
особистісний конструкт, одні параметри якого пов’язані з конструктивним праг
ненням особистості до досконалості (нормальним адаптивним функціонуванням), 
а інші — з патологічним прагненням до довершеності, що може провокувати роз
лади афективного спектра, знижувати продуктивність діяльності (дезадаптивне 
функціонування). саме тому вивчення перфекціонізму з його двовекторною спря
мованістю набуває в сучасній психології актуального статусу, особливо це стосу
ється питань його психологічного змісту та феноменологічної приналежності.

Будьяке наближення до розкриття змісту перфекціонізму, яке є складним та 
багатовимірним явищем, дає змогу знайти відповіді на ряд ключових запитань, 
що виникають під час дослідження особистості. Універсальність і невичерпність 
проблеми перфекціонізму є причиною існування численних теорій, які висвітлю
ють тільки окремі його сторони і прояви. На сьогодні проблема перфекціонізму 
вимагає відпрацювання певної теоретикометодологічної та дослідної бази, по
требує розробки адекватних теоретичних і практичних засобів вивчення, а відтак 
є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. проблема перфекціонізму як психо
логічна категорія є досить новою. Вона широко досліджується переважно за кор
доном (д. Барнс, с. Блатт, Р. Фрост, п. х’юїтт, г. Флетт, д. хамачек, д. Боучер, 
л. девідсон, Р. слейні, л. ТерріШорт, Р. оуенс, п. слейд), а останнім часом почи
нає активно висвітлюватися в роботах російських науковців (Н. гаранян, с. степа
нов, і. грачова, с. Єніколопов, Є. соколова, п. циганкова, А. холмогорова, Т. Юде
єва, В. ясная) та українських вчених (і. гуляс, л. данилевич, о. лоза, г. чепурна).

поняття перфекціонізму почало з’являтися в науковій літературі в середині хх 
ст. Фактично перфекціонізм як явище психічної спрямованості був відзначений 
набагато раніше А. Адлером — як компенсаторне прагнення до переваги й доско
налості, К. хорні — як нарцисична патологія. Впродовж 60—80их рр. у зарубіж
ній клінічній психології і психотерапії інтенсивно розроблялися теорії уявлень про 
перфекціонізм [13].
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В когнітивнобіхевіоральному напрямку розвивається переважно вузьке симп
томатичне розуміння перфекціонізму як настанови, що виявляється шляхом не
прийняття всього, що нижче довершеності [17].

диференційнотипологічний аспект вивчення проблеми перфекціонізму реалі
зується в роботах багатьох авторів. досліджуються специфічності перфекціоніз
му щодо статі, віку та нозологічної приналежності особистостей до тривожних і 
депресивних розладів. В руслі типологічного підходу до перфекціонізму відобра
жені яскраві відмінності між нормальним і патологічним типами перфекціонізму, 
зв’язавши перший зі спектром адаптивних якостей особистості (конструктивним 
прагненням до досягнень, позитивним афектом, упевненістю в собі, самоефектив
ністю) і останній — з низкою дезадаптивних особистісних характеристик (схиль
ністю до самокритики і самозвинувачення, прокрастинацією, емоційною дезадап
тацією) [4].

У вітчизняній традиції також є погляд на проблему перфекціонізму. існують 
дослідження, теоретикометодологічною основою яких є положення культурно
історичної концепції про системний характер аномального психічного явища 
(л. Виготський, Б. Зейгарник, Ф. поляков, Т. соколова, В. Миколаєва, о. Тхос
тов), що дає змогу вивчати перфекціонізм як рису особистості в її структурно
функціональних зв’язках і динамічній взаємодії із стильовими характеристиками 
психічної діяльності та рівнем особистісної організації [8].

На наш погляд, адекватне розкриття й розуміння сутності, структури та осно
вних закономірностей виникнення, становлення і саморозгортання такого склад
ного універсального феномену як перфекціонізм вимагає реалізації системно
генетичного підходу до його розгляду. при цьому особливу пояснювальну і 
евристичну силу набуває генетичний підхід до дослідження перфекціонізму, який 
розкриває глибинні закономірності його розвитку як живого, саморушного цілого.

Метою статті є дослідження особливостей застосування генетичного підходу 
до проблеми перфекціонізму.

Виклад основного матеріалу дослідження. У найбільш широкому сенсі ге
нетичний підхід розуміється як спосіб дослідження об’єктів і явищ, що розви
ваються, як метод пояснення, інтерпретації та розуміння процесу їх виникнення, 
зростання, становлення, розквіту і трансформації. при цьому генетичний підхід до 
досліджуваних об’єктів включає в себе ряд послідовних етапів.

1. Визначення початкових умов виникнення і причин походження явища.
2. Виявлення вихідної одиниці, ядра, «клітинки», деякої вихідної матриці, яка 

спочатку містить всі властивості, лежить в основі і залишається тотожною протя
гом якісно різних етапів розвитку.

3. Визначення основних етапів і стадій, якісних рівнів і циклів розвитку, вияв
лення точок переходу та зв’язків досліджуваних явищ у часі.

4. Розкриття основних умов і законів функціонування і розвитку об’єктів, ви
явлення своєрідності прояву цих законів на кожному етапі розвитку, вивчення ха
рактеру зміни самих законів, розкриття механізмів переходу від нижчих форм до 
вищих, а також визначення основних тенденцій і перспектив їхнього руху.

У вузькому сенсі генетичний аналіз передбачає розгляд об’єкта дослідження 
з точки зору його походження і минулого розвитку. У даному випадку увага до
слідників спрямовується на причини та умови виникнення і породження об’єкта, 
на виявлення його генезису. при цьому перевага віддається детерміністському, ка
узальному, а не телеологічному поясненню процесу розвитку.
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У широкому розумінні генетичний підхід розглядається як реалізація одного 
з основних принципів психології, а саме принципу розвитку, який був творчо за
стосований у дослідженнях психологічної реальності в роботах п. Блонського, 
л. Виготського, с. Рубінштейна, о. леонтьєва, Б. Ананьєва, г. Костюка, л. Анци
феровой, с. Максименко [6]. Тут генетичний підхід, поряд з каузальним, включає 
і телеологічний (цільовий) пояснювальний принцип і проявляється як фундамен
тальний спосіб вивчення систем, що розвиваються. сучасне розуміння генетич
ного підходу характеризується переважанням телеологічних, ціннісних принципів 
пояснення і розуміння розвитку особистості, цілісним розглядом всього її життє
вого шляху, пріоритетним урахуванням процесів «детермінації майбутнім» і під
кресленням факторів саморуху, саморозвитку і самореалізації особистості. даний 
підхід реалізується в генетикомоделюючому методі с. Максименко, в якому осо
блива увага приділяється процесам прогнозування життєвого шляху особистості, 
проектуванню та активному моделюванню розвитку, початкової креативності та 
глибинним чинникам самовиникнення, самоствердження і самоздійснення осо
бистості [6, 7].

У той же час генетичний підхід виступає як самостійний методологічний на
прямок, як спосіб бачення і дослідження об’єкта, який реалізується у вигляді таких 
часткових проявів і модифікацій.

1. Еволюційний підхід, який розглядає психіку і свідомість як результат адап
тації до вимог навколишнього середовища в умовах взаємодії людини зі 
світом.

2. Філогенетичний підхід, який реалізується в дослідженнях розвитку психіки 
від її початкових проявів у тваринному світі до свідомості людини.

3. онтогенетичний підхід, що представляє собою вивчення окремих етапів і 
вікових періодів розвитку психіки і свідомості.

4. психогенетичний підхід, який досліджує генезис індивідуальних психіч
них особливостей, а також спадкові та вроджені індивідуальні властивості 
нервової системи як чинники виникнення і розвитку психіки.

5. соціогенетичний підхід, який досліджує процес формування психіки, сві
домості і особистості під впливом соціального середовища і виховання.

6. персоногенетичний підхід, при якому психічний розвиток розуміється як 
результат саморуху і спонтанного прагнення до самоактуалізації, а також 
вільного і свідомого вибору.

7. історичний підхід, який досліджує умови, чинники і закони розвитку і осо
бливості прояву психіки і свідомості в різних суспільноекономічних фор
маціях.

Реалізація генетичного підходу при дослідженні проблеми перфекціонізму 
проявляється в побудові системи самостійних теорій, що розуміються як окремі 
пояснювальні підходи, об’єднані у рамках інтегральної генетичної моделі пер
фекціонізму. при цьому генетичні теорії спрямовані на вивчення походження пер
фекціонізму, на розкриття умов, причин, детермінант та законів його виникнення, 
формування та розвитку. У даному випадку основна увага дослідника фокусується 
на визначенні початкової причини, що лежить в основі перфекціонізму, виявленні 
вихідної матриці, якісно своєрідного ядра, яке залишається тотожним на різних 
етапах його розвитку.

Також реалізація приватних варіантів і модифікацій генетичного підходу при
зводить до створення окремих теорій перфекціонізму, в основі яких лежать відпо
відні пояснювальні принципи.
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1. Еволюційні теорії. перфекціонізм (від лат. perfectio — завершення, вища 
досконалість, ідеал). ця теорія стверджує, що в основі перфекціонізма лежить 
пристрасне прагнення до удосконалення всього існуючого і постійне проходження 
найвищим стандартам досконалості. Відповідно до цієї теорії перфекціоніст 
прагне до досягнення гранично високих цілей, здійснюючи для цього величезні 
зусилля. Крім цього, це бачення і досягнення ідеалу шляхом виконання титанічної 
роботи та втілення в об’єктах вищих цінностей краси, істини, добра і користі.

перфекціонізм заснований на могутній рушійній силі в житті людини і еволю
ції, що виявляється в наполегливому прагненні особистості до досконалості. до
сягнення досконалості вимагає інтенсивної концентрації волі, невпинних зусиль і 
постійного відновлення циклів активності. це прагнення і здатність до доопрацю
вання, схильність до деталізації, слідування принципу перфекціонізму — «Бог в 
деталях». основне призначення перфекціоніста, на думку Р. Керрі, полягає в ство
ренні вищого порядку, в якому досягається або відновлюється єдність і в якому 
людство повністю здійснює себе. Так, г. Жолі пише, що перфекціоніст набагато 
частіше використовує свої сили на організацію існуючих вже елементів і на до
дання їм невідомої до цих пір сили, виразності і могутності, ніж на відшукання і 
створення самих цих елементів [13].

2. Філогенетичний підхід, який реалізується в дослідженнях розвитку пси
хіки від її початкових проявів у тваринному світі до свідомості людини. саме у 
філогенетичній теорії присутнє теоретичне пояснення того, як прообрази перфек
ціоністських патернів особистості можуть бути виведені з філогенетичної спадщи
ни особистості. ці генетично обумовлені «стратегії», які сприяли виживанню і ре
продукції, ймовірно, є результатом природного відбору. Такі симптоми і синдроми, 
як тривога і депресія, і такий розлад особистості, як залежна особистість, являють 
собою перебільшену форму цих примітивних перфекціоністських стратегій.

Так розгляд філогенетичних теорій може рухатися уздовж континууму від ево
люційно сформованих стратегій до розгляду того, як обробка інформації, включа
ючи емоційні процеси, передує застосуванню цих перфекціоністських стратегій. 
іншими словами, оцінка специфічних вимог ситуації передує адаптивній (або де
задаптивній) перфекціоністській стратегії і викликає їх. оцінка ситуації, принай
мні частково, залежить від релевантних основних переконань. ці переконання вхо
дять в більшменш стійкі структури, звані «схемами», які відбирають і синтезують 
дані,що надходять. психологічна послідовність далі йде від оцінки до емоційного 
і мотиваційного збудження і, нарешті, до вибору та реалізації релевантної стратегії 
[1]. Автори цієї теорії розцінюють основні структури (схеми), від яких залежать 
ці когнітивні, емоційні та мотиваційні процеси як фундаментальні елементи осо
бистості.

3. онтогенетичний підхід розкривається у тому, що співвідношення кон
структивних і неконструктивних проявів перфекціонізму може бути обумовлено 
віковими особливостями, зокрема, ступенем особистісної зрілості, яка визначає 
ступінь готовності до високих вимог серед осіб різного віку. підставою для об
ґрунтування такого підходу стали дані вікової психології, що свідчать про авто
номізацію від соціального оточення з віком, яка змінює ставлення до вимог ззовні 
з дорослішанням [5]. дорослішання виражається в зрілому прийнятті соціальних 
норм, яке може змінити ставлення до перфекціонізму серед осіб по мірі включення 
в діяльність.

4. психогенетична теорія ґрунтується на генетичній обумовленості перфек
ціонізму, а також на припущенні, що перфекціонізм передається у спадок з по
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коління в покоління. Експерти довго звинувачували батьків у тому, що ті надають 
надмірне значення досягненням дітей і показують, що люблять їх не просто так. 
проте недавні дослідження показали, що важливу роль відіграють і гени, які діти 
успадковують від батьків. Вчені Мічиганського державного університету протягом 
декількох років вели спостереження за дівчатками близнюками у віці від 12 до 22 
років. Близнюки були розділені на дві групи: з 100% збігом хромосом (однояйцеві 
близнюки) і з 50% збігом (разнояйцеві близнюки). Кожна пара близнят виховува
лася однаково. Всього в дослідженні брали участь 292 особи. по закінченні спо
стереження були зроблені висновки, що в умовах однакового виховання, кількість 
балів за «шкалою перфекціонізму» у однояйцевих близнюків майже збігається на 
відміну від різнояйцевих близнюків [12]. це свідчить про те, що генетичний код 
надає більший вплив, ніж навколишнє середовище. ідеї про генетичну основу пер
фекціоністського стилю мислення існують, але поки вони не досить розвинені і 
потребують подальших розробок.

5. соціогенетичний підхід стверджує, що перфекціонізм особистості поро
джують специфічні потреби та цінності суспільства, своєрідні сімейні відносини і 
умови виховання.

На ранніх етапах розвитку величезне значення для формування перфекціонізму 
має дитячій досвід взаємодії з батьками. як показують дослідження та досвід прак
тичної роботи сімейних психотерапевтів, однією з дисфункціональних сімейних 
цінностей, що підвищують ризик розвитку емоційних розладів у членів сім’ї, є 
дуже високі стандарти життя і діяльності або перфекціоністські настанови стосов
но себе та інших.

Так, у теорії виховання перфекціонізм в основному визначається змістом і 
якістю виховання і навчання, системою спеціальних педагогічних впливів. пси
хологи, посилаючись на численні приклади, зазначають, що перфекціоністська 
орієнтація починає формуватися, як правило, ще в молодшому шкільному віці, а 
іноді й раніше. Вирішальними в її виникненні є чинники сімейного виховання. На 
думку вчених головними чинниками, які провокують перфекціонізм, можуть бути: 
а) авторитарний стиль виховання, що поєднує в собі високі вимоги, жорсткий дис
циплінарний режим і недостатню емоційну підтримку та участь [10]; б) невро
тичний перфекціонізм, який походить із дитячого досвіду взаємодії з батьками, 
які не схвалюють або мінливо проявляють схвалення та чия любов завжди умов
на — залежить від результатів діяльності дитини [16]; в) жорсткість материнських 
стандартів [15]; г) батьківський рівень перфекціонізму та їх потреби у власній до
сконалості й досконалості своїх нащадків можуть служити головним механізмом 
передачі депресії від батьків до дитини між поколіннями [14].

6. персоногенетичний підхід, при якому психічний розвиток розуміється як 
результат саморуху і спонтанного прагнення до самоактуалізації, а також вільного 
і свідомого вибору. представники підходу, в якому перфекціонізм визначається як 
прагнення до самовдосконалення й бездоганності в усьому, дотримуються дум
ки, що перфекціонізм визначає рівень особистих стандартів індивідів незалежно 
від здатності досягти їх. У руслі цього підходу виконані дослідження п. х’юїтта, 
г. Флетта, А. Адлера, А. Маслова, К. Роджерса, Е. Фромма, л. сільвермана.

як здатність людини до самодетермінованої активності, розглядає перфекціо
ністські настанови й українська дослідниця і. гуляс. дослідниця зазначає, що «суть 
перфекціоністських настанов розкривається у прагненні до самовдосконалення, 
що набуло особистісного смислу, перетворилося на інтегральну особистісну дис
позицію, орієнтуючи людину на буття, пов’язане з тенденцією її постійного розви
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тку, самоактуалізації та самотрансценденції в суспільно корисній діяльності» [3, с. 
3]. готовність до самовдосконалення з метою подальшої реалізації себе у майбут
ній діяльності змістовно проявляється як прагнення до самовиховання (морально
етичний перфекціонізм), самоосвіти (інтелектуальнокомпетентнісний), розвитку 
професійних досягнень (акмеологічний перфекціонізм).

7. Вітчизняна культурноісторична концепція дозволяє розглядати в якості 
джерел розвитку перфекціонізму особливий соціокультурний дискурс сучасності, 
що задає специфічні форми і способи соціалізації [11], а саме, культ досконалості, 
успіху, сили і емоційної стриманості [2], провідний до інтеріоризації патологічних 
патернів саморегуляції та емоційної регуляції [11], розвитку деструктивних стилів 
соціальної взаємодії, зокрема, сверхавтономіі і сверхзалежності [9]. Можна ствер
джувати, що реальний рівень перфекціонізму соціально детермінований і дуже за
лежний від культури й субкультури, до якої належить людина. перфекціоністські 
тенденції є наслідками засвоєння цінностей сучасної західної індивідуалізованої 
культури. перфекціонізм задає певний ритм життєдіяльності сучасної людини, що 
визначає стиль, якість та швидкість її соціальної активності. Фактично всі сучас
ні дослідники дотримуються думки про те, що перфекціонізм — це суб’єктивний 
за своєю природою соціально зумовлений психологічний феномен, який не існує 
поза культурним контекстом. Відповідно, для його повного розуміння необхідно 
аналізувати не тільки індивідуальний, сімейний досвід і особистісні характеристи
ки людей, а й соціальнокультурні умови, в яких вони живуть.

Висновки. Аналіз різних поглядів на проблему перфекціонізму засвідчив, що 
на сьогодні не існує єдиної, загальноприйнятої відповіді на питання його фено
менологічної приналежності, адже перфекціонізм — це складне та багатовимір
не явище. Нами розглядається як принципова концептуальна схема дослідження 
перфекціонізму розроблений с. Максименко генетикомоделюючий підхід. У ході 
роботи охарактеризовано процес становлення, прояву і розвитку перфекціонізму 
в еволюційному, філогенетичному та онтогенетичному аспекті. Відзначається, 
що проблему перфекціонізму та особливостей його розвитку серед осіб різного 
віку не можна розглядати поза процесом виховання. Зроблено аналіз перфекціо
нізму як здатності людини до самодетермінованої активності. Також відзначається 
великий вклад у формування перфекціоністських настанов вітчизняної культурно
історичної концепції, яка дозволяє розглядати в якості джерел розвитку перфекціо
нізму особливий соціокультурний дискурс сучасності, що задає специфічні форми 
і способи соціалізації.

Тож походження, становлення і самоздійснення перфекціонізму як інтеграль
ного особистісного новоутворення, яке складається з мотиваційного, когнітивно
го, емоційного компонентів, а також особистістних якостей, адекватних вимогам 
професійної діяльності, здійснюється протягом усього життя особистості і являє 
собою деяку ідеальну траєкторію, яка на кожному часовому етапі викреслюється 
оптимальною взаємодією особистості зі світом, батьками, вчителями, найближчим 
професійним оточенням, суспільством і світом культури. при цьому необхідно 
підкреслити, що перфекціонізм визначається не одним і не кількома факторами, 
а скоріше цілою системою факторів при обов’язковій дії центральноінтегруючої, 
духовносмислової детермінанти, а саме активного творчого «я» — центру усві
домлення, переживання і свободи, суб’єкта прийняття самостійних рішень і здій
снення вільного вибору на всіх етапах існування і розвитку.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ПЕРФЕКЦИОНИЗМА

Резюме
статья посвящена рассмотрению основных характеристик, этапов и модификаций ге
нетического подхода. исследуются особенности применения генетического подхода 
при изучении проблемы перфекционизма. изучаются условия, причины и основные 
детерминанты происхождения перфекционизма, закономерности его возникновения, 
формирования и развития.
Ключевые слова: перфекционизм, генетический подход, теории перфекционизма.
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GENETIC APPROACH TO PROBLEMS OF PERFECTIONISM

Abstract
Today the problem of perfectionism demands elaborating of a certain theoreticalmethodolog
ical and investigative basis. It also requires development of adequate theoretical and practical 
means of study, and this makes this issue a very actual one.
In our opinion, adequate expansion and understanding of the essence, structure and major 
laws of emergence, development and selfextracting of such complex universal phenomenon 
as perfectionism requires realization of systemgenetic approach to its analysis. Moreover, the 
genetic approach to the study of perfectionism gains special explanatory and heuristic effi
cacy, because it discovers deep regularities of its development as of a live, indissoluble whole.
That’s why the aim of the article is to study the specifics of use of genetic approach to the 
problem of perfectionism.
We view geneticmodeling approach, elaborated by S. Maksymenko, as the principle concep
tual scheme of the study of perfectionism. In this article the process of perfectionism forma
tion is characterized in the evolutionary, philogenetic and ontogenetic aspects. It is accentu
ated that the problem of perfectionism and the peculiarities of its development among people 
of different age cannot be viewed separately from the upbringing process. The analysis of 
perfectionism as the ability of a person to selfdetermined activity is performed. Besides, great 
contribution of native culturalhistoric conception into the formation of perfectionistic affir
mations is highlighted. It allows treating special sociocultural discourse of modernity that de
termines specific forms and ways of socialization as a source of perfectionism development.
Keywords: perfectionism, genetic approach, perfectionism theories.
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НЕГАТИВНІ ПЕРЕЖИВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ У 
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У статті розглядається вплив навчального процесу на особистість студента медичного 
коледжу. представлені результати теоретичного дослідження професійного вигорання 
на етапі професійної підготовки. Аналізується проблема виникнення негативних пере
живань під час проходження практичних занять в лікувальних установах, та їх можливі 
наслідки для подальшої трудової діяльності.

Ключові слова: психологія, професійне самовизначення, студент, медичний коледж, 
стрес, професійне вигорання.

Актуальність теми.
На сьогоднішній день зміни професійного самовизначення у студентів медич

ного коледжу займають одну з актуальних проблем, так як мають наслідки при 
подальшій трудовій діяльності. головна проблема представлена в тому, що одна 
категорія студентів з невідповідними якостями особистості виходить працювати 
медичними сестрами, а друга, потенційно якісних працівників лікувальних уста
нов, втрачається під час навчального процесу. як свідчать результати опитування 
студентів медичних коледжів, найчастіше всього зміни професійного самовизна
чення відбуваються ізза негативних переживань під час проходження практичних 
занять в лікувальних установах.

отже, об’єктом обговорення в даній статті є особистість студента медичного 
коледжу. Предметом є емоційне вигорання під час навчальновиховного процесу. 
Маємо за мету визначити основні психологічні фактори впливу на особистість 
студента, які здатні викликати негативні переживання, з подальшими можливими 
змінами у професійному самовизначенні.

Медицина — це професія, яка ґрунтується на почуттях, емоціях та переживан
нях. Робота медсестри пов’язана не тільки з великим фізичним навантаженням, 
але і з великим емоційним напруженням. останнє виникає при спілкуванні з хво
рими, яких відрізняє підвищена дратівливість, хвороблива вимогливість, образли
вість і т.п. сама професійна діяльність медичних працівників припускає емоційну 
насиченість і високий відсоток факторів, що викликають стрес.

середній медичний персонал лікувальних установ (медичні сестри) є найбільш 
численним по складу, приймаючи на себе найбільшу частину робочих наванта
жень у ході надання лікувальнопрофілактичної допомоги населенню.

У роботах ряду вітчизняних і зарубіжних авторів: г. с. Абрамової, М. Боуха
ла, Б. д. Карвасарського, Р. Калимо, Р. Конечного, г. і. Куценко, Є. і. сошникова, 
л. Ф. Тихомирової, о. Р. Фонарьова, і. харді, г. К. Ушакової та інших, вивчають
ся соціальнопсихологічні чинники професійної діяльності працівників допо
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магаючих професій, що провокують стресові стани, виникнення синдрому хро
нічної втоми та інші негативні симптоми, а також приділяється підвищена увага 
соціальнопсихологічним особливостям професійної адаптації медичних праців
ників до умов діяльності.

як показує аналіз літератури, проблема впливу професійного стресу на осо
бистість медичного працівника проаналізована досить широко, але в основному 
стосовно лікаря. до теперішнього часу область психологічного змісту професійної 
діяльності, специфіка та умови виникнення різного роду негативних переживань 
та професійних деформацій особистості середнього медичного персоналу ліку
вальних установ є мало вивченою. А питання виникнення стресу внаслідок впливу 
професійних особливостей навчального процесу у майбутніх медичних сестер вза
галі у вітчизняній літературі майже не розглянуто.

Звернення до проблеми емоційної дезадаптації професіоналів (внаслідок не
стерпних емоційних перевантажень) відбулося у сфері психології праці — після 
появи в англомовній літературі результатів дослідження так званого «синдрому 
емоційного вигорання» як спеціального виду професійного захворювання осіб, які 
працюють в системі людина — людина (психологів, психіатрів, медиків, вчителів, 
священиків та ін.) [3, C. 78].

довгий період часу цей синдром розглядався лише в клінічних умовах і тільки 
нещодавно заговорили про те, що він здатний починати розвиватися під час про
фесійної підготовки медичного працівника.

За даними багатьох досліджень, діяльність студента медика відноситься до чис
ла напружених в емоційному плані видів праці, що відбивається на рівні їх пси
хічного та соматичного здоров’я [9, C. 2629]. Висока інтенсивність «знаннєвих» 
навантажень, монотонність, часті стресогенні ситуації заліків та іспитів з одного 
боку [10, с. 545550], а з іншого — низький рівень психологічної культури, особис
тісні девіації, психофізіологічні та вегетативні особливості, недостатній розвиток 
комунікативних здібностей, навичок саморегуляції призводить до того, що значна 
частина студентів медиків страждає на стрес та індуковані розлади [6, с. 2026].

На рівні емоційної сфери студента медика такі порушення часто проявляються 
як синдром емоційного вигоряння (сЕВ). перші роботи з цієї проблеми з’явилися 
в сША. Американський психіатр H.  Frendenberger в 1974 р. описав феномен 
«burnout» для характеристики психологічного стану здорових людей, що знахо
дяться в інтенсивному і тісному спілкуванні з пацієнтами (клієнтами) в емоційно 
навантаженій атмосфері при наданні професійної допомоги. соціальний психо
лог К. Maslac визначив цей стан як синдром фізичного та емоційного виснаження, 
включаючи розвиток негативної самооцінки, негативного ставлення до роботи, 
втрату розуміння і співчуття по відношенню до клієнтів (пацієнтів), підкреслю
ючи, що вигорання — це не втрата творчого потенціалу, не реакція на нудьгу, а 
скоріше емоційне виснаження, що виникає на фоні стресу [15, с. 2634].

численні зарубіжні дослідження підтверджують, що вигоряння випливає з про
фесійних стресів. пулен і Уолтер в лонгитюдному дослідженні виявили, що збіль
шення рівня вигорання пов’язано зі збільшенням рівня професійного стресу. Роуї 
отримав дані про те, що особи, які відчувають «вигорання», мають більш високий 
рівень психологічного стресу і меншу психологічну стійкість [8, с. 1621]. досі 
ведеться широка полеміка з питання співвідношення таких понять як стрес і ви
горяння. Незважаючи на зростаючий консенсус щодо концепції останнього, в літе
ратурі досі відсутнє чітке розділення між двома цими поняттями. хоча більшість 
дослідників визначають стрес як невідповідність в системі «особистість — серед
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овище» або як результат дисфункціональних рольових взаємодій, традиційно не 
спостерігається єдності щодо концепції професійного стресу [18, с. 117134].

поняття «професійного вигорання» медичних працівників давно відомий син
дром, лікуванням і профілактикою якого займаються лікарі та психологи. У ві
тчизняній та зарубіжній психології найбільш відомі узагальнення відносно даної 
проблеми представлені у роботах В. В. Бойко, Н. Є. Водопьянової, А. Ю. Видай, 
Т. В. Зайчикової, В. і. Ковальчук, г. В. ложкіної та ін.

В даний час науковий і практичний інтерес до вигорання обумовлений тим, що 
цей синдром безпосередньо проявляється в ситуаціях, пов’язаних із самопочут
тям, здоров’ям працівників, ефективністю їх праці і стабільністю ділового життя 
організації. сЕВ може виникнути на початку професійного становлення, на етапі 
освоєння професії [11, с. 7593].

В останні роки увагу дослідників і практичних лікарів привертає проблема до
сить широкого поширення сЕВ серед студентської молоді. Так, за даними джекоб
са і додда [16, с. 2328] до 40% студентів коледжів страждають вигорянням різного 
ступеня вираженості, причому частота виявлення сЕВ збільшується від молод
ших до старших курсів. За даними Американської Медичної Асоціації, студенти
медики стикаються з емоційним вигорянням набагато частіше за студентів інших 
спеціальностей. частота стресобумовлених депресій і сЕВ серед студентів медич
них вузів голландії, Англії досягає 2026% [17, с. 584589]. дані стосовно розви
тку сЕВ серед студентів вітчизняних медичних навчальних вузів дуже обмежені.

серед факторів, що провокують розвиток сЕВ у студентів — медиків, виді
ляють як середовищні (умови навчання, навчальне навантаження, стресори), так 
і особистісні (високий рівень тривожності, нейротизм та ін. [13, с. 237243]. дані 
фактори добре розглянуті г. с. Нікіфоровою [5, с. 443463], з зарубіжних психо
логів можна назвати Бурке [12, с. 101117], Тісена [20, с. 110120]. інші автори 
відносять до провокуючих факторів наступні: особистісний, рольовий і організа
ційний. особистісний проявляється у рольовій конфліктності і невизначеності об
раної ролі (майбутньої спеціальності). до особистісних чинників відносять: схиль
ність до співчуття, ідеалістичне відношенню до навчання, разом з тим нестійкість, 
схильність до марень, одержимість нав’язливими ідеями, емпатію, м’якість, захо
плюваність, ідеалізування, інтровертованість, нейротизм.

Важливим видається той факт, що розвиток сЕВ у студентів залежить від їх 
особистісних акцентуацій, психовегетативних особливостей, що визначає тяж
кість і специфіку симптомів емоційного вигорання в динаміці навчання [7, с. 51].

Незважаючи на загальноприйняту думку, що вигоряння пов’язане з умовами 
навчання (стресори середовища), в ряді робіт показано визначальну роль життєвих 
подій, побутових стресогенних ситуацій у розвитку сЕВ [19, с. 464481]. очевид
но, що вигоряння у студентів — складний феномен, що є функцією особистісних 
психофізіологічних особливостей, соціальної підтримки і робочих стресорних на
вантажень, але в кінцевому підсумку істотно впливає на стан їхнього здоров’я і 
успішність. при цьому повідомляється, що стресові життєві ситуації, пов’язані з 
навчанням на молодших курсах, іноді стають пусковими для формування сЕВ і 
депресії вже в зрілому віці [14, с. 329334].

На стадії професійної підготовки багато учнів і студентів переживають розча
рування у професії, яку здобувають. Виникає невдоволення окремими навчальни
ми предметами, з´являються сумніви в правильності професійного вибору, знижу
ється інтерес до навчання. Наявна криза професійного вибору [4, с. 878891].
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як вже зазначалося, існує багато чинників, здатних вплинути на особистість 
студента, але хотілось би відмітити ті, які мають найбільшу вірогідність викли
кати негативні переживання і є вузькопрофільними саме для студента медичного 
коледжу.

Найбільш виражені емоційні переживання студенти медичних коледжів відчу
вають на другому та третьому курсах навчання. це пов’язано з психологічними 
проблемами, які можуть виникати під час практичних занять в лікувальних уста
новах. Тобто під час практичної діяльності, коли не можна довільно абстрагува
тись від тих чи інших компонентів ситуації, з якою має справу суб’єкт [2, с. 6], а 
саме під час прямого контакту з критичними станами хворих: зі стражданнями, 
болем, процесом вмирання та смертю.

до психологічних стресфакторів, які здатні впливати на особистість студента, 
відносяться контакти з хворими людьми і їх родичами, постійне зіткнення з чу
жими проблемами і чужим болем, з негативними емоціями, які несуть негативну 
енергію; відповідальність за життя і здоров’я інших людей; виробниче середовище 
з новими чинниками соціального ризику, такими як злочинність, наркоманія, без
домність і ін.

В результаті таких практичних занять можуть виникати негативні переживання, 
які здатні впливати на особистість молодої людини та професійне самовизначення.

Найбільша категорія студентів на момент проходження практичних занять вже 
має більш менш сформовану професійну самовизначеність. хотілось би відмітити, 
що відповідну до своїх професійних можливостей, тобто, це у майбутньому якісна 
група спеціалістів. Але, як показує статистика, певний відсоток студентів змінює 
своє професійне ставлення і в подальшому вибирає іншу професію. якщо проана
лізувати причини, їх можна виділити декілька.

Неочікувані переживання зі сторони студента можуть викликати умови, в яких 
доводиться працювати медичному персоналу. ситуація з забезпеченням лікар
ськими засобами взагалі знаходиться в критичному стані. споглядаючи на людські 
страждання та умови медичної допомоги у багатьох студентів руйнуються попере
дні уявлення про дану професію. особливо це характерно для студентів, які мають 
низькі рівні підтримки з боку і самоконтролю над своїм життям.

Ще один з важливих факторів сучасної медичної допомоги, який здатний не
гативно вплинути на студента, є взаємовідносини між медичним персоналом і па
цієнтом. інколи під час практики студенти можуть спостерігати етичні порушення 
з боку лікарів або сестер, причиною яких виступають професійне вигорання, не
рвові розлади або просто незадоволення матеріальним становищем. Нажаль, на 
сьогодні недостатність фінансування медицини призвели до зниження чисельності 
співпереживаючого медичного персоналу, що впливає на весь лікувальний процес. 
і якщо студент стає свідком якогось інциденту, який не відповідає етичним нормам 
медичного працівника, то це може змінити його уявлення про спеціаліста і при
звести до сильної внутрішньої боротьби.

Найбільшу психоемоційну напругу викликають взаємовідносини з пацієнтами, 
що відчувають біль, помираючими, які бояться лікарського втручання, стривожени
ми і напруженими, іноді агресивно налагодженими, недовірливими і їх родичами.

під час догляду за хворою людиною медпрацівник, як правило, сподівається, 
що він видужає або, принаймні, стан його здоров’я в результаті лікування і догляду 
покращиться. Надія на сприятливий результат захворювання і видиме поліпшення 
стану здоров’я хворої людини надають медпрацівнику додаткові сили і наповню
ють сенсом його працю. Але не завжди за хворобою йде одужання або поліпшення 
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здоров’я. часом зусилля виявляються марними Бувають ситуації, які закінчуються 
інвалідністю, коли пацієнт виходить з хвороби з тим чи іншим дефектом, що при
зводить його до відчаю, іноді викликає в нього необгрунтовану образу на медич
них працівників, внаслідок чого деякі з пацієнтів можуть ображати медперсонал, 
звинувачуючи їх в поганому лікуванні. А можуть бути ситуації, які закінчуються 
смертю пацієнта і тоді медична сестра стикається з образою з боку родичів і близь
ких померлої людини.

Так як медична сестра проводить із хворим більше часу, ніж лікар й обслуго
вуючий персонал, то й критичні стани вона спостерігає від початку до кінця. про
цес вмирання або смерть пацієнта стає частиною її робочого дня. Крім того вона 
виступає психологічною підтримкою родичів та близьких помираючого пацієнта.

смерть як загроза, як потенційна можливість постійно присутня в діяльності 
медичного персоналу, викликаючи сильне емоційне напруження. природньо, що 
тільки емоційно зріла, цілісна особистість в змозі вирішувати ці завдання і справ
лятися з подібними труднощами.

студент, який проходить практику, також може стати спостерігачем та учасни
ком одного з таких процесів та сприйняти проблеми пацієнтів як особисті. Врахо
вуючи молодий вік та непідготовленість до стресових переживань, ще можуть при
єднатися власні проблеми, яких у сучасному житті студента безліч, це виливається 
у надмірну втомлюваність та невдовзі проявляється у специфічному стані.

Медичні працівники постійно бачать людей, які зіштовхуються зі стражданням, 
тому змушені споруджувати своєрідний бар´єр психологічного захисту від хворо
го, виявляти менше емпатії, інакше їм загрожують емоційні перегоряння й навіть 
невротичні зриви [4, с. 575579]. Тобто їм необхідна певна ступінь емоційної опір
ності, але вони повинні зберігати ті якості, які роблять їх не просто хорошими 
професіоналами, але і залишають людиною: здатність до емпатії, повага до іншої 
людини, дотримання норм професійної етики.

Внаслідок проаналізованої літератури можна впевнено сказати, що на стадії 
професійної підготовки (особливо на другому та третьому курсах навчання) ба
гато учнів і студентів переживають розчарування у професії, яку здобувають. Ви
никає невдоволення окремими навчальними предметами, з´являються сумніви в 
правильності професійного вибору, знижується інтерес до навчання. Наявна криза 
професійного вибору, яка загально характеризується негативними переживаннями 
та, у випадку не вирішення, початком емоційного вигорання, яке може мати нега
тивний вплив на особистість студента та подальшу професійну діяльність. якщо 
врахувати особливості професійної підготовки медичних сестер, то такі негативні 
переживання у більшості випадків пов’язані з психологічними проблемами, які 
можуть виникати під час практичних занять в лікувальних установах (наприклад, 
співпереживання з пацієнтами та їх родичами таких критичних станів, як біль, 
страх, помирання, смерть та ін.). Тобто це відбуваєтьсяпід час практичної діяль
ності, коли не можна довільно абстрагуватись від тих чи інших компонентів ситу
ації, з якою має справу студент.

дослідження питання емоційного вигорання під час навчання в медичному 
навчальному закладі широко розглянуте в зарубіжній літературі і дуже стисло в 
вітчизняній. Враховуючи різницю навчальновиховного процесу зарубіжних на
вчальних закладів при підготовці майбутніх медичних працівників від україн
ських, то проведені дослідження ми можемо використовувати лише частково і як 
підґрунтя при подальшому нашому дослідженні.
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хотілось би відмітити той факт, що в більшості випадків у вітчизняній літера
турі дослідження стосуються підготовки лікарів і майже не розглянуті особливості 
емоційних переживань у студентів медичних коледжів. А ті дослідження, які все 
ж таки стосуються спеціальності «медична сестра», розбирають процес емоційно
го вигорання лише з боку загального впливу навчального процесу без урахування 
особливостей впливу практичних занять в лікувальних установах на особистість 
майбутньої медичної сестри. і зовсім не звертається увага на вплив негативних пе
реживань під час таких занять у лікарнях на професійне самовизначення молодої 
людини. дане питання потребує практичного дослідження.

З метою попередження негативного впливу навчального процесу на особис
тість майбутнього медичного працівника, ми пропонуємо наступну формувальну 
програму.

Блок 1
Мета: ознайомити студентів першого курсу навчання з особливостями про

фесії медичної сестри та сучасними реальними умовами роботи лікувальних за
кладів, психологічно підготувати до роботи за фахом; визначити особистісні осо
бливості кожного студента для подальшого поетапного введення в роботу лікарні.

Теоретичні методи (методи дослідження):
• лекція про професію медичної сестри, умови її роботи та можливі пробле

ми під час контакту з пацієнтами;
• психодіагностична методика Р. Кеттелла;
• методика «прогноз».
практичні методи:
• рольова гра «профконсультація»;
• рольова гра «приймальна комісія»;
• бесіда;
• рольова гра «пацієнт та медична сестра».
Блок 2
Мета: виробити емпатію у студентів першого року навчання, як необхідну про

фесійну якість медичного працівника.
Методи:
• методика діагностики рівня емпатичних здібностей В. В. Бойка;
• методика діагностики соціальнопсихологічної адаптації К. Роджерса і 

Р. даймонда;
• бесіда на тему » поняття емпатії та її необхідність в роботі медичної се

стри».
практичні методи:
• енкаунтергруппи (К. Роджерс);
• тренінг з вироблення (розвитку) захисноадаптаційних механізмів і індиві

дуально психологічних якостей для протистояння стресу та інформаційним 
та емоційним перенапруженням.

Блок 3
Мета: визначити категорії студентів здатних до швидкого професійного виго

рання; навчити студентів профілактичним методам та розглянути можливі емоцій
но важкі ситуації під час роботи в лікарні.

Теоретичні методи (методи дослідження):
• бесіда на виявлення особистісних деформацій;
• визначення особистіснохарактерологічних акцентуацій (К. леонгард);
• визначення психічного «вигорання» (о. о. Рукавишников);
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• діагностика професійного «вигорання» (К. Маслак, с. джексон, в адаптації 
Н. Є. Водопьянової);

• визначення рівня депресії (Т. і. Балашова);
• діагностика емоційного «вигорання» особистості (В. В. Бойко);
• діагностика рівня особистої невротизації (В. В. Бойко).
практичні методи:
• тренінг з профілактики професійного вигорання медичного працівника;
• психодрама.
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НЕГАТИВНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ У СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ

Резюме
В статье рассматривается влияние учебного процесса на личность студента медицин
ского колледжа. представлены результаты теоретического исследования выгорания на 
этапе профессиональной подготовки. Анализируется проблема возникновения негатив
ных переживаний при прохождении практических занятий в лечебных учреждениях и 
их возможные последствия для дальнейшей трудовой деятельности.
Ключевые слова:: психология, профессиональное самоопределение, студент, меди
цинский колледж, стресс, профессиональное выгорание.
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NEGATIVE EXPERIENCE DURING EDUCATIONAL PRACTICE 
AND THEIR IMPACT ON THE PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 
OF THE STUDENTS OF MEDICAL COLLEGES.

Abstract
Current issue of professional growth of students of higher medical school I — II levels of 
accreditation is considered in this article. It represents results of a theoretical study on profes
sional burnout taking place at the stage of professional training. It analyzes the problem of 
negative experiences that emerge during taking practical training at medical institutions and 
their possible consequences for further labor activities.
Тhe object of research for this article is the personality of a medical college student. The sub
ject of research is emotional burnout during academic activities. Our goal will be to determine 
main psychological factors that influence the student’s personality, which are capable of caus
ing negative experiences with a possibility of further changes in the student’s professional 
selfdetermination.
Having analyzed the literature on the topic one may assert with confidence that at the stage of 
professional training (especially in the second and third years of study) many pupils and stu
dents feel disappointment about the profession they are studying for. It is manifested through 
dissatisfaction with certain subjects, emerging doubts as to the correctness of their choice of 
profession, and the decreasing interest for studies. It means a crisis of vocational choice which 
is generally characterized by negative experiences and (if the problem remains unsolved) the 
beginning of emotional burnout which may have an adverse effect on the student’s personality 
and further professional activities.
Keywords: psychology, professional selfdetermination, student, College of Medicine, stress, 
and burnout.

стаття надійшла до редакції  21.08.2013
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У статті представлено аналіз емпіричного дослідження збереження часової тривалості 
звукового інтервалу у пам’яті індивіда. показано, що довготривала динаміка 
пояснюється інтенціональними, а не ретенціональними причинами: зниженням 
мотивації до пізнавання стимулів.

Ключові слова: середньогруповий суб’єкт, таутип, середньовибіркова тривалість, ме
трика часу, тауіндекс.

Розглянемо описову статистику для всіх серій пред’явлення стимулів у методі 
констант (табл. 1). одна експериментальна серія включала 180 проб, об’єднаних в 
чотири блоки по 45 проб в кожній. описові статистики розраховувалися спочатку 
для кожного блоку проб відносно кожного досліджуваного. далі розраховувалися 
статистики для всієї вибірки. для аналізу характеристик окремого індивіда ста
тистичними параметрами розраховували середнє значення, стандартне відхилення 
і коефіцієнт варіації. для аналізу тенденцій, властивих цілій вибірці, розрахову
валися також наступні статистичні показники: середнє значення (М), стандартна 
помилка середнього (m), медіана (Me), стандартне відхилення (σ). Всі значення 
даних статистичних показників представлені в таблиці 1.

Розглядаючи індивідуальні і групові описові статистики, що характеризують 
процеси оцінювання часової тривалості, Б. й.  цуканов для зручності аналізу вво
дить поняття «середньогрупового суб’єкта». «середньогруповий суб’єкт» на інди
відуальному рівні умовно виражає середні тенденції, властиві всій вибірці або для 
більшості її представників [3].

описуючи середньовибіркову тривалість звукових стимулів, що приймаються 
за еталонні, слід зазначити, що середній показник по всіх серіях відрізнявся від 
еталонного на 2,980 мс. Медіанне значення було дуже близько до середнього зна
чення показника, який вивчався, що говорить про практично повний збіг мір осно
вних тенденцій: середнього арифметичного і медіани. це указує на стійкість вияв
леного відхилення в досліджуваній вибірці. З табл.. 1 також видно, що середнє значення 
тривалості (мс) звукових стимулів по всіх серіях має достатньо виражену правосто
ронню асиметрію, яка перевершувала критичне значення, розраховане за методом 
Є. і. пустильника — 0,691. порівняння фактичного розподілу з нормальним про
водилося і за рівнем вираженості ексцесу. позитивний ексцес значно перевершу
вав відповідне критичне значення, розраховане за цим методом, і дорівнював 2,200 
й указував на високовершинність, характеризуючи скупчення частот в середині 
гістограми розподілу (рис. 1), а саме в діапазоні 575600 мс. це свідчить про те, 
що в області мір основної тенденції проявлється найбільша частота значень по
казника. отже, унаслідок високого значення ексцесу вказаний розподіл не можна 
вважати нормальним. Аналізуючи рис. 1, необхідно відзначити наступне. 

© Б. П. Поповский,  2013
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Таблиця 1
Середньовибіркова тривалість (мс) звукових стимулів,  

які приймаються за еталонн
Серия Блок M m Me σ A E

1

1 603,477 6,010 606,065 62,459 0,254 1,301
2 603,869 4,958 606,720 51,521 0,836 1,166
3 600,170 5,936 599,980 61,687 0,005 0,302
4 601,466 5,279 608,820 54,860 1,013 1,221
Середнє по серії 602,245 5,040 604,226 52,374 -0,655 0,863

2

1 600,612 2,896 601,435 30,094 0,051 4,869
2 588,461 3,045 588,150 31,643 3,222 16,064
3 591,873 3,128 591,350 32,504 2,368 12,309
4 584,785 3,089 584,355 32,099 2,737 13,341
Середнє по серії 591,433 2,746 591,170 28,533 2,902 15,063

3

1 576,983 3,323 575,730 34,539 1,167 8,472
2 569,118 3,279 568,320 34,071 0,903 9,646
3 550,980 3,094 550,625 32,153 0,065 9,467
4 559,540 3,436 558,150 35,711 0,095 7,881
Середнє по серії 564,155 3,121 563,928 32,431 -0,727 10,699

4

1 655,624 1,459 654,760 15,164 1,036 10,263
2 644,246 2,224 644,215 23,111 1,869 12,679
3 645,161 2,673 643,445 27,782 1,556 12,570
4 638,443 2,195 637,390 22,813 2,606 12,714
Середнє по серії 645,869 1,911 644,831 19,855 1,993 14,041

5

1 606,408 0,584 606,650 6,072 1,935 13,168
2 574,223 1,210 574,630 12,579 1,103 5,589
3 560,968 1,108 560,815 11,514 1,674 8,282
4 584,843 0,391 584,820 4,067 0,429 3,621
середнє по серії 581,610 0,566 581,269 5,879 2,066 9,329

Середнє по всіх серіях 597,060 2,677 597,080 27,814 1,116 9,999

Примітка: М — середнє значення, m — стандартна помилка середнього, Me — медіана, σ — 
стандартне відхилення

отримані дані свідчать про те, що досліджувані схильні вважати часову трива
лість еталонного стимулу менш тривалою, чим вона була при пред’явленні. Крім 
того, серед дослідженого контингенту значно частіше зустрічаються ті, хто при
ймають за еталонну екстремально знижену тривалість стимулів (значно менші 
еталонних), чим екстремально підвищені (еталонні, що значно перевищують). це 
також вказує на тенденцію «занижувати» тривалість еталонного стимулу при його 
пізнаванні. Високовершинність розподілу додатково характеризує описану вище 
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стійкість мір центральної тенденції, на рівні психологічних феноменів, що опису
ються як схильність приймати менш тривалі стимули за еталонні при пізнаванні.

Вищесказане підтверджується і порівняно низькими значеннями мір розсіян
ня — стандартного відхилення.

графічно усереднені частоти відповідей всіх випробовуваних по всіх експери
ментальних серіях пред’явлення стимулів представлені на рис. 2. графіки цього 
типу наочно демонструють відразу декілька параметрів розподілу. З центральних 
тенденцій можна отримати уявлення про середнє арифметичне (середина прямо
кутника) і медіану (смуга усередині прямокутника).

Рис. 3.1. Гістограма розподілу значень середньовибіркової тривалості (мс) звукових стимулів, 
що приймаються за еталонні з накладеною кривою нормального розподілу

Також можна візуально оцінити і характеристики дисперсії спостережень, а 
саме: 25й і 75й процентілі (нижня і верхня сторони прямокутника), 10й і 90й 
процентілі (тобразні «вусики»), а також крайні точки даних і екстремально високі 
або низькі значення показників (кухлі і зірочки).

На рис. 2 вся часова тривалість, включена у стимульний ряд, розташовується 
в порядку зростання на вісі абсцис. по вісі ординат відкладаються частоти відпо
відей досліджуваного. У випадку, якщо досліджуваний прийняв певну тривалість 
за часову тривалість, яку він запам’ятав раніше в 20 випадках з 20 можливих, даній 
часовій тривалості приписувалося 100% значення.

Так, судячи з наведеного коробкового графіку, досліджувані в середньому 
більш ніж в 60% можливих випадків ідентифікували тривалість 600 мс як таку, що 
запам’ятовували раніше. частоти тривалості, найближчої до еталонної, а саме 550 
мс і 650 мс, були найбільшими серед всіх частот нееталонної тривалості. Крайня 
тривалість 400 мс і 800 мс бралися за еталонні достатньо рідко — середні частоти 
їх ідентифікації складають менше 10%.
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Рис. 2. Коробковий графік усереднених частот відповідей всіх досліджуваних по всіх серіях

як було вказано раніше, найбільші значення середніх частот відповідей роз
ташувалися навколо тривалості 600 мс. отже, щодо розподілу відповідей для всієї 
вибірки по всіх експериментальних серіях, можна сказати, що мода розподілу час
тот відповідей співпала із значеннями тривалоісті, яка була пред’явлена досліджу
ваним для запам’ятовування. проте, такий збіг моди не був винятковим правилом. 
Були виявлені індивідуальні випадки зрушення моди розподілу по обидві сторони 
відносно цієї крапки, аналіз яких наводиться далі шляхом введення такого інте
грального показника, як тауіндекс, що характеризує індивідуальне сприйняття 
часової тривалості.

Аналізуючи середньовибіркову тривалість (мс) звукових стимулів, що прийма
ються за еталонні, по окремих серіях, можна відзначити наступні закономірності. 
У першій експериментальній серії середньовибіркове значення впізнаної трива
лості, розраховане по чотирьох блоках, відрізнялося від еталонного на меншу, ніж 
показник по всіх серіях, величину — 2,245 мс, а розподіл значень був близьким 
до нормального (асиметрія і ексцес не перевищували критичні значення). Відпо
відно, можна припустити, що на першу серію пред’явлення стимулів у умовного 
«середньогрупового суб’єкта» можливі спотворюючи сторонні чинники зробили 
мінімальний вплив. У подальших серіях середньовибіркова різниця між тривалістю 
серії і еталонною тривалістю зростала за своїм абсолютним значенням: у другій се
рії — 8,567 мс, у третій — 35,845 мс, у четвертій — 45,869 мс, у п’ятій — 18,390 мс.

графік зміни середньовибіркової тривалості по серіях представлений на рис. 
3. Він наочно репрезентує відмічену тенденцію до зростання відхилення від ета
лонного стимулу впродовж п’яти експериментальних серій. даний рисунок демон
струє виражений тренд, що характеризується тим, що крайні піки відповідали 3ій 
і 4ій серіям. Впродовж 3ої експериментальної серії досліджувані були схильні 
істотно занижувати тривалість розпізнаваних стимулів, а впродовж 4ої серії — іс
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тотно завищувати. Такі коливання повинні бути обумовлені істотними чинниками, 
причини яких ми постараємося пояснити нижче. Також на рис. 3 слід звернути 
увагу на те, що в другій і подальшій серіях розподіл середньовибіркових значень 
вже значно відрізнявся від нормального.

слід звернути увагу на дані г. К. середи, які свідчать про те, що впродовж 
«розтягнутих в часі» серій пред’явлення не відбувається істотних змін в ретенціо
нальних характеристиках пам’яті, на відміну від інтенціональних [1]. У першому 
випадку атрибутом дефінітива пам’яті вважається фіксація і збереження, а в друго
му — витягання і відтворення. якщо фіксацію, тобто формування сліду пам’яті за 
рахунок електричних, хімічних або структурних змін в нервовій системі, в прин
ципі, можливо розглядати позафункціонально (як деяку властивість мозку), то 
процес спогаду необхідно розглядати в контексті тієї діяльності (а отже, мотивів і 
цілей), складовою якої він є. Б. й.  цуканов говорить про жорсткість власної оди
ниці часу в пам’яті індивіда [3]. при цьому М. Ф. Будіянський експериментально 
встановив вплив чинника мотивації, включеного як додатковий стимул, в процес 
віддзеркалення тривалості часових інтервалів на адекватність відтворення параме
трів швидкості і тривалості інтервалів [2]. Тобто, спостережуване в нашому дослі
дженні зниження і підвищення рівня правильного пізнавання тривалості стимулу 
впродовж п’яти серій викликане зміною мотивів і цілей діяльності досліджуваних.

отже, динаміку зміни середньовибіркової тривалості звукових стимулів, що 
приймаються за еталонні, можна пояснити особливостями мотивації досліджува
них: багатократні серії, складені з одноманітних стимулів, викликали зниження 
інтересу у респондентів. Тут не грав ролі чинник стомлюваності, оскільки між 
пред’явленнями серій досліджуваному були запропоновані достатньо тривалі про
міжки часу: від декількох днів до декількох тижнів.

Рис. 3. Динаміка зміни середньовиборочної тривалості звукового стимулу,  
що приймається за еталонний. Аналіз даних по серіях
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отже, у змінах метрики часу в пам’яті індивіда впродовж серій простежується 
наступна динаміка: впродовж перших двох експериментальних серій тривалість 
впізнаного стимулу практично не відрізняється від еталонного; впродовж третьої і 
четвертої серії за еталонну тривалість беруться стимули більшої тривалості; впро
довж останньої, п’ятої серії — за еталон беруться стимули меншої тривалості. опи
сана довготривала динаміка пояснюється інтенціональними, а не ретенціональни
ми причинами, а саме зниженням мотивації до пізнавання впродовж пред’явлення 
експериментальних серій стимулів.

Вивчення динаміки зміни середньовибіркової тривалості звукових стимулів, 
що приймаються за еталонні, впродовж однієї експериментальної серії розглядає 
процес пізнавання впродовж коротких часових проміжків. одна, та, що експери
ментально складалася з 180 проб, об’єднаних в чотири блоки по 45 проб в кожній, 
тривала без тривалих перерв.

На рис. 4 представлений аналіз даних по блоках усередині серій. Вивчення ди
наміки усередині серії дозволило виявити основні закономірності короткочасної 
стійкості параметрів пізнавання в контексті середньовибіркових тенденцій. осно
вною закономірністю є зниження тривалості звукового стимулу, що приймається 
за еталонний, впродовж всієї серії пред’явлення стимулу. На це указують нега
тивні коефіцієнти лінійних регресійних рівнянь, в яких як незалежна змінна були 
включені номери послідовних блоків стимулів, а як залежна — середньовибіркова 
тривалість звукового стимулу, що приймається за еталонний.

Рис. 4. Динаміка зміни середньовиборочної тривалості звукового стимулу,  
що приймається за еталонний. Аналіз даних по блоках усередині серій

отже, впродовж перших чотирьох серій коефіцієнти регресії варіювали в меж
ах від 0,723 (перша серія) до 0,914 (четверта серія), що свідчить про достатньо 
сильну негативну залежність між тривалістю впізнаного стимулу і часом його 
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пред’явлення в експериментальній серії. Виняток становила п’ята експеримен
тальна серія, де регресійний коефіцієнт склав 0,524. даний коефіцієнт свідчить 
про негативну залежність середньої сили. Вочевидь, тут знаходить свій прояв тен
денція, описана вище і пов’язана з інтенціональними причинами: стійким знижен
ням мотивації досліджуваних до виконання завдань до п’ятої серії пред’явлення 
стимулів.

очевидно, що спостережуване впродовж кожної серії зниження суб’єктивної 
тривалості часового інтервалу, пов’язане з протіканням стадій цього проце
су. В даному випадку ми припускаємо, що в даній динаміці відіграє роль стан 
емоційної сфери сприймаючого суб’єкта. Так, підвищення рівня особистісної і 
ситуативної тривожності зрушує значення помилок сприйняття у бік переоцін
ки часових інтервалів і, відповідно, до їх недовідмірювання. при зменшенні ж 
рівня тривожності простежується тенденція до недооцінки часової тривалості і, 
відповідно, до їх перевідмірювання. Аналізуючи динаміку зміни середньовибір
кової тривалості стимулу, що приймається за еталонну, можна відзначити дея
ке підвищення точності відмірювання інтервалів часу у досліджуваних під час 
першої експериментальної серії, яке, очевидно, відбувається за рахунок корекції 
суб’єктивного еталону часу. отже, відносно короткочасної динаміки зміни метри
ки часу в пам’яті індивіда виявлено дві тенденції: перша — тенденція до недо
відмірювання часових інтервалів до кінця серії і, відповідно, їх переоцінці, яка 
пов’язана з підвищенням рівня тривожності досліджуваних до кінця експеримен
тальної серії; друга — тенденція до підвищення точності відмірювання інтервалів 
часу у досліджуваних, пов’язана з корекцією суб’єктивного еталону часу, проте, 
друга тенденція явно виявляється тільки в першій серії експерименту, коли висока 
вираженість мотивації досліджуваного.

психологічні критерії розуміються нами у смислі науково виявлених параме
трів точності і стійкості, по яких проводиться оцінювання часових інтервалів. як 
критерій точності ми використовували показник «тауіндексу», який вперше був 
запропонований г. Еренвальдом як відношення суми відтворених інтервалів до 
суми заданих [4]. «Тауіндекс» тісно пов’язаний з відносною помилкою відтворен
ня часових інтервалів. якщо показник відносної помилки відповідей випробову
ваних більше 0 (величина «тауіндексу» більше 1), то задані інтервали в середньо
му перевідтворюються. якщо ж показник відносної помилки відповідей менше 0 
(величина «тауіндексу» менше 1), то інтервал в середньому недовідтворюється. 
Б. й. цуканов інтерпретував «тауіндекс» як квант переживання тривалості, вели
чину власної одиниці часу людини, визначуваної психофізіологічними процеса
ми [3]. Згідно концепції вченого, «таутип» визначає темпоритмічну організацію 
діяльності індивіда, динаміку його суб’єктивних переживань і працездатності, а 
також знаходиться в певному відношенні з розміреністю кардиореспираторної сис
теми, їм описуються індивідуальні періоди «сну — неспання», вводяться поняття 
«передавального числа» в механізмі ходу біологічного годинника, великого біоло
гічного циклу. У даному дослідженні «тауіндекс» розраховувався як відношення 
суми часової тривалості, прийнятої за еталонну, до суми еталонної тривалості.

Розрахувавши «тауіндекс» для кожного досліджуваного, виходячи із всіх екс
периментальних серій, можна відзначити, що суцільний спектр індивідуальних 
значень по вибірці варіює в межах від 0,878 до 1,109. Нижче приводиться гра
фічне зображення кількості досліджуваних з певною «таутипом» в дослідженій 
вибірці, з накладенням на координатну вісь (рис. 4.). Звертає на себе увагу нерів
номірний розподіл «таутипів» на координатній вісі з вираженим переважанням 
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типів 0,91,0 і 1,01,10. при цьому частка представників «таутипу» 0,91,0 у ви
бірці складає 50,9%.

як видно з рис. 5, отриманий розподіл є асиметричним з правосторонньою аси
метрією, що відповідає даним, отриманим Б. й. цукановим. Вказаний розподіл та
кож характеризує близькість до функції Максвела, що описує розподіл молекул за 
швидкостями. отримана схожість підтверджує раніше знайдену аналогію: функція 
в якійсь мірі відображає щільність розподілу в людській популяції індивідів з різни
ми швидкісними характеристиками поведінки в часі. проте, на відміну від величи
ни τ = 0,9 с для «середньогрупових суб’єктів», отриманої Б. й. цукановим, наша ве
личина дещо більше — 0,980 і ближче до еталонної величини. це пояснюється тим, 
що, поперше, методика дослідження мала на увазі пізнавання тривалості, а не їх 
відтворення, подруге, досліджувана група складалася з осіб більш старшого віку.

Рис. 5. Розподіл представників різних «тау-типів» в дослідженій вибірці

примітка 1: нулі перед комами опущені;
примітка 2: кожне коло означає окремого досліджуваного

частотний аналіз показує, що більше 80% досліджуваних зберігали свій тау
тип впродовж всіх п’яти серій експерименту. У останніх 18,5% досліджуваних 
«таутип» не зберігався, особливо коливання проявили себе на етапі 3ої і 4ої («що 
найбільш відхиляються») експериментальних серій. Наведені дані показують, що 
власний «таутип» досліджених індивідів характеризується достатньо високою 
стабільністю.

потрібно звернути увагу на те, що нами жодного разу не було відмічено якісну 
зміну показника константної помилки. якщо досліджуваний продемонстрував зна
чення константної помилки менше одиниці, то при повторному тестуванні цій по
казник не придбає значення більше одиниці. як показало дослідження, тенденція 
до переоцінки і недооцінки стандартної часової тривалості константна. У вивченні 
середньовибіркової тривалості звукових стимулів, що приймаються за еталонні, 
окремим і важливим аспектом є психометричний аналіз, а саме дослідження ретес
тової надійності методики пред’явлення звукових стимулів для визначення метри
ки часу в пам’яті індивіда. Ретестова надійність може служити критерієм індиві
дуальної довготривалої стійкості здібності до пізнавання часових інтервалів. Так, 
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рівень ретестової надійності для показника середньовибіркової тривалості зву
кових стимулів при порівнянні 1ої і 2ої експериментальних серій пред’явлення 
стимулу склав 0,854, при порівнянні 2ої і 3ої — 0,505, 3ої і 4ої — 0,525, 4ої і 
5ої — 0,199. поступове зниження ретестової надійності від серії до серії можна 
пояснити наростанням рівня помилковості розпізнавання стимулів, в основі яких 
лежать інтенціональні причини. Таким чином, в дослідженій вибірці у умовного 
«середньогрупового суб’єкта» наголошується тенденція до переоцінки часових ін
тервалів і, відповідно, до їх недовідмірювання. частка представників «таутипу» 
0,91,0 у вибірці складає 50,9%. довготривала динаміка протягом експерименту 
пояснюється інтенціональними, а не ретенціональними причинами, а саме зни
женням мотивації до пізнавання стимулів впродовж їх пред’явлення. Короткочасна 
динаміка зміни метрики часу в пам’яті індивіда характеризується тенденцією до 
недовідмірювання часових інтервалів до кінця серії, яка пов’язана з підвищенням 
рівня тривожності. Рівень ретестовой надійності для показника середньовибір
кової тривалості звукових стимулів при порівнянні 1ої і 2ої експериментальних 
серій пред’явлення стимулу склав 0,854, проте, при порівнянні подальших серій, 
поступово знижувалася.
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АНАЛИЗ СОХРАНЕНИЯ ЧАСОВОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗВУКОВОГО 
ИНТЕРВАЛА В ПАМЯТИ ИНДИВИДА МЕТОДОМ КОНСТАНТ

Резюме
В статье представлен анализ эмпирического исследования сохранения часовой дли
тельности звукового интервала в памяти индивида. показано, что длительная динамика 
объясняется интенциональными, а не ретенциональными причинам: снижением моти
вации узнавания стимулов.
Ключевые слова: среднегрупповой субъект, таутип, средневыборочная длительность, 
метрика времени, тауиндекс.
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ANALYSIS OF MAINTAINANCE OF SENTINEL DURATION OF VOICE 
INTERVAL IN MEMORY OF INDIVIDUAL BY METHOD OF CONSTANTS

Abstract
In the article the analysis of empiric research of maintenance of sentinel duration of voice 
interval is presented in memory of individual. Fluctuations in sample average duration of 
sound stimuli adopted by reference can be explained by the specific motivation: in a multiple 
series composed of repetitive stimuli caused a decrease in the interest of the respondents. It 
does not play the role of fatigue factor as between the presentation of the test series offered 
long enough stages of time from several days to several weeks. Psychological criteria are 
understood by us in the sense scientifically identified parameters of accuracy and stability on 
which the assessment is made of time intervals. As a test of accuracy, we used the indicator  
«Tindex». In the studied sample in the conventional «sample average subject» marked 
tendency to an overestimation of time intervals and, therefore, their underestimating.
Keywords: the average group entity, ttype, sample average duration, metric time, tindex.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВ’ЯЗКУ 
ПРОФЕСІЙНИХ УСТАНОВОК З ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ОСОБИСТОСТІ

В роботі проведений теоретичний аналіз проблеми професійних установок та від
повідальності особистості, розроблена теоретична модель взаємозв’язку професійних 
установок з відповідальністю особистості.

Ключові слова: особистість, професійні установки, відповідальність.

Постановка проблеми. У сучасній психологічній науці проблема дослідження 
професійних установок у зв’язку з відповідальністю особистості набуває особли
вої актуальності. В сучасних умовах, визначення подальшої сфери професійної ді
яльності є важливим кроком у житті кожної особистості. самостійного наукового 
інтересу заслуговує виявлення закономірностей процесу професійного становлен
ня особистості, того, як людина оволодіває обраною професією. саме для цього 
ми вважаємо доцільним аналіз поняття «професійні установки». ця проблема має 
важливе евристичне значення, адже передбачає розв’язання актуальних для су
часної соціальнопсихологічної та психологоуправлінської науки та практики за
вдань. Вірний професійний вибір є підґрунтям для подальшої успішної діяльнос
ті особистості. Такий вибір не можливий без певного рівню відповідальності, як 
базової соціально—психологічної властивості особистості. Таким чином, аналіз 
зв’язку цих двох понять потребує особливої уваги дослідників.

На теперішній час існує певна невизначеність поняття професійної установки. 
досить часто в психологічній науці використовуються такі суміжні поняття, як «про
фесійна спрямованість» та «професійна самовизначеність» (К. А. Абульханова
слав ська, Є. А. Клімов, Т. В. Кудрявцев, А. К. Маркова, JI. M. Мітіна та ін.).

Феномен «установки» досліджувався багатьма вітчизняними та закордонни
ми авторами, в тому числі У. Томасом, Ф. Знанецьким, Р. олпортом, М. смітом, 
д. Н. Узнадзе, В. А. ядовим, Н. В. скрипкіною, і. М. Кондаковим, Т. п. Варфоло
мєєвою та іншими дослідниками.

Формування професійних установок, насамперед, в світлі вивчення професій
ного самовизначення особистості досліджувалась великою кількістю науковців, 
серед яких можна виділити розробки л. Божович, Є. Зеєра, Є. Клімова, і. Кондако
ва, Т. Кудрявцева, А. Маркової.

Звернення до проблеми відповідальності має важливе евристичне значення, яке 
полягає у можливості поглибленого вивчення розвитку особистості. Знання осно
вних теоретичних підходів до вивчення відповідальності дозволяє ширше досліди
ти особливості розвитку особистості, в тому числі і професійного, що відкриває у 
майбутньому нові шляхи оптимізації професійної діяльності.

© Ю. В. Сафіулліна, 2013
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проблема відповідальності розглядалася в працях вітчизняних дослідників: 
К. А. Абульханової—славської, К. Муздибаєва, М. В. савчина, о. Є. гуменюка, 
В. п. прядеїна, Е. і.  Рудковського, В. В. іл’іна, А. г. спіркина, а також була пред
метом уваги зарубіжних авторів: Ж. піаже, л. Колберга, А. Блазі, К Роджерса. 
К. хелкана, Ф. хайдера та інших дослідників.

отже, метою статті є аналіз соціально — психологічних особливостей зв’язку 
між двома досліджуваними поняттями, а саме: професійними установками та від
повідальністю особистості.

Результати теоретичного аналізу. Аналіз психологічної літератури, дозволяє за
значити, що «професійна установка» як категорія, вперше була введена біхевіорис
тами, які досліджували моторну активність при здійсненні трудових операцій [3].

Різні дослідники давали різноманітні визначення професійної установки. 
Згідно з д. Маєрсом, в поняття професійної установки входять такі компоненти: 
наміри, афект і пізнання, де установка є єднальним компонентом між оцінкою 
об’єкту і самим об’єктом. Тут професійні установки виступають як уявлення ін
дивіда про професійну діяльність, які формуються в процесі набуття досвіду, але 
необов’язково усвідомлювані в конкретний момент ухвалення рішення [6].

А. К. Маркова «професійні установки» визначає як «прагнення оволодіти про
фесією, отримати спеціальну підготовку, домогтися в ній успіху, певного соціаль
ного статусу» [7, с. 31].

Кулик Н. і. розглядає «професійні установки» як «такі, що входять до структури 
особистості, яка вже перебуває на стадії навчання певній професії або ж включена 
у професійну діяльність». Він вважає, що професійна установка відповідає пер
винному процесу професійного самовизначення особистості, в основі якої лежать 
безпосередні мотиви вибору професійної діяльності [5].

Є. В. джавахішвілі в своїх працях вважає що «професійна установка» є ціліс
ним утворенням, яке регулює і спрямовує психофізіологічні сили особистості для 
здійснення власної професійної діяльності.

Беручи до уваги зазначені визначення професійних установок, стає зрозумілим 
те, що професійні установки не існують окремо від особистості.

Крім того, слід зазначити, що професійні установки можна уявити як інте
гральні психологічні новоутворення певного ступеня усвідомлення, які викону
ють функцію системоутворення. ця функція проявляється в утриманні ціліснос
ті психологічної системи особистості, що включає в себе професійну діяльність, 
яка здійснюється «тут і зараз», особистість професіонала «в його продовженні в 
об’єктивну реальність, єдність з тією частиною світу, яка має для неї смисл та 
цінність» [2, с. 77].

професійні установки виявляються в умовах реальної життєдіяльності як пси
хологічні новоутворення професійної діяльності і можуть мати як позитивний ас
пект, забезпечуючи спрямованість діяльності на реалізацію цінностей освіти, так 
і негативний аспект, що виявляється у вигляді «блокування» нових професійних 
цінностей, консервативності інноваційних процесів в цілому, що веде до емоцій
них змін, до виснаження особистісних ресурсів [6].

Курицина М. о. в своїй статті «проблема визначення професійних установок 
у психолого—педагогічній літературі» вказує на те, що професійні установки в 
даному світлі можна віднести до соціальних установок. пояснюючи це, вона освіт
лює наступні характерні ознаки соціальних установок:

• спрямованість на особистісно — значущі об’єкти та цінності;
• сформовані в процесі соціалізації;
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• представляють собою позицію, яка має оціночну природу [6].
Також необхідним представляється тут розглянути компоненти, що складають 

професійні установки, які виділяв Є. А. Клімов.
1. Емоційний (сенситивний) компонент, пов’язаний з відношенням особистості 

до професії, що виявляє ступінь задоволеності спеціальністю і проявляється через 
низку переживань.

2. Комунікативний компонент, який полегшує або ускладнює розвиток системи 
ділових і міжособистісних зв’язків в процесі професійної взаємодії.

3. Когнітивний компонент, що виявляє відносно стійкі індивідуальні відміннос
ті в особливостях пізнавальних процесів, які виявляються в індивідуальних пізна
вальних процесах та в оцінних думках про раціональні типи роботи.

4. Мотиваційний компонент, пов’язаний з усвідомленням стимулів трудової ді
яльності, співвідношенням зовнішніх і внутрішніх чинників, регуляції поведінки в 
умовах професійної діяльності.

5. праксичний (поведінковий) компонент демонструє ступінь пасивно — ак
тивного відношення фахівця до професійних обов’язків, схильність особистості 
до реальних позитивних (або негативних) дій в своєму мікросоціумі.

6. Рефлексивний компонент виступає як переведення одного виду активності в 
іншу, стимулює саморегуляцію особистості й означає прагнення до самопізнання, 
до осмислення і оцінки власних дій, вчинків. Крім того, в процесі функціонування 
соціально—психологічних установок цей компонент відображає як реальну ситу
ацію, так і уявлення про неї (наприклад, еталонну), а також прогнозує власну по
ведінку і поведінку інших людей [3].

отже, узагальнюючи вищезазначене, можна сказати, що професійні установ
ки — це система орієнтацій суб’єкта професійного розвитку на соціальні потре
би по присвоєнню професійної діяльності, психологічна готовність до вирішення 
специфічно — вікових задач входження в світ професії.

Щодо поняття відповідальності — не можна сприймати її лише як синонім 
«обов’язку» [11], тому що відповідальність — це результат інтеграції всіх психіч
них функцій особистості — від суб’єктивного сприймання навколишнього світу 
та оцінки власних особистісних ресурсів, до емоційного ставлення до обов’язку 
та волі [8].

Відповідальність — риса характеру, що виразно виявляється на «установоч
ному» і поведінковому рівні і як готовність, і як реалізація цієї готовності узяти 
на себе навантаження ухвалення рішення і санкцій за невдачу не тільки коли дана 
активність здійснюється самим «відповідальним суб’єктом», але й тоді, коли на 
нього формально або неофіційно покладений контроль за проявами групової ак
тивності і її наслідками [4].

савчин В. М. в своєму дисертаційному дослідженні [10] вказує на те, що виді
ляють три складові відповідальності: когнітивну, афективномотиваційну та по
ведінкову (конативну). Він вважає, що головна суть відповідальності, насамперед, 
виявляється саме в особливостях емоційномотиваційної складової як внутрішньої 
детермінанти поведінки особистості. ця інтегральна якість визначає поведінку й 
діяльність, самоактивність людини передусім на основі усвідомленості, прийняття 
нею об’єктивного факту залежності життєдіяльності індивіда від потреб та інтер
есів інших людей, суспільних цілей та цінностей, моральних і духовних потреб. 
У ній головним є осмисленість ставлення суб’єкта до обов’язку й наслідків своєї 
поведінки до життєвої позиції, життєвого шляху [11].
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Аналіз робіт, присвячених психологічній структурі відповідальності, показав, 
що автори порізному уявляють як покомпонентне, так і суто змістовне її напо
внення. Ви користовуючи одні і ті ж найменування компонентів відповідальності, 
вони вкладають у них різні значення. Так. о. г. спіркин визна чає три компоненти 
відповідальності: свободу волі, усвідомлення обов’язку, соціальних за ходів впливу 
на суб’єкт у відповідь на його соціально значущі вчинки [11, с. 294]. У роботах 
В. Ф. сафіна виділяються мотиваціійноафективний, інтелектуальнокогнітивний 
і діяльнісноповедінковий складникові [12, с. 102]. Т. М. сидорова визначає струк
туру відповідальності як єдність трьох компонентів — когнітивного, мотиваційно
го та поведінкового. У роботах А. Ф. плахотного відповідальність описується як 
єдність раціо нального, вольового та емоційного компонентів. В. і. Прядеїн пропо-
нує розглядати відпові дальність через функціональну єдність мотиваційних, 
емоційних, когнітивних, динамічних, регуляторних і результативних складо-
вих, узагальнюючи їх у вигляді двох якостей відповідальності — гармоній-
ності та агармонійності. Крім того, аргументується, що найбільш теоретично 
обгрунтованими є когнітивний, емоційний, мотиваційний компоненти відпо-
відальності [13].

Ми в своєму аналізі розглянемо концепцію особистісної відповідальності 
о. Є. гуменюк [1], яка наведена на рис. 1.

Рис. 1. Основні компоненти психологічної структури відповідальності особистості

Когнітивний компонент відповідальності, як зазначає М. савчин [10], охоплює 
чотири елементи:

• перший характеризує пред мет відповідальності, а тому грунтується на мо
ральній свідомості та самосвідомості;

• другий відображає інстанції, тобто внутрішній імпе ратив, який дає змогу 
особистості адекватно сприймати думку людей щодо своєї особи, свідчить 
про наявність подібного досвіду;
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• третій передбачає оцінювання себе як суб’єкта, а відтак здатність особис
тості усвідомити сут ність своїх вчинків — зовнішніх і внутрішніх;

• четвертий містить спроможність проаналізу вати ситуацію і спрогнозувати 
її розвиток, передбачити власну поведінку і вміти вчасно відрегулювати її.

Емоційно — мотиваційний компонент, за К. о. Абульхановоюславською [10], 
розглядається як переживання у структурі відповідальності особистості, тобто до
слідниця долучає до цієї інтегральної риси емоційні ста ни, почуття, котрі вини
кають під час дотри мання нею певної лінії поведінки. Водночас цей компонент 
обіймає сукупність мотивів, які безпосередньо спонукають людину до реалі зації 
відповідальної поведінки чи діяльності.

Конативний або поведінкововольовий ком понент змістовно охоплює власне 
ставлення, професійний підхід до виконання обов’язків, вимог, зобов’язань, за
вдань тощо, а також інтегрує мотив виконання різноманітних доручень і здатність 
особистості відповідати за якість отриманого результату.

о. Є. гуменюк [1] зауважує, що моральнодуховний компонент відповідальнос
ті має кілька рівнів:

а) діє як продукт життєдіяль ності, котрий збагачує досвід;
б) є джерелом виникнення духовносенсових станів — глибин внутрішнього я;
в) організується як психоформа його саморозвитку, що передбачає самореаліза

цію особистості як універсума;
г) становить підґрунтя віри, любові, свободи, самостворення. У підсумку ду

ховність — головна сила сфери несвідомого, котра відстоює пізнання себе через 
усвідомлене прийняття до втілення у повсякденні кожною відповідальною осо
бистістю психодуховних форм віри, честі, користі, любові, краси, істини, справед
ливості [13].

Виходячи із наведеного визначення, стає очевидним, що відповідальність як 
стійка риса характеру, безпосередньо пов’язана із поняттям професійної установ
ки, хоч і слід зазначити що причиннонаслідковий зв’язок цих понять не є достат
ньо вивченим у сучасній психології.

Аби довести цей зв’язок, вважаємо доцільним в своєму дослідженні проаналі
зувати ці два поняття покомпонентно.

К. о. Абульхановаславська, розглядаючи емоційний компонент відповідаль
ності, вказує на емоційні стани, почуття, котрі виникають в людини під час дотри
мання певної лінії поведінки [10]. якщо взяти за лінію поведінки професійний ви
бір особистості, то можна сказати, що це емоційний вибір професії, тобто ступень 
задоволеності спеціальністю та переживання з цього приводу.

Вона також вказувала на те, що мотиваційний компонент — це те, що спонукає 
людину до реалізації відповідальної поведінки чи діяльності. Климов Є. А., в свою 
чергу, пов’язував цей компонент професійної установки з усвідомленням стимулів 
трудової діяльності, співвідношенням зовнішніх і внутрішніх чинників регуляції 
поведінки в умовах професійної діяльності [3]. якщо враховувати те, що професій
на діяльність передбачає значну міру відповідальності, вибір відповідаючих моти
вів стає дуже важливим.

порівнюючи практичний компонент професійної установки за Є. А. Климовим 
[3] та поведінкововольовий компонент відповідальності за о. Є. гуменюком [1] 
можна побачити, що в них фактично йдеться про одне й теж, а саме — про відно
шення фахівця до своїх професійних обов’язків, вимог, забов’язань, про здатність 
особистості відповідати за якість отриманого результату.
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Когнітивний компонент в професійній установці виявляється в оцінних думках 
про раціональні типи роботи [3]. М. савчин, описуючи цей компонент відповідаль
ності, вказує на те, що він дає спроможність проаналізувати ситуацію і спрогно
зувати її розвиток, передбачити власну поведінку і зуміти вчасно її відрегулювати 
[10]. Визначення М. савчина вважається нам дуже важливим, в контексті профе
сійної установки особистості, тому ми вважаємо доцільним розглядати їх зв’язок.

Є. А. Клімов приділяє особливу увагу рефлексивному компонентові професій
ної установки [3], вказуючи на те, що він стимулює саморегуляцію особистості, 
означає прагнення до самопізнання, до оцінки і осмислення власних дій, вчинків. 
якщо проаналізувати регулятивний компонент відповідальності за В. п. прядеї
ним [9], то за показником інтернальності ми бачимо, що мова йде про самостій
ність суб’єкта, його самокритичність, незалежність при виконанні відповідальних 
справ, здатність брати відповідальність на себе. Тобто вираженість цих показників 
надає інформацію про наявність рефлексивного компоненту професійної установ
ки в особистості.

для більшої наочності ми вважаємо доцільним, в своїй роботі, представити ви
щезазначені ствердження у таблиці 1.

Таблиця 1
Покомпонентний аналіз взаємозв’язку відповідальності і професійних 

установок особистості
Компоненти 

відповідальності
Показники зв’язку відповідальності та професійних 

установок особистості
Компоненти 

професійних установок

Емоційно
мотиваційний 
компонент

Емоційні стани і почуття, виникаючі у людини під 
час вибору професії.

Емоційний 
(сенситивний) 
компонент

спонукання до реалізації відповідальної поведін
ки чи діяльності. Усвідомлення стимулів трудової 
діяльності, регуляція поведінки в умовах профе
сійної діяльності.

Мотиваційний 
компонент

поведінково
вольовий 
компонент

Відношення фахівця до своїх професійних 
обов’язків, вимог, забов’язень, здатність відповіда
ти за якість отриманого результату.

праксичний 
(поведінковий) 
компонент

Когнітивний 
компонент

Виявляє індивідуальні відмінності в особливостях 
пізнавальних процесів. Можливість аналізу ситуа
ції і прогнозування її розвитку, здатність передба
чення та регуляції власної поведінки.

Когнітивний 
компонент

Регулятивний 
компонент

самопізнання, оцінка і осмислення власних дій та 
вчинків, самокритичність, незалежність при випо
вненні відповідальних справ.

Рефлексивний 
компонент

Наведений теоретичний аналіз демонструє наявність зв’язку між професійни
ми установками та відповідальністю особистості, що дає, у подальшому, змогу ви
вчати соціально—психологічні особливості його проявлення емпірично.

Висновки. В результаті проведеного теоретичного дослідження соціально—
психологічних особливостей взаємозв’язку професійних установок з відповідаль
ністю особистості, ми проаналізували поняття професійні установки у вітчизняній 
та зарубіжній психології та розглянули їх структуру. окрім цього, ми провели ана
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ліз феномену відповідальності, насамперед його структури. після чого, провели 
покомпонентний аналіз двох понять, які вивчали і розробили теоретичну модель 
взаємозв’язку професійних установок та відповідальності особистості. Таким чи
ном, систематизація та узагальнення теоретичного матеріалу дозволяють розгляда
ти професійні установки та відповідальність особистості в контексті зв’язку.

Узагальнюючи вищесказане, можна зазначити доцільність подальшого дослі
дження професійних установок у взаємозв’язку з відповідальністю особистості. 
це дозволяє відкрити не тільки нові соціально — психологічні можливості, але й 
нові психологічні особливості професійного розвитку особистості.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСТАНОВОК С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ЛИЧНОСТИ

Резюме
В работе проведен теоретический анализ проблемы профессиональных установок и от
ветственности личности, разработана теоретическая модель взаимосвязи профессио
нальных установок с ответственностью личности.
Ключевые слова: личность, профессиональные установки, ответственность.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CONNECTION BETWEEN 
PROFESSIONAL ATTITUDES AND THE RESPONSIBILITY OF A 
PERSONALITY

Abstract
In this work the theoretical analysis of the professional attitudes and responsibility of the 
personality’s problem has been carried out. It proved that professional attitudes are the sys
tem of professional orientations of the subject of professional development on professional 
assignment, psychological readiness to decide agespecific problems of entering the world of 
professions.
What about the responsibility — it is a character trait that definitely shows itself on the «atti
tudes» and the behavioural level both as readiness and as implementation of this commitment 
to take the burden of decisionmaking and sanctions for failure not only when this activity is 
carried out by the «responsible subject», but also when it formally or informally takes control 
for display of group activity and its consequences.
Besides, in the article the theoretical model of the relationship of professional attitudes with 
the responsibility of the personality has been developed. To prove it the componentwise 
analysis of these two concepts has been carried out.
Keywords: personality, professional attitudes, responsibility
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МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИЙ СЮЖЕТ ЯК ЗАСІБ МОРАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ ДИТИНИ

У статті розглядаються психологічні аспекти впливу мультиплікаційного сюжету 
на моральний розвиток особистості у дитячому віці. Висувається припущення про 
доцільність розгляду мультиплікації як медіатексту. Виокремлюються перспективні 
форми застосування мультиплікаційних сюжетів для морального розвитку та вихован
ня особистості.

Ключові слова: мультфільм, моральний розвиток, мультиплікаційний сюжет, персо
наж, образ, медіатекст.

Постановка проблеми. Мультиплікація є сьогодні одним із розповсюджених 
жанрів кіномистецтва. Її основною глядацькою аудиторією є діти — яскравість, 
метафоричність та образність слугують провідними чинниками, що приваблюють 
малюків до екрану і стимулюють інтерес до перегляду. поряд із цим, дитяча муль
типлікація є одним із засобів комплексного освоєння малюком оточуючого світу, 
відіграючи значну роль у вихованні, розвитку, соціалізації та культурному станов
ленні особистості дитини.

психологопедагогічні можливості контролю впливу мультфільмів на розвиток 
дітей полягають у розумінні специфіки цього впливу і виробленні форм, методів 
та способів регуляції такого впливу. одним з аспектів окресленої проблематики є 
виокремлення особливостей мультиплікаційного сюжету як одного із засобів мо
рального розвитку маленького глядача.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роль засобів масової комунікації у 
становленні підростаючого покоління активно досліджували Ю. М. Євстигнєєва, 
с. Н. пен зін, В. с. собкін, о. В. Федоров, о. о. яременко тощо. особливості вико
ристання мультфільмів у розвитку та вихованні дітей розглядали г. г. Воробйов, 
Є. с. го лубєва, Т. с. гурлєва, В. о. Коробейников, с. п. стерденко, В. Р. Шмідт та ін.

Актуальність вивчення специфіки впливу мультиплікації на моральний розви
ток дитини обумовлена тим, що мультфільм у сучасному розумінні — насамперед 
медіатекст. У концепції о. В. Федорова медіатекст — це твір інформаційного чи 
художнього характеру, створений для трансляції засобами масової комунікації [6, 
с. 218]. На думку с. Н. пензіна, педагогічна стратегія медіавиховання базується на 
вивченні етичних аспектів медіатекстів [3, с. 47].

о. В. Федоров також відзначає, що медіа здатні формувати певні моральні 
принципи неповнолітньої аудиторії. Звідси витікає головна мета медіаосвіти: при
звичаїти аудиторію до певної моделі поведінки [6, с. 46].

Мета статті — виокремлення психологічних особливостей застосування 
мультиплікаційного сюжету у моральному розвитку дитини, а також основних 
форм роботи з дитиною з використанням мультфільмів.

© М. В.  Сітцева, 2013
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Виклад основного матеріалу дослідження. Мультиплікація — дивовижний 
інструмент імітації тотального одухотворення оточуючого світу. Зображувальні 
можливості мультфільму майже безмежні; в основу мультиплікаційного сюжету 
може лягти будьякий образ (людини, тварини, іграшки, і навіть мильної бульбаш
ки). Можливість «оживлення» будьякого предмета та образу привертає увагу ба
гатьох дослідників і фахівців в області кінематографу.

З часів створення мультиплікації як жанру кіномистецтва відбулася еволюція 
мультиплікаційних сюжетів та образів. якщо раніше у мультфільмах вдавалося 
втілення переважно сатиричних і гротескових образів, то за часів розквіту радян
ської мультиплікаційної традиції не менш успішно почали утілюватися образи по
зитивні, у тому числі образи героїчного плану.

почесне місце в тематиці радянської мультиплікації зайняли сучасні радян
ські казки, які піднімали одвічні проблеми совісті і моралі. Багато уваги почали 
приділяти втіленню у мультиплікації казок зарубіжних народів. Успіх цієї роботи, 
пов’язаний з правильним розумінням народності і національних художніх тради
цій, мав особливе значення. Знайомлячи дітлахів з казками різних народів, режи
сери і художники мультиплікації здійснили серйозний внесок у процес виховання 
підростаючого покоління.

сьогодні образотворче рішення мультиплікаційних фільмів змінилося корінним 
чином. В основу створення мультфільмів сьогодні покладено не вивчення націо
нальних художніх традицій, досвіду реалістичного живопису і графіки, а застосу
вання спеціальних комп’ютерних програм, які зображають задуманих персонажів.

Розглянемо роль глядача в кіномистецтві. Кіноапарат (кінокамера) може вільно 
переміщатися в тому просторі, в якому відбувається дія, пересуваючись в ньому 
плавно (панорами, від’їзди і наїзди) або поштовхами (зміна монтажних планів), 
йому доступні будьякі точки зору на події, що відбуваються, він може сполуча
ти в просторі кадри різної дії, що одночасно розвиваються (багатоплановість дії). 
Кінооб’єктив — це як би безмежно рухоме людське око. і на події, що є змістом 
кінотвору, глядач дивиться за допомогою цього ока, він бачить їх такими, якими їх 
оптично відтворили режисер і оператор.

В літературі словесний опис подій дає читачу простір для їх індивідуального 
сприйняття. читаючи книгу, ми маємо нагоду затримуватися на окремих найваж
ливіших, з нашої точки зору, сторінках, тобто відбирати з опису дійсності те, що 
для нас є найістотнішим. Так само і в живописі. В кіномистецтві глядач дивиться 
на дійсність через око кіноапарата, яким управляють режисер і оператор. ця «при
мусова» точка зору глядача на події, що зображуються у фільмі, є однією із специ
фічних особливостей кіномистецтва.

Мультиплікація як вид кіномистецтва володіє даною властивістю чи не в най
більшій мірі, адже окрім «точки зору», автори мультфільму диктують глядачеві 
персонажну стилістику. до прикладу, у кінофільмі зображення людини є сталим, 
у мультфільмі людину можна зобразити у будьякий спосіб. це відкриває значні 
можливості мультиплікації як засобу метафоризації оточуючої дійсності. У зв’язку 
з цим ми вважаємо перспективним застосування мультиплікаційних сюжетів для 
розвитку особистості маленького глядача.

Тематика сюжетів в мультиплікації різноманітна. Більшість мультиплікаційних 
сюжетів (зокрема радянських) побудована на показі взаємовідносин людей або 
тварин: відносини між друзями («38 папуг», «Кошеня на ім’я гав», «ох і Ах», 
«Козаки»), між колегами («Бюро знахідок»), між опонентами («Ну, постривай!», 
«Кіт леопольд»), сімейні відносини («домовий Кузя», «Мама для мамонтенятка», 
«Крихітка Єнот»).
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стилістика мультфільмів також має суттєві варіації: від умисно спрощеної до 
метафоричної. до прикладу, одне із стилістично видатних та неординарних тво
рінь у жанрі мультиплікації — фільм «Їжачок в тумані» режисера Юрія Норштейна 
(1975). показовою є декларативна неутилітарність подорожі, зробленої їжачком: 
він відправляється в гості до ведмежати, щоб разом рахувати зірки. сама подо
рож їжачка виглядає — у відповідності вже із класичною драматургією — як ряд 
безперервних гальмувань дії, супроводжуваних акордами ліричних переживань, 
пов’язаних із споглядальним сприйняттям навколишнього світу. Їжачок — це око, 
що оглядає світ. проте світ опущений в туманний серпанок, він розрізняється в ту
мані і невиразний одночасно і, таким чином, містить в собі таємницю. саме остан
ня властивість корінним чином відрізняє світ фільмів Норштейна від загальної 
тенденції радянської мультиплікації створювати ілюзорний світ, як би повністю 
освітлений раціональним (будьяка дія чи образи героїв піддаються роз’ясненню). 
саме властивість таємничості, взагалі кажучи, створює потенційні можливості 
дня перетворення картини світу в наукову, релігійну або філософську систему, яка 
намагається так чи інакше пояснити нез’ясовне, пізнати непізнане.

говорячи про стилістичні та композиційні властивості мультиплікації, варто 
звернути увагу на вікові особливості дитячої глядацької аудиторії. У молодшому 
шкільному віці дитина починає трансформувати власний досвід взаємодії з кон
кретними об’єктами, і лише з початком підліткового віку починається стадія фор
мальних операцій, коли формується здатність до абстрактного мислення.

Власне, лише з підліткового віку дитина здатна з когнітивної точки зору сприй
мати телевізійний мультиплікаційний контент достатньо критично. проте, про 
дійсно критичне та вибіркове ставлення до телевізійної продукції мова може йти 
лише у дорослому віці. Можемо зробити висновок, що діти дошкільного і молод
шого шкільного віку ще не здатні вибірково ставитися до перегляду мультипліка
ційних сюжетів, або ж відсіювати сприйняте, а всотують інформацію з телеекрану 
у повному обсязі, часто не розуміючи сенс демонстрованого. У цьому полягає одна 
з головних небезпек неконтрольованого перегляду дітьми мультфільмів.

Відмітна риса сучасних мультиплікаційних сюжетів — одорослення персона
жів, тобто наближення їх поведінки, комунікації, рис особистості до зразка дорос
лої людини. при цьому відбувається надмірне, з нашої точки зору, ускладнення 
мультиплікаційного сюжету, перенасичення зайвими деталями, безсистемними ді
ями і комунікаціями, що суттєво ускладнює розуміння дітьми переглянутого сюже
ту. окрім цього, недостатній життєвий досвід, несформованість смаку і поглядів, 
відсутність критеріїв оцінювання перешкоджають розумінню дітьми ускладненого 
сюжету, а відповідно трансльованих норм, цінностей, правил поведінки тощо [4].

окрім вищезазначених у дитячій мультиплікації, на нашу думку, існує ряд ін
ших проблемних аспектів, що потребують урахування при перегляді дітьми сучас
ного мультиплікаційного медіа. У багатьох сучасних мультфільмах позиціонується 
образ головного героя як девіантної особистості («Шрек», «Нікчемний я», «Маша 
і ведмідь» тощо). окрім цього, тематика більшості сучасних мультфільмів спрямо
вана на вироблення споживацького ставлення до себе та оточуючого світу: досягти 
високого матеріального становища (скрудж Макдак), отримати бажане за всяку 
ціну (черепашки Ніндзя, людинапавук) тощо. спостерігаємо також суттєву емо
ційну і моральноетичну бідність героїв мультфільмів, егоцентризм, зневажливе 
ставлення до оточуючих, а також обмеженість словникового запасу, домінування 
жаргонізмів, поверховість думок та висловлювань.

провідним завданням фахівців, які застосовують мультиплікацію в якості засо
бу роботи з дітьми, є подолання впливу негативних аспектів трансльованої інфор
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мації. У зв’язку з цим важливо розуміти структуру та основні властивості якісного 
дитячого мультиплікаційного медіа.

основними принципами створення дитячих програм, в тому числі мультфіль
мів, за А. ласманісом [2], є наступні.

• Екологічність: художнє виконання і технічна майстерність створення муль
тфільму, його відповідність критеріям психологічної безпеки.

• Відповідність історикокультурним традиціям народу: урахування менталі
тету нації, освоєння системи цінностей, що притаманна співвітчизникам.

• соціокультурна і психологічна адаптивність і відповідність віковим осо
бливостям глядацької аудиторії.

• Розвиток суб’єктивності дитини у соціальному світі: вивчення внутрішньо
го світу дитини та сприяння його збагаченню і саморозвитку.

• Креативність: наявність естетичних критеріїв, стимулювання розвитку 
творчої уяви, здатності до розкриття смислу і символічної інтерпретації 
мультиплікаційних образів.

• цілісність: об’єднання змісту освіти (дошкільної, шкільної) традицій сі
мейного виховання, педагогічної діяльності, поєднання їх з теле— та медіа
засобами з метою розвитку підростаючої особистості.

глядач відчуває причетність до того, що відбувається на екрані, оскільки про
ектує побачене на себе. У багатьох глядачів, як у дорослих, так і у дітей, виникає 
емоційний взаємозв’язок з телевізійними мультиплікаційними персонажами. часто 
юний глядач має ті ж думки, що і персонаж на екрані, і проходить з ним через одні 
і ті ж випробування: включаються механізми імітації та ідентифікації. В цьому ви
падку телевізійний персонаж слугує способом підтвердження самооцінки дитини, 
її вірувань, установок і світогляду. персонаж також є рольовою моделлю поведінки 
для дитини [1, с. 8789].

отже, реалізація розвивальновиховного потенціалу мультиплікаційних філь
мів вбачається нам у виконанні наступних задач:

• виховання дитини у соціокультурному контексті;
• розвиток творчої особистості дитини;
• підвищення рівня пізнавальних здібностей, інтересу до дослідницького по

шуку, розширення кругозору;
• розвиток комунікативних навичок;
• виховання моральноетичних якостей;
• сприяння виробленню активної життєвої позиції дитини, здатності прийма

ти рішення у ситуаціях морального вибору, а також готовності нести відпо
відальність за власні вчинки та дії.

цілеспрямована робота по використанню елементів мультиплікації при роботі з 
дітьми дозволяє більш успішно вирішувати виховні і дидактичні задачі, підвищує 
пізнавальний потенціал та мотивацію дітей, стимулює активну комунікативну ді
яльність, розширює творчий потенціал тощо. Мультиплікаційний сюжет може ви
ступати одним із навчальних ресурсів, що стимулює пізнавальну активність дитини.

Розвивальні заняття з допомогою елементів мультиплікації є більш яскравими, 
динамічними, емоційно забарвленими. В ході організації розвивальновиховної та 
навчальної роботи з дітьми засобами мультфільмів змінюється і роль педагога у 
навчальновиховному процесі: він виступає не лише в якості транслятора інформа
ції, а й у якості партнера дитини, разом з якою відбувається пізнання нового. Таким 
чином реалізується суб’єктсуб’єктний підхід до навчання [5].
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Аналізуючи мультиплікаційний сюжет під керівництвом педагога чи психоло
га, діти вчаться спостереженню, концентрації уваги, виробляють навички логіч
ного мислення (встановлення причиннонаслідкових зв’язків), прослідковують дії 
і вчинки персонажів (і як наслідок — вчаться аналізувати власні дії), розвивають 
комунікативні навички тощо.

Робота з сюжетом мультфільму може відбуватися у трьох напрямах: аналіз, пе
реказ та ілюстрування. Робота за кожним з напрямів має специфічні особливості.

Форми роботи з мультиплікаційним сюжетом
Форми роботи Аналіз Переказ Ілюстрування

характеристика
— ситуацій;
— характерів 

персонажів;
— вчинків героїв;

— класичний;
— зі зміною кінцівки;
— з вигадуванням продов

ження;
— з присвоєнням нової назви

— зображення окре
мого персонажа;

— зображення певної 
ситуації

Результативність
Аналіз пережи
вань і мотивів 
поведінки героїв

обґрунтовування власної 
думки

Вираження емоційно
го ставлення

Робота з дітьми із використанням засобів мультиплікації дозволяє вирішувати 
ряд ключових задач морального розвитку:

• навчальних: розкривати основні моральні поняття через аналіз вчинків та 
дій героїв (переважно на рівні дихотомії «доброзло»); підводити до розу
міння моральних канонів; вчити способам застосування моральних норм і 
правил у повсякденному житті;

• виховних: створювати умови для розвитку у дитини, бажання здійснюва
ти гарні вчинки, внутрішньо приймати моральні норми, бути уважними до 
оточуючих людей;

• розвивальних: на основі аналізу вчинків героїв і подій мультфільму покра
щувати зорову пам’ять, логічне мислення, уяву тощо.

В ході роботи по засвоєнню моральних норм та правил діти засвоюють морально
етичні поняття і їх протилежності. оцінюючи події, ситуації мультфільму, вчинки 
персонажів, діти намагаються проектувати, переносити їх в реальне життя. діти 
також вчаться об’єктивно і аргументовано оцінювати поведінку та дії персонажів. 
цей досвід складає основу уміння оцінювати вчинки однолітків і власні дії [7].

Значну роль у обговоренні сюжету мультфільму відіграють питання, які за
даються дорослим. питання готуються заздалегідь, проте, можуть змінюватися в 
ході обговорення. головна задача питань — з’ясувати розуміння дітьми морально
етичної проблеми і дати можливість виразити своє емоційне ставлення до змісту 
мультфільму і своє розуміння сюжету.

В ході роботи важливо зберегти інтерес дітей до обговорюваної проблеми, їх 
активність, прагнення обґрунтувати свою думку. спираючись на вислови дітей, до
рослий підводить підсумки, узагальнює обговорене таким чином, щоб мультиплі
каційний сюжет був максимально наближений до рівня дитячого розуміння обра
зу, ситуації, вчинку. осмислення моральноетичної сторони подій і вчинків героїв 
мультфільму сприяє зіставленню понять «доброзло», тобто порівняння поведінки 
позитивного героя з поведінкою негативного.

після перегляду мультфільмів дітям легше освоїти представлені наочно нор
ми і правила моральноетичної поведінки. діти переконуються в необхідності ке
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рування такими нормами у власному житті, вчаться в життєвих явищах виділяти 
моральноетичну сторону, осмислюють власний образ я. В ході обговорення сю
жету мультфільму діти можуть побачити внутрішній світ героя, його переживання 
і мотиви поведінки. яскраві образи емоційно впливають на дитину, викликають 
прагнення наслідувати хороше і опиратися поганому.

Можемо сформулювати рекомендації щодо застосування мультиплікації у роз
ви вальновиховній роботі з дітьми:

• суб’єктсуб’єктний підхід до організації розвивальновиховної роботи;
• організація системи занять як творчого процесу;
• урахування вікових особливостей дітей;
• дотримання ігрової форми проведення занять;
• домінування наочнодемонстраційної діяльності в ході роботи;
• урахування соціокультурного контексту, імітування «дорослих» видів ді

яльності;
• створення атмосфери емоційного комфорту, підтримки дітей.
Загалом потенціал застосування мультиплікації у навчальновиховній діяльнос

ті бачиться нами у стимулюванні пізнавального інтересу дітей, що слугує каталіза
тором особистісного, зокрема, морального розвитку.

Висновки та перспективи подальших досліджень. синтетична природа ві
зуальних мистецтв, зокрема, мультиплікації, вимагає від дитини певних навичок, 
досвіду. Невідповідність трансльованого мультиплікаційного сюжету віковим, піз
навальним та психофізіологічним можливостям дитини провокує негативні пси
хічні наслідки (конфліктність, агресивність, фрустрованість, конформність тощо), 
перешкоджає гармонійному розвитку особистості. цілеспрямоване застосування 
мультиплікаційних сюжетів як засобу розвивальновиховної діяльності з дітьми є 
перспективним науковоприкладним напрямом у сучасній психології.
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МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЙ СЮЖЕТ КАК СРЕДСТВО МОРАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

Резюме
В статье рассматриваются психологические аспекты влияния мультипликационного 
сюжета на моральное развитие личности в детском возрасте. Выдвигается предположе
ние о целесообразности рассмотрения мультипликации как медиатекста. определяются 
перспективные формы применения мультипликационных сюжетов для морального раз
вития и воспитания личности.
Ключевые слова: мультфильм, моральное развитие, мультипликационный сюжет, пер
сонаж, образ, медиатекст.
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ANIMATED SUBJECT AS MEAN OF MORAL DEVELOPMENT OF CHILD

Abstract
The article offers a review of some aspects of the animation genre as a kind of cinematography 
and means of personal development. Indicates that the cartoon is one of the interesting forms of 
work with children, and defines the basic forms and methods of work with the cartoon. Cartoon 
defined as a media text, which can positively or negatively influence on child’s personality. It 
is noted that in work with children of different age categories it is important to use cartoons 
accordance with the age and with moderate to understand style and plot. For example, in 
many spectators, both adults and children, occurs emotional relationship with television, 
cartoon characters, so in the course of work it is important to save the children’s interest to 
the problem of their activity, the desire to justify their opinions. Emphasizes the importance of 
images of heroes for the perception of children cartoon plot. In this context, is defined the main 
problem lies in excessive complication of the animated story, the glut of unnecessary details, 
unsystematic actions and communications, which significantly complicates the understanding 
of the children revised story. It is concluded that considerable potential for application of 
animation in teaching and educational activities is to encourage the cognitive interest of 
children, that serves as a catalyst for personal, in particular moral development and purposeful 
work on the use of elements of animation for children allows you to more effectively solve 
the educational and teaching tasks, improves cognitive potential and motivation of children, 
stimulates active communicative activities, expands the creative potential etc.
Keywords: animated cartoon, moral development, animated subject, character, appearance, 
media text.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ 
НАВЧАННЯ УЧНІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ШКІЛ

У статті проаналізовано особливості мотивації навчальної діяльності учнів спеціальних 
шкіл для сліпих та слабозорих дітей. Також у роботі визначені психологопедагогічні 
чинники формування мотивів навчальної діяльності учнів із глибокими порушеннями 
зору.

Ключові слова: мотивація навчання, учні з глибокими порушеннями зору, тифлопеда
гог, психологопедагогічні технології.

Постановка наукової проблеми та її значення. сучасний розвиток проце
сів гуманізації і модернізації спеціальної освіти актуалізує проблеми соціалізації, 
адаптації та інтеграції дітей з особливими освітніми потребами. Найбільш акту
альним завданням спеціальної школи для дітей з глибокими порушеннями зору є 
підготовка учнів до самостійного життя. Розв’язання цього завдання неможливе 
без комплексного підходу до навчання, виховання і лікування дітей цієї категорії. 
Тільки за умови систематичного комплексного медикопсихологопедагогічного 
супроводу можливе створення необхідної бази для успішної реабілітації і подаль
шої адаптації випускників спеціальних шкіл.

одним із важливих аспектів успішної соціалізації та інтеграції є розкрит
тя психологопедагогічних чинників формування мотивів навчальної діяльності 
учнів спеціальних шкіл. У системі спеціальної освіти навчальну мотивацію варто 
розглядати як важливу умову розвитку особистості дитини і фактор, необхідний 
для забезпечення розвивального навчання учнів при освоєнні ними навчальних 
дисциплін. Мотивація навчальної діяльності дозволяє виділити не тільки внутріш
ні психологічні потреби учнів, але і зв’язок їхнього ставлення до навчання відпо
відно до стосунків із вчителями, мотивації педагогічної діяльності педагогів.

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Аналіз особливостей мотивації 
навчання в учнів із вадами психофізичного розвитку знайшов віддзеркалення в су
часних дослідженнях В. М. Брайтфельд, о. о. Макєєвої, Н. г. логінової, Є. п. си
ньової, о. п. хохліної та ін.

як зазначає Є. п. синьова, у тифлопсихології встановлено залежність розвитку 
мотивації діяльності людини від порушення зору. Зокрема, доведено, що зменшен
ня зовнішніх стимулів значно обмежує задоволення потреб дитини, пов’язаних із 
отриманням зорової інформації, відповідно звужується коло мотивів дій та діяль
ності. проте зберігається природне прагнення особистості до самостійності, не
залежності, повноцінності, яке викликає у сильних натур мотивацію досягнення 
та боротьби з труднощами, і навпаки, у слабких — мотивацію уникнення труд
нощів та заглиблення в себе як домінуючу у діях особистості. діти з порушен
нями зору, які в своїй діяльності керуються мотивом досягнення, активні, рідше 
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входять у депресивні та бездіяльні стани, швидше адаптуються до сліпоти. діти з 
переважанням мотиву уникнення труднощів переживають свої проблеми пасивно
страждально, при цьому у них поступово формується усвідомлення своєї неповно
цінності, залежності від порушення зору, виникає так звана «внутрішня картина 
дефекту», глибина та якісні особливості якої залежать від того, як вони ставляться 
до оточення, до себе, до обставин життя та, окремо, до власної проблеми — по
рушення зору. Завдання тифлопедагога в тому, щоб участь дитини у виховних за
ходах сприяла підвищенню її самооцінки, розвитку почуття впевненості в своїх 
силах, прагненню до самостійності [4].

Мотивацію навчальної діяльності учнів спеціальних шкіл для сліпих та слабо
зорих дітей досліджувала л. солнцева. проведене нею дослідження учнів стар
ших класів школи для сліпих і слабозорих виявило загальні та специфічні риси в 
мотивації навчальної діяльності учнів, а також появу нових мотивів, що відобра
жають сучасні вимоги життя [5].

Аналіз ранжирування відповідей важливих для учнів мотивів показує, що на 
перше місце вийшов мотив набуття знань. Наступні чотири місця також пов’язані з 
результативністю навчальної діяльності і їх значенням для адаптації в суспільстві: 
стати освіченою людиною, вільно почувати себе в суспільстві, перейняти світовий 
досвід людства, підготуватись до вищих закладів освіти. при цьому значна кіль
кість сліпих старших школярів готується саме до подальшого навчання у вищих 
закладах освіти. це прагнення, з одного боку, відстрочує вибір подальшого шляху 
професіоналізації, з іншого — ніби продовжує відому їм навчальну діяльність. до
сить високий рейтинг (4 місце) у мотивації навчальної діяльності посідає позиція 
учнів і їх бажання вільно почувати себе в суспільстві. цей соціальний мотив відо
бражає також специфіку контингенту школи сліпих, які мають порівняно з дітьми 
з нормальним зором труднощі і малий досвід спілкування в колективах здорових 
дітей. Третє місце мотивації підготовки до вищого закладу освіти поєднується з 
першими двома мотивами, пов’язаними з цінністю одержання знань, їх глибиною, 
необхідною для конкуренції з дітьми з нормальним зором [6].

отже, навчальна мотивація дітей з глибокими порушеннями зору визначається, 
насамперед, соціальнопедагогічною, психофізіологічною специфікою континген
ту спеціальної школи.

як зазначає Є. п. синьова [3], навчальна мотивація при виконанні завдання 
має місце у всіх дітей, але її стійкість у сліпих і слабозорих дітей нижча. У самому 
процесі навчання сліпі та слабозорі діти відчувають ускладнення, пов’язані із про
тіканням когнітивних процесів:

— низькою продуктивністю навчання внаслідок відволікання, незібраності;
— ускладненнями із довготривалим запам’ятовуванням, абстрактним мислен

ням, структуруванням власних знань;
— недостатньою результативністю практичної мануальної діяльності (ліплен

ня, конструювання, малювання, аплікації).
становлення процесу навчання у школярів з глибокими порушеннями зору за

лежить від різних факторів, у тому числі від стану провідних компонентів мотива
ційної сфери, структури рушійних мотивів. Так, Б. додонов [1] виділив структуру 
мотивації, яка складається з таких елементів: задоволення від самої діяльності; 
значимість для особистості безпосереднього її результату; мотивуюча сила вина
городи за діяльність; вимушений тиск на особистість.

Формулювання мети та завдань статті. Мета роботи полягає у визначе
ні психологопедагогічних чинників формування мотивів навчальної діяльності 
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учнів із глибокими порушеннями зору. Завдання: 1) проаналізувати особливості 
мотивації навчальної діяльності учнів спеціальних шкіл для сліпих та слабозорих 
дітей; 2) визначити психологопедагогічні чинники формування мотивів навчаль
ної діяльності учнів із глибокими порушеннями зору

Методи та методики: узагальнення та систематизація, аналіз наукової літера
тури з досліджуваної проблеми.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів до-
слідження. Навчальна мотивація — визначається, поперше, самою освітньою 
системою, у якій здійснюється навчальна діяльність; подруге, організацією освіт
нього процесу; потретє, суб’єктними особливостями учня (вік, інтелектуальний 
розвиток, здібності, рівень домагань, самооцінка, його взаємодія з іншими учнями 
та ін.); почетверте, суб’єктними особливостями педагога і насамперед системою 
його ставлення до учня, до справи і, поп’яте, специфікою навчального предмету.

У характері ставлення виявляється і реалізується мотиваційна сфера учнів. по
казниками ставлення можуть виступати такі.

поперше, ступінь завзятості даною справою. Високим проявом ставлення є 
здатність учня зосередитися на завданні цілком, повною мірою концентруючи на 
ньому усі свої сили, зводячи при цьому до мінімуму вплив побічних явищ. У випад
ках же неминучих перерв така повна завзятість припускає уміння повертатися до 
перерваної справи знову і знову, незважаючи на тривалість тимчасового інтервалу.

подруге, здатність дитини переборювати перешкоди, додаючи зусилля до їх 
ліквідації. Заохочувати дитину потрібно не тільки за кінцевий результат або про
міжний продукт, але ще більше за старанність, за самостійні зусилля, що вона ви
являє у процесі рішення важких для неї завдань. Значення подібного схвалення 
важко переоцінити, тому що воно націлено на зміцнення в дитини з порушеннями 
зору установки не боятися труднощів і у випадках, якщо не ладиться, не просити 
допомоги, а активно думати і самостійно знаходити вихід з проблеми. Уміння са
мостійне переборювати труднощі в конкретних і повсякденних справах — один з 
найважливіших критеріїв позитивного, активного ставлення дитини до навчальної 
діяльності.

Уміння педагога помітити навіть маленький успіх учня, відзначити його навіть 
незначне просування і порадіти разом з ним, допоможе учню набути впевненості 
в собі, усвідомити свою значимість і потребу, тим самим затвердитися в міцності 
своєї особистої позиції. Тим самим буде створений ґрунт для життєрадісної, твор
чої діяльнісної поведінки учня в умовах спеціальної школи.

потретє, загальний емоційний тон, що супроводжує навчальну діяльність 
учня. Значення має велика або менша привабливість для учнів самого процесу ви
конання завдання, а не тільки його результату.

Мотиваційна основа навчальної діяльності учня складається з таких елементів: 
зосередження уваги на навчальній ситуації; усвідомлення змісту майбутньої діяль
ності; усвідомлений вибір мотиву; цілепокладання; прагнення до мети (здійснен
ня навчальних дій); прагнення до досягнення успіху (усвідомлення впевненості 
в правильності своїх дій); самооцінка процесу і результатів діяльності (емоційне 
ставлення до діяльності).

психологопедагогічними чинниками формування мотивації навчання в учнів з 
глибокими порушеннями зору є такі.

поперше, врахування вікових, психологічних особливостей і стану актуаль
ної мотивації навчання. для формування начальної мотивації, окрім вікового пе
ріоду дитини, слід враховувати, що ряд психічних процесів (відчуття, сприйняття, 
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уявлення) виявляються в прямій залежності від глибини зорового дефекту, а деякі 
психічні функції (кольоросприйняття, швидкість сприйняття та ін.) залежать також 
і від характеру патології. Також необхідно виявити за допомогою психодіагностич
них методик мотиви навчання та їх ієрархію, звернути увагу на провідний мотив.

подруге, включення учнів у соціально значиму діяльність. створення спеці
альними школами достатньої кількості «місць» соціально значимої діяльності, що 
дозволить залучити всіх учнів школи до цієї діяльності (масові позаурочні заходи, 
дитяча громадська організація, учнівське самоврядування тощо). подальше за
вдання педагогічного колективу полягає в підтримці функціонування системи і її 
зв’язків з постійно змінюваним зовнішнім і внутрішнім середовищем.

Колективнотворчі справи, придумані самими дітьми й успішно втілені, при
водять до підвищення ініціативності, розвитку творчості і мотивують школярів до 
участі в соціально значимій діяльності.

потретє, професійні якості тифлопедагога. особливе значення в навчанні має 
інтерес дитини, що підтримується тифлопедагогом, вихователем, психологом та 
іншими учасниками навчальновиховного процесу. Тифлопсихологія і тифлопеда
гогіка пов’язують навчальну діяльність із активною позицією дитини і вчителя, 
спираючись на специфічний дидактичний принцип роботи педагога з дітьми, що 
мають глибокі порушення зору, а саме принцип посиленого педагогічного керів
ництва.

Крім освіти за фахом в роботі з дітьми, що мають глибокі порушення зору, пе
дагогу необхідні такі якості:

— любов до дітей, дбайливість (надавати безпосередню допомогу в самообслу
говуванні і просторовому орієнтуванні);

— спостережливість, уміння поставити себе на місце учня, проникнути у світ 
його особистості та зрозуміти його;

— високий рівень культури мови (змістовність, правильність і образність мови, 
простота викладу, емоційність);

— комунікативні здібності (уміння досягти взаєморозуміння з учнями);
— розвиненість педагогічної уваги (уміння орієнтуватись у різних ситуаціях, 

педагогічна гнучкість, уміння стримувати свої негативні емоції);
— педагогічний ентузіазм (ініціативність, готовність виконувати будьяку ро

боту разом з дітьми);
— уміння володіти своїми емоційними проявами (залежно від педагогічної си

туації бути спокійним, стриманим або бадьорим, веселим).
почетверте, надання поетапної психологопедагогічної підтримки у визначен

ні і конкретизації цілей навчальної діяльності. Навчання спирається на навчальну 
активність відтворювального типу. одним із завдань тифлопедагога є підбір мето-
дів навчання, які будуть організовувати і підтримувати навчальну активність 
учнів, що забезпечує досягнення цілей навчання. організація такої активності 
припускає, що учні, поперше, чітко виділять і зафіксують запропонований для 
засвоєння спосіб дії; подруге, у тій або іншій мірі зрозуміють його зміст і будову; 
потретє, зуміють більшменш точно відтворити його при виконанні відповідних 
вправ. На забезпечення цих найважливіших умов успішності відтворювальної на
вчальної активності учнів і спрямовані зусилля вчителя в процесі навчання.

до прийомiв, якi найчастiше використовуються для мотивацiї, належать:
— зв’язок навчального матерiалу з реалiями життя, показ його практичного зна

чення;
— створення проблемної ситуацiї, для розв’язання якої потрiбно засвоїти нове;
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— вплив на емоцiйну сферу (використання художньої лiтератури, творiв мис
тецтва тощо);

— використання яскравих афоризмiв, порiвнянь, образiв;
— рольовi iгри та iн.;
— слід звернути увагу на обов’язкове врахування пiд час проведения етапу 

мотивацiї вiкових психологiчних особливостей учнiв, якi й визначають провiднi 
напрями мотиваційної сфери.

поп’яте, реалізація особливої психологопедагогічної технології щодо форму
вання позитивної мотивації учнів до навчання. Зміст психологопедагогічної тех
нології складають: корекційнорозвивальні вправи, дидактичні і сюжетнорольові 
ігри, що відображають соціальнопобутовий досвід учня, використання різних 
форм спільної діяльності (бригади, мінігрупи, пари). Такі форми психолого
педагогічної технології сприятимуть розвитку і формуванню мотивації навчання 
в учнів з глибокими порушеннями зору. Так, у своїх дослідженнях Н. г. логінова 
[2] зазначає, що мотиваційна складова є психологічною основою навчання, і якщо 
в дитини немає цієї основи, то розвиток її пізнавальної сфери не зможе привес
ти її до шкільної успішності. Тому автор вказує на те, що програма корекційно
розвивальних занять повинна містити два блоки: 1) розвиток мотиваційної сфери, 
що забезпечує формування і посилення дієвості зовнішніх і внутрішніх рушійних 
сил навчальної діяльності; 2) розвиток пізнавальної сфери, націлений на удоско
налювання слаборозвинених властивостей пізнавальних процесів або компенса
цію їхньої дії.

Висновки. Таким чином, психологопедагогічними чинниками формування 
мотивації навчання учнів із глибокими порушеннями зору виступають: урахування 
вікових, психологічних особливостей і стану актуальної мотивації навчання; за
лучення учнів до соціально значимої діяльності; професійні якості тифлопедагога; 
надання поетапної психологопедагогічної підтримки у визначенні і конкретизації 
цілей навчальної діяльності; реалізація особливої психологопедагогічної техно
логії.

Перспективи подальших розвідок полягають у розробці психолого
педагогічної технології щодо формування мотивації навчання учнів із глибокими 
порушеннями зору.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ УЧЕНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ ШКОЛ

Резюме
В статье проанализированы особенности мотивации учебной деятельности учеников 
специальных школ для слепых и слабовидящих детей. Также в работе раскрыты эле
менты и приемы мотивации, определены психологопедагогические факторы форми
рования мотивов учебной деятельности учеников с глубокими нарушениями зрения.
Ключевые слова: мотивация обучения, ученики с глубокими нарушениями зрения, 
тифлопедагог, психологопедагогические технологии.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FORMATION FACTORS 
OF  MOTIVATION OF TEACHING PUPILS SPECIALIZED SCHOOLS

Abstract
Formulation of the research problem. One of the important aspects of successful socialization 
of children with special educational needs is to outline the psychological and pedagogical 
factors shaping the motives of their academic activity in the special school.Analysis of recent 
research. Analysis of learning motivation in students with mental and physical development 
was reflected in the current researching of V. M. Braytfeld, A. A. Makeev, N. G. Loginova, 
E. P. Synova, O. P. Hohlina etc.The forming of article purpose. Definition of psychological 
and educational factors shaping educational motivation of students with profound visual im
pairment. Methods: generalization and systematization, analysis of scientific literature on the 
study of the problem.he presentation of the research results. Psychological and educational 
factors in the formation of learning motivation in students with profound visual impairment 
are as follows.irst, taking into account age, psychological characteristics and condition of the 
actual learning motivation. To form the initial contract motivation of the child, except a child 
age period, please note that some mental processes are manifested in direct proportion to the 
depth of the visual defect, and some mental functions also depend on the nature of the disease. 
Second, the inclusion of students in socially meaningful activities. Create a special school 
mass extracurricular activities, children’s organizations, student selfgovernment, will involve 
all students in these forms of activity. Third, professional quality of teacher working with 
blind. The particular importance in the study has an interest of the child, supported by educa
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tor and other participants in the educational process. Fourth, providing gradual psychological 
and educational support in identifying and specifying goals of learning activities. Fifth, the 
implementation of special psychological, educational technology to create a positive motivat
ing students to learn, correction and development exercises, teaching and roleplaying, using 
of various forms of collaborative activities. Conclusions. The aforementioned psychological 
and pedagogical factors will enable more targeted form of student learning motivation deep 
impaired for their future successful socialization.
Keywords: motivation of learning, pupils with the deep visual disabilities, pedagogue 
working with blind children, psychological, and educational technology.
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АТРИБУТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ГУБРИСТИЧНОЇ МОТИВАЦІЇ 
ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

У статті представлені психологічні підходи до дослідження типологічних особливостей 
атрибуції успіху, оптимістичного та песимістичного атрибутивних стилів особистості. 
Аналізується проблема зв’язку губристичної мотивації та атрибутивного стилю у ме
жах типологічних профілів майбутніх психологів. Визначено психологічні особливості 
типологічних атрибутивних профілів у ситуаціях досягнення успіху у майбутніх 
психологів.
 
Ключові слова: атрибутивний стиль, оптимізм, песимізм, губристична мотивація.

Актуальність дослідження. Розвиток особистості студента проходить у вза
ємодії із безліччю ситуацій, результатом яких є успіх чи невдача. У такому випадку 
оцінка ситуації, її причин відбувається з допомогою атрибуції — приписування. 
Атрибуція успіху може бути обумовлена різномаїттям психологічних факторів, до 
яких відноситься характер їх самоствердження — орієнтація на досягнення до
сконалості або переваги над іншими, однак у зазначеному контексті атрибутивні 
особливості особистості предметом наукового аналізу не були.

Міра наукової розробки проблеми оцінюється роботами науковців, що звер
тали увагу на проблематику губристичної мотивації та прагнення до самоствер
дження, а саме А. Адлера, Ю. Козелецького, с. М. петрова, і. пуфольструзик, 
Р. і. цвєткової, Т. Б. хомуленко, та ін., а також на особливості атрибутивного стилю 
особистості — Б. Вайнера, дж. Келлі, дж. Роттера, М. селігмана, л. Абрамсона, 
дж. Метальського, л. Аллой, Е. десі, Р. Райана.

Метою роботи було дослідити типологічні особливості атрибутивного стилю 
та губристичної мотивації особистості майбутніх психологів.

Методологічними засадами нашого дослідження виступають когнітивні кон
цепції М. селігмана, л. Абрамсона, дж. Метальського і л. Аллой, які дають уяв
лення про безпорадність як психічний феномен [6]. М. селігман у результаті ви
вчення закономірностей формування безпорадності, визначив психологічні умови 
формування оптимізму як стилю атрибуції [3]. У теорії М. селігмана стиль по
яснення успіхів або невдач безпосередньо пов’язаний зі стилем атрибуції, а саме: 
особистість, що має оптимістичний атрибутивний стиль, буде у більшій мірі де
монструвати стійкий оптимістичний пояснювальний стиль і мінімізувати ймовір
ність невдач під час негативних подій життя, на відміну від людини із песимістич
ним атрибутивним стилем і симптомами вивченої безпорадності [3].

під атрибутивним стилем розуміється характерний спосіб, яким люди поясню
ють собі причини різних подій. поняття атрибутивного (або пояснювального) сти
лю є ключовим поняттям переформованої теорії вивченої безпорадності і депресії, 
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запропонованої М. селігманом і л. Абрамсон [6] і її останньої версії, теорії безна
дійності.

Б. Вайнер [1] в атрибутивній теорії мотивації досягнення виділив три параме
три, що лежать в основі сприйняття причин успіхів і невдач: 1) параметр локусу 
причинності, характеризує інтернальність/екстернальність причини по відношен
ню до суб’єкта; 2) параметр стабільності, характеризує сталість і незмінність при
чини; 3) параметр контрольованості, характеризує міру керованості та контролю 
причин. Автор вказує на два можливих параметра причин — інтенціональність 
(або міру навмисності) і глобальність.

спираючись на параметри, виділені Б. Вайнером, М. селігман ввів поняття 
атрибутивного стилю і охарактеризував його, використовуючи параметри локусу, 
стабільності та глобальності. параметр локусу (персоналізації) описує спрямова
ність причинного пояснення: на себе (у випадку, коли індивід сприймає подію, 
яка відбулась, як викликану внутрішніми причинами), або на зовнішній світ, ін
ших людей («вона / вона / ви / вони в цьому винні»). параметр стабільності (по
стійність, стійкість у часі) — тимчасова характеристика, що дозволяє оцінювати 
причину, яка має постійний або тимчасовий характер. параметр глобальності (або 
широти чи генералізації) — розуміється просторова характеристика, що дозволяє 
описати універсальність або конкретність причинних пояснень, схильність до над
мірних узагальнень чи, навпаки, конкретного розгляду окремо взятих ситуацій.

М. селігман виділив також оптимістичний і песимістичний атрибутивні стилі, 
звернувши увагу на асиметричність сприйняття позитивних і негативних подій, 
які характерні для людей в стані психологічного благополуччя. песимістичний 
атрибутивний стиль характеризується поясненням несприятливих подій (невдач) 
особистими (тобто внутрішніми), постійними і глобальними характеристиками, а 
успіхів протилежним чином — тимчасовими, що відносяться до конкретної об
ласті та викликаними зовнішніми причинами. оптимістичний атрибутивний стиль 
характеризувався поясненням невдач як обумовлених зовнішніми (звинувачення 
інших), тимчасовими і конкретними причинами, а успіхів — як викликаними по
стійними, універсальними і внутрішніми (особистісними) причинами.

М. селігман для пояснення стилю атрибуції також вводить параметр контро
льованості, оскільки саме почуття «не підконтрольності» того, що відбувається, 
призводить до безпорадності і депресії. Згідно концепції автора, при оптимістич
ному (конструктивному) атрибутивному стилю успіхи сприймаються як стабільні, 
глобальні і контрольовані, а невдачі як тимчасові (випадкові), локальні (зачіпають 
лише невелику частину життя) і змінні (контрольовані). при песимістичному стилі 
пояснення людина розглядає негативні події, які відбуваються з ним, як виклика
ні постійними і широкіми причинами (як щось, що триватиме довго і торкнеться 
більшу частину його життя) і не схильний вірити, що він може їх контролювати. 
Успіхи ж, навпаки, сприймаються ними як тимчасові, випадкові і по суті не під
даються контролю, від них не залежать.

оптимістичний атрибутивний стиль пов’язаний зі змінними, що відображають 
ефективну саморегуляцію і успішне психологічне функціонування (з мотивацією 
досягнення і позитивним копінгом) і особистісними рисами, що характеризують 
психічне благополуччя, — високою екстраверсією і низьким нейротизмом [1]. 
оптимістичний атрибутивний стиль (як у позитивних, так і у негативних ситуа
ціях) є надійним предиктором суб’єктивного почуття щастя і психічного і фізич
ного здоров’я. М. селігман висловив гіпотезу, що люди з оптимістичним стилем 
пояснень будуть успішні в таких типах діяльності, що вимагають наполегливості 
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та ініціативи і пов’язані з можливим розчаруванням, неприйняттям з боку інших 
людей. це такі професійні області, які можна віднести до типу «людиалюдина», 
наприклад, професії торгівельної області, маклерські послуги, зв’язки з громад
ськістю, акторська професія, добування грошей на фінансування різних проектів 
та благодійні потреби, творчі професії, професії, що передбачають конкуренцію, 
та професії, що вимагають вміння викладатися і справлятися з високою емоційним 
навантаженням. На наш погляд, до кола цих професій можна віднести професію 
учителя, викладача та практичного психолога.

проблема губристичної мотивації є центральною у трансгресивній концепції 
Ю. Козельцького, яка розглядається автором як прагнення до самоствердження. 
Автор розглядає зміст даного терміну через явища стійкого прагнення особистості 
до підкріплення і підвищення самооцінки та власної важливості, мотивацію до 
ствердження та росту особистісної самозначущості [4]. У психологічній науці 
функціонування губристичної мотивації відбувається через її дві форми — праг
нення до переваги, що полягає у підкріпленні своєї самооцінки, закріпленні влас
ного місця серед інших завдяки міжособистісному суперництву, та прагнення до 
досконалості, при якому індивід закріплює або посилює свою самооцінку завдя
ки постійному вдосконаленню своїх досягнень, підвищенню рівню досконалості, 
прагненню до майстерності.

Таким чином, губристична мотивація як прагнення до самоствердження, са
моактуалізації, влади, досягнення у значущій діяльності, посідає важливе місце у 
мотиваційній сфері особистості, що прагне до успіху. оптимістичне чи песиміс
тичне ставлення до власних успіхів, атрибутивні особливості трактування успіху, 
в свою чергу, можуть бути взаємообумовленими з губристичними прагненнями 
особистості.

Методики дослідження. для дослідження типологічних особливостей губрис
тичної мотивації та атрибутивного стилю особистості нами були застосовані на
ступні методики.

1. опитувальник губристичної мотивації К. і. Фоменко [5] для дослідження 
прагнення до самоствердження особистості, що проявляється через прагнення до 
досконалості та до переваги.

2. Методика «сТоУНВ» Т. о. гордєєвої, Е. Н. осіна та В. Ю. Шев’яхової для 
визначення особливостей атрибутивного стилю у майбутніх психологів [1].

База дослідження. У дослідженні приймали участь студенти факультету пси
хології та соціології хНпУ імені г. с. сковороди (30 студентівдівчат 5 курсу ві
ком 2022 роки).

Аналіз результатів дослідження. Розглянемо результати діагностики атрибу
тивного стилю особистості майбутніх психологів. отримані показники параметрів 
атрибутивного стилю дозволяють розподілити вибірку досліджуваних на наступні 
групи.

1) особистості із песимістичним атрибутивним стилем, які характеризуються 
високими показниками параметрів глобальності, стабільності у ситуаціях невдачі, 
низькими показниками контролю у ситуаціях невдачі та низькими (помірними) по
казниками стабільності, контролю та глобальності у ситуаціях успіху.

2) особистості із оптимістичним атрибутивним стилем, які характеризуються 
високими показниками параметрів глобальності, стабільності та контролю у си
туаціях успіху, високими показниками контролю у ситуаціях невдачі та низькими 
(помірними) показниками стабільності та глобальності у ситуаціях невдачі.
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3) особистості схильні до оптимізму, які характеризуються помірними чи висо
кими показниками параметрів глобальності, стабільності та контролю у ситуаціях 
успіху, помірними чи низькими показниками контролю у ситуаціях невдачі та по
мірними показниками стабільності та глобальності у ситуаціях невдачі.

4) особистості, схильні до песимізму, які характеризуються високими чи помір
ними показниками параметрів глобальності, стабільності у ситуаціях невдачі, низь
кими чи помірними показниками контролю у ситуаціях невдачі та низькими (по
мірними) показниками стабільності, контролю та глобальності у ситуаціях успіху.

Рис. 1. Розподіл досліджуваних за атрибутивними стилями (n=30)

З рис. 1 видно, що переважна кількість досліджуваних пятикурнсиків представ
лені песимістичним атрибутивним стилем (43,33% вибірки), 30% вибірки мають 
схильність до песимізму і лише по 13,33% досліджуваних мають оптимістич
ний атрибутивний стиль або схильність до оптимізму. Таким чином, студентам
психологам у більшій мірі властивий песимізм як стиль атрибуції, що може 
ускладнювати майбутню професійну діяльність, виступати причиною професій
ного вигорання.

для визначення типологічних особливостей атрибутивного стилю та губрис
тичної мотивації нами був використаний кластерний аналіз методом Ксередніх, 
що дозволяє дослідити профілі (типи) особистості із різними співвідношення
ми рівня розвитку параметрів губристичної мотивації та атрибутивного стилю. 
У якості критеріїв атрибутивних типів нами були обрані параметри атрибуції (гло
бальність, контроль та стабільність) у ситуаціях успіху, а також обидва параметри 
губристичної мотивації — прагнення до переваги та прагнення до досконалості.

У результаті кластеризації даних за показниками атрибуції у ситуаціях успіху 
та губристичної мотивації утворилось чотири психологічні профілі:

і — «високі показники стабільності, глобальності та контролю успіху — високі 
показники прагнення до досконалості — помірні показники прагнення до 
переваги»;

іі — «низькі показники стабільності, глобальності та контролю успіху — висо
кі показники прагнення до досконалості — низькі показники прагнення до 
переваги»»;
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ііі — «помірні показники стабільності, глобальності та контролю успіху — се
редні показники прагнення до досконалості — середні показники прагнен
ня до переваги».

іV — «помірні показники стабільності, глобальності та контролю успіху — ви
сокі показники прагнення до досконалості — середні показники прагнення 
до переваги».

Атрибутивні профілі представлені на рис. 2.
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Рис. 2. Профілі атрибуції успіху у самоствердженні особистості

Встановлено, що представлена вибірка майбутніх психологів майже рівномірно 
представлена зазначеними атрибутивними типами (χ2

Eмп = 3,96, p>0,05). Надамо 
характеристику кожному із представлених типів атрибуції успіху.

перший профіль характеризується найвищими показниками усіх параметрів 
атрибуції успіху, прагнення до досконалості та прагнення до переваги. студенти 
даного профілю мають виражене прагнення до самоствердження та характеризу
ються здатністю пояснювати причини власних успіхів як такі, що обумовлені вну
трішніми, загальними, всеохоплюючими та стабільними факторами. Такі студенти 
прагнуть до самовдосконалення, розглядають власні позитивні результати діяль
ності як такі, що залежать від них самих. для таких особистостей успіх — це ре
зультат постійного прагнення до досконалості та майстерності, вони сприймають 
успіх у житті як дещо постійне і властиве усім сферам життя та діяльності. Таким 
чином, даний профіль може бути умовно позначено як «оптимістичне прагнення 
до самоствердження».

другий профіль характеризується найнижчими показниками досліджуваних 
параметрів. студенти даного профілю відрізняються низьким прагненням до само
ствердження та песимістичним стилем атрибуції успіху. Такі студенти не ставлять 
перед собою цілей самовдосконалення чи досягнення переваги над іншими, а успі
хи розглядають як дещо нестабільне та випадкове. Так, наприклад, висока оцінка 
на іспиті такими студентами вбачається як несподіваний щасливий випадок, який 
не повторюватиметься. даний профіль може бути умовно названий як «песиміс
тична відмова від самоствердження».

Третій профіль описується помірними показниками досліджуваних параметрів 
та характерний для студентів, які в залежності від ситуації можуть високо оцінюва
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ти власні заслуги у досягнення успіхів у діяльності та особистому житті, розгляда
ти їх як конкретні, чи тотальні, постійні або тимчасові. В одних сферах життя такі 
студенти прагнуть до майстерності та конкуренції, в інших — для них такі задачі 
не мають особливої цінності та принципової важливості і вони відмовляються від 
губристичних прагнень. Тому такий профіль можна умовно назвати «ситуацій
ним».

На відміну від попереднього профілю, четвертий профіль характеризує дослі
джувану групу студентів як таких, що прагнуть до самовдосконалення. прагнучи 
до майстерності, такі студенти порізному оцінюють причини власних успіхів. На 
наш погляд, такий профіль має бути широко представленим як серед студентів, так 
в інших вікових групах. В одних ситуаціях такі індивіди поводять себе як опти
місти, в інших — як песимісти, що є природнім та оптимальним у їх особистому 
шляху до досконалості та майстерності, тому у певній мірі зазначений профіль 
можна назвати «оптимальним».

Розглянемо особливості атрибуції невдач у майбутніх психологів із різними 
атрибутивними профілями. Встановлено статистично значущі відмінності у рівні 
розвитку показників глобальності та стабільності у ситуаціях невдачі. Так, встанов
лено, що показники стабільності (t=2,23, p<0,05) та глобальності (t=2,21, p<0,05) 
у ситуаціях невдачі у п’ятикурсників профілю «оптимістичне прагнення до са
моствердження» вище, ніж у юнаків «оптимального» профілю. отже, надмірний 
оптимізм студентів у ситуаціях успіху поєднується із ставленням до невдач як до 
чогось постійного, тривалого та всеохоплюючого у більшій мірі, ніж у студентів 
із помірними показниками оптимізму у ситуаціях успіху. В свою чергу, прагнення 
до досконалості та «тверезе» ставлення до успіхів (помірний рівень стабільності, 
глобальності та контролю у ситуаціях успіху) може обумовлювати ставлення до 
невдач як до таких, що мають тимчасовий та конкретний характер.

Встановлено, що показники стабільності у ситуаціях невдачі у юнаків «ситуа
ційного» профілю вище, ніж у юнаків «оптимального» профілю (t=2,53, p<0,05). 
Таким чином, високі показники прагнення до досконалості, характерні для «опти
мального» профілю, обумовлюють оптимізм у ситуаціях невдачі, які сприймають
ся даними студентами як тимчасові, нетривалі та короткочасні.

Висновки
1. Атрибутивний стиль особистості може бути визначений як спосіб, яким осо

бистість пояснює причини успіхів та невдач, виходячи із характеристик локусу, 
стабільності та глобальності. губристична мотивація як прагнення до самоствер
дження посідає важливе місце у мотиваційній сфері особистості, що прагне до 
успіху. оптимістичний чи песимістичний стиль атрибуції успіхів пов’язані з гу
бристичними прагненнями особистості.

2. дослідження співвідношення параметрів стабільності, глобальності та 
контролю у межах атрибутивного профілю студентів дозволило отримати наступні 
групи майбутніх психологів: особистості із песимістичним атрибутивним стилем, 
особистості із оптимістичним атрибутивним стилем, особистості схильні до опти
мізму, особистості, схильні до песимізму. для досліджуваної вибірки майбутніх 
психологів найбільш характерним є песимістична спрямованість атрибутивного 
стилю.

3. У результаті кластерного аналізу показників губристичної мотивації та атри
бутивного стилю особистості майбутніх психологів утворилось чотири атрибу
тивних профілі: перший профіль характеризується найвищими показниками усіх 
параметрів атрибуції успіху, прагнення до досконалості та прагнення до перева
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ги — «оптимістичне прагнення до самоствердження»; другий профіль характе
ризується найнижчими показниками досліджуваних параметрів — «песимістична 
відмова від самоствердження»; третій профіль описується помірними показника
ми досліджуваних параметрів — «ситуаційний»; четвертий профіль характеризує 
досліджувану групу студентів як таких, що прагнуть до самовдосконалення — 
«оптимальний». студенти «оптимального» профілю характеризуються найниж
чими показниками песимізму у ситуаціях невдачі.
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АТРИБУТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГУБРИСТИЧНОЙ МОТИВАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ

Резюме
В статье представлены психологические подходы к исследованию типологических осо
бенностей атрибуции успеха, оптимистического и пессимистического атрибутивных 
стилей личности. Анализируется проблема связи губристической мотивации и атрибу
тивного стиля в пределах типологических профилей будущих психологов. определены 
психологические особенности типологических атрибутивных профилей в ситуациях 
достижения успеха у будущих психологов.
Ключевые слова: атрибутивный стиль, оптимизм, пессимизм, губристична мотивация.
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FEATURES HUBRYSTYCHNOYI MOTIVATION ATTRIBUTE OF FUTURE 
PSYCHOLOGIST

Abstract
The article presents psychological approaches to the study of typological characteristics of 
attribution of success, optimistic and pessimistic personality style attribute. The problem of 
correlation between hubristic motivation and attributive style within the typological profile 
of future psychologists. Psychological characteristics of typological attribute profiles in situ
ations of success of future psychologists were determined. The aim of the study is to explore 
the typological features of hubristic attributive style and motivation of future psychologists. 
The given parameters of attributive style allow us to divide the selection of the studied into 
the groups. In order to determine the typological characteristics of attributive style and hu
bristic motivation we have used cluster analysis with Kmeans method, which allows us to 
investigate the profiles (types) of a person with different correlations of the individual level 
of hubristic motivation and the parameters of attributive style. Attributive style of a person 
can be defined as the way with the help of which a person explains the causes of success and 
failure, based on the characteristics of the locus, stability, and globality. Hubristic motivation 
as a desire for selfassertion takes an important place in the motivational sphere of a per
son who is striving for success. Optimistic or pessimistic attributive style is associated with 
hubristic desire of a person.
Keywords: attributive style, optimism, pessimism, hubristic motivation.
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СПІЛЬНА РОБОТА ПСИХОЛОГА І СВЯЩЕНИКА ПРИ НАДАННІ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ВІРУЮЧИМ, ЩО СТРАЖДАЮТЬ 
ПСИХІЧНИМИ РОЗЛАДАМИ

У статті проведено аналіз питання щодо співробітництва секулярних фахівців — 
психологів і психіатрів — із священиками при наданні допомоги віруючим, що страж
дають на психічні розлади. описані підходи до такої співпраці: при ймовірності 
психічного розладу, священик благословляє парафіянина звернутись за консультацією 
до психіатра; віруючий фахівець радить віруючому пацієнтові (клієнтові) відвідувати 
храм і долучатися до церковних таїнств; священик служить в лікарняному храмі, зай
маючись опікуванням хворих і персоналу; священик направляє людей, що потребують 
допомоги в перевірені психологічні, соціальні та благодійні служби.

Ключові слова: співпраця секулярних фахівців і священиків, віруючі, психічні розла
ди, надання допомоги.

Актуальність проблеми
За результатами соціологічного опитування населення України проведеного у 

2010 році [17], число осіб, що вважають себе віруючими складає 71% респонден
тів, при чому більшість з них (68%) відносять себе до православної християнської 
конфесії. Коли секулярна людина переживає з приводу тяжких життєвих обставин, 
або страждає на непсихотичні душевні розлади (неврози, легку та помірну депре
сію, тощо) вона звертається до спеціаліста — психолога чи психіатра. проте віру
юча людина, перш за все, приходить в храм, звертаючись до Бога і свого духовни
ка — священика. останній змушений не тільки проводити з прихожанами духовні 
бесіди, здійснювати духовне керівництво, але й надавати їм психологічну допо
могу. священик у своєму служінні зустрічається також з особами, що страждають 
на психози і висказують йому свої маячні ідеї, розповідають про галюцинації. З 
іншого боку, пацієнти психіатра і клієнти психолога нерідко бувають віруючими 
людьми і можуть ставить перед цими спеціалістами духовні питання. складаєть
ся ситуація, при якій люди, що потребують допомоги, не отримують її у повно
му обсягу: священик не завжди направить прихожанина до психолога чи лікаря
психіатра, якщо не розуміється у психічних розладах, а секулярний спеціаліст, зі 
свого боку, не найде потрібним порадити своєму віруючому клієнтові (пацієнтові) 
піти до храму — а іноді, навпаки, буде його відраджувати, адже сам не є віруючою 
людиною. отже, актуальність цієї статті зумовлена тим, що співпраця секулярних 
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фахівців і священиків може бути дуже корисною при наданні допомоги віруючим, 
що страждають на психічні розлади.

Мета дослідження: обґрунтування і розробка підходів до співпраці психологів 
і психіатрів із священиками при наданні допомоги віруючим, що страждають на 
психічні розлади.

Завдання дослідження
1) Розглянути підходи священика до роботи з паствою, зокрема з особами, які 

страждають психічними розладами.
2) Розробити можливі варіанти   співпраці пастиря з психологами та лікарями

психіатрами.

Православні уявлення про духовні причини хвороб і робота священика з 
прихожанами, що страждають на психічні розлади

З точки зору православ’я, основною ознакою здоров’я взагалі і психічного 
здоров’я зокрема є єдність і гармонія трьох сфер людської особистості — духовної, 
душевної та тілесної, і ці єдність і гармонія досягаються лише за умови переважа
ючого впливу сфери духу, який повинен панувати над душею і тілом. У цій єдності 
й гармонії — здоров’я, норма людського життя. хвороба ж обумовлена розпадом 
і ізоляцією протилежно діючих сил або елементів і верств особистості. Загальним 
ґрунтом виникнення людських хвороб (у тому числі психічних), а також страждань 
і зрештою смерті, є гріховність людини [12]. духовними причинами хвороби, з 
православнохристиянської точки зору [1, 11, 12], вважаються: гріхи, вчинені са
мим хворим (покарання за гріх); гріхи батьків (при захворюваннях дітей); гріховні 
пристрасті (гнів, ненависть, заздрість та ін); недбальство про своє тіло (пияцтво, 
куріння, обжерливість); злі слова (психологічна травма).

про духовні причини і механізми розвитку душевних хвороб у своїх роботах 
пишуть не тільки теологи, але й православні психіатри Н. д. гур’єв, д. А. Авдєєв і 
багато інших сучасних авторів [1, 2, 5, 13, 16].

лікарпсихіатр Н. д. гур’єв [5] пов’язує виникнення хвороб з гріховними при
страстями людини. У православній літературі виділяється вісім основних гріхов
них пристрастей: це обжерливість, блудна пристрасть, грошолюбство (прагнення 
до грошей і майна), гнів, печаль (малодушність), зневіра (лінощі), марнославство і 
гордість. На думку Н. д. гур’єва, моральні якості людини, нахили його душі (тоб
то, пристрасті) впливають не тільки на поведінку, а й на стан організму: «Візьме
мо, наприклад, гіпертонічну хворобу. Така якість, як самовпевненість видимого 
зв’язку з нею, у всякому разі на перший погляд, не має. Але не зміна судин призво
дить до підвищення артеріального тиску, а збільшення обсягу крові, що проходить 
по ним за одиницю часу. посилюється, як правило, кровопостачання того органу, 
який напружено працює. У розглянутому випадку переважно посилюється крово
постачання головного мозку. А ось надлишкові навантаження своєму мозку дають 
самовпевнені люди, які беруться за вирішення занадто багатьох складних питань. 
Мозок працює на межі своїх можливостей, а рішення поставлених питань все ніяк 
не приходить. слухаючи душу, тіло змінює роботу не тільки мозку, але і серцевого 
м’яза, больових рецепторів, змінює діяльність кровотворних органів» [5]. Зв’язок 
захворювань з пристрастями детально аналізують у своїх роботах також ієромонах 
Анатолій (Берестов) [3] й православний психіатр Н. А. лайша [13].

психіатри, які розглядають психічні порушення з матеріалістичної точки зору, 
не погодилися б з подібним трактуванням цих порушень, проте, слід визнати, що 



302

ISSN 2304-1609   Вісник ОНУ. Сер.: Психологія. 2013. Т. 18, вип. 4(30)

деякі розлади з усією очевидністю пов’язані з особистісними рисами пацієнта. Так 
звані преморбідні («дохворобливі») особистісні риси не тільки обумовлюють по
ведінку, але і роблять людину вразливою до впливу негативних зовнішніх факторів 
(у тому числі, психогенних). В результаті, при несприятливому збігу обставин ви
никає хвороба.

як приклад патології, що породжується пристрастями в поєднанні з особистіс
ною незрілістю, наведемо хвороби залежності, до числа яких входять алкоголізм, 
наркоманія, а також ігроманія та комп’ютерна залежність. хвороби залежності 
пов’язані з формами поведінки людини, які спочатку приносять задоволення, але 
потім викликають настільки сильну пристрасть, що людина буває не в силах обі
йтися без них (тут під «формами поведінки» ми маємо на увазі також вживання 
алкоголю й наркотиків).

Зупинимося на алкоголізмі. дослідження показують, що особи, схильні до зло
вживання алкоголем, відрізняються від тих, хто має тверезий спосіб життя, певни
ми особистісними характеристиками: слабкістю Его з недостатньою ідентифікаці
єю власної статевої приналежності, ворожістю, негативною концепцією власного 
я, незрілою імпульсивністю, низьким рівнем толерантності до фрустрації (тобто 
важко переносять ситуації, в яких виникають перешкоди до задоволення їх бажань 
і потреб); пасивністю, загальною емоційною залежністю; невротичними ознаками 
з проявами страху, депресії, істерії і схильності до іпохондрії [6, 14]. перераховані 
якості свідчать про присутність у більшості алкоголіків особистісної незрілості. 
проте, в процесі лікування хворі на алкоголізм, з допомогою лікаря, здатні не тіль
ки подолати шкідливу звичку, але і змінити деякі особистісні риси: на тлі стійкої 
ремісії більше трьох років у них з’являється міцна установка на тверезість, здо
буваються навички здорового способу життя; основним мотивом діяльності стає 
утримання позиції і досягнення успіху, соціальна реадаптація. У цих осіб пере
важає стабільність емоційного стану; відсутність вираженої тривожності; ступінь 
психологічної залежності від алкоголю у них знижується; в структурі мотивації 
утримання від споживання алкоголю переважають мотиви, пов’язані з підтримкою 
задовільного стану здоров’я [7].

Завданням священика щодо пастви є духовне керівництво і так зване душеопі
кування. «душеопікування» буквально означає «турбота про душу». Кінцева мета 
цієї турботи полягає, передусім, в сприянні духовному зростанню, очищенню від 
гріха, облаштування життя віруючих згідно з православними моральними норма
ми і, в кінцевому підсумку, їх спасінню. Разом з тим, при необхідності, духівник 
надає своїм духовним чадам психологічну допомогу в розв’язанні багатьох про
блем, з приводу яких вони до нього звертаються. як було сказано вище, серед пара
фіян храмів є особи, що страждають на психічні розлади. священику приходиться 
опікуватися і ними. приймаючи рішення про те, як вести бесіду з людиною, що 
страждає тим чи іншим душевним розладом, слід врахувати особистісні особли
вості цієї людини, форму прояву хвороби, а при можливості також вірогідну при
чину її виникнення [8, 9]. священик, звичайно, не мусить ставити психіатричний 
діагноз, але деякі знання в галузі психіатрії допоможуть йому краще розібратися 
в переживаннях людей, що до нього звертаються, особливо тих, з ким він часто 
спілкується.

психіатр, психолог і священик, природно, користуються різними підходами до 
надання допомоги при психічних розладах. психіатри часто не допускають і дум
ки про можливість існування духовних причин виникнення психічних порушень. 
священики, зі свого боку, випускають з уваги природні (органічні) причини ви
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никнення душевних розладів, при яких психіатрична медична допомога виявилася 
б дуже корисною для їх парафіян.

Важливість розуміння природи психічних станів і розладів, а також застосу
вання комплексного підходу до надання допомоги хворим можна проілюстру
вати на прикладі розладів в емоційній сфері особистості. Відомо, що емоції є 
суб’єктивними оціночними реакціями на зовнішні події і власний внутрішній стан. 
За допомогою емоційних переживань людина оцінює події як «хороші» чи «по
гані», корисні або шкідливі. У здорової людини емоції є адекватними, тобто вони 
відповідають фактичним подіям, а також оцінці людиною цих подій — адже люди 
порізному реагують на одні й ті самі обставини, залежно від того, як їх трактують. 
Настрій являє собою емоційний фон, стан, залежний від сукупності емоцій [10]. 
при душевних розладах переживання хворого найчастіше стають неадекватними, 
тобто не відповідними ситуації за своїм змістом і силою.

одним з найчастіших психічних порушень є депресія різного ступеня тяжко
сті. статистика показує, що депресивні епізоди протягом життя виникають у 24% 
всіх жінок і у 12% чоловіків [20], тобто приблизно 1/6 всього населення переживає 
цей стан. центральним симптомом депресивного синдрому є пригнічений настрій. 
при легкій депресії провідною емоцією є нудьга. У хворих знижується активність, 
інтерес до подій і видів діяльності, які раніше їм подобались, залучали. при де
пресії середньої тяжкості в типових випадках спостерігається туга, уповільнення 
мислення і рухів. На тлі важких депресивних епізодів можуть спостерігатися та
кож психотичні симптоми — марення і галюцинації. За змістом думки відповіда
ють настрою: у хворого різко знижується самооцінка, навіть при легкій депресії 
людина переконана в тому, що вона — невдаха, нічого доброго не зробила і нічого 
не добилася в житті, що її ніхто не любить, та й не заслужила вона любові... при 
важкій депресії іноді з’являються маячні ідеї самозвинувачення, самоприниження, 
гріховності, винності. при депресії будьякого ступеня тяжкості у хворих можуть 
виникати суїцидальні думки, оскільки цей синдром викликає не тільки тугу, а й 
почуття безнадійності — людині здається, що в її житті все погано і вже ніколи не 
стане краще [20].

особи, що страждають на депресію, потребують своєчасної якісної допомоги. 
при легкій депресії достатньо буває психотерапії. У більш серйозних випадках 
стан хворих покращується вживанням антидепресантів. проте, якщо мова йде про 
віруючу людину, вона перш за все піде за порадою до свого духовника. свяще
ник під час духовної бесіди може змінити погляд прихожанина на ситуацію. Адже 
християни вважають смуток і зневіру гріхами, а гріхи слід виправляти лише пока
янням і церковними таїнствами. проте, клінічна депресія не є звичайним смутком. 
В таких випадках, а також при інших психічних розладах, якими можуть стражда
ти віруючі, корисним буває (або могло б стати) об’єднання зусиль пастиря і секу
лярних фахівців.

Спільна робота секулярних спеціалістів із священиками
перш, ніж представити форми співпраці між священиком і віруючим психоло

гом або лікарем, нагадаємо наступні факти. як пастирське душеопікування, так і 
надання психологічної та медичної допомоги є служінням людям. як священик, 
так і лікар покликані піклуватися про підтримку їх душевного і тілесного здоров’я. 
Медицина є однією з найдавніших наук і практик. В усі часи, за винятком періодів 
активних гонінь на церкву, лікарі і священики трудилися поруч. Таким чином, ціл
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ком очевидно, що пастирське душеопікування і допомога секулярних спеціалістів 
ніяк не суперечать одне одному [8, 9, 18].

слід зазначити, що прийоми, використовувані при психологічному консульту
ванні, не тільки не суперечать духовної бесіді, проведеної уважним пастирем з 
духовними чадами, але й багато в чому подібні такій бесіді. Наприклад, митропо
лит сурозький Антоній [4], який до рукоположення працював військовим хірур
гом, пише про «зживання» стану шоку пораненими під час бесіди з лікарем. при 
спілкуванні з хворим, на думку митрополита Антонія, пастирю слід «цілком бути 
присутнім», тобто приділяти співрозмовнику всю свою увагу, показувати йому, що 
«весь час, яким ви володієте... належить йому». потрібно також навчитися мовча
ти, уникаючи порожньої балаканини, бачити людину і чути її [4].

повернемося до можливих форм спільної роботи православного священика 
з мирським лікарем при наданні допомоги віруючим душевно хворим, а також з 
психологом — при наданні допомоги здоровим особам, що переживають важкий 
стрес або психологічну травму. Налагодженої схеми подібної спільної діяльності 
в Україні, наскільки нам відомо, не існує. Наведемо кілька варіантів можливого 
співробітництва.

поперше, священик, запідозривши у парафіянина свого храму психічний роз
лад, може порадити йому звернутися до лікаря. при цьому краще не формально 
рекомендувати людині піти до районного психіатра, а вибрати православного спе
ціаліста — таких немало серед лікарів і психологів. Вони відвідують храми і зна
йомі священикам. священик не має повноваження офіційно направляти будького 
до психіатра, але з благословення духівника парафіянин зважиться на звернення, 
якого раніше уникав, а лікар — парафіянин охоче його проконсультує. часто люди 
побоюються «потрапити на облік», тобто бути зареєстрованими у психіатричному 
закладі як хворі, тому неофіційні зустрічі з лікарем допомагають вирішити це пи
тання. слід також пам’ятати, що існують види психотерапії, цілком прийнятні для 
віруючої людини, тому можна благословляти нужденних і на отримання психоте
рапії.

друга форма взаємодії лікаря або психолога з пастирем може здійснюватися з 
ініціативи фахівця, що рекомендує своїм віруючим пацієнтам відвідувати храм, 
бути присутніми на службах, висповідатися, причаститися. Звичайно, секулярний 
фахівець не може діяти проти волі пацієнта (клієнта), рішення приймає останній. 
В результаті обох згаданих форм взаємодії хворий буде отримувати як медичну, так 
і духовну допомогу, що в більшості випадків є оптимальним варіантом.

Третьою формою співпраці є служіння священиків в лікарняних храмах або ка
плицях. священнослужителі здійснюють церковні таїнства, займаються душеопі
кування хворих і персоналу лікувального закладу.

до священиків куди частіше, ніж душевно хворі, звертаються люди, що пере
живають скорботи — важкий стрес або психологічну травму, а також серйозні 
життєві труднощі. священик може обмежитися духовною бесідою з ними, але в 
деяких випадках таким людям потрібна психологічна або й практична допомога. 
Тому може існувати і четверта форма співпраці священика з психологами, а та
кож працівниками служб соціальної допомоги. Було б дуже корисно мати в храмах 
адреси та телефони перевірених психологічних, соціальних, благодійних служб, 
куди в разі необхідності можна направити потребують допомоги.
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Висновки
Розглянувши підходи до спільної роботи секулярного фахівця і пастиря, можна 

зробити наступні висновки:
при лікуванні віруючих людей, які страждають душевними розладами, дуже 

корисним є співробітництво пастиря з секулярними фахівцями (психологом чи 
лікаремпсихіатром) — перший здійснює духовне керівництво (душеопікування), 
залучає людину до церковних таїнств, а другий — лікування, в тому числі психо
терапевтичне (за винятком тих його форм, які, подібно гіпнозу, не схвалюються 
православною церквою). ця співпраця, залежно від обставин, може приймати різні 
форми: при ймовірності психічного розладу, священик благословляє парафіянина 
на консультацію у психіатра; віруючий секулярний фахівець радить віруючому па
цієнтові (клієнтові) відвідувати храм і долучатися до церковних таїнств; священик 
служить в лікарняному храмі, займаючись душеопікуванням хворих і персоналу; 
священик направляє людей, що потребують допомоги в перевірені психологічні, 
соціальні та благодійні служби.
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Резюме
В статье проведен анализ вопросов сотрудничества секулярных специалистов — пси
хологов и психиатров — со священниками при оказании помощи верующим, стра
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дающим психическими расстройствами. описаны подходы к такому сотрудничеству: 
при вероятности психического расстройства, священник благословляет прихожанина 
обратиться за консультацией к психиатру; верующий секулярный специалист советует 
верующему пациенту (клиенту) посещать храм и участвовать в церковных таинствах; 
священник служит в больничном храме, занимаясь душепопечением больных и персо
нала; священник направляет нуждающихся в помощи людей в проверенные психологи
ческие, социальные и благотворительные службы.
Ключевые слова: сотрудничество специалистов и священников, верующие, психиче
ские расстройства, оказание помощи.
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Abstract
The article analyzes the issue of cooperation secular specialists — psychologists and psy
chiatrists — a priest in assisting the faithful who suffer from mental disorders. We describe 
approaches for such cooperation: the probability of mental disorder, the priest blesses the 
parishioner to consult a psychiatrist, believes secular believer specialist advises patient ( cli
ent) to visit the temple and join the sacraments, the priest is in the hospital church, doing 
dusheopikuvannyam patients and staff; priest directs people in need of assistance in proven 
psychological, social and charitable service.
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ КАТЕГОРИИ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

статья посвящена изучению генезиса понятий «психическое здоровье» и «психологи
ческое здоровье», выявлению особенностей отличия этих понятий.

Ключевые слова: психическое здоровье, психологическое здоровье, психологическое 
благополучие.

Постановка проблемы. проблема психологического здоровья, условий его 
оптимизации относится к числу актуальных как в теоретическом, так и в прак
тическом плане. психологическое здоровье личности является существенным 
условием социальной стабильности, прогнозируемости процессов, происходящих 
в обществе. Тот факт, что здоровье человека во многом зависит от образа жизни, 
указывает на необходимость рассмотрения проблемы здоровья как проблемы из
менения поведения человека, то есть проблемы пси хологической. о высокой зна
чимости здоровья человека можно судить по определению здоровья, данному в 
уставе ВоЗ: «Здоровье является состоянием полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических де
фектов». психическое здоровье является неотъемлемой частью здоровья в целом. 
В последнее время ВоЗ провозгласило, что «нет здоровья без психического здо
ровья» [4].

На биологическом уровне сущность здоровья рассматривается как динамическое 
равновесие работы всех внутренних органов и их адекватное реагирование на влияние 
окружающей среды. Различные виды серьезных органических нарушений приводят 
к изменениям в психике, личностном статусе и социальном поведении человека. чем 
тяжелее заболевание организма, тем сильнее оно влияет на состояние психического и 
социального здоровья.

психологический уровень рассмотрения здоровья связан с лич ностным контек
стом, в рамках которого человек предстает как пси хическое целое. среди критериев 
психического здоровья особо зна чимы такие, как интегрированность личности, ее гар
моничность, урав новешенность, духовность, ориентация на саморазвитие [3].

В медицине существует психосоматический подход к объяснению причин за
болеваний. В рамках этого подхода уделяется особое внимание роли психических 
факторов в возникновении, течении и исходе соматических (физических) заболе
ваний, разрабатывается система соответствий между органическими заболевани
ями и специфическими чертами личности, типами эмоциональных конфликтов. 
В психологии термин «психическое здоровье» толкуется как «состояние душев
ного благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных психических 
проявлений, обеспечивающее адекватную условиям действительности регуляцию 
поведения и деятельности».

© Е. И. Шевченко, 2013
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Термин «психологическое здоровье» был подвергнут подробному изучению 
и. В. дубровиной. при этом под психологическим здоровьем понимаются пси
хологические аспекты психического здоровья, т.е. то, что относится к личнос
ти в целом, находится в тесной связи с высшими проявлениями человеческого 
духа. психологическое здоровье является необходимым условием полноценного 
функционирования и развития человека в процессе жизнедеятельности. с од
ной стороны, оно является условием адекватного выполнения человеком своих 
возрастных, социальных и культурных ролей (ребенка или взрослого, учителя или 
предпринимателя и т.п.), с другой стороны, обеспечивает человеку возможность 
непрерывного развития в течение всей его жизни.

В термине «психологическое здоровье» отражена неразделимость телесного и 
психического в человеке, подчеркивается необходимость того и другого для по
лноценной жизнедеятельности. В рамках такого научного направления как «пси
хология здоровья» исследуются психологические составляющие здоровья, методы 
и способы его сохранения, укрепления и развития, подробно изучается влияние 
психических факторов на сохранение здоровья и на появление болезни. исходя из 
этого, можно утверждать, что психологическое здоровье является предпосылкой 
здоровья физического. То есть, если исключить влияние генетических факторов, 
катастроф, стихийных бедствий и т.п., то психологически здоровый человек, веро
ятнее всего, будет здоров и физически.

психологическое здоровье понимается как динамическое равновесие человека с 
окружающей природной и социальной средой, которое позволяет ему полноценно 
выполнять социальные функции; как одно из условий полноценного его функцио
нирования. понятие «психологическое здоровье» рассматривается наряду (и часто 
как синоним) с понятиями: «психическое здоровье», «психологическое благополу
чие». Все эти понятия имеют социальнопсихологический компонент. В контексте 
рассмотрения психологического здоровья через категорию «психологического бла
гополучия» это понятие приобретает социальную окраску (Bradburn N., Diener E.).

В отечественной социальной психологии проблема социальнопсихологических 
детерминант психологического здоровья человека только начинает разрабатываться. 
Концепция здоровья рассматривалась в трудах зарубежных ученых C. грофа, 
А. Маслоу, г. оллпорта, К. Роджерса. изучение проблемы отношения личности 
к здоровью отечественных авторов берет начало от работ В. М. Бехтерева и далее 
продолжает развиваться в трудах Б. г. Ананьева, М. я. Басова, Р. А. Березовской, 
и. Н. гурвича, и. В. Ежова, л. В. Куликова, А. Ф. лазурского, А. Е. личко, А. Р. лу
рии, г. с. Никифорова, В. п. озерова, Ю. М. орлова. ценностное отношение к 
здоровью изучались в работах Б. с. Братусь, г. с. Васильевой, В. я. дорфмана, 
л. с. драгунской, Е. Р. Калитеевской, д. А. леонтьева, В. и. Новикова, В. п. озе
рова, Ф.Р. Филатова.

особо следует отметить исследования, рассматривающие проблему сохранения 
и поддержания психологического здоровья личности в русле гуманистической пси
хологии (А. Маслоу, К. Роджерс), научные идеи которой развиваются К. Н. Вент
целем, д. Н. Кавтарадзе, д. Ж. Маркович, А. К. Марковой, В. и. слободчиковым, 
с. д. смирновым, и. с. якиманской, В. А. левиным, авторами, пришедшими к 
осознанию того, что психологическое здоровье выступает стратегической целью 
современного общества. В связи с этим сохранение и поддержание психологичес
кого здоровья возникает в результате включенности личности в познавательную и 
ценностноориентационную деятельность, при проявлении личностью самостоя
тельной нравственной воли в вопросах здорового образа жизни.
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психология XX столетия была сфокусирована на аномалиях человеческой 
природы, внутриличностного конфликта и кризиса; в то же время психологическое 
здоровье человека редко становилось предметом основательного исследования. 
проблема ценностного отношения к здоровью, изучается в контексте выделенной 
в общем своде психологических дисциплин, психологии здоровья.

психическое (и психологическое) здоровье концептуализируется через поня
тие благополучия. понятие «психологическое благополучие» принято Всемирной 
организацией здравоохранения (ВоЗ) в качестве основного критерия здоровья и 
рассматривается как состояние полного физического, умственного и социального 
благополучия. по мнению экспертов ВоЗ, благополучие в большей степени обу
словлено самооценкой и чувством социальной принадлежности, чем биологиче
скими функциями организма и связано с реализацией физических, духовных и со
циальных потенций человека.

В отечественной психологии понятие психологического благополучия рассма
тривается в контексте субъективной категории (л. В. Куликов, М.с. дмитриева, 
М. Ю. долина, о. В. иванов, М. А. Розанова, Т. г. Тимошенко). при этом авторы 
указывают на целесообразность включения в понятие субъективного благополучия 
двух компонентов — когнитивного и эмоционального. Когнитивный (рефлексив
ный) компонент благополучия выступает как система представлений об отдельных 
сторонах своего бытия, эмоциональный — как доминирующий эмоциональный 
тон отношений к этим сторонам.

психологическое благополучие рассматривается также в контексте пробле
мы обретения человеком счастья (М. Аргайл, Р. А. Ахмеров, и. А. джидарьян, 
А. А. Кроник и др.) Так, М. Аргайл, рассматривает счастье как «осознание своей 
удовлетворенности жизнью или как частоту и интенсивность позитивных эмоций, 
и еще одна составляющая — отсутствие депрессии, тревоги и других отрицатель
ных эмоций. счастье зависит и от объективных условий, например семейного по
ложения и социального статуса, связано оно также и с нашим образом мыслей, с 
тем, как мы смотрим на вещи, с мироощущением. отчасти источниками счастья 
выступают такие объективные характеристики жизни, как благосостояние, заня
тость и брак, однако определенную роль играют и субъективные факторы, такие, 
как наше восприятие этих жизненных условий, например социальное сравнение и 
адаптация. Еще одним источником счастья служит обладание соответствующим 
типом личности, правда, личностные особенности могут измениться под воздей
ствием пережитых жизненных событий». (М. Аргайл).

понимание сущности счастья представлено в работах разных авторов. Так, 
Кроник А. А. понимает счастье как форму переживания полноты бытия, связан
ную с самоосуществлением. счастье возможно в случае высокой оценки челове
ком значимости мира и своих возможностей. На основании этого человек обретает 
счастье индивидуальным способом, обусловленным принципами саморегуляции 
(жизненными стилями) человеком своей мотивации к миру: максимизации полез
ности мира (стиль жизни — гедонизм); минимизации потребностей (аскетизм); 
минимизации сложности (созерцательный стиль); максимизации способностей 
(деятельный характер самосовершенствования добродетели).

Майерс и динер (Myers, Diener, 1995) обращают наше внимание на то, что лич
ность — это основная детерминанта долговременного счастья и благополучия. 
Эти авторы приходят к выводу, что существует три принципа, которые должны 
принимать в расчет при построении теории счастья:

1) благодаря адаптации влияние жизненных событий кратковременно;
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2) эти жизненные события должны интерпретироваться в рамках мировоз
зрения и соответствующей культуры, рассматривающей их как источники страда
ния или возможности для роста;

3) цели и ценности людей могут вносить вклад в общий уровень счастья [5].
существуют хорошо зарекомендовавшие себя методы оценки счастья, которые 

обладают высокой внутренней согласованностью, устойчивы во времени и валид
ны по сравнению с другими методиками. однако на результаты измерения могут 
влиять такие субъективные факторы, как непосредственное настроение; это по
добно влиянию на межнациональные сравнения местных обычаев, которые вызва
ны желанием казаться более или менее счастливым, чем это есть на самом деле [1].

«предрасположенность» к счастью отчасти обусловлена генетическими факто
рами, но очевидно, что счастье связано и с некоторыми личностными свойствами. 
Ряд их имеет врожденный характер, что, впрочем, не означает, что меру челове
ческого счастья нельзя изменить. одно из наиболее важных свойств личности — 
экстраверсия, ее можно усилить регулярными позитивными переживаниями, воз
никающими при общении с друзьями и на работе. другие личностные свойства 
(например, социальные навыки) поддаются тренировке. Экстраверты, как правило, 
счастливее интровертов и испытывают больше положительных эмоций. посколь
ку это только статистическая взаимосвязь, понятно, что существуют и счастливые 
интроверты, только вот счастье свое они черпают из иных источников. индивиды, 
отличающиеся эмоциональной устойчивостью, как правило, счастливее тех, кому 
свойствен сильно выраженный нейротизм или кто испытывает больше отрицатель
ных эмоций. [1].

Возвращаясь в проблеме сущности субъективного психологического благопо
лучия и его связи с ощущением счастья, необходимо отметить, что зарубежной 
психологии это проблема хорошо разработана. Термин «психологическое благопо
лучие» используется зарубежными авторами в несколько ином, чем «психическое 
здоровье», контексте: как одно из проявлений позитивного полноценного функ
ционирования человека (N. Bradburn). Впервые к такому определению, (positive 
psychological wellbeing), отграничив его от термина «психическое здоровье», при
шел Н. Брэдбурн, разработавший структурную модель и психодиагностическую 
методику (The affect balance scale) исследования. именно они и стали основной 
теоретической базой для понимания феномена психологического благополучия. 
Автор отождествляет психическое благополучие с субъективным ощущением сча
стья и общей удовлетворенностью жизнью. главным в модели психологического 
благополучия Брэдбурна является баланс, достигаемый постоянным взаимодей
ствием двух видов аффекта — позитивного и негативного. события повседневной 
жизни, отражаясь в нашем сознании, накапливаются в виде соответствующего (по
зитивного, либо негативного) аффекта. Разница между ними, является показателем 
психологического благополучия и отражает общее ощущение человеком удовлет
воренности жизнью. Высокий уровень удовлетворенности жизнью демонстриру
ют люди с преобладанием позитивного аффекта над негативным. В случае, если 
сумма негативных переживаний превышает позитивный аффект — наблюдается 
низкий уровень удовлетворенности жизнью. при этом, как утверждает Брэдбурн, 
позитивный и негативный аффекты между собой не связаны. На основании дан
ных об уровне позитивного аффекта нельзя сделать выводы о том, каков уровень 
негативного аффекта, и наоборот.

согласно концепции Брэдбурна, Э. динер вводит понятие «субъективное благо
получие» по своей сути синонимичное «психологическому благополучию» Брэд
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бурна (E. Diener, 1984). по мнению динера, субъективное благополучие относится 
как к общим устойчивым аффективным состояниям эмоционального благополу
чия, так и к когнитивным состояниям удовлетворенности жизнью и осмысленно
сти жизни и состоит из трех основных компонентов: удовлетворение, приятные 
эмоции, неприятные эмоции. при этом автор делает акцент на том, что состоя
ние субъективного благополучия основывается на когнитивной и эмоциональной 
сторонах самопринятия. Когнитивная сторона отражает интеллектуальную оцен
ку удовлетворенности различными сторонами жизни, эмоциональная — наличие 
плохого или хорошего настроения.

Как и Брэдбурн, динер отождествляет субъективное благополучие с пережи
ванием счастья. по мнению динера, каждый из компонентов психологического 
благополучия может разделяться на отдельные элементы: удовлетворение — на 
удовлетворение такими областями как любовь, дружба брак и т.п.; неприятные 
эмоции можно рассматривать как конкретные эмоции стыда, страха, вины; при
ятные — как гордость, радость и др. Это позволяет рассматривать понятие благо
получия не только на глобальном уровне, но и на более частном.

Удовлетворенность жизнью — когнитивная сторона благополучия — это «гло
бальная оценка личностью своей жизни» (Lucas, Diener, Suh, 1996), отражающая 
то, насколько реальная жизнь человека близка к его представлению об идеале. по 
мнению динера, наиболее подходящим методом исследования субъективного бла
гополучия может являться метод самоотчета, поскольку оно может определяться 
только с точки зрения внутреннего опыта испытуемого. Э. динер считает субъ
ективное благополучие структурной единицей психологического благополучия и 
отмечает его влияние на состояние психического здоровья. Когнитивный компо
нент благополучия — удовлетворенностью жизнью — часто измеряют с помощью 
Шкалы удовлетворенности жизнью (SWLS, Diener, Emmons, Larsen, Griffin, 1985), 
короткой и высоконадежной методикой оценки жизни человеком в целом. сви
детельство надежности и валидности SWLS, широко используемой как в клини
ческих, так и в неклинических случаях, можно найти в работе пэвота и динера 
(Pavot, Diener, 1993). В других исследованиях целей (например, Kasser, Ryan, 1993, 
1996) используются разнообразные оценки благополучия, основанные на оценке 
личностных черт, в том числе измерения витальности, самоактуализации, самоо
ценки и открытость опыту. Витальность, понятие, введенное Райаном и Фредери
ком (Ryan, Frederick, 1997), есть «субъективное чувство живости и энергии» [5].

Западные концепции, касающиеся психологического благополучия, согласно 
Р. Райну (R. Ryan, 2000), можно разделить на две основных группы: гедонисти
ческую (касающуюся дихотомии «удовлетворенностьнеудовлетворенность») и 
эвдемонистическую (рассматривающую психологическое благополучие как по
казатель личностного роста). Теории Н. Брэдбурна и Эд. динера Райн относит к 
гедонистическим теориям. Р. Райн подчеркивает ограниченность гедонистической 
концепции Брэдбурна и динера, ссылаясь на эвдемонистические концепции пси
хологического благополучия психологов гуманистического направления (А. Мас
лоу, К. Роджерса, г. олпорта, Ш. Бюлер, М. Егуды и др.).

Эвдемонистический взгляд на природу психологического благополучия пред
ставлен в работах К. Рафф (C. D. Ruff. 1995). Рафф выделяет шесть основных ком
понентов психологического благополучия:

— принятие себя;
— позитивное отношение с другими;
— независимость;
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— контроль над обстоятельствами;
— наличие цели в жизни;
— личностный рост.
соответственно данным компонентам предлагается психодиагностический 

опросник «Шкалы психологического благополучия».
Мы рассматриваем психологическое благополучие как осознанное состоя

ние, проявляющееся на когнитивном (рефлексивном) и эмоциональном уров
нях полноценного функционирования человека в разнообразных пространствах 
бытия. исходя из понимания психологического здоровья, как динамического 
равновесия человека с окружающей природой и социальной средой, которое по
зволяет ему полноценно выполнять социальные функции, мы рассматриваем 
его как составной элемент здоровья в целом, а также как одно из условий пол
ноценного функционирования человека. Мы исходим из того, что внутренняя 
картина социальнопсихологического здоровья индивида, представленная на 
когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях, определяется социально
психологическими особенностями как возрастной группы, так и социально
психологическими особенностями этапов профессионализации человека [3].

социальные процессы, происходящие в обществе, оказывают существенное 
влияние на все стороны жизнедеятельности человека, включая его здоровье. соци
альные потрясения (стрессогенность общества) ограничивают развитие человека, 
вызывают нарушения в развитии психологического здоровья.

Как указывает А. Маслоу, «психологическое здоровье» не только наполняет 
человека субъективным ощущением благополучия, оно само по себе правильно, 
истинно и реально. именно в этом смысле оно «лучше» болезни и «выше» ее. оно 
не только правильно и истинно, но и более правдиво, ибо здоровый человек спосо
бен узреть больше правды, и более высокой правды. Недостаток психологического 
здоровья не только угнетает человека, но его можно рассматривать как своеобраз
ную форму слепоты, когнитивной патологии, равно как форму моральной и эмо
циональной неполноценности. Нездоровье — это всегда ущербность, ослабление 
или утрата способности к деятельности и самоосуществлению».

Выводы. Анализ концепций психологического благополучия позволил опреде
лить основные положения в анализе социальнопсихологического здоровья:

▪  психологическое благополучие — есть одно из проявлений позитивного 
функционирования человека (Н. Брэдбурн);

▪  психологическое благополучие носит субъективный характер и обусловле
но степенью удовлетворенности жизнью и соотношением положительных 
и отрицательных эмоций (Э. динер);

▪  психологическое благополучие обусловлено уровнем личностного роста 
человека, наличием цели в жизни (К. Рафф);

▪  психологическое благополучие включает когнитивный и эмоциональный 
уровни (л. В. Куликов).

психологическое здоровье представляет собой динамическую совокупность 
психических свойств человека, обеспечивающих гармонию между потребностями 
индивида и общества, что является одним из основных условий успешной само
реализации; предполагает интерес к жизни, свободу мысли и инициативу, увлечен
ность какойлибо областью деятельности, активность и самостоятельность; ответ
ственность и способность к риску, веру в себя и уважение другого, разборчивость 
в средствах достижения цели, способность к сильным чувствам и переживаниям, 
осознание своей индивидуальности. именно согласованность мотивов, целей, 
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ценностей человека с требованиями окружающей среды и внутренними возмож
ностями самого человека рассматривается в психологии как условие и проявление 
психологического здоровья.

Нам представляется, что более широкое осознание и понимание сущности пси
хологического здоровья само по себе является позитивным фактором, заставляю
щим большие массы людей больше внимания уделять своему собственному пси
хологическому состоянию, что предполагает позитивные сдвиги в образе жизни 
(поведении) и своевременное обращение за помощью и поддержкой при возник
новении проблем психологического здоровья.

Список використаних джерел та литературы

1. Аргайл М. психология счастья./М. Аргайл.— [издание 2е].— спб.: питер, 2003.— 272 с.
2. психология здоровья. Учебник для ВУЗов / под.ред. г. с. Никонифорова. — спб.: питер, 2003. — 607  с.
3. практикум по психологии здоровья. Учебник для ВУЗов / под.ред. г. с. Никонифорова. — спб.: издво 

питер, 2005. — 177 с.
4. Розанов В. А. Экология человека (избранные разделы): Учебное пособие для студентовпсихологов./ 

В. А. Розанов. // издание 3е, исправленное и дополненное. — одесса: ВМВ, 2013.— 208 с.
5. Эммонс Р. психология высших устремлений: мотивация и духовность личности /Р. Эммонс. /[пер.с 

англ.; под ред. д. А. леонтьева.] — М.: смысл, 2004. — 416 с.

References

1. Arhayl M. Psykholohyya schast’ya./M. Arhayl.— [yzdanye 2e].— SPb.: Pyter, 2003.— 272s.
2. Psykholohyya zdorov’ya. Uchebnyk dlya VUZov / Pod.red. H. S. Nykonyforova. — SPb.: Pyter, 2003. — 

607  s.
3. Praktykum po psykholohyy zdorov’ya. Uchebnyk dlya VUZov / Pod.red. H. S. Nykonyforova. — SPb.: Yzdvo 

Pyter, 2005. — 177 s.
4. Rozanov V. A. Ekolohyya cheloveka (yzbrannыe razdelы): Uchebnoe posobye dlya studentovpsykholohov./ 

V. A. Rozanov. // Yzdanye 3e, yspravlennoe y dopolnennoe. — Odessa: VMV, 2013.— 208 s.
5. Эmmons R. Psykholohyya vыsshykh ustremlenyy: motyvatsyya y dukhovnost’ lychnosty /R. Эmmons / [Per.s 

anhl.; Pod red. D. A. Leont’eva.] — M.: Smыsl, 2004. — 416 s.

О. І. Шевченко 
аспірант кафедри клінічної психології
одеський національний університет імені і. і. Мечникова

КОНЦЕПТУАЛЬНЕ РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ 
«ПСИХОЛОГІЧНЕ  ЗДОРОВ’Я»

Резюме
стаття присвячена вивченню генезису понять «психічне здоров’я» та «психологічне 
здоров’я», виявленню особливостей відмінності цих понять.
Ключові слова: психічне здоровя, психологічне здоровя, психологічне благополуччя.



315

Вісник ОНУ. Сер.: Психологія. 2013. Т. 18, вип. 4(30) ISSN 2304-1609

Y. I. Shevchenko 
postgraduate student of the department of clinical psychology 
Odessa I. I. Mechnikov National University

CONCEPTUAL UNDERSTANDING CATEGORIES 
«PSYCHOLOGICAL  HEALTH»

Abstract
This paper is dedicated to the study of the genesis of the «mental health» and «psychological 
health» concepts, finding identifying features and differences of these concepts. In the frame
work of the «health psychology» scientific field, the psychological determinants of health, 
methods and ways of its preservation, improvement and development were considered. In the 
process of theoretical research of the psychological wellbeing concepts, basic principles in the 
analysis of sociopsychological health were defined. The paper affirms that the psychological 
health is a dynamic set of a person’s mental properties, which ensure harmony between the 
needs of the individual and the society, which is one of the basic conditions for successful self
realisation. It also states that it is the coherence of a person’s motives, objectives, and values   
with the requirements of his/her environmental and his/her own internal abilities that is the 
main condition and manifestation of psychological health.
Keywords: mental health, psychological health, psychological wellbeing.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

Журнал «Вісник одеського національного університету. психологія» є фахо
вим виданням України і має мету інформувати читачів про нові наукові досліджен
ня у сфері психологічної науки.

У журналі друкуються статті та короткі повідомлення,
в яких наведені оригінальні результати теоретичних досліджень і огляди з акту

альних проблем за тематикою видання.
Статті публікуються українською, російською або англійською мовами.

Матеріали для публікації повинні бути оформлені таким чином: 
•	 у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК (жирний прямий); у кожно

му наступному рядку:
•	 (у називному відмінку виділити жирним прямим) Прізвище Ім’я  По бать-

кові, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора, почтова 
адреса та електронна пошта (без скорочень); якщо авторів декілька, відо
мості про кожного подаються окремими рядками;  

•	 (по центру прописними літерами, виділити жирним) НАЗВА СТАТТІ;
•	 (по центру виділити жирним) Анотація;  
•	 (з абзацу) текст анотації українською мовою; 
•	 (з абзацу) Ключові слова: (перелік ключових слів — бажано від трьох до 

восьми, не виділяти жирним); 
•	 ТЕКСТ СТАТТІ
У структурі статті повинні бути відображені обов’язкові елементи згідно з ви

могами ВАК України до наукових статей, а саме: 
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими наукови

ми чи практичними завданнями; 
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання да

ної проблеми і на які спирається автор; 
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячуєть

ся стаття; 
формулювання цілей статті (постановка завдання); 
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; 
висновки з даного дослідження; 
перспективи подальших досліджень у даному напрямі. 
•	 (по центру виділити жирним) Список використаних джерел і літератури
список використаних джерел оформляється відповідно до стандартів дсТУ 

госТ 7.1:2006, дсТУ 3582—97, госТ 7.12—93;
•	 анотація РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ у такому порядку й вигляді: Назва 

статті (по центру виділити жирним прямим); прізвища та ініціали авторів (на
уковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора (без скорочень); якщо 
авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками); Аннота-
ция (по центру виділити жирним); (з абзацу) текст анотації; (з абзацу) Ключевые 
слова: (перелік ключових слів — бажано від трьох до восьми, не виділяти жир
ним).

•	 анотація АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (обсяг 1000 знаків) у такому по
рядку й вигляді: Назва статті (по центру виділити жирним прямим); прізвища 
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та ініціали авторів (науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора 
(без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окреми
ми рядками); Abstract (по центру виділити жирним); (з абзацу) текст анотації; (з 
абзацу) Keywords: (перелік ключових слів — бажано від трьох до восьми, не виді
ляти жирним). 

Анотація на статтю на англійській мові має відповідати наступним вимо-
гам інформативність (без загальних слів); оригінальність (не копіювати скороче
ну анотацію, подану національною мовою); змістовність (відображати основний 
зміст статті та результати досліджень); структурованість (можливо, навіть рубри
кація, як у статті: предмет, тема, мета, метод або методологія, результати, область 
застосування результатів, висновки); “англомовність» (якісна англійська мова); 
компактність (обсяг 100—250 слів).

•	 список літератури (транслітерований) (REFERENCES), який необхід
но наводити повністю окремим блоком, повторюючи список літератури, наданий 
національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. 
якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у 
списку, наведеному у латиниці. оформляти за нормами  APA — American Psycho
logical Association 

http://www.apastyle.org\, 
http://www.library.cornell.edu/resrch/citmanage/apa,  
http://www.nbuv.gov.ua/node/931

•	 ПЕРЕКЛАД СТАТТІ НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ 
Згідно з  наказом МОН України  № 1111 від 17.10. 2012 р. (розміщений у Атестаційному 
віснику № 12(14) 2012 р.) фахова публікація повинна бути переведеною у повному 
обсязі на англійську мову, а наявність статті англійською мовою буде перевірятися 
на веб-сторінці нашого видання. (Звертаємо увагу, що ця умова розповсюджується 
до будь-якого фахового видання України).

Текст статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 
1,5 інтервали; верхнє і нижнє поле — 2 см, ліве — 2,5 см, праве — 1,5 см; абзац — 
1,25  см. Назви розділів в тексті статті — по центру, назви підрозділів — з абзацу, 
таблиці  — по центру. Не допускається форматування за допомогою пустих рядків. 
обсяг статті має бути 10—15 сторінок формату А4.

Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif, 
gif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). На
писи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру. Рисунки під
писують і нумерують (якщо їх більше ніж один) під рисунком по центру тексту — 
шрифтом розміру 12 накреслення Курсив (Іtalic). Всі об’єкти в простих рисунках, 
які зроблені у Word, мають бути обов’язково згруповані. Текст статті не повинен 
містити рисунків і/або текста в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом 
й т.і., тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було 
встановлено розміщення «у тексті». складні, багатооб'єктні рисунки з нашаруван
нями готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.).

Таблиці подають як окремі об’єкти у форматі Word з розмірами, приведеними 
до сторінки складання. основний кегль таблиці 11, заголовок 12. Заголовки таб
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лиць розміщують по центру сторінки, накреслення п/ж, пряме, а нумерація таб
лиць (якщо їх більше ніж одна) — по правому краю сторінки.

Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0 (4.0), вирівнюють по цен
тру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за 
визначенням Word: звичайний - 13 пт, великий індекс - 9 пт, маленький індекс - 6 пт, 
великий символ - 14 пт, маленький символ - 10 пт.

Окремий файл - відомості про автора: 
− прізвище, ім’я, по батькові; 
− учене звання, посада місце роботи автора (установа, підрозділ);
− адреса; електронна пошта; телефон.

стаття має бути прорецензована і рекомендована до друку та подаватися з ре
цензією керівника, консультанта або фахівця з проблеми, що досліджується, а та
кож з рекомендацією відділення, оформленою як витяг із протоколу засідання від
ділення або Вченої ради установи.

публікація у журналі є платною. (У разі неможливості особистого отримання 
матеріалів друкований журнал надсилаються Новою поштою за кошти автора)

Редколегія, за погодженням з автором, може редагувати матеріал. Відповідаль
ність за зміст статті несе автор. В одному номері може бути опублікована тільки 
одна стаття автора.

http://onu.edu.ua/uk/science/sp/announcer_onu/announser_onu_psiho/
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