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THE DEFINITION OF “EMOTIONAL BURNOUT”  
IN MODERN PSYCHOLOGICAL SCIENCE:  
CONTENT, REASONS, PATTERNS OF OCCURRENCE
The article is devoted to theoretical analysis of modern views on the definition of “emotional burnout” in 

scientific literature. The views of eminent researchers of this phenomenon, such as H. Fraidenberger, G. Selie, 
V.V. Boyko, N.E. Vodopianov and others are analyzed. 

The article deals with the problem of emotional burnout from the point of view of systemic, humanitarian, 
cultural, existential, humanistic approaches, the Yaroslavl school, medical point of vision, etc.

It is proved that a clear understanding of the patterns of the emergence and development of this phenomenon 
is absent. There is no unity in the definition of emotional burnout, which makes it difficult to know even today.

Key words: emotional burnout, professional stress, support occupations, disadaptation, exhaustion, 
destruction.

Problem statement in general form and its 
connection with important scientific or practical 
problems. Modern psychological science is facing 
an acute problem of evaluating and correcting the 
response to stress. The political and social crisis of 
Ukraine significantly increases the requirements for 
workers in various industries. The priority is given to 
representatives who, in their professional activities, 
are confronted with extreme working conditions. 
High risk of life and acute emotional stress lead to 
rapid emotional burnout, and working conditions 
do not allow for the restoration of personal internal 
resources. Thus, the development and implemen-
tation of stress assessment and psychocorrection 
technologies for employees of extreme professions is 
relevant. However, not only workers in extreme occu-
pations are subject to significant emotional stress. 
Emotional stress worsens the psychological state of 
workers in support occupations after long and inten-
sive contact with clients, students, or patients. The 
central task in the article is a theoretical and meth-
odological analysis of the disclosure of views on the 
concept of “emotional burnout” in modern domestic 
and foreign psychological literature. 

The formulation of the objectives of the arti-
cle (problem statement). The objective of the 
research is a theoretical and methodological sub-
stantiation of the psychological characteristics of 
experiencing emotional burnout.

Presentation of the main research material 
with the full justification of the scientific results 
obtained. Analysis of recent research and pub-

lications. The psychological nature of emotional 
burnout began to be studied relatively recently. 
Terminologically and meaningfully, many of the 
meanings of this notion are revealed. In all sources, 
emotional burnout is seen as a complex multidimen-
sional phenomenon, which is what causes the multi-
dimensionality of filling its category-conceptual con-
tent and the ambiguous definition of its place in the 
system of psychological concepts.

Researchers mainly focus on burnout issues 
regarding stress at work.

The largest number of scientific robots arose over 
the last decade. The urgency of the issue is the result 
of the growth of technogenicity and informatization 
of the present, which has reached exorbitant values, 
which were reflected in the psychophysiological state 
of the working person. An integral part of life is the 
professional development of the individual, which 
can be recreated both in the direction of the forma-
tion of a high-class professional and in the direction 
of development in professional deformations – grad-
ually accumulated changes in the structure of activity 
and personality that negatively affect the productivity 
of labor and relations with other participants of this 
process, as well as on the development of the person 
himself [11, 12]. The overcoming of violations of pro-
fessional development is accompanied by psychic 
tension, psychological discomfort, and crisis phe-
nomena.

One of the manifestations of professional dysono-
togenesis of a person is “distorted professional devel-
opment” in the form of emotional burnout (according 

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
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to A.K. Markova [11]). Generalizations as domes-
tic researchers of emotional burnout (V.V. Boyko, 
N.E. Vodopianova, V.O. Orel, T.I. Ronginskaya, 
T.V. Formanyuk, L.N. Yureva [6, 7, 9 ], etc.) and 
foreign authors (N.J. Freudenberger, S. Maslach, 
W. Schaufeli, A. Pines, etc.) allowed us to condi-
tionally distinguish three stages in the history of the 
knowledge of emotional burnout as a psychic phe-
nomenon.

The first studies of this phenomenon appeared 
in 1974. X. Freidenberger introduced the term “staff 
burn-out”, which described the psychological state of 
auxiliary workers after prolonged and intense contact 
with clients (patients) [13].

Sometimes emotional burnout is also called the 
serving profession syndrome, referring to the phe-
nomenon that occurred with the medical staff (doc-
tors, nurses), as was first investigated in the first 
scientific studies. Thus, the professional burnout of a 
professional as a result of stress at work has stress, 
the first reference to which is dated 1944 [5].

Today, foreign studies confirm that burnout is a 
source of professional stress [6]. This term began 
to spread in the works of G. Selie. In his concept, 
stress explained all cases of personal disadaptation 
or negative changes in a person’s life. Classically, the 
course of stress as a process (dynamic phenome-
non), which has a three-phase structure and a char-
acteristic development curve over time.

Researchers distinguish three main stages 
(phases) of the development of a stress state in a 
person: an increase in tension; stress; reduction 
of internal tension. Terminologically, the stages of 
stress differ between different authors and scientific 
schools, however, all of them in content describe the 
general adaptive syndrome. Generally, stress rep-
resents a non-specific generalized reaction of the 
organism to any adverse environmental stimuli (hun-
ger, fatigue, cold, threat, pain, etc.) G. Selie identi-
fied the above three steps as follows: 1) the phase 
of shock – the stage of anxiety during which the 
resistance of the body is first reduced; 2) the anti-
shock phase – protective mechanisms are activated 
(activated); 3) the phase of resistance – if the agent 
who caused the stress reaction continues to act for 
a long time or is excessive; 4) the exhaustion phase, 
in which the failure of the defense mechanisms is 
revealed and the violation of the coordination of vital 
functions increases [6].

However, no less common is the point of view 
(for example, A. Shirom and E. Grunfeld) that burn-
out in the workplace is a separate aspect of stress, 
because it is defined and investigated by them as a 
definite reaction in response to chronic work stress, 
while focusing on the sphere of interpersonal rela-
tions specialist.

In this case, the components of emotional burn-
out – emotional exhaustion, depersonalization and 

reduction of personal achievements, in their opinion, 
is the result of the actions of various work stressors 
that exceed the person’s adaptive ability to cope  
with stress.

As a result, emotional burnout in primary research 
is defined as the result of the process of adaptation to 
work stress, and represents the signs of an unsatis-
factory adaptation of an employee in stressful work-
ing conditions.

Consequently, the phenomenon of emotional 
burnout acquires reactive-adaptive psychological 
content with the appropriate definition of its place in 
the system of psychological concepts of stress the-
ory. Further, the study of the phenomenon of emo-
tional burnout is associated with the achievements of 
philosophy, medicine, psychology, where a system-
atic approach to the identified problem is formed. In 
this approach, system descriptions of burnout have 
been initiated and preliminary data have been inte-
grated due to the system principle.

Within the framework of the system approach, the 
theories of functional systems of P.K. Anokhin and the 
subject-activity approach of S.L. Rubinstein. The inte-
grative role of feedback mechanisms under stress “... 
as factors for the integration of the nervous and men-
tal activity of animals and humans ...” is emphasized, 
and the systemic work of stress is a necessary con-
dition for human adaptation and self-regulation [1].

V.А. Ganzen thus determines the modality of 
stress – is a praxical or negative motivational-orient-
ing state, – because stress is present in both cases 
due to the solution by the psyche so-called heavy 
task [8].

Thus, M.V. Borisov [4] (and other representatives 
of the Yaroslavl school of research on emotional 
burnout, V.A. Orel, T.V. Bolshakov, A.B. Leonova) 
tend to view emotional burnout as a syndrome 
(EBS) – a dynamic multicomponent system, indirect 
professional activities of people. In addition, these 
researchers give the phenomenon of emotional 
burnout the status of the mental (versus the gener-
ally accepted predicate – emotional). At the same 
time, the more systematic value of emotional burnout 
is meant [10]. According to modern ideas of scien-
tists of this school, the result of the process of emo-
tional burnout is a system of experiences – emotional 
exhaustion (experiencing emptiness and powerless-
ness), depersonalization (manifestations of cynicism 
and rudeness), reduction of personal achievements 
(understatement of own achievements, loss of mean-
ing and desire to invest personal efforts in the work-
place) which develops over time and is called emo-
tional burnout syndrome [9].

As a result of analyzing the systemic approach, 
it was definitely that a person has an open biopsy-
chosocial system that is capable of self-organization, 
maintaining the integrity and expediency of its activ-
ity. Emotional burnout, in this case, means a powerful 
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increase in entropy (or a measure of system instabil-
ity and irreversible dissipation of psychic energy) for 
a person’s biopsychosocial system with correspond-
ing consequences in the form of the EBS.

According to B. Perlman and E. Hartman, the 
state of emotional burnout systemically affects all 
structural elements of a person, as a system, namely, 
physiological (physical exhaustion), affective-cogni-
tive (emotional exhaustion and depersonalization) 
and behavioral (symptomatic types of behavior, 
decrease working productivity) of the sphere of per-
sonality [12].

For our research, it is also important to mention 
the medical (psychiatric) point of view, which is close 
to the systemic one. Stress and emotional burnout 
lead to consequences in the form of adjustment 
disorders (a certain pathology and a corresponding 
series of nosological forms), which has long attracted 
the attention of social and borderline psychiatry. The 
semantic field of the effects of stress in psychiatry 
has a large volume and porous borders (social stress 
reactions, psychosocial stress, post-traumatic stress 
response, psychogenic adaptive reactions, etc.), are 
adjusted from time to time by viewing the classifiers 
of nosological units [2].

Today, the study of the phenomenon of emotional 
burnout is carried out in the framework of the human-
itarian-cultural approach to the consideration of emo-
tional burnout. That is, the process of transforming 
the subject of the content of his own consciousness.

Such representatives of humanistic psychology 
(C. Rogers, A. Maslow, E. From, etc.) relate to the 
individual as an integral system capable of self-actu-
alization. Life (existential) crisis of personality is con-
sidered by them as a set of specific experiences of a 
person of the world and of himself in it as the main psy-
chic reality. This approach involves not only the threat 
to self-actualization of an individual, but also certain 
opportunities for the growth of self-consciousness in 
an emotional burnout. The difference lies in the level 
of maladaptive disorders, when their certain “critical 
mass” is determined, after reaching which one can 
speak about a qualitatively new state of the biopsy-
chosocial system of a specialist: the assessment of 
the level of symptoms of the EBS in the continuum is 
“formed / not formed” (by V.V. Boyk) or “Low / high” (by 
A.A. Rukavishnikov, N.E. Vodopianov, and others).

In modern psychological science, burnout 
researchers use, besides the standard concepts of 
stress theory and system descriptions, existential 
ones as well [12].

Thus, N.V. Grishina from the analysis of emotional 
burnout uses the existential level of describing the 
influence of emotional burnout on human life, the 
notion of the highest achievements of person – acme, 
which is systematically connected with the quality 
of life, his personality traits, etc. The acmeological 
context of the problem, in this case, embraces the 

values, meaning, the motivational sphere of the spe-
cialist, and not only in the professional activity. The 
author believes that the development of emotional 
burnout is not limited to the professional environment 
and manifests itself in various life situations of a per-
son, and work, as a means of obtaining meaningful-
ness of life, which has a powerful influence on all life 
situations of a person [11, 13].

A similar opinion is also observed by D.G. Trunov, 
who sees in the emotional burnout “positive” signals 
for a specialist about the processes occurring in his 
“soul’ [6]. The researcher determines emotional burn-
out as a manifestation of the protective mechanisms 
of the psyche, aimed at mitigating adverse profes-
sional factors – the consequences of changes in the 
motivational sphere of the personality of a specialist. 
These research results are in perfect agreement with 
the views of V.V. Boyko, who considers emotional 
burnout as a protective mechanism and indicates 
its functionality (it allows to spend more energyfully 
on the “mental”, according to the author, the energy) 
and destructive effects [3, 9]. The analysis of scien-
tific literature has shown that in a certain psycholog-
ical nature of the phenomenon of emotional burnout 
there is a known problem of “double essence”, which, 
according to K.A. Abulkhanova-Slavsky [1]: emotional 
burnout is considered in the statics (structure) and 
dynamics (process). Static forms of the phenomenon 
of emotional burnout correspond to the definitions of 
it as: states (borderline, fatigue, exhaustion), signs 
(alienation), symptom complex (syndrome, system 
of experiences), result (positive signal, response to 
stress, consequences of prolonged overload, certain 
manifestations, disorder adaptation process), etc.

Thus, according to the research of T.V. Bolshakova, 
emotional burnout is a symptom complex, the action 
of which covers all the main structural levels of a per-
sonality:

– Socio-psychological, which reflects the change 
in interpersonal relationships;

– Personal – change personal traits;
– Motivational – qualitative and meaningful 

changes in motivation;
– Regulatory and situational – reflects a change in 

states and emotional relationships [3].
According to research by N.M. Bulatevich, emo-

tional burnout as a psychogenic disorder is associated 
with professional disadaptation, and especially with 
the style of behavior of the teacher in the learning envi-
ronment [9] while V.O. Orel denotes burnout as “the 
state of physical , emotional and mental exhaustion, 
which is manifested in the professions of the social 
sphere” [12]. The researcher summed up the review 
of many classifications and emphasized the individ-
ual and organizational factors of emotional burnout.

N.Y. Vodopianova determines the syndrome of 
professional burnout as a professional destruction of 
the individual, in the form of persistent mental expe-
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riences with subsequent changes in professional 
activity [6].

Such destruction occurs in professional-difficult 
situations that are subjectively perceived by work-
ers as stressful and are of a non-adaptive nature.  
The researcher draws attention to the complex multi-
level determination of emotional burnout (organiza-
tional, role and individual factors) and the fact that 
these experiences are associated with a change in 
meaning and life orientations, as well as the dissatis-
faction of the individual in self-realization [6].

A similar conclusion is obtained by 
N.S. Pryazhnikov, who also relates the emotional 
extinction to destructive professional phenomena, 
which lead to professional deformation [12].

The researcher A.K. Markova considers emo-
tional burnout as a tendency in professional dysono-
togenesis, which is caused by distorted professional 
development, deviations that cause changes in the 
personality profile [11]. According to the author, emo-
tional burnout is a professional deformation and a 
barrier to the person’s way to professionalism.

According to V.V. Boyko, the phenomenon of 
emotional burnout is “... a personality-generated 
mechanism of psychological protection in the form of 
a complete or partial exclusion of emotions (reduction 
of their energy) in response to certain psycho-trau-
matic actions ...”, which arises, in particular, due to 
the chronic tense “emotional activity” and intense 
communication that is associated with the unfavor-
able atmosphere of professional activity [4].

The researcher relates the emotional burnout to 
one of the forms of professional deformation of the 
individual and considers the development of emo-
tional burnout in the form of a three-phase process 
(phase of stress, resistance and exhaustion).

So, as the course of certain events in the life of 
a specialist, the process of emotional burnout repro-
duces the dynamics of their changes and character-
istics of the respective stages; as a diagnosed con-
dition with relevant indicators – is a static picture at 
the given time, which makes it possible to assess the 
actual situation of the studied at a certain stage of 
the development of professional destruction. It is this 
situation that is usually diagnosed as EBS – a num-
ber of symptoms that are the result of a long process 
of professional deformation, the intermediate results 
of which are the corresponding psychophysiological 
states of the subject, manifestations of which are 
present in all of its spheres of personality (emotional, 
motivational, axiological, behavioral, etc.). In our 
opinion, the decision of this controversy is recogni-
tion of the phenomenon of emotional burnout at the 
same time of both its modalities – the structure and 
process, that is, the understanding of the psychic 
phenomenon of emotional burnout as procedural 
(dynamic manifestations in time, stage) and, at the 
same time, structural (stable certain forms).

Conclusions of this research and prospects of fur-
ther development in this direction. Summarizing the 
above, we can draw the following conclusions:

It is shown that in the history of the study of 
emotional burnout conditionally distinguished three 
stages: the first – scientist identified emotional burn-
out with the notion of stress, considering it the result 
of stress of job; the second – systemic, when emo-
tional burnout was described as a systemic structure 
in the unity of the static and dynamic aspects, the cri-
teria for their definition; the third – a humanist, which 
considers emotional extinction as a complex of spe-
cific experiences and sees in it constructive possibili-
ties for self-actualization of a specialist.

Found a lack of unity in the definition of emotional 
burnout specialists. This makes it difficult to know 
even today.

Also, there is no clear idea about the patterns of 
occurrence and development of this phenomenon.

The psychological nature of emotional burnout 
is determined by scientists as an adaptive property 
of the psychosocial system of a specialist to identify 
the purposeful behavior in adapting to the stressful 
working environment. At the same time, the follow-
ing common features are taken into account in most 
approaches: emotional burnout is a specific process, 
the result of which is the state of psychosocial disad-
aptation of a specialist with a characteristic decrease 
in the level of his psychophysiological resources, 
whose features are applied in all spheres of the per-
son, but mainly on emotional and semantic.
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Астремська І. В. Дефініція «емоційне вигорання» в сучасній психологічній науці: зміст, при-
чини, закономірності виникнення 

Стаття присвячена теоретичному аналізу сучасних поглядів на дефініцію «емоційне вигорання» 
в наукові літературі. Проаналізовано погляди видатних дослідників зазначеного феномена, таких як 
Х. Фрейденбергера, Г. Селье, В.В. Бойко, Н.Є. Водоп’янової. 

Розглянуто проблему емоційного вигорання з точок зору системного, гуманітарно-культуроло-
гічного, екзистенціального, гуманістичного підходів, Ярославської школи, медичної точки зори. 

Доведено, що ясного уявлення про закономірності виникнення і розвитку вищевказаного явища 
відсутнє, немає єдності у визначенні емоційного вигорання, що ускладнює його пізнання навіть на 
сьогоднішній день. 

Ключові слова: емоційне вигорання, професійний стрес, професії допомоги, дезадаптація, висна-
ження, деструкція.

Астремская И. В. Дефиниция «эмоциональное выгорание» в современной психологической 
науке: содержание, причины, закономерности возникновения 

Статья посвящена теоретическому анализу современных взглядов на дефиницию «эмоциональ-
ное выгорание» в научные литературе. Проанализированы взгляды выдающихся исследователей 
указанного феномена, таких как Х. Фрейденбергера, Г. Селье, В.В. Бойко, Н.Е. Водопьяновой. 

Рассмотрена проблема эмоционального выгорания из точек зрения системного, гуманитар-
но-культурологического, экзистенциального, гуманистического подходов, Ярославской школы, 
медицинской точки зрения.

Доказано, что ясного представления о закономерностях возникновения и развития вышеуказан-
ного явления отсутствуют, нет единства в определении феномена эмоционального выгорания, 
что затрудняет его познание даже на сегодняшний день.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профессиональный стресс, профессии помощи, 
дезадаптация, истощение, деструкция. 
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Постановка проблеми. Емоційна компетент-
ність є одним із факторів, що пов’язані з рівнем 
соматизації. Під соматизацією ми розуміємо пси-
хологічний захист, що проявляється у перетво-
ренні емоційного напруження у соматичні прояви. 
Здатність переживати тривогу та емоційне напру-
ження саме в емоційній площині є недостатнім у 
хворих на психосоматичні розлади. Алекстимія є 
одним із основних факторів, що характеризують 
особистісні прояви психосоматичних хворих. Ще 
одним критерієм, складовою частиною емоційної 
зрілості є властивості механізмів психологічного 
захисту. Перевага зрілих або примітивних типів 
захисту буде відбиватися на загальному рівні 
емоційної зрілості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання емоційної компетентності є досить акту-
альним у сучасній психологічній науці. Це обу-
мовлено широким спектром психічних феноме-
нів, що включають різні дослідники в це поняття, 
та їх впливом на психічну діяльність людини. 
Емоційна компетентність впливає майже на всі 
сфери життя, в широкому сенсі обумовлює якість 
соціальної адаптації людини. Поняття емоційна 
компетентність часто вживають як синонім емо-
ційного інтелекту. Розглянувши більш детально 
емоційний інтелект, можна побачити, що емоційна 
компетентність є його суттєвою складовою. Але, у 
свою чергу, досліджуваний нами феномен вклю-
чає свої власні структурні компоненти, що розкри-
вають його суть та широкий спектр компетентно-
стей, які можуть стосуватися не лише емоційної 
сфери. [2, с. 56]

Таким чином, емоційна сфера є об’єктом дослі-
дження як складова психосоматичної структури 
особистості і може бути мішенню психотерапе-
втичного впливу.

Емоційну компетентність виділяють серед 
багатьох понять, що характеризують процеси та 
результативність розпізнавання та ідентифікації 

патернів експресії вираження перебігу емоцій, 
емоційних станів та почуттів людини людиною при 
міжособистісному спілкуванні [3 с. 85]. Емоційну 
компетентність також відносять до тих якостей 
особистості, які поліпшують вказане розпізна-
вання, тим самим здійснюючи вплив на ефек-
тивність міжособистісної взаємодії й подальшого 
спілкування [2, с. 56]. Проблеми, які традиційно 
озвучуються і є причиною звернення за психоло-
гічною допомогою, стосуються зазвичай трудно-
щів у сфері відносин (як із собою, так і з іншими) і 
суб’єктивно переживаються як емоційні труднощі. 
Тобто ми маємо справу не з самими труднощами 
із реального життя людини, а зі ставленням до 
них, суб’єктивно пережитими певними емоцій-
ними реакціями. Емоційна сфера є мішенню пси-
хокорекційного, психотерапевтичного та діагнос-
тичного впливу. 

Особливості та специфіка роботи психолога 
потребують визначення емоційної компетентності 
окремо. Емоційна компетентність – це «сукупність 
знань, умінь і навичок, які дозволяють приймати 
адекватні рішення і діяти на основі результатів 
інтелектуальної обробки зовнішньої і внутрішньої 
емоційної інформації» [3, с. 85]. Таке тлумачення 
є досить ґрунтовним для забезпечення ефектив-
ної міжособистісної взаємодії психолога, адже 
емоційна компетентність майбутнього психо-
лога передбачає сформованість такої сукупності 
знань, умінь та навичок [2, с. 56]. 

Згідно із моделлю І.В. Войціх, спираючись на 
існуючі теорії поняття компетентності, визначають 
такі структурні компоненти, що входять до емоцій-
ної компетентності майбутнього психолога: ког-
нітивний, діяльнісний, особистісний, соціальний, 
мотиваційний. Когнітивний компонент емоційної 
компетентності майбутнього психолога передба-
чає сформованість сукупності науково-теоретич-
них та науково-практичних знань про емоційну, 
комунікативну, соціальну діяльність взагалі й віді-
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грає важливу роль у використані знань, умінь та 
навичок діяти адекватно в міжособистісній взає-
модії у своїй роботі зокрема. 

Розвиток когнітивного компонента в процесі 
професійної підготовки майбутніх психологів 
забезпечується вивченням циклу дисциплін прак-
тичного та теоретичного спрямування, що вивча-
ються у вищому навчальному закладі на факуль-
теті психології. Результатом буде сформованість 
науково-теоретичних знань (фахових, правових, 
дисциплінарних, гуманітарних); сформованість 
науково-практичних знань (реальний обсяг знань – 
ефективність використання набутих знань у своїй 
практичній діяльності, набуття навиків комуніка-
бельності, соціальної взаємодії, знання, як саме 
«працюють» емоції, вміння розпізнавати власні 
та чужі емоційні прояви, застосування знань у 
нових емоціогенних ситуаціях тощо). Наступним 
компонентом емоційної компетентності є діяль-
нісний. Це сукупність навичок, вмінь діяти у міжо-
собистісних відносинах, які актуалізуються в про-
цесі здійснення практичної діяльності психолога 
й прийнятті підсумкових рішень. Сформованість 
діяльнісного компоненту емоційної компетентно-
сті майбутніх психологів сприятиме їх мобільності 
у виконанні професійних функцій, що реалізовува-
тимуться завдяки комплексу вмінь і навичок діяти 
на основі результатів інтелектуальної обробки 
зовнішньої та внутрішньої емоційної інформації. 
Особливе значення відіграє особистісний компо-
нент як стрижень емоційної компетентності. До 
нього входить сукупність особистісних та профе-
сійно важливих якостей майбутнього психолога, 
які впливають на результативність здійснення ним 
професійної діяльності. Соціальний компонент 
емоційної компетентності майбутніх психологів 
охоплює емпатію та соціальні навички, соціаль-
ний інтелект, соціальну компетентність [2, с. 57]. 

Згідно з Н. Мак-Вільямс, захисні механізми 
поділяються за ступенем їх «примітивності» на 
первинний та вторинний рівні в залежності від 
того, наскільки суттєво їх дія заважає індивіду 
адекватно сприймати реальність. Мак-Вільямс 
відносить соматизацію до механізму регресії.. 
Одним із її проявів є соматизація, яка проявля-
ється як відчування людиною фізичного недугу без 
будь-яких медичних показань, прояви іпохондрич-
ності з тенденцією опинитися в ролі слабкого. При 
цьому, коли регресія стає чиєюсь визначальною 
стратегічною лінією подолання життєвих негараз-
дів, ця людина може бути охарактеризованою як 
інфантильна особистість [6, с. 169]. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
визначення зв’язку та рівня емоційної компетент-
ності та типу психологічного захисту. Нами визна-
чено предметом дослідження алекситимію як 
один із факторів, що впливає на рівень емоційної 
компетентності. Ми розглядаємо алекситимію як 

психологічний феномен, який пов’язаний із таким 
особистіснім параметром як емоційна зрілість. Це 
здатність людини диференціювати власні емо-
ційні реакції, почуття та бути чутливим до емоцій 
інших людей. Традиційно алекситимію пов’язують 
із психосоматичними розладами як фактором 
ризику їх виникнення.

Згідно з дослідженнями, алекситимія в різних 
формах зустрічається у 5–25% умовно здорових 
людей. Розбіжності в оцінці поширеності пов’язані 
з використанням різних діагностичних методик 
виявлення і визначення рівня цього психічного 
розладу. Достовірних відмінностей за статтю та 
віком виявлено не було [4, с. 139]. Алекситимія 
не пов’язана із розумовими здібностями людини і 
не вважається захворюванням [5, с. 62]. 

Виклад основного матеріалу. Ми відо-
кремили алекситимію як фактор, що впливає 
на всі сфери життя людини та зворотно корелює 
з якістю життя, з можливістю більш відповідальної 
та впевненої поведінки. Алекситимія є фактором, 
що лежить в основі психосоматичної структури 
особистості.

Нами було проведено дослідження у студен-
тів-психологів за допомогою Торонтської алек-
ситимічної шкали з метою виявлення здатності 
до диференціювання емоційних станів, здатно-
сті до їх вербалізації. Шкала TAS спрямована на 
вивчення алекситимії як властивості особистості. 
Алекситимія – стан, при якому людина відчуває 
труднощі при розпізнаванні своїх і чужих емоцій, 
що призводить до проблем у сфері емоційної 
саморегуляції і в сфері міжособистісних відносин. 
Більшість дослідників вважають, що емоційний 
розвиток людини безпосередньо залежить від 
навколишнього середовища, і алекситимія має не 
фізіологічний, а психологічний характер [4, с. 140]. 

Крім емоційних труднощів, нечутливості до 
чужих переживань, алекситимія є основою пси-
хосоматичних розладів. У дослідженні взяли 
участь 48 студентів 3–4 курсів спеціальності 
«Психологія». Переважно це були дівчата (44), 
середній вік яких становив 20 років.

У таблиці 1 відображені результати дослі-
дження у відсотковому значенні.

Таблиця 1
Рівень алекситимії

% Низький  
рівень

Середній  
рівень

Високий 
рівень

N 18
37,5%

10
20,8%

20
41,6%

Таким чином, аналіз результатів відображає 
наступне: незважаючи на відносно тривалу про-
фесійну підготовку до 3–4 курсів, яка включає 
достатній рівень вивчення теоретичного матері-
алу, у студентів спостерігається переважно висо-
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кий рівень алекситимії, який ми розглядаємо як 
певну кореляцію з емоційною незрілістю і загаль-
ним розривом між теоретичною підготовкою до 
професійної діяльності та практичною готовністю 
до її здійснення. Під практичною діяльністю ми 
розглядаємо здатність вступати і підтримувати 
тривалі емоційні стосунки з іншими людьми, зали-
шаючись емпатичними і чутливими. Наступним 
етапом дослідження було визначення особливос-
тей та типу психологічного захисту в залежності 
від рівня алекситимічних проявів. Для діагностики 
типів психологічних захистів було використано 
методику Плутчика Келлермана. Згідно теорії емо-
цій Плутчека, небажана для психіки інформація на 
шляху до свідомості спотворюється. Спотворення 
реальності за допомогою психологічних захистів 
може відбуватися таким чином:

1) психіка ігнорує або не сприймає реальність;
2) будучи сприйнятою,  інформація забува-

ється;
3) в разі допуску до свідомості і запам’ято-

вування, інформація інтерпретується зручним  
для індивіда чином.

Прояви механізмів захисту залежать від віку 
і особливостей когнітивних процесів. Саме ці 
механізми і утворюють шкалу емоційної примітив-
ності–зрілості. Першими формуються механізми, 
в основі яких лежать перцептивні процеси (від-
чуття, сприйняття і увага). Саме перцепція несе 
відповідальність за захист, пов’язану з незнан-
ням, нерозумінням інформації. Заперечення і 
регресія є найбільш примітивними механізмами 
і характеризують особистість як емоційно нез-
рілу. Далі виникають захисні механізми, пов’язані 
з пам’яттю, а саме із забуванням інформації. Це 
витіснення і придушення. У процесі розвитку про-
цесів мислення та уяви формуються найбільш 
складний  вид захисту – раціоналізація, який пов’я-
заний із переробкою і переоцінкою інформації.

Механізм психологічного захисту виконує роль 
регулятора внутрішньо-особистісного балансу, що 
відбувається за допомогою гасіння домінуючою 
емоції (рис. 1).

Отримані результати відображають існуючий 
зв’язок між рівнем алекситимії та рівнем, типом 
психологічних захистів. Так, у групі з високими 
показниками алекситимії переважають проек-

тивний тип (69,3%), регресія (51%) та компенса-
ція(50%), у групі з середніми показниками алекси-
тимії переважають проекції (61%), регресія (56%) 
та компенсація (44%). У групі з низькими показ-
никами алекситимії переважають раціоналізація 
(56%), компенсація (47%), заперечення (43%). 
Аналіз результатів свідчить про однакові стилі 
психологічного захисту при високих та середніх 
показниках прояву алекситимії. Існуючі відмінно-
сті проявляються в ступені напруження, середні 
показники в групі з високим рівнем алекситимії 
мають вищі значення. Таким чином, високий рівень 
алекситимії корелює із застосуванням таких типів 
як проекція та регресія, що характеризуються як 
такі, що є емоційно незрілими. Регресію відносять 
до тих факторів, які відповідають за соматизацію. 
Так, емоційне напруження у людей з високими 
показникам за шкалою регресії буде проявлятися 
в соматичних скаргах та поглинанні у роль хворого. 
Згідно з автором методики, найбільш конструктив-
ними психологічними захистами є компенсація і 
раціоналізація, а найбільш деструктивними – про-
екція і витіснення. Використання конструктивних 
захистів знижує ризик виникнення конфлікту або 
його загострення. Отримані нами результати свід-
чать, що тільки в групі випробуваних із низьким 
рівнем алекситимії використовується зрілий тип 
захисту рис. 2).

Таким чином, отриманні результати свідчать, 
що рівень загального напруження в групі з висо-
ким рівнем алекситимії є дещо вищим, ніж у групі із 
середніми та низькими показниками алекситимії.

Висновки і пропозиції. Результати нашого 
дослідження відображають високий рівень алек-
ситиміі у вибірці студентів-психологів. Зіставляючи 
з нашими даними, ми можемо побачити, що алек-
ситимія за статистикою наявна у 5–25% здорових 
людей, а наші результати (41,6%) набагато переви-
щують середній рівень по вибірці, що підтверджує 
більш високу частоту особистісних і емоційних 
девіацій у вибірці студентів-психологів. Високий та 
середній рівень алекситимії поєднується з підви-
щенням рівня загальної напруженості та корелює 
переважно з такими захистами як проекція та регре-
сія, які визначаються як найбільш незрілі. Низький 
рівень алекситимічних проявів корелює з викорис-
танням більш зрілого механізму раціоналізації.
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Рис. 1. Середні значення показників типів психологічних захистів   
залежно від рівня алекситимії 

Рис. 2. Рівень загального напруження  
при різних значеннях  

алекситимічних проявів
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Васильева А. В. Эмоциональная компетентность как фактор, влияющий на уровень сомати-
зации

В статье рассмотрена эмоциональная компетентность как фактор, влияющий на уровень сома-
тизиции. Алекситимия определяется как психологический феномен, связанный с эмоциональной 
сферой человека и который влияет на риск развития не только психосоматических расстройств, 
но и на качество жизни в целом. Проведено исследование распространенности и степени выражен-
ности алекситимичных проявлений у студентов. Проанализированы связи между уровнем алексити-
мии и типом психологических защит.
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Vasylieva H. V. Emotional competence as a factor influencing the level of somatization
The article considers emotional competence as a factor influencing the level of somatization. Alexithymia is 

defined as a psychological phenomenon associated with the emotional sphere of a person and which affects 
the risk of developing not only psychosomatic disorders, but also the quality of life in general. A study of the 
prevalence and severity of alexithymic manifestations among students. Analyzed the relationship between the 
level of alexithymia and the type of psychological defenses.

Key words: emotional competence, alexithymia, psychological defenses, emotional sphere, somatization. 
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ПРОЯВИ СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ 
У ПЕДАГОГІВ ТА ЗАСОБИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ 
У статті проаналізовано наукові підходи до дослідження емоційного вигорання як події внутріш-

нього життя особистості через аналіз процесуальної природи суб’єктивних переживань, тобто 
акцентування уваги не на зовнішньому, певною мірою вивченому, аспекті проблеми, а на внутріш-
ньому. Саме такий напрямок дослідження потребує вивчення індивідуальних відмінностей пережи-
вання емоційного вигорання педагогів, що дає можливість запровадження цільової програми його 
психопрофілактики, яка враховує психологічні особливості виникнення та перебігу цього явища.

Ключові слова: вигорання, емоційне вигорання, стрес, міжособистісні відносини, спілкування, 
самооцінка.

Постановка проблеми. Інтенсивний соціаль-
ний, економічний і культурний розвиток сучасного 
українського суспільства істотно підвищує вимоги, 
що висуваються до освітян, діяльність яких спря-
мована на всебічний розвиток особистості дитини, 
створення оптимальних умов для розкриття й 
реалізації її потенційних можливостей, здібностей 
та потреб. Педагогічна діяльність через перенаси-
ченість її стресогенними факторами вимагає від 
фахівця потужних резервів самовпорядкування. 
Як свідчить низка наукових досліджень, вона 
належить до найбільш напружених в емоційному 
плані видів праці. Одним із негативних наслідків 
довготривалого професійного стресу є синдром 
емоційного вигорання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Узагальнення поглядів дослідників щодо про-
блеми емоційного вигорання представників соціо-
номічних професій (В.В. Бойко, Н.Є. Водоп’янова, 
Н.В. Грішина, Т.В. Зайчикова, Л.М. Карамушка, 
С.Д. Максименко) дає можливість визначити 
емоційне вигорання як феномен, що розкриває 
особистісну деформацію, небезпечність та кризо-
генність якої для фахівця полягає в емоційному 
виснаженні, знеособленні, скороченні особистих 
досягнень та потенційно є чи не найуразливішим 
фактором у професіях цього типу [1; 2].

Емоційне вигорання педагогічного праців-
ника та питання його психологічного здоров’я є 
актуальною проблемою сучасної педагогічної 
психології та медичної психології. При цьому 
дослідниками наголошується, що емоційне виго-
рання призводить до таких негативних наслідків, 
як погіршення психічного і фізичного здоров’я, 

порушення системи міжособистісних стосунків, 
зниження ефективності професійної діяльності, 
розвиток негативних установок по відношенню  
до колег та учнів тощо.

Синдром професійного вигорання, на думку 
Н.Є. Водоп’янової, це «…професійна деструкція 
особистості, яка виявляється у вигляді стійких 
психічних переживань, а також у змінах якості, 
структури і вмісту професійної діяльності…» [2]. 
Подібна деструкція (від лат. destructio – пору-
шення, руйнація нормальної структури будь-чого, 
коли припиняється процес пружної та пластичної 
деформації) виникає в професійно-важких ситуа-
ціях, які суб’єктивно сприймаються працівниками 
як стресові та носять дезадаптивний характер. 
Автор відзначає складну багаторівневу детерміна-
цію емоційного вигорання (організаційні, рольові 
та індивідуальні чинники) та те, що його пережи-
вання пов’язані зі зміною смисло-життєвих орієн-
тацій та незадоволенням особистості у самореа-
лізації [1]. До деструкційних професійних явищ, 
що призводять до професійної деформації, відно-
сить емоційне вигорання і Н.С. Пряжников [7].

Аналіз стану теоретичної та експерименталь-
ної розробки досліджуваної проблеми дозволив 
виокремити такі її аспекти: вивчається та обґрун-
товується сутність та структура емоційного виго-
рання (Л.М. Карамушка, С.Д. Максименко, Е. Махер 
та інші), аналізуються детермінанти розвитку емо-
ційного вигорання (М.В. Борисова, Т.В. Зайчикова, 
В.О. Орел, Т.В. Форманюк та інші); розробляється 
психодіагностичний інструментарій (В.В. Бойко, 
Н.Є. Водоп’янова, Дж.  Грінберг, Т.Н. Ронгинська, 
А.А. Рукавішніков, О.С. Старченкова); здійсню-
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ється пошук засобів профілактики та корекції 
зазначеного синдрому (Д.Г. Трунов та інші) [1; 2].

Емоційне вигорання вивчається як струк-
турне явище (М.В. Борисова, Т.В. Большакова, 
В.О. Орел та інші) або як процес (Н.Є. Водоп’янов, 
Л.М. Мітіна). Такий важливий аспект означеної 
проблеми як переживання суб’єктом стану емо-
ційного вигорання є практично не вивченим та 
залишається поза увагою дослідників [1; 4]. Це 
викликає необхідність дослідження емоційного 
вигорання як події внутрішнього життя особисто-
сті через аналіз процесуальної природи суб’єк-
тивних переживань, тобто акцентування уваги 
не на зовнішньому, певною мірою вивченому, 
аспекті проблеми, а на внутрішньому. Саме такий 
напрямок дослідження потребує вивчення індиві-
дуальних відмінностей переживання емоційного 
вигорання педагогів, що дає можливість запро-
вадження цільової програми його психопрофі-
лактики, яка враховує психологічні особливості 
виникнення та перебігу цього явища.

Мета статті полягає в теоретико-методологіч-
ному обґрунтуванні та емпіричному дослідженні 
психологічних особливостей переживання емоцій-
ного вигорання педагогів.

Виклад основного матеріалу. Психологічна 
природа емоційного вигорання (далі – ЕВ) почала 
вивчатися порівняно недавно. Її розгляд містить 
нашарування різноманітних понять та терміноло-
гічну інтерференцією різних психологічних кате-
горій. Аналіз сучасної психологічної літератури 
з проблематики емоційного вигорання дозволяє 
зробити висновок, що воно як складне багатоас-
пектне явище описується з різних концептуальних 
позицій, що спричиняє поліаспектність напов-
нення його категоріально-понятійного змісту та 
неоднозначну визначеність його місця у системі 
психологічних понять.

У дослідженні були використані такі психодіа-
гностичні методики: тест смисло-життєвих орієн-
тацій (Д.О. Леонтьєва) для визначення особли-
востей смислової сфери особистості та показників 
локусу контролю; опитувальник «Професійне 
вигорання» (Н.Є. Водоп’янової) ‒ для визна-
чення проявів емоційного вигорання; методика 
оцінки емоційного інтелекту (Н. Холла) – для 
визначення особливостей емоційної сфери осо-
бистості; авторський опитувальник діагностики 
цільової детермінанти переживання критичної 
ситуації застосовується для визначення структур-
них компонентів переживання емоційного виго-
рання; тест-опитувальник діагностики показників 
переживання професійної кризи О.П. Саннікової 
та  І.В. Бринзи – як паралельний тест.

Отримані дані піддавались статистичному 
аналізу (кореляційний, факторний, критерії 
Стьюдента, Вілкоксона, Колмогорова-Смірнова) з 
наступною якісною інтерпретацією та змістовним 

узагальненням. Математична обробка результа-
тів здійснювались за допомогою комп’ютерного 
пакету статистичних програм SPSS.

Дослідження проводилося впродовж  
2017–2019 рр. на базі Мелітопольського держав-
ного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького, а також загальноосвітнього 
закладу ЗНЗ № 1 м. Мелітополя. До основної 
вибірки дослідження було залучено 40 педаго-
гічних працівників, до вибірки стандартизації ‒ 
20 педагогічних працівників.

Встановлено, що існують переважно два типи 
системних описів емоційного вигорання: як струк-
тури (певна сукупність елементів, ознак, власти-
востей) та як процесу (динамічні прояви у часі з 
певними фазами розвитку). Спираючись на ана-
ліз літературних джерел та методологічну основу 
дослідження ‒ суб’єктно-діяльністний підхід 
С.Л. Рубінштейна, ‒ ми вважатимемо емоційне 
вигорання за психічне явище процесуально-ді-
яльнісної природи з відповідною динамікою пере-
бігу, у якому реалізоване ставлення педагога до 
робочого стресу.

У випадку переживання емоційного вигорання 
педагогом означені засоби розміщені у чотирьох 
координатах: прояву смислової сфери особисто-
сті ‒ розташування можливого джерела сенсу та 
локусу контролю життя педагога; прояву емоцій-
ної сфери особистості, що стосуються себе або 
«іншого»; характерні прояви емоційного виго-
рання; ставлення педагога до невизначеності 
та до необхідності змін у житті, які складають еле-
менти зазначеної ситуації переживання емоцій-
ного вигорання педагогів.

Нами розроблено процедуру емпіричного 
дослідження, яке передбачає вивчення основних 
структурних компонентів переживання емоційного 
вигорання педагогом, а саме, цільової детерміна-
ції та головної задачі.

На основі результатів констатуючого експери-
менту виявлено, що характерною ознакою пере-
живання емоційного вигорання педагога є відсут-
ність однозначної залежності між типом критичної 
ситуації та типом її переживання. Практично це 
підтверджено наявністю полімодального типу 
переживання та загальної для всіх досліджуваних 
груп педагогів області перетину цільових детермі-
нант.

Відтак, кожна виокремлена група вчителів 
переживає емоційне вигорання за основним 
типом та декількома додатковими типами водно-
час, зокрема: переживання емоційного вигорання 
педагога, що уподібнене критичним ситуаціям 
«стрес» та «фрустрація», мають ще й ознаки кон-
флікту та травми, що становить 26,2% та 18,2% 
від загальної кількості вибірки відповідно; пере-
живання емоційного вигорання педагога по типу 
критичної ситуації «конфлікт» не має додаткових 
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ознак та становить 21,3% від загальної кілько-
сті вибірки; переживання емоційного вигорання 
педагога по типу критичної ситуації «криза» має 
ознаки стресу, фрустрації та конфлікту та стано-
вить 5,14% від загальної кількості вибірки; пере-
живання емоційного вигорання педагога по типу 
критичної ситуації «психологічна травма» містить 
ознаки стресу, фрустрації, кризи та конфлікту та 
становить 9,6% від загальної кількості вибірки; 
переживання емоційного вигорання педагога за 
полімодальним типом утворено сумарним вне-
ском всіх цільових детермінант (за винятком типу 
«стрес») та становить 19,6% від загальної кілько-
сті вибірки.

Факторний аналіз результатів вибірки дозво-
лив встановити структуру головної задачі пере-
живання емоційного вигорання, для розгляду якої 
запропоновано 4-осеву систему координат «Т-X-
Y-Z», що відтворює головну проблематичність 
емоційного вигорання педагога та психологічні 
особливості його життєвої унеможливленої необ-
хідності. Визначено склад головної задачі пережи-
вання, що складається з декількох другорядних.

Показано, що психологічні особливості емо-
ційного вигорання педагогів представлені індиві-
дуально-психологічними характеристиками типів 
переживання емоційного вигорання, а саме: домі-
нуючою та додатковою цільовими детермінантами, 
а також головною та другорядними задачами:

– педагоги стресового типу переживання емо-
ційного вигорання характеризуються спрямовані-
стю на тут-і-тепер-задоволення;

– педагоги фрустраційного типу переживання 
емоційного вигорання характеризуються спрямо-
ваністю на реалізацію певної потреби «там-і-ко-
лись»;

– педагоги конфліктного типу переживання 
емоційного вигорання характеризуються спрямо-
ваністю на узгодженість конкуруючих чи несуміс-
них прагнень;

– педагоги кризового типу переживання емо-
ційного вигорання характеризуються спрямовані-
стю на виконання основного життєвого задуму;

– педагоги травматичного типу переживання 
емоційного вигорання характеризуються дифуз-
ною спрямованістю.

Полімодальний тип переживання емоцій-
ного вигорання виокремлено з-поміж інших зав-
дяки показнику ступеня складності, окрім якого 
немає інших даних для чіткої диференціації його 
в окрему класифікаційну одиницю через брак кон-
цептуальної потужності інтерпретації.

Можна зауважити, що розроблена у резуль-
таті емпіричного дослідження типологія пережи-
вання емоційного вигорання педагогів дозволяє 
диференціювати процес переживання подібної 
критичної життєвої ситуації, виділити певні його 
етапи – другорядні задачі, певною мірою передба-

чити його перебіг та розробити програму цільової 
психопрофілактики емоційного вигорання педа-
гога. Для апробації системи психопрофілактики 
емоційного вигорання педагога ми запланували 
емпіричне дослідження, яке покликане дати оцінку 
ефективності кожного її варіанту, а його структура 
відтворює направлену дію на експериментальну 
групу досліджуваних без наявності подібного 
впливу з боку експериментаторів на контрольну 
групу. Хід емпіричного дослідження можна відо-
бразити такою послідовністю:

‒ на підставі вхідного діагностування встано-
вити початкові стани експериментальної та кон-
трольної груп;

‒ впроваджується певна ППЕВ (програма пси-
хопрофілактики емоційного вигорання педагога) 
вчителя в експериментальній групі;

‒ на підставі повторного діагностування вста-
новити кінцеві стани експериментальної та кон-
трольної груп;

‒ на підставі математичних критеріїв встано-
вити відмінність кінцевих станів експерименталь-
ної та контрольної груп.

При впровадженні ППЕВ, зокрема, на етапі 
формування дослідницьких груп нами врахо-
вувалась різниця рівнів професійного розвитку, 
симптомів ЕВ та особистісних якостей. За резуль-
татами попередньої бесіди, яка проводилась 
із метою інформування учасників про цілі та 
завдання програми, була сформована необхідна 
кількість груп. У експерименті взяли участь десять 
груп (тобто п’ять пар груп, де кожна пара ‒ це екс-
периментальна та контрольна групи, які умовно 
позначені для визначених випадків переживання 
емоційного вигорання: Фр ‒ фрустрація, Ст ‒ 
стрес, Кф ‒ конфлікт, Кз ‒ криза, Тр ‒ травма та 
відповідно індекси у позначеннях їх назв ‒ «Е» та 
«К») із кількістю загальної вибірки 60 осіб. Пара 
груп укомплектована таким чином:

‒ у кожному варіанті ППЕВ брали участь дві 
ідентичні за характеристиками групи слухачів кур-
сів підвищення кваліфікації;

‒ головним критерієм участі у певній групи 
були прояви певної домінуючої ЦД переживання 
ЕВ серед її учасників.

Відповідно до експериментальних потреб 
ми розробили психодіагностичний комплекс 
емпіричного дослідження, до якого увійшли 
наступні методики: опитувальник «Професійне 
вигорання» Н.Є. Водоп’янової [1; 8], методика 
оцінки емоційного інтелекту (опитувальник EQ) 
Н. Холла [3], тест смисло-життєвих орієнтацій 
Д.О. Леонтьєва [7] та авторський опитувальник 
діагностики ЦДПКС.

Апробація варіанту ППЕВ-фрустрація. Аналіз 
результатів контрольної групи ФрК на початку та 
в кінці експерименту свідчить про те, що зміни 
рівнів середніх всіх показників контрольної групи 
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не змінились на статистично достовірному рівні, 
а тому не підлягають змістовній інтерпретації.

Аналіз результатів експериментальної групи 
ФрЕ на початку та в кінці експерименту свідчить 
про те, що рівні середніх: показників опитуваль-
ника ЦДПКС значущо зменшились, хоча й залиши-
лись у діапазоні середніх значень; показник сту-
пеня складності переживання ЕВ значущо зріс на 
3% (t = ‒2,22; p = 0,04) та перемістився у діапазон 
полімодального переживання ЕВ; показник емо-
ційного виснаження В1 значно зменшився у серед-
ній діапазон значень із високого (t = 2,32; p = 0,03).

Як свідчать результати математичного аналізу, 
експериментальна група (ФрЕ) після проведення 
експерименту значно покращила свої результати, 
про що свідчить перевірка відмінностей на досто-
вірність. Варто зауважити значне зменшення 
рівня емоційного виснаження та ріст ступеня 
складності ПЕВ, який, на нашу думку, свідчить про 
певну переорієнтацію життєвого світу педагога, 
коли з’являються ознаки інших варіантів цільової 
детермінації.

Таким чином, із чотирьох другорядних задач, 
які поставлені перед вчителем у разі переживання 
ЕВ як фрустрації, принаймні дві останні вирі-
шені. Підсумовуючи результат варіанту ППЕВ-
фрустрація, можна зазначити, що він показав 
статистично достовірне покращення 8 із 13 діа-
гностованих показників для експериментальної 
групи, що підтверджує його ефективність.

Результати експериментальної групи ТрЕ 
засвідчили значне зменшення рівнів усіх ознак 
переживання ЕВ та зменшення рівня емоцій-
ного інтелекту, що, на нашу думку, може бути 
інтерпретовано як наслідок психопрофілактичної 
резистенції цього типу переживання ЕВ. Цей факт 
відповідає відомим науці особливостям психоло-
гічної травми, яку людина переживає з певними 
втратами психічних ресурсів [5; 6]. Зокрема, спо-
стерігаються різноманітні психосоматичні роз-
лади: ПТСР, психогенні адаптивні реакції, зоогенні 
неврози, соціальна дезадаптація тощо [7; 9; 10].

Таким чином, мета програми психопрофілак-
тики емоційного вигорання виконана, оскільки 
запровадження її заходів сприяли зменшенню 
рівнів симптомів емоційного вигорання, а також 
ознак критичних ситуацій в учасників експери-
ментальних груп. Зокрема, найбільші зрушення 
діагностованих показників спостерігаються для 
стресового, найменші – для кризового та травма-
тичного типів переживання емоційного вигорання. 
Результати апробації запропонованої програми 
психопрофілактики емоційного вигорання педаго-
гів дозволяють говорити про можливість її викори-
стання у якості психопрофілактичної, запобіжної 
та попереджувальної.

Результати емпіричного дослідження дозво-
лили встановити, що домінуюча цільова детер-

мінанта для кожної виокремленої групи вчителів 
має декілька додаткових детермінант, зокрема: 
переживання емоційного вигорання педагога, 
що уподібнене переживанню критичних ситуа-
цій «стрес» та «фрустрація» (26,2% та 18,2% від 
загальної кількості вибірки відповідно), додатково 
мають ознаки конфлікту та травми; переживання 
емоційного вигорання педагога за типом критичної 
ситуації «конфлікт» (21,3% від загальної кількості 
вибірки) не має додаткових; переживання емоцій-
ного вигорання педагога за типом критичної ситу-
ації «криза» (5,14% від загалу) має ознаки стресу, 
фрустрації та конфлікту; переживання емоційного 
вигорання педагога за типом критичної ситуації 
«психологічна травма» (9,6% від загальної кіль-
кості) містить ознаки стресу, фрустрації, кризи 
та конфлікту.

На основі процедури факторизації та психоло-
гічного аналізу даних досліджуваний ознаковий 
простір згруповано у чотири масиви даних, які 
відображують структуру заданої системи пережи-
вання емоційного вигорання.

Емпірично виділено типи переживання педа-
гогами емоційного вигорання, які визначаються 
якісно-кількісними сполученнями психологічних 
характеристик його компонентів: цільової детер-
мінації та заданої системи.

Для представників кожного з виділених типів 
переживання емоційного вигорання розроблено 
та запроваджено психопрофілактичну програму, 
яка складається із чотирьох блоків, а саме, діа-
гностичного, мотиваційного, операціонального 
та рефлексивного та спрямована на перешкоду 
незадовільній динаміці існуючого стану, запобі-
ганню повторному виникненню симптомів емоцій-
ного вигорання та його несприятливим соціаль-
ним наслідкам.

Встановлено, що запровадження заходів про-
грами психопрофілактики призвели до певного 
зменшення рівнів симптомів емоційного виго-
рання у досліджуваних з експериментальних груп, 
зокрема: фрустраційного типу переживання ‒ 
симптому емоційного виснаження (на 3,2%); стре-
сового типу переживання ‒ симптомів емоційного 
виснаження, деперсоналізації та редукції осо-
бистісних досягнень (на 5% та 3,6% відповідно); 
конфліктного типу переживання – симптомів 
редукції особистісних досягнень (на 12%); кризо-
вого типу переживання – симптомів емоційного 
виснаження та редукції особистісних досягнень 
(на 5,6% та 6,3% відповідно); травматичного типу 
переживання ‒ симптомів емоційного виснаження  
та редукції особистісних досягнень (на 11% та 
7,4% відповідно).

Висновки і пропозиції. Таким чином, резуль-
тати наших дослідів мають не тільки теоретичне, 
а й практичне значення. Загалом, статистично 
достовірне позитивне зменшення рівнів показників 
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емоційного вигорання в експериментальних гру-
пах, а також відсутність позитивних змін та навіть 
значне погіршення показників психодіагностич-
ного комплексу у всіх контрольних групах свідчить 
про ефективність запропонованої програми пси-
хопрофілактики емоційного вигорання педагогів.

Проведене дослідження не охоплює всіх 
аспектів проблеми емоційного вигорання педа-
гогів. Отримані результати є передумовою для 
перспективних напрямків подальшої роботи: роз-
робки ефективних програм психопрофілактики 
емоційного вигорання вчителів, створення нових 
технологій підвищення професійної компетентно-
сті педагогів та її складових.
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Каткова Т. А., Мельникова С. В. Проявление синдрома эмоционального выгорания у педаго-
гов и средства его преодоления

В статье проанализированы научные подходы к исследованию эмоционального выгорания как 
события внутренней жизни личности через анализ процессуальной природы субъективных пере-
живаний, то есть акцентирование внимание не на внешнем, в определенной степени изученном, 
аспекте проблемы, а на внутреннем. Именно такое направление исследования требует изучения 
индивидуальных различий переживания эмоционального выгорания педагогов, дает возможность 
внедрения целевой программы его психопрофилактики, которая учитывает психологические осо-
бенности возникновения и течения этого явления.

Ключевые слова: выгорание, эмоциональное выгорание, стресс, межличностные отношения, 
общение, самооценка.

Katkova T. A., Melnikova S. V. Manifestations of emotional outcome syndrome in teachers and 
subjects of his exercise 

The article analyzes the scientific approaches to the study of emotional burnout as events of the inner life of 
the individual through the analysis of the procedural nature of subjective experiences, that is, the emphasis is 
not on the external, to some extent, the studied aspect of the problem, but on the internal one. It is this direction 
of study that requires studying the individual differences in the emotional burnout of teachers, which enables 
the introduction of a targeted program of its psychoprophylaxis, which takes into account the psychological 
peculiarities of the emergence and course of this phenomenon.

Key words: burnout, emotional burnout, stress, interpersonal relationships, communication, self-esteem.
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АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ  
ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДЛІТКІВ
У статті проаналізовано особливості розвитку творчого потенціалу в підлітковому віці засобами 

арт-терапії. Важливою умовою для розвитку підлітка є можливість самовираження та самопізнання. 
Використання арт-терапії у роботі з підлітками відкриває нові можливості, оскільки саме цей метод 
використовується з метою терапевтичного впливу та для вирішення діагностичних, корекційних, 
психопрофілактичних завдань.

Ключові слова: арт-терапія, креативність, творчий потенціал, підлітки.

Постановка проблеми. Одним зі стратегічних 
завдань реформування освіти в Україні є фор-
мування освіченої, творчої особистості, станов-
лення її фізичного, психічного і морального здо-
ров’я. У наш час, щоби стати повноцінним членом 
суспільства, підлітку необхідно активно розвива-
тися як особистість, відповідати сучасним вимо-
гам, не втрачаючи власної індивідуальності й уні-
кальності. Отже, важливою умовою його розвитку 
є можливість самовираження та самопізнання. 
Використання арт-терапії у роботі з підлітками від-
криває нові можливості, оскільки саме цей метод 
використовується з метою терапевтичного впливу 
та для вирішення діагностичних, корекційних, пси-
хопрофілактичних завдань. У школі він виконує 
виховну, корекційну, психотерапевтичну, діагнос-
тичну і розвиваючу функції. На сучасному етапі 
розвитку суспільства в умовах реорганізації освіти 
та системи виховання психологи відводять велику 
роль арт-терапії у розвитку учнів підліткового віку. 
Помічено, що підлітки дедалі частіше страждають 
від ізоляції, не вміють слухати, багатьом складно 
взаємодіяти один з одним. Арт-терапія (метод зці-
лення за допомогою творчості) дає можливість 
розкрити таланти підлітків, їхні духовно-емоційні, 
розумові та фізичні здібності.

Сьогодні особливої актуальності набуває про-
блема виховання соціально активної, творчої, 
компетентної особистості, яка самостійно генерує 
нові ідеї, здатна до нестандартних рішень. Чим 
більше таких людей у суспільстві, тим життєз-
датнішою є держава. Ось чому необхідні пошук і 
підтримка учнівської молоді, чиї особистісні пере-
конання спрямовані на активну участь у громад-
ському житті, молоді, яка має організаторські здіб-
ності, усвідомлює себе потенціальним лідером, 

має бажання використовувати свою енергію та 
здібності заради інших.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Арт-терапію як метод зцілення за допомогою 
творчості досліджували закордонні вчені: Уелсбі 
Кероул, Едіт Крамер, Маргарет Наум, Адріан Хілл, 
Карл Юнг та інші. Терапія мистецтвом є відносно 
новим методом психотерапії. Уперше цей термін 
ужито Адріаном Хіллом. Метод дозволяє експери-
ментувати з почуттями, досліджувати і виражати 
їх на символічному рівні [3, с. 86].

Підходи до вивчення творчих здібностей роз-
глядаються здебільшого як когнітивний феномен 
із застосуванням кількісних методів їх вимірю-
вання (Дж. Гілфорд, Ф. Баррон, Д. Заррінгтон, 
М. Уаллах, Е. Торренс, М. Холодна та інші) 
[9, с. 98]. Творчі здібності – це здібність привно-
сити щось нове в досвід, висувати оригінальні 
ідеї в умовах вирішення або окреслення нових 
проблем, усвідомлювати недоліки, суперечності, 
формулювати гіпотези. Критеріями творчого мис-
лення є швидкість, оригінальність, гнучкість, усві-
домленість, фантастичність, прагнення до інте-
лектуальної новизни тощо.

Мета статті полягає в теоретико-методологіч-
ному обґрунтуванні й емпіричному дослідженні 
ефективності методів та прийомів арт-терапії у 
процесі розвитку творчого потенціалу підлітків.

Виклад основного матеріалу. Підлітковий вік 
у певному розумінні є унікальним. Це вік, у якому 
спостерігається підвищена пізнавальна актив-
ність, поява нових мотивів навчання, що дозволяє 
займатися самостійною творчою працею, відбу-
вається розвиток самосвідомості. Для вивчення 
цього питання найбільше підходить учнівське 
самоврядування, яке сприяє вихованню лідерів, 
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допомагає учням всебічно розвиватись, самов-
досконалюватися, самореалізуватися, форму-
вати почуття відповідальності, свідоме ставлення 
до участі кожного у важливих справах шкільного 
життя, оволодівати наукою управління; сприяє реа-
лізації інтересів, можливостей, бажань підлітків. 

Отже, кінцева мета в організації самовряду-
вання школи та застосуванні арт-терапії однакова. 
Тож, об’єднавши зусилля, ми можемо досягти 
добрих результатів.

Арт-терапія являє собою методику лікування за 
допомогою художньої творчості. Арт-терапія сьо-
годні вважається одним із найбільш м’яких, але 
ефективних методів, використовуваних у роботі 
психологами і психотерапевтами. Можна сказати, 
що під час сеансів арт-терапії пацієнти отримують 
важливе послання від власної підсвідомості. Дана 
методика належить до найдавніших і природних 
форм корекції емоційних станів.

Арт-терапія – це напрям, пов’язаний із вико-
ристанням клієнтом різних образотворчих мате-
ріалів і створенням візуальних образів, процесом 
образотворчої діяльності і реакціями людини на 
створювані нею продукти творчості, що відобра-
жають особливості її психічного розвитку, здатно-
сті, особистісні характеристики, інтереси, труд-
нощі і конфлікти [7].

Ще до початку нашої ери жреці, а потім лікарі, 
філософи, педагоги, психологи використовували 
мистецтво з метою лікування душі та тіла людини. 
Вони замислювалися над таємним впливом 
живопису, театру, танцю, музики, намагаючись 
визначити їхню роль як у лікуванні організму, 
так і у формуванні духовного світу особистості. 
Основи для створення перших технік арт-тера-
певтичної роботи з дітьми на Заході закладені 
такими авторами, як E. Кейн, В. Ловенфельд 
[5, с. 8]. Ці автори розглядають образотворчу 
діяльність учнів в нерозривному зв’язку з розвит-
ком їхніх пізнавальної та емоційної сфер, бачать 
у ній багатий потенціал для розвитку їхніх твор-
чих здібностей.

Творчість – це розумова й практична діяль-
ність, результатом якої є створення оригінальних, 
неповторних цінностей, виявлення нових фактів, 
властивостей, закономірностей, а також методів 
дослідження і перетворення матеріального світу 
або духовної культури.

Творчість за допомогою методів арт-терапії 
дозволяє розвинути здатність до самовираження, 
на символічному рівні досліджувати найрізнома-
нітніші почуття, соціально прийнятними спосо-
бами сублімувати негативні переживання, висло-
вивши їх зоровими образами, усвідомити негативні 
моделі поведінки, сформувати нові стратегії дій 
і комунікацій, змінити самооцінку і способи мис-
лення шляхом розвитку правої півкулі мозку, що 
дозволяє вирівняти дисбаланс між стандартним 

підходом до навчання дітей у сучасному суспіль-
стві, де освіта більше націлена на розвиток лівої 
півкулі, шляхом розвитку навичок аналізу і синте-
зу,логічного мислення для становлення всебічно 
розвиненої особистості, якій властивий гнучкий 
підхід до вирішення завдань. Також створюються 
найбільш благополучні умови для особистісного 
зростання, змінюється ставлення до свого «Я», 
зменшується напруження, тривога, гострота пере-
живання, підвищується рівень творчих здібностей 
та креативності [1, с. 10].

Творчі здібності особистості – це синтез її 
властивостей і рис характеру, які характеризують 
ступінь їхньої відповідності вимогам певного виду 
навчально-творчої діяльності і зумовлюють рівень 
результативності цієї діяльності.

Творчі здібності самі собою не гарантують 
творчих здобутків. Для їх досягнення необхідний 
«двигун», який запустив би в роботу механізм мис-
лення, тобто необхідні бажання і воля, потрібна 
«мотиваційна основа».

Підлітковий вік – вік між дитинством і дорослі-
стю (від 13–14 до 16–18 років), який характери-
зується якісними змінами, пов’язаними зі стате-
вим дозріванням і входженням у доросле життя. 
У цей період особа має підвищену збудливість, 
імпульсивність і часто неусвідомлений статевий 
потяг. Провідна діяльність у підлітковому віці – 
це спілкування з однолітками. Для підліткового 
віку характерні: почуття дорослості; формування 
концепції «Ми»; формування референтних груп. 
У спілкуванні підлітків досить швидко склада-
ються відносини, у яких з’являються «лідери» та 
«ізгої». Спілкування з однолітками – тверда школа 
соціальних відносин. Воно потребує високої емо-
ційної напруги. «За радість спілкування» дити-
на-підліток витрачає багато енергії на почуття, 
пов’язані з успіхом ідентифікації й стражданнями 
відчуження. Група однолітків, з якими спілку-
ється дитина, впливає на розвиток її особистості. 
У цьому спілкуванні підліток постійно стикається з 
необхідністю застосовувати на практиці засвоєні 
норми поведінки.

Розвиток творчих здібностей у підлітковому 
віці визначається взаємодією низки чинників:

– внутрішніх, до яких належать: вікові й інди-
відуально-психологічні особливості особистості, 
статеві відмінності, стилі організації розумової 
діяльності;

– зовнішніх, що представлені чинниками 
мікросередовища: характером і системою сімей-
ного виховання, впливом школи і спілкування 
з однолітками.

Перехідний вік – єдиний період життя, коли 
творчість може стати універсальним і природним 
способом буття людини. Численні наукові дослі-
дження різних часів свідчать про безкрайні креа-
тивні можливості цього віку. Отже, провідна пси-
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холого-педагогічна проблема виявляється в тому, 
щоб створити сприятливі умови стимулювання і 
спрямування розвитку особистості.

Творчі здібності вчені аналізують як психоло-
гічні особливості дитини, які сприяють оволодінню 
цією діяльністю. Важливо визначитися, які вміння 
потрібно сформувати в дітей, щоб вони відчу-
вали свободу своїх дій у творчості, мали можли-
вість проявити творчість, успішно здійснювати цю 
діяльність [2, c. 61–68].

Природа наділила кожну дитину можливос-
тями розвиватися, і потрібно лише знайти, як реа-
лізувати ці можливості, і тоді кожен підліток зможе 
піднятися на найбільші висоти творчої діяльності.

У процесі роботи з підлітком арт-терапевт 
використовує різні методи вербального та невер-
бального зворотного зв’язку, які включають 
активне відстеження, переформулювання його 
висловлювань, селективні питання, свідоцтва, 
відображені в малюнку, вчинках і міміці почуттів, 
повідомлення арт-терапевтом про свої почуття й 
асоціації з малюнком, що обмежують вплив, та 
інші прийоми [10, с. 10].

Творчий потенціал – це динамічна структура, 
що включає комплекс творчих задатків, які про-
являються у творчій активності особистості, і 
зумовлена креативністю. Він має комплексний 
характер і виявляється на всіх рівнях індивіду-
альності: на біопсихологічному, психологічному, 
соціальному і духовному. Як феномен, що роз-
вивається, творчий потенціал має специфічні 
підструктури, взаємодія яких забезпечує сталість 
і цілісність творчих проявів людини, його дина-
міку загалом. Психологічну суть творчого потен-
ціалу особистості можна визначити через такі 
складники: творчі здібності, креативність, творча 
активність. Дослідженню особливостей розвитку 
творчого потенціалу приділяли увагу такі вчені, як: 
П. Енгельмейер, К. Богоявленська, К. Єрмолаєва-
Томіна, Ю. Кулюткин, А. Матюшкін, Я. Пономарьов, 
Р. Сухобська й ін.

Отже, проблему психологічної суті творчого 
потенціалу особистості доцільно розглядати через 
такі його складники: творчі здібності, креативність, 
творча активність. Залежно від рівня прояву кож-
ного із цих складників можна визначити рівні роз-
витку творчого потенціалу особистості.

Рівні творчого потенціалу зазвичай поділяють 
на високий, середній та низький:

– високий рівень творчого потенціалу харак-
терний для осіб, які швидко включаються в роботу 
і засвоюють новий матеріал (здатність до нетипо-
вих рішень, рішучість, упевненість);

– середній рівень творчого потенціалу харак-
терний для осіб, які мають необхідні творчі сили, 
проте не використовують їх повною мірою (не 
прагнуть виділятися серед інших, хоча відчувають 
у собі творчі здібності);

– низький рівень творчого потенціалу харак-
терний для осіб, які проявляють себе творчо 
вкрай рідко, лише в безпосередньо творчих 
завданнях (творчі напрацювання вирізняються 
унікальністю, оригінальністю, багатою творчою 
уявою). Водночас такі особи намагаються завжди 
узгоджувати свою діяльність із суспільними вимо-
гами, віддаючи перевагу конструктивній творчості; 
у роботі наполегливі і працьовиті [10, с. 28].

Заняття арт-терапією дає людині можливість 
зміцнити свою пам’ять, розвинути увагу, мис-
лення та навички ухвалення рішень. Арт-терапія 
застосовується в індивідуальній та групової пси-
хотерапії, у різних тренінгах. Вона також може 
служити доповненням до інших методів і напря-
мів психотерапії, систем оздоровлення, освіти і 
виховання. Важливо, що для занять арт-терапією 
не потрібно спеціальної підготовки, тому брати 
участь у них може практично кожна людина, неза-
лежно від свого віку. Можна сказати, що арт-те-
рапія будується на вірі у творчу основу людини. 
Вона не ставить за мету зробити людину художни-
ком або актором. Вона спрямована, насамперед, 
на вирішення психологічних проблем [4; 8].

Проблему психологічної суті творчого потен-
ціалу особистості доцільно розглядати через такі 
його складники: творчі здібності, креативність, 
творча активність. Український дослідник пси-
хології творчості В. Моляко серед компонентів 
творчих здібностей називає такі: оригінальність у 
рішеннях; пошуки нового; наполегливість у досяг-
ненні мети; самокритичність та критичність; гнуч-
кість мислення; сміливість та міцність; енергій-
ність [6, с. 270].

Учасниками експерименту були 35 учнів віком 
12–13 років Мелітопольської гімназії № 19. Для 
оцінки рівня творчих здібностей і креативності ми 
використали «Тест на діагностику творчого потен-
ціалу і креативність»,  «Який ваш творчій потен-
ціал» (Л. Уортмена).

Аналіз результатів показав, що питання цих 
методик діагностують межі допитливості респон-
дента, упевненість у собі, наполегливість, зорову 
та слухову пам’ять, прагнення до незалежності, 
здатність абстрагуватися і зосереджуватися. Ці 
показники, на думку авторів методик, і є складни-
ками творчого потенціалу.

Провівши діагностику творчих здібностей під-
літків, ми зробили висновки, що причини пасив-
ності підлітків у житті гімназії різні. Серед таких: 
невпевненість у своїх силах, нереалізованість, 
марнування своїх здібностей, небажання бути 
активними, відсутність мотивів для самореалізації.

Потягом року ми проводили тренінги з арт-те-
рапії з метою залучення до творчої діяльності 
найменш активних підлітків, сприяння розкриттю 
внутрішніх сил, підвищенню самооцінки підлітка, 
вчили розслаблятися і позбавлятися від негатив-
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них емоцій і думок. Розглянемо активність учнів у 
тренінгах за допомогою діаграми.

Наприкінці експерименту ми знову провели 
інтерв’ю з підлітками. Серед запитань були такі:

1. На твою думку, такі тренінги з арт-терапії 
допомагають розкриттю творчих здібностей?

2. Чи з’явилося в тебе бажання стати лідером 
учнівського самоврядування. Чи відчуваєш ти в 
собі сили для досягнення мети? (це запитання для 
найбільш невпевнених до початку експерименту).

3. Чи будете ви продовжувати тренінги з арт-те-
рапії для залучення підлітків до шкільних справ? 
(запитання для психолога та лідерів учнівського 
самоврядування).

4. Які тренінги тобі сподобалися найбільше?
Застосувавши на практиці низку прийомів 

арт-терапії, спрямованих на розвиток творчих 
здібностей підлітків, отримали такі результати: у 
підлітків з’явилася мотивація до активності; учні 
усвідомили, що кожен із них є індивідуальністю, 
у кожного є свої таланти, а учнівське самовряду-
вання є великою платформою для їх застосування 
та розвитку.

У результаті моніторингу впливу застосованих 
прийомів на розвиток творчих здібностей вияви-
лося, що підлітки спочатку поставилися до експе-
рименту з недовірою, але з кожним днем актив-
ність зростала. Наприкінці експерименту нам 
вдалося досягти майже 100% результату, таким 
чином залучивши до творчої діяльності найменш 
активних підлітків. Найбільше учням сподоба-
лися тренінги «Машини», «Флешмоб», «Бабусина 
скринька», «Реклама», «З Україною в серці».

Вправи з арт-терапії дають можливість розви-
вати свої комунікативні, організаторські та лідер-
ські якості; реалізувати особистісний та творчий 
потенціал; розширювати світогляд, самовдоско-

налюватися та самореалізуватися як особистість; 
формувати відповідальність; реалізувати соці-
альні ініціативи.

Найголовнішим є те, що в підлітків з’яви-
лася мотивація до активності. Виявилося, що 
кожен із них є індивідуальністю, у кожного є свої 
таланти, а учнівське самоврядування є великою 
платформою для їх застосування та розвитку. 
Учні, які раніше були пасивними, невпевненими 
в собі, беруть активну участь у житті школи. 
Велике значення для творчості має також зов-
нішня готовність до неї. Під зовнішньою готов-
ністю розуміється такий стан суб’єкта, який 
забезпечує найбільш сприятливу реалізацію 
його особистісних якостей, пов’язаних із соці-
альними відносинами.

Для реалізації творчих здібностей потрібен 
«двигун», який запустив би в роботу механізм 
мислення, для створення нових уявних образів. 
Таким двигуном, на нашу думку, є креативність. 
Творчість учня, реалізована в процесі арт-тера-
пії, дає можливість висловити та відтворити вну-
трішні почуття, переживання, сумніви, конфлікти 
та сподівання, у символічній формі переживши ще 
раз важливі події, адже спонтанна образотворча 
діяльність здатна виражати неусвідомлюваний 
зміст психічного життя.

Використання досвіду духовної культури люд-
ства робить арт-терапію ефективним засобом 
формування творчої позиції учнів. Традиційно 
арт-терапія пов’язана з різноманітними видами 
творчості – від зображувальної діяльності до ство-
рення театралізованих дій. Активне включення 
учнів у терапевтичну взаємодію не змушує довго 
чекати позитивних результатів. Через вербаліза-
цію емоційних переживань, відкритість та специ-
фічну спонтанність під час створення художнього 

Рис. 1. Моніторинг активності учнів в експерименті
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продукту розвиваються здібності до творчості, 
саморегуляції почуттів і поведінки, діти набува-
ють нового досвіду, вчаться самостійно знаходити 
вихід зі складних життєвих ситуацій.

Щоб допомогти учням розвинути свій творчій 
потенціал, ми розробили рекомендовану корек-
ційно-розвивальну програму. Вона відкриває мож-
ливість за допомогою різноманітних вправ удо-
сконалити спостережливість, уяву, увагу, пам’ять 
і чутливість.

Висновки. Провівши аналіз психолого-пе-
дагогічної літератури з досліджуваної теми, ми 
визначили, що арт-терапія сприяє: зміцненню 
психологічного здоров’я учнів; покращенню 
соціально-психологічного клімату; мотивації 
підлітків до особистісного зростання, навчання; 
встановленню контакту із групою учасників; 
формуванню відносин взаємного прийняття й 
емпатії; вільному самовираженню та самопі-
знанню підлітка; утворенню позитивного емо-
ційного настрою.

За результатами діагностики розроблено про-
граму для розвитку творчого потенціалу засобами 
арт-терапії, метою якої є зміни в житті, гармоніза-
ція свого внутрішнього і зовнішнього світу, розви-
ток упевненості в собі.
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Титаренко Е. И., Каткова Т. А. Арт-терапия как средство развития творческого потенциала 
подростков

В статье проанализированы особенности развития творческого потенциала в подростковом 
возрасте средствами арт-терапии. Важным условием для развития подростка является возмож-
ность самовыражения и самопознания. Использование арт-терапии в работе с подростками откры-
вает новые возможности, поскольку именно этот метод используется для терапевтического воз-
действия и при решении диагностических, коррекционных, психопрофилактических задач.

Ключевые слова: арт-терапия, креативность, творческий потенциал, подростки.

Tytarenko O. I., Katkova T. A. Art therapy as a device for the development of creative patent  
of superiors

The article analyzes the peculiarities of development of creative potential in adolescence by means of art 
therapy. An important condition for the development of a teenager is the possibility of self-expression and 
self-knowledge. The use of art therapy in working with adolescents opens up new opportunities, because this 
method is used for the purpose of therapeutic influence and in solving diagnostic, corrective, psychoprophy-
laxis tasks.

Key words: art therapy, creativity, creative potential, teenagers.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ  
ПРОФЕСІЙНОГО ТА ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ
Вивчено стан наукової розробленості проблеми професійного та особистісного становлення в 

психолого-педагогічній літературі. Здійснено теоретичний аналіз класичних концепцій професійного 
та особистісного становлення та визначено їх специфічні особливості. Представлено власне розу-
міння професійного та особистісного становлення керівників органів і підрозділів Міністерства вну-
трішніх справ як системи діяльнісно-особистісного переходу на шляху до управлінсько-професійного 
акме.

Ключові слова: становлення, керівник органів і підрозділів Міністерства внутрішніх справ, про-
фесійне становлення, особистісне становлення, концепції професійного та особистісного станов-
лення. 

Постановка проблеми. У концепції першо-
чергових заходів реформування системи МВС 
підкреслено, що європейська інтеграція України 
зобов’язує нашу державу забезпечити ефективне 
функціонування правових соціальних інститутів, 
які гарантують верховенство права, збереження 
прав та свобод людини, їх ефективний захист. 
Одним із таких завдань виступає організація 
Міністерства внутрішніх справ України як цивіль-
ний орган європейського зразка. 

Загальна перебудова системи Міністерства 
внутрішніх справ України обов’язково передбачає 
зміну підходів до персоналу органів і підрозділів, 
де на перше місце виходить її керівна ланка. Успіх 
будь-якої організації прямо пропорційний успіху її 
керівника як суб’єкта управління. Нагадаємо, що 
керівники ОіПМВСУ покликані не лише організо-
вувати підпорядкований особовий склад, а від 
професійних управлінських рішень яких залежить 
захист інтересів людини, суспільства і держави в 
цілому. Відтак, врахування специфіки їх профе-
сійного та особистісного становлення є запорукою 
вдатного реформування системи усіх правоохо-
ронних органів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематикою професійного та особи-
стісного становлення опікувалися як вітчизняні 
(О. Асмолов, Г. Балл, О. Бодальов, Є. Борисова, 
С. Вершловський, С. Вітвицька, Н. Волянюк, 
Т. Демідова, О. Дубасенюк, Є. Гусинський, 
Н. Іванець, О. Ковальчук, Л. Кунц, Г. Лаврентьєв, 
С. Максименко, А. Маркова, В. Орлов, 
Н. Пилипенко, К. Платонов, С. Рубінштейн, 

Е. Салівон, Є. Сутович, А. Фонарев, Т. Чувакова та 
інші), так і зарубіжні вчені (Д. Джордан, Е. Еріксон, 
Д. Крайт, Г. Олпорт, К. Роджерс, Д. Тідеман, 
К. Уоркер, Е. Шпангер). 

Науковці розглядають професійне та осо-
бистісне становлення як формоутворення 
(Н. Глуханюк, Є. Дьяченко, О. Жирун, В. Леднев), 
набуття (Р. Войко, М. Кандиба, Г. Коджаспірова) та 
процес (Є. Абакумова, Т. Алексєєва, Н. Буланкіна, 
Г. Гончаровська, О. Дрогваленко, Т. Малкова, 
Л. Мороз, В. Орлов, Є. Пасов, Е. Симанюк, 
І. Хоржевська та інші). 

Однак, незважаючи на достатньо широку кон-
цептуальну й прикладну розробленість у різних 
галузях науки, феноменологія професійного та 
особистісного становлення залишається однією 
із дискусійних та невичерпних проблем сучасних 
психологічних досліджень. 

Мета статті. Видатний давньокитайський 
філософ Конфуцій казав: «Для того, щоб пізнати 
нове, необхідно вивчити старе». Звернемося до 
теоретико-методологічного аналізу класичних 
концепцій із метою представлення власного розу-
міня професійного та особистісного становлення 
керівників органів і підрозділів Міністерства вну-
трішніх справ України (далі – ОіПМВСУ). 

Виклад основного матеріалу. Проведений 
аналіз психолого-педагогічної літератури з про-
блеми дослідження професійного та особистіс-
ного становлення ОіПМВСУ показав, що провідне 
місце щодо аналізу його сутності належать теорії 
професійної зрілості Д. Сьюпера [1], типологічній 
теорії Дж. Холланда [2], моделююче-прогресив-
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ному підходу Е. Зеєра [3], суб’єктно-діяльнісній 
концепції Є. Клімова [4], кризово-долаючій концеп-
ції Т. Кудрявцева [5], акмеологічній концепції роз-
витку професіонала А. Деркача [6], системному 
особистісно-розвиваючому підходу Л. Мітіної [7], 
теорії професіоналізму С. Дружилова [8], струк-
турно-рівневому підходу Ю. Поваренкова [9], кон-
цепції психофізіологічного забезпечення профе-
сійного становлення М. Кокуна [10]. Виокремимо 
особливості кожної концепції. 

Серед найвідоміших зарубіжних досліджень, 
які торкаються психологічних аспектів професій-
ного та особистісного становлення, слід згадати 
концепцію професійної зрілості Д. Сьюпера. 
Науковець у своїх дослідженнях опирається на 
уявлення Ш. Бюлера про життєвий шлях і стаді-
альну модель професійного простору Е. Гінцберга 
та розуміє професійний розвиток особистості як 
тривалий і цілісний процес. На думку вченого, 
вибір людиною своєї майбутньої професії є дов-
готривалим процесом, у результаті якого особи-
стість збільшує та зміцнює зв’язок із життям. При 
цьому головна увага приділяється стилю зміню-
вання людиною особистісної поведінки у процесі 
фахового розвитку. 

Концепція професійної зрілості Д. Сьюпера 
цікава тим, що актуалізує «Я-концепцію» осо-
бистості, опираючись на логічно-обґрунтовану 
і об’єктивно-зрозумілу стадіально-ступінчасту 
послідовність завдань професійного розвитку, які 
є немовби «ідеальною картиною» особистісного 
становлення у професії. Перевага цієї концеп-
ції в той же час виступає і її недоліком, оскільки 
формальна характеристика «Я-концепції» і жор-
стка прив’язка до вікових періодів абсолютно ніве-
лює індивідуальний розвиток особистості, який 
не завжди співпадатиме із взірцем, хоч би як ми 
того хотіли чи прагнули.

Не менш популярною є типологічна теорія 
Дж. Холланда, яка нині гордовито іменується 
типологічним підходом. Науковець продовжуючи 
напрацювання Е. Шпрангера щодо аналізу зв’язку 
особистості та екології, інтересів, ідентичності 
та конгруентності наполягає на тому, що процес 
професійного розвитку обмежується, по-перше, 
визначенням індивідом особистісного типу, до 
якого він належить, по-друге, відшуканням профе-
сійної сфери, що відповідає такому типу, по-третє, 
вибором одного із чотирьох кваліфікаційних рівнів 
цієї професійної сфери, що визначається розвит-
ком інтелекту та самооцінки. Головна увага приді-
ляється опису особистісних типів, які характеризу-
ються як моторний, інтелектуальний, соціальний, 
адаптаційний, естетичний, який прагне до влади.

Вищезазначена теорія займає особливе місце 
у дослідженні професійного та особистісного ста-
новлення, однак її вразливим моментом є визна-
чення принципу, за яким відбувалося вичленову-

вання типів. Насправді визначені Дж. Холландом 
особистісні типи представляють шестикутну 
модель інтересів. Та й взагалі типування людей за 
певним критерієм докорінно заперечує індивіду-
альний підхід до особистості та водночас підкрес-
лює поняття «масовісті», який сучасна психологія 
прагне коректно обійти. 

Серед вітчизняних поглядів на професійне та 
особистісне становлення провідне місце займає 
моделююче-прогресивний підхід Е. Зеєра. 
Науковець визначає становлення як безперерв-
ний процес цілеспрямованої прогресивної зміни 
особистості під впливом соціальних впливів і 
власної активності, спрямованої на самовдоско-
налення і самореалізацію. Становлення перед-
бачає спрямованість, яка може змінюватися, і 
безперервність, яка може перериватися, зупи-
нятися в розвитку. Відтак становлення особи-
стості має два взаємопов’язаних вимірювання: 
вертикальне, яке відображає зміну місця людини 
в соціумі (соціальний статус, ролі, досягнення, 
невдачі, втрати); горизонтальне, яке являє собою 
часовий вимір як певну послідовність стадій осо-
бистісного розвитку із характерним для кожної 
стадії обмеженням можливих способів реаліза-
ції, здійснення себе. 

Підхід Е. Зеєра визнано класичним. Досить 
часто в науковій літературі його називають «акме-
ологічною концепцією». Цінність підходу полягає 
у різнобічному аналізі професійного становлення 
через звернення до «секвенції» особистісних 
змін особистості в професії. Однак розуміння 
передбачає постійну активність суб’єкта профе-
сійної діяльності, що досить складно «лінійно» 
реалізувати, оскільки успіх особистості у профе-
сійній діяльності підвладний як внутрішнім, так і 
зовнішнім чинникам, які людина в силу незалеж-
них від неї обставин не спроможна контролювати 
та передбачати. 

Наступним класичним вектором наукової думки 
є суб’єктно-діяльнісна концепція Є. Клімова. 
Зауважимо, що у постулатній на нашу думку 
фразі: «Особистісні якості розвиваються, якщо 
людина наполегливо та систематично зайнята 
якоюсь діяльністю» чітко прослідковується зв’я-
зок професійного та особистісного становлення. 
На думку науковця, різним людям зручно працю-
вати по-різному. У зв’язку з цим у ставленні до 
професії індивідуальність особистості виступає 
у трьох іпостасях: 1) індивідуальність як вона є, 
яка сформувалась на момент вибору професії;  
2) вплив індивідуальності на шляхи, способи ово-
лодіння професією; 3) індивідуальність як резуль-
тат професійного становлення. 

Загалом, суб’єктно-діяльнісна концепція 
Є. Клімова пройшла своє тривале формування 
протягом 30 років, довівши своє функціональне 
призначення. На нашу думку, її відмінною особли-
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вістю, окрім класифікації професій, є неповторна 
класифікація вікового розвитку людини. Саме тре-
тій блок згаданої класифікації є найтривалішим у 
часі та розпочинається з періоду навчання у вищій 
школі, що і лягло в основу нашої етипізації профе-
сійного та особистісного становлення керівників 
ОіПМВСУ. 

У рамках наступної, не менш цінної та актуаль-
ної кризово-долаючої концепції Т. Кудрявцева, 
професійне становлення особистості тракту-
ється як довготривалий, динамічний, багаторів-
невий процес, який складається із основних чоти-
рьох стадій: виникнення професійних намірів та 
вступ особистості до професійного навчального 
закладу; фахове навчання (оволодіння профе-
сією); входження особистості у професію (про-
фесійна адаптація); повна реалізація особисто-
сті у самостійній фаховій діяльності. Перехід до 
наступної стадії професійного становлення закла-
дається під час попередньої і супроводжується 
виникненням у суб’єкта діяльності ряду протиріч 
та навіть кризових ситуацій. 

Поміж всієї органічності представленої концеп-
ції Т. Кудрявцева вимагає поглибленого тлума-
чення четверта стадія професійного становлення 
особистості. Автор вважає, що лише у повній або 
частковій реалізації особистості в самостійній 
праці виявляється справжня професійна при-
датність. Однак ми переконані, що професійна 
придатність, яка за автором визначається здіб-
ностями до обраної праці та задоволеністю нею, 
є більше прерогативою періоду професійного нав-
чання, але не професійною діяльністю, оскільки 
успішність у праці має мати випереджуваль-
но-прогностичний відгук.

Акмеологічна концепція розвитку професі-
онала за А. Деркачем орієнтована на визначення 
акмеологічних умов (значимі обставини, від яких 
залежить досягнення високого професіоналізму 
діяльності та особистості) та факторів (основні 
принципи, які носять характер рушійних сил, 
головні детермінанти професіоналізму) розвитку 
професіонала та становлення професіоналізму. 
Дотримуючись системної позиції розвитку про-
фесіонала А. Деркач виділяє та аналізує: 1) під-
систему професіоналізму діяльності (гармонійне 
сполучення високої професійної компетентності 
та професійних вмінь і навиків на рівні професій-
ної майстерності, а також акмеологічні інваріанти 
професіоналізму, які виступають в якості спеці-
альних базових вмінь);  2) підсистему професі-
оналізму особистості (вимоги до рівня розвитку 
різних характеристик та властивостей суб’єкта 
праці, які визначають високу ефективність профе-
сійної діяльності: здібності, професійно важливі 
якості, рефлексія, творчий та інноваційний потен-
ціал, мотивація досягнення, які перебувають в 
діалектичній єдності та мають тісні функціональні 

зв’язки; 3) підсистему нормативності діяльності та 
поведінки; 4) підсистему формування продуктив-
ної «Я-концепції». 

Концепція А. Деркача справедливо зайняла 
міцну позицію серед теорій розвитку професіо-
нала. Найбільшою ізюминкою цієї теорії є введене 
науковцем оригінально-віртуозне поняття «ста-
новлення особистості людини праці». У такому 
формулюванні прихований великий сенс, де праці 
відводиться надважливе значенні в житті людини 
та разом з тим зовсім не зменшується роль самої 
людини у цьому тандемі.  

Серед сучасних ґрунтовних досліджень зупи-
нимося на розробках Л. Мітіної, яка розглядає 
професійне становлення в рамках системного 
особистісно-розвиваючого підходу, ідеї про 
внутрішню детермінацію та єдність особистісного і 
професійного розвитку як взаємодоповнюючих та 
взаємополагаючих процесів, які поперемінно один 
для одного виступають то засобом, то результа-
том розвитку на різних етапах онтогенезу. Авторка 
переконана, що професійний розвиток невід’єм-
ний від особистісного, оскільки в їх основі лежить 
принцип саморозвитку, який детермінує здібність 
особистості до творчої самореалізації у професії.

Підхід Л. Мітіної заслуговує увагу з позиції свої 
легкості та зрозумілості, однак виникають сумніви 
щодо ототожнення професійного становлення з 
пристосуванням до вимог професійного середо-
вища та появою внутрішніх протиріч у людини, 
які в подальшому будуть провокувати появу вну-
трішньособистісних конфліктів та кризових станів. 
Тут становлення набуває рис не процесу, а бага-
торазових переломних моментів на професійному 
шляху людини. Разом з тим, професійний розви-
ток зводиться до творчої самореалізації особи-
стості. Та хіба доцільно говорити лише про творчу 
самореалізацію, позаяк самореалізація в цілому 
є здатністю особистості до реалізації свого люд-
ського потенціалу, власних можливостей, що не 
завжди еквівалентно лише творчим.

У своїй одноіменній теорії професіоналізму 
С. Дружилов вказує, що взаємодія людини зі 
світом реалізується в її активності, важливою 
формою якої є професійна діяльність. Саме 
професіоналізм як системна властивість люди-
ни-професіонала призначений для «обслугову-
вання» професійної діяльності. Відтак, професі-
оналізація розглядається як процес та результат 
входження людини у професію, оволодіння кон-
кретним видом діяльності, що супроводжується 
зміною людини, формуванням індивідуальності 
і, як наслідок, набуттям та розвитком необхідних 
професійних якостей.

Відмінною рисою теорії С. Дружилова є те, 
що професіоналізм автором розглядається не в 
якості набору ознак, а як психологічний синдром. 
Професіоналізм – це стиль життя. Саме в цій тезі, 
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на нашу думку, і полягає слабке місце цієї теорії. 
Виходить, що про професіоналізм особистості 
доцільно говорити лише в ситуації довгостроко-
вого виконання професійної діяльності, тобто чим 
довше людина займається однією діяльністю, тим 
краще вона її виконує. Однак, тут слід згадати 
про професійну деформацію як наслідок бага-
торічного виконання одноманітних професійних 
обов’язків в рамках однієї професійної діяльності.

Важливо згадати розробки Ю. Поваренкова, 
який аналізує професійне становлення та реалі-
зацію особистості з позицій структурно-рівне-
вого підходу, де циклічність виступає базовою 
закономірністю. Науковець виділяє моноцикліч-
ний і поліциклічний підходи до розгляду про-
фесійного становлення, які не суперечать, а 
доповнюють один одного. У першому випадку 
професійне становлення складається з одного 
професійного циклу, в другому – з декількох. 
При цьому професійний цикл є різновидом жит-
тєвого циклу, який підпорядковується загальним 
закономірностям його розгортання та реаліза-
ції. Автор виокремлює рівні аналізу професій-
ного становлення особистості. Ці рівні певним 
чином перетинаються між собою, разом з тим 
вони не вичерпують один одного, оскільки кожен 
рівень володіє своєю специфікою. Перший (про-
відний) рівень розглядає професіоналізацію з 
позицій механізмів соціалізації та індивідуаліза-
ції. Наступні рівні аналізу немов би уточнюють 
перший з точки зору конкретних механізмів ста-
новлення професіонала, другий рівень аналізує 
професіоналізацію як елемент життєвого шляху 
особистості, третій – розглядає професіоналіза-
цію з позиції механізмів розвитку та научіння, чет-
вертий – як форму активності особистості. 

Незважаючи на масштабність здійсненого тео-
ретико-методологічного аналізу та виділення пси-
хології професійного становлення особистості в 
окрему галузь психологічної науки Ю. Поваренков 
ототожнює професіоналізацію з професійним ста-
новленням та професійним розвитком особисто-
сті, що в свою чергу досить пригнічує всю палітру 
проведеної ним роботи.

Серед українських ґрунтовних досліджень 
доцільно згадати концепцію психофізіологіч-
ного забезпечення професійного становлення 
М. Кокуна, в якій центральною категорією висту-
пає професійне самоздійснення як одна із най-
важливіших складових, а для більшості людей як 
основна форма особистісного самоздійснення, 
бо нині неабиякої актуальності набуває здат-
ність фахівця бути суб’єктом свого професійного 
розвитку та самостійно знаходити вирішення 
соціально та професійно значущих проблем в 
умовах мінливої дійсності. Автор тлумачить про-
фесійне становлення особистості через категорії 
можливості та дійсності і вказує, що саме про-

фесійне самоздійснення, яке характеризується 
високим рівнем розкриття особистісного потенці-
алу фахівця в обраній професії, розвитком його 
здібностей, взаємопоєднанням із професією, 
повсякчасною затребуваністю його професійної 
кваліфікації, широким використанням його про-
фесійного досвіду та здобутків іншими фахівцями 
є насправді метою, перспективою, процесом, 
потребою та результатом.

Цінність концептуальних розробок М. Кокуна 
досить важко виміряти, зважаючи на масштаб-
ність здійсненого дослідження. Однак, на нашу 
думку, найбільшої уваги заслуговують блоки 
психофізіологічного забезпечення становлення 
фахівця у професіях типу «людина-людина», а 
саме: проблемно-вихідний; розроблювальний; 
теоретично-засадничий; емпірично-засадничий; 
практично-реалізаційний; зворотного зв’язку та 
удосконалення, що і лягло в основу нашої концеп-
ції професійного та особистісного становлення 
керівників ОіПМВСУ. 

Таким чином, існує немало концепцій, що 
стосуються професійного та особистісного ста-
новлення, однак, по-перше, вони не становлять 
єдиної системи поглядів; по-друге, на стільки тор-
каються різних аспектів проблеми, що не можуть 
бути в повній мірі використані для виокремлення 
суто специфічних особливостей становлення; 
по-третє, найчастіше в основу поглядів покладене 
виокремлення розвитку як висхідного, основопо-
ложного поняття або ототожнення становлення 
із розвитком; по-четверте, розгляд становлення 
найчастіше завершується періодами навчання та 
входженнями у професію. Беззаперечно виникає 
необхідність подальшого дослідження професій-
ного періоду життя особистості, оскільки станов-
лення є безперервним процесом удосконалення 
себе у професії [11].

Проведений нами теоретико-методологічний 
аналіз концепцій дав можливість тлумачити про-
фесійне та особистісне становлення керівників 
ОіПМВСУ, як систему діяльнісно-особистісного 
переходу на шляху до управлінсько-професій-
ного акме. Причому професійне та особистісне 
становлення є системою діалектичної єдності 
діяльності та особистості в процесі їхнього пое-
тапного кристалізованого переходу в професійну 
управлінську діяльність та особистість професі-
онала управлінця на шляху до акме. Акме є кін-
цевою точкою переходу професійної діяльності 
в професійну управлінську діяльність із паралель-
ною трансформацією особистості співробітника 
в  керівника ОіПМВСУ.

В основі системи професійного та особистіс-
ного становлення керівників ОіПМВСУ лежать 
дві базові категорії: діяльність та особистість, 
які конкретизуються в блоках – професійне ста-
новлення та особистісне становлення. Кожен 
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блок формується за допомогою компонентів: 
активність, поведінка, праця, спілкування – про-
фесійне становлення; спрямованість, здібності, 
характер, рефлексія – особистісне становлення. 
представлення сутнісних особливостей, в яких і 
вбачаємо перспективи подальших досліджень. 

Висновки. Розкрито концептуальні засади 
теорії професійної зрілості Д. Сьюпера, типоло-
гічної теорії Дж. Холланда, моделююче-прогре-
сивного підходу Е. Зеєра, суб’єктно-діяльнісної 
концепції Є. Клімова, кризово-долаючої концепції 
Т. Кудрявцева, акмеологічної концепції розвитку 
професіонала А. Деркача, системного особистіс-
но-розвиваючого підходу Л. Мітіної, теорії профе-
сіоналізму С. Дружилова, структурно-рівневого 
підходу Ю. Поваренкова, концепції психофізіоло-
гічного забезпечення професійного становлення 
М. Кокуна. Проведений аналіз дав можливість 
представити авторське розуміння професійного та 
особистісного становлення керівників ОіПМВСУ 
як системи діяльнісно-особистісного переходу на 
шляху до управлінсько-професійного акме.
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Бойко-Бузыль Ю. Ю. Теоретический анализ концепций профессионального и личностного 
становления 

Изучено состояние научной разработанности проблемы профессионального и личностного ста-
новления в психолого-педагогической литературе. Осуществлен теоретический анализ класси-
ческих концепций профессионального и личностного становления и определены их специфические 
особенности. Представлено собственное понимание профессионального и личностного становле-
ния руководителей органов и подразделений Министерства внутренних дел как системы деятель-
но-личностного перехода на пути к управленческо-профессиональному акме.

Ключевые слова: становление, руководитель органов и подразделений Министерства внутрен-
них дел, профессиональное становление, личностное становление, концепции профессионального 
и личностного становления.

Boiko-Buzyl Yu. Yu. Theoretical analysis of the concepts of professional and personal development
The state of scientific development of the problem of professional and personal development in psycholog-

ical and pedagogical literature was studied. The theoretical analysis of classical concepts of professional and 
personal formation was carried out and their specific features were defined. The authors present their own 
understanding of professional and personal development of heads of bodies and departments of the Ministry 
of Internal Affairs as a system of activity and personal transition on the way to management and professional 
action. 

Key words: formation, head of bodies and divisions of the Ministry of Internal Affairs, professional forma-
tion, personal formation, concepts of professional and personal formation.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ  
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НА ЕТАПІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Стаття містить теоретичний аналіз досліджень загальних характеристик спілкування та 

комунікативної компетенції. Розглядається процес комунікації та його складники, стратегії та види 
спілкування, а також окремо розглянуто спілкування у професійній діяльності працівників поліції.  
У статті визначена ефективність соціально-психологічного тренінгу щодо зміни рівня комунікатив-
ної компетенції особистості правоохоронця.

Ключові слова: спілкування, комунікативна компетентність, тренінг, поліцейський.

Постановка проблеми. Службова діяль-
ність працівника поліції пов’язана з необхідні-
стю в обміні інформацією для координації своїх 
дій, дій підлеглих та дій пересічних громадян, 
спрямованих на виконання службових обов’яз-
ків. Центральне місце в діяльності поліцейського 
займає робота з людьми. Успішність діяльності 
правоохоронця залежить від багатьох чинників, 
одним з найголовніших – є вміння грамотно та 
професійно спілкуватися з оточуючими. За специ-
фікою виконання службових завдань працівники 
поліції повинні вміти винятково у рамках закону 
максимально ефективно впливати на правопо-
рушників, припиняти та попереджати злочини. 

Працівник поліції має справу з важким в соці-
альному відношенні контингентом, для якого 
характерна некерованість, агресивність, прихо-
ваний характер злочинної діяльності. При цьому 
працівник поліції повинен викликати у громадян 
почуття довіри, прихильність, вміти швидко вста-
новлювати контакт з новими людьми, відстоювати 
свою точку зору та вміти переконувати людей. 
Враховуючи вищевикладене, тема, яка розгляда-
ється в статті, є актуальною, оскільки якісне вико-
нання службових обов’язків неможливе без вда-
лої комунікативної компетенції працівників поліції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Розвитку комунікативної компетенції приділяли 
увагу такі видатні вчені, як Г. Васильєв, Ю Жуков, 
В. Захаров, Н. Казарінова, Я. Коломінський, 
О. Корнєва, В. Куніцина, О. Леонтьєв, 
Л. Петровська, К. Платонов, Є. Руденський. 
Спілкування вони розглядають як здатність вста-
новлювати і підтримувати контакти з іншими 
людьми, що ґрунтуються на певній сукупності 
знань, умінь та навичок. Вивченню професійного 
спілкування поліцейських займались О. Бандурка, 
В. Венедіктов, М. Іншин, В. Соболєв. У своїх робо-
тах вони розкривають особливості спілкування з 
населенням під час вирішення службових завдань, 
спілкування з потерпілими, правопорушниками, 

свідками. Також цікавим для розгляду науковців 
є спілкування з неповнолітніми, які стали жертвою 
або свідками злочину.

Мета статті – дослідження особливостей про-
фесійного спілкування працівників поліції.

Виклад основного матеріалу. Діяльність 
працівників поліції базується на професійному 
спілкуванні. В процесі спілкування виявляється 
сутність людини, досягається взаєморозуміння, 
партнерські відносини під час виконання постав-
лених завдань. Ефективні навички спілкування 
дозволяють прогнозувати поведінку іншої людини 
в певних обставинах, що може бути корисним для 
працівників поліції під час виконання особливо 
важливих завдань.

Спілкування – одна з форм взаємодії людей. 
Процес обміну повідомленнями між людьми є 
невіддільною частиною їхнього соціального буття 
і засобом формування та функціонування їхньої 
свідомості, індивідуального та суспільного. За 
допомогою професійного спілкування відбува-
ється взаємодія людей у ході спільної діяльності, 
передача досвіду.

Спілкуючись з населенням, поліцейські вико-
нують службові завдання, від їхнього уміння спіл-
куватися з людьми, встановлювати психологічний 
контакт залежить виконання поставлених завдань 
та ефективність їхньої службової діяльності. 
Комунікативні навички поліцейського є найбільш 
важливими елементами в структурі професійної 
майстерності працівників поліції [5].

Вивченням професійного спілкування полі-
цейських присвячені праці багатьох вітчизняних 
вчених. В. Білоліпецький вважав, що правоохо-
ронна діяльність – це професія у сфері соціаль-
ного управління: насамперед це духовний вид 
діяльності, а саме такий вид людської праці, де 
немає акценту на матеріальних цінностях; соці-
альне управління – це діяльність, яка відображає 
суб’єкт – суб’єктивні відносини, в яких провідну 
роль відіграє людський фактор багатогранних 
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зав’язків як у самій соціальній структурі управ-
ління, так і поза нею; соціальне управління являє 
собою визначену цінність соціального порядку, від 
якої залежить ефективність і оптимальність соці-
ального розвитку, прогрес у всіх галузях, а також 
у всій соціальній системі. Працівники поліції вико-
нують управлінські та правоохоронні функції та 
мають правовий статус, як представники держав-
ного органу за дорученням держави здійснюють 
дії правоохоронного характеру. Професійна діяль-
ність працівників поліції базується на правових 
відносинах не тільки в середині органу чи підроз-
ділу, а і з громадянами, державними та недержав-
ними організаціями [6].

Першочерговим завданням правоохоронців 
є вміння ефективно спілкуватися та отримувати 
необхідну інформацію правомірним шляхом. 
Поліцейські зобов’язані виконувати покладені 
на них обов’язки без застосування насильства і 
фізичної сили, і саме навички та вміння ефектив-
ного спілкування є запорукою вдалого виконання 
службових завдань.

Л. Мороз називає типовими комунікативними 
завданнями поліцейських наступне: отримання 
достовірної інформації під час спілкування з осо-
бами, які стали свідками або потерпілими, свідомо 
чи несвідомо перекручують інформацію або при-
ховують (підозрювані, свідки); адекватна та зрозу-
міла передача інформації громадянам, колегам, 
керівництву; управління поведінкою інших учас-
ників взаємодії, за допомогою використання різ-
них методів правомірного психологічного впливу 
[4, c. 51].

Працівники поліції повинні мати певні комуні-
кативні навички, а саме: вміння швидко встанов-
лювати психологічний контакт з незнайомими 
людьми, слухати інших людей, вміти застосо-
вувати методи психологічного впливу на людей  
під час здійснення оперативно-службової діяль-
ності, вміти долати психологічні бар’єри у спіл-
куванні [5].

Комунікативна компетентність правоохоронця 
передусім розкривається у ставленні до людей, 
до самого себе, до обраної професії, в умінні кон-
тролювати та регулювати свою поведінку, профе-
сійно аргументувати свою точку зору [3, с. 493]. 

У повсякденній діяльності поліцейські сти-
каються з різними ситуаціями психологічної 
боротьби, конфліктної взаємодії різного рівня, 
проблемного спілкування. Високий рівень кому-
нікативної та професійної компетентності пра-
цівників поліції дозволяє швидко орієнтуватися 
у різноманітних ситуаціях. Для правоохоронця 
комунікативна компетентність – це спроможність 
встановлювати і підтримувати контакти з іншими 
людьми (вміння розширювати або звужувати коло 
спілкування), розуміти партнера по спілкуванню, 
прогнозувати наслідки різноманітних ситуацій. 

Професійно комунікативна компетентність скла-
дає психологічне утворення, що формується 
на базі комунікативного потенціалу особистості в 
умовах конкретної фахової діяльності, яке можна 
уявити у вигляді системи значущих для праців-
ника відносин, умінь та навичок.

Важливим складником професійного спілку-
вання працівника поліції є його комунікативна 
культура. Комунікативній культурі особистості при-
діляли увагу такі вчені, як В. Біблер, О. Мудрик, 
В. Рижов, Т. Якушева.

К. Гріц, Е. Тейлор, Д. Шнайдер визначають куль-
туру спілкування як програму, яка не успадкову-
ється, не передається від покоління до покоління, 
вона є своєрідною програмою людської поведінки, 
набуває сили завдяки вихованню, освіті, через 
знання, літературу, мистецтво.

Ефективне спілкування працівників полі-
ції відбувається завдяки поєднанню зовніш-
ньої та внутрішньої культури. Внутрішня куль-
тура – це духовне багатство особистості, її знання 
та почуття, світогляд та ідеали, принципи та ціле-
спрямованість. Тоді як зовнішня культура це сту-
пінь її реалізації у службовій діяльності та повсяк-
денних взаєминах. Також важливими є зовнішній 
вигляд, вміння та навички, культура спілкування. 

Вдала комунікація поліцейського залежить від 
вміння застосовувати специфіку професійного 
спілкування, яке має низку важливих особливос-
тей: 

1) неухильне дотримання законності: право-
охоронці в процесі встановлення контактів з гро-
мадянами можуть діяти тільки в рамках своїх 
повноважень, у встановленому законом порядку.

2) поліцейська діяльність нерідко пов’язана 
з використанням примусових заходів та обме-
женням прав людини. Під час виконання службо-
вих завдань спілкування може мати конфліктний 
характер з підвищеною стресовою напругою, де 
переважають негативні емоції. Тому правоохоро-
нець повинен бути стресостійким, вміти вирішу-
вати завдання в конфліктних ситуаціях.

3) незважаючи на приховане, іноді навіть агре-
сивне протистояння, поліцейський повинен про-
довжувати спілкування та виконувати власні пов-
новаження. 

Наступним є специфіка професійного спілку-
вання поліцейських, яке має низку важливих осо-
бливостей: 

 – насамперед це неухильне дотримання закон-
ності: під час встановлення контакту з громадя-
нами поліцейські повинні діяти тільки в рамках 
своїх повноважень, згідно з чинним законодав-
ством.

 – часто діяльність поліцейського пов’язана 
з використанням примусових заходів та обме-
женням прав особистості, під час таких дій спіл-
кування має конфліктний характер та при цьому 
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переважають негативні емоції. В цьому випадку 
дуже важлива стресостійкість поліцейського, 
вміння вирішувати комунікативні завдання в кон-
фліктних та стресових ситуаціях.

 – бувають випадки, коли працівники поліції від-
чувають приховану або відкриту протидію, агре-
сію, яка йде з боку громадян, при цьому поліцей-
ський не має права відмовитись від спілкування і 
повинен продовжувати виконувати свої посадові 
обов’язки.

 – перебуваючи на службі, спілкування полі-
цейського та громадян відбувається, коли здійс-
нений злочин (злочин який готується), за певного 
правопорушення, за асоціальної поведінки тощо. 
Така специфічність у спілкуванні призводить  
до підвищеної напруги та домінування негатив-
них емоцій.

 – однією з основних сторін у спілкуванні полі-
цейського з громадянами є повна формалізація 
таких відносин (статути, інструкції, накази, кримі-
нально-процесуальний кодекс тощо), формаліза-
ція поділяється на жорстку та гнучку [7]. 

Кожного дня працівники поліції стикаються 
з  великою кількістю людей, з якими їм доводиться 
спілкуватись. Від того, наскільки вдало поліцей-
ський увійде з ними у контакт, як швидко та ефек-
тивно це відбувається, буде залежати його резуль-
тат його подальшої службової діяльності.

Одним з важливих моментів у спілкуванні полі-
цейського з громадянами є те, що він повинен не 
тільки вміти професійно спілкуватися, а й здійсню-
вати психологічний вплив на опонентів: схиляти їх 
до своєї точки зору, переконувати. стимулювати 
позитивні прояви в їх поведінці примушувати 
давати правдиву інформацію тощо [8].

Одним з видів розвитку комунікативної ком-
петенції є соціально-психологічний тренінг для 
працівників поліції. Через тренінгові технології 
працівники поліції вчаться моделювати ситуацію, 
розвивають необхідні вміння та навички, що спри-
яють формуванню та розвитку комунікативної 
компетенції правоохоронців.

Сформована комунікативна компетентність 
визначається наявністю ресурсів компенсації та 
нейтралізацією негативних дій [1, с. 6]. До кому-
нікативних технік відносять техніки опанування 
темпу мови, інтонації, паузи, навички недиректив-
ного та активного слухання. 

Формування комунікативної компетенції полі-
цейського розглядають в процесі соціалізації і 
виховання та за допомогою спеціально організо-
ваного соціально-психологічного тренінгу. Тренінг 
комунікативної компетенції полягає у виробленні 
соціально-психологічних умінь, пов’язаних з ово-
лодінням процесу взаємозв’язку, взаєморозумін-
ням тощо. 

Навчання працівників поліції, яке відбувається 
у тренінгових групах, наштовхує на змінення жит-

тєвої позиції, установок, сприяє розвитку самосві-
домості, підвищенню комунікативної компетенції. 
Для вдалого тренінгу комунікативних вмінь вико-
ристовують групові дискусії, рольові ігри та інше. 
Розглянемо їх більш детально: 

 – групова дискусія – це базовий метод для 
засвоєння навичок спілкування – діалог. Він доз-
воляє донести свою позицію та зрозуміти іншу, 
в процесі обміну інформацією можливо розгля-
нути проблему з різних сторін. Цей метод дозво-
ляє учасникам імпровізувати, діяти за рамками 
передбачуваного і обрати певну поведінку. 

 – метод рольової гри допомагає учасни-
кам долати інтерпретаційні обмеження (можуть 
з’явитися завдяки теоретичним знанням та сте-
реотипізованій поведінці). Цей метод дозволяє 
засвоїти навички соціальних ролей а також й 
професійних.

Варто зазначити, що до тренінгу комунікативної 
компетенції тренери інколи додають певні вправи, 
метою яких є зняття м’язових затискань, форму-
вання м’язової свободи під час спілкування, роз-
виток навичок довільної уваги, спостережливості, 
невербального спілкування тощо. 

М. Рогінський вважає головною особисті-
стю соціально-психологічного тренінгу те, що в 
результаті навчання учасник здобуває не тільки 
теоретичне знання, а й новий практичний особи-
стий досвід. Це досягається завдяки тому, що тре-
нінг сприймається суб’єктивно, надає суб’єктивні 
уявлення про себе й свою компетентність у спіл-
куванні [2]. 

Ю. Ємельянов визначив соціально-психоло-
гічний тренінг як активне соціально-психологічне 
навчання, яке характеризує обов’язкову взаємо-
дію учасників. Учасники тренінгової групи разом із 
тренером досліджують ті явища, які є суб’єктивно 
важливим для них.

За допомогою соціально-психологічного тре-
нінгу формування комунікативної компетенції 
полегшує її вдосконалення. Важливим моментом 
у формуванні комунікативних умінь є програвання 
у власних думках своєї поведінки та власних дій в 
певних ситуаціях. 

Одним з сучасних технологій розвитку комуні-
кативної компетенції дорослої особистості є тре-
нінгові технології, під час застосування яких відбу-
вається саморозвиток та самовдосконалення на 
основі власних дій.

Метою соціально-психологічного тренінгу 
комунікативної компетенції є – навчитися бути 
компетентним під час спілкування, досягати влас-
ної мети, переконувати, не допускати маніпулю-
вання щодо себе.

Підхід до проблеми розвитку та удосконалю-
вання комунікативної компетенції поліцейських 
полягає в тому, що вона розглядається під час 
навчання у вищому навчальному закладі зі спе-
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цифічними умовами навчання як саморозвиток та 
самовдосконалення, тоді як діагностика повинна 
стати самодіагностикою та самоаналізом. 
Найбільш ефективним в напряму формування 
комунікативної компетенції є соціально-психо-
логічний тренінг, що є уявним програмуванням 
особистої поведінки в різних службових ситуа-
ціях, які здійснюються за допомогою тренінгових 
прийомів.

Наведені вище прийоми, методи та форми 
сприяють формуванню професійно-психологіч-
них навичок фахівця-правоохоронця у напряму 
комунікативної компетенції. Формуються та роз-
виваються навички міжособистісної взаємодії 
у поліцейських, сприйняття ситуацій спілкування 
та партнерів по спілкуванню, розвиток навичок 
самодопомоги в ситуаціях емоційної напруги. 

Висновки. Таким чином, можемо зазначити, 
що комунікативна компетентність є невіддільним 
складником сучасного правоохоронця. У про-
цесі навчання курсантів у вищому навчальному 
закладі зі специфічними умовами навчання 
необхідно формувати та розвивати комунікативні 
вміння та підвищувати рівень комунікативної 
компетенції. 
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ников полиции. В статье определена эффективность социально-психологического тренинга в 
отношении изменения уровня коммуникативной компетенции личности правоохранителя.
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communication and communicative competence. The process of communication, its components, strategies 
and types of communication have been studied; the author has separately considered communication within 
professional activity of police officers. The author of the article has defined the efficiency of social and psy-
chological trainings in regard to the change in the level of communicative competence of a law enforcement 
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ВНУТРІШНІ СУПЕРЕЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ  
В ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
У статті зроблено спробу дослідження впливу внутрішніх суперечностей особистості на профе-

сійний розвиток студентської молоді.
Цікавим є дослідження якостей, які специфічно притаманні майбутнім психологам. У зв’язку з цим 

зростає роль та значення особистої психокорекції, спрямованої на формування і розвиток вказаних 
якостей. Особливий інтерес представляє категорія внутрішнього конфлікту, оскільки внутрішні 
суперечності особистості тісно пов’язані із комунікативними здібностями, що є основою професій-
них здібностей майбутніх спеціалістів-психологів.

Ключові слова: особистість, концепції особистості, професіоналізм,  професійно значимі якості, 
студентський вік, внутрішні суперечності, комунікативні здібності, особистісна психокорекція.

Постановка проблеми. Фахова підготовка 
студентів-майбутніх психологів передбачає 
фокусування на психологічних особливостях 
та специфічних проблемах студентського віку. 
Внутрішньо-особистісні суперечності часто стають 
на перешкоді формуванню професійних навичок у 
студентів, тому заслуговують на особливу увагу та 
мають бути предметом дослідження сучасної віко-
вої та педагогічної психології. Врахування озна-
чених суперечностей є обов’язковим у процесі 
професійної підготовки і передбачає психологічну 
корекцію з метою нівелювання особистісної про-
блематики, в основі якої лежать внутрішні кон-
флікти особистості.

Аналіз наукових досліджень. Професійний 
розвиток студентів знаходиться в фокусі уваги 
представників вітчизняної та зарубіжної психоло-
гії (Б.Г. Ананьєв, О.Г. Асмолов [1], О.І. Божович, 
Л.С. Виготський [2], О.Ф. Лазурський, О.М. Леонтьєв 
[3], В.М. М’ясищев, С.Л. Рубінштейн, Д.Б. Ельконін 
[4], Т.С. Яценко [5] та інші. 

Метою статті є виявити вплив внутрішніх 
суперечностей особистості на процес форму-
вання професійно-значущих якостей майбутнього 
психолога та з’ясувати роль особистісної психоко-
рекції у формуванні професійної самосвідомості 
студентів. 

Виклад основного матеріалу. Термін «про-
фесіоналізм» у наукових студіях тлумачиться як 
здатність самостійно, відповідально й творчо про-
ектувати і здійснювати свою діяльність. Вивчаючи 
питання становлення професіоналізму в галузі 
психології, вчені зазначають, що професійними 

можна вважати такі навички, які забезпечують мак-
симально можливу відповідність між намірами, 
цілями дій і самими діями [6; 7]. Така теза спів-
звучна з нашим розумінням професіоналізму спе-
ціаліста-психолога, який має певні переконання, 
що передбачають емотивну зацікавленість у пси-
хології та набуття тотожності із собою, з орієнта-
цією на професійну діяльність саме у цій галузі. 

Згадуючи професійну підготовку майбутніх 
психологів, доцільним буде розглянути психоло-
гічні особливості студентського віку. Студентський 
вік (17 – 25 років) включає пізній дитячий, юнаць-
кий і частину дорослого періоду в розвитку й ста-
новленні людини. Студент (з лат. – той, хто навча-
ється, оволодіває знаннями, старанно працює) на 
думку більшості  дослідників як особистість, що 
перебуває на конкретній стадії розвитку, характе-
ризується наступними вимірами: психологічним 
(характер, темперамент, воля, здібності) та біо-
логічним (фізичні дані, тип вищої нервової діяль-
ності, безумовні рефлекси, інстинкти). Ці чинники 
детерміновані спадковістю і вродженими задат-
ками, а також соціальним середовищем (націо-
нальність, місце в соціумі тощо).

Дослідники констатують, що в залежності від 
особливостей розвитку особистості в студент-
ському віці залежить якість її професійної під-
готовки і, як наслідок, подальшої професійної 
діяльності, що, у свою чергу, може суттєво впли-
нути й на життя суспільства в цілому. У працях 
Л.М. Грановської, О.В. Скрипченко, Л.В. Долинської, 
З.В. Огороднійчук [8] доведено, що студентство 
як особлива соціально-психологічна група виріз-
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няється інтенсивним психічним та особистісним 
розвитком, що тісно пов’язаний зі становленням 
професійних якостей. На виключній важливості 
особистісної складової у комплексі професійних 
характеристик спеціаліста наголошують у своїх 
працях С.Д. Максименко, В.Г. Панок, Л.І. Уманець, 
Т.М. Титаренко, Н.В. Чепелєва та інші [8; 9].

Вивчення соціально-психологічних особли-
востей студентства потрапляло в коло наукових 
інтересів ленінградської психологічної школи  
у 60-ті роки ХХ століття (Б.Г. Ананьєв, Р.М. Гра- 
новська, Є.І. Степанова, В.Т. Лісовський) у рамках 
дослідження інтелектуального, особистісного і 
соціального формування особистості. Згідно опи-
саних у науковій літературі даних студентський вік 
є періодом інтенсивної соціалізації, характеризу-
ється розвитком вищих психічних функцій, інте-
лектуальних здібностей та особистісних якостей. 

На погляд Б.Г. Ананьєва, студентство як вікова 
група є перехідною ланкою від дозрівання до зрі-
лості. Як соціальна категорія студентство харак-
теризується професійною спрямованістю і став-
ленням до майбутньої професії. М.І. Дяченко і 
Л.А. Кандибович досліджують професійну готов-
ність студента, яка є істотною детермінантою 
успішної роботи після закінчення ВНЗ, швидкої 
адаптації до нових умов, пов’язаних із роботою 
в отриманій спеціальності, і подальшого вдоско-
налення професійних якостей.

Численні дослідження вирізняють чинники, що 
впливають на інтелектуальний розвиток людини, 
зокрема, навчання, що обумовлює розвиток пізна-
вальної діяльності. Так, студенти володіють більш 
високим рівнем розвитку інтелекту через збіль-
шення працездатності пам’яті, уваги та мислення, 
а розумовий потенціал як готовність до навчання 
значною мірою визначається рівнем освіти. 

Вітчизняні на зарубіжні науковці (Б.Г. Ананьєв, 
О.Л. Гройсман, Г.С. Костюк [10], Л.Д. Столяренко, 
В.Г. Чайка та інші) акцентують увагу на пробле-
мах юнацького віку, наголошуючи на важливості 
внутрішніх суперечностей студентства, питанні 
адаптації, психофізичних та емоційних негараз-
дах, що часто відбиваються на успішності сту-
дентів і можуть загрожувати падінням інтересу 
до навчання, зниженням рівня домагань, погір-
шенням самооцінки, особистісних якостей, і, як 
наслідок, зміною діяльності, поведінки та взає-
мин з оточуючими. 

Аналіз літератури з проблеми засвідчує, що 
особистісний розвиток студентів викликає актив-
ний інтерес у тих, хто вивчає проблеми психології. 
Проте у більшості досліджень з’ясовуються лише 
окремо взяті аспекти: емпатія, емоційні особли-
вості, ціннісні орієнтації, рефлексія, психічні стани 
і психофізіологічні проблеми, мотиви, питання 
професійного самовизначення, а також деякі 
аспекти, пов’язані з окремими видами діяльності 

чи етапами життя студентів: адаптація першо-
курсників, спілкування між студентами, взаємодія 
з викладачами, стреси в студентському віці тощо. 

Вартими уваги представляються дослідження 
якостей, що є специфічно притаманними майбут-
нім психологам: самооцінки, тривожності, став-
лення до власного «Я», мотивації досягнень, 
здатності до психологічної близькості з іншою 
людиною, вольової регуляції, почуття професійної 
відповідальності, потреби у спілкуванні.

Загалом, позиції різних дослідників є досить 
близькими у визнанні того, що основні проблеми 
студентського віку носять комплексний харак-
тер і мають тісну взаємозалежність. Підготовка 
сучасного фахівця повинна бути індивідуальною, 
у зв’язку з чим значно зростає роль і значення 
особистісної психокорекції майбутніх психологів. 

Повернемось до проблеми професійної підго-
товки студентів-майбутніх психологів. На думку 
дослідників, необхідними передумовами профе-
сійної роботи в галузі психології є психологічна 
готовність майбутнього психолога до конструктив-
ного діалогу і партнерства у створенні професійних 
взаємин (Н.І. Пов’якель); уміння налагоджувати 
професійні стосунки, встановлювати конструк-
тивні контакти із людьми; формування професій-
ної самосвідомості психолога та його особистісної 
зрілості (Н.О. Кучеровська). Важливого значення 
в особистісно-професійному становленні пси-
холога при цьому набуває внутрішня моральна 
організація особистості, яка передбачає усунення 
суперечності між «Я» – реальним та «Я» – ідеаль-
ним у процесі самовдосконалення.

Серед обов’язкових умов успішної професій-
ної діяльності психолога дослідники А.А. Осіпова, 
Н.І. Пов’якель [11] визначають наявність психоло-
гічної культури, що містить такі структурні компо-
ненти: культуру спілкування, емоційну культуру та 
здатність до професійної рефлексії.

На наступних професійно-значущих якостях 
наголошує Г.С. Абрамова: умінні гнучко реагувати 
на різноманітні ситуації; професійній ерудиції; 
здатності використовувати в роботі основні пси-
хологічні концепції; різноплановості мислення; 
умінні дотримуватись конфіденційності; здібності 
до рефлексії змісту власної професійної діяльно-
сті; відкритості до нових знань та сприйманні аль-
тернативних поглядів; прагненні до системного 
підходу у роботі. 

Л.Г. Терлецька вказує на такі професійно-зна-
чущі особистісні якості психолога: професій-
но-психологічна рефлексія та саморефлексія, 
широкий діапазон репертуару професійних ролей, 
адекватність образу «Я» та оптимальність психіч-
ного стану. 

Н.В. Чепелєва висвітлює модель особисто-
сті психолога, яка, зокрема, включає: позитивну 
мотивацію до майбутньої професії та професійне 
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цілеутворення; наявність особистісної професій-
ної рефлексії, формування творчої особистості 
професіонала-психолога, розвинений практич-
ний інтелект, соціально-когнітивні й комунікативні 
вміння. Базовою умовою підготовки психолога 
дослідниця вважає професійну ідентифікацію, 
розвиток якої здійснюється шляхом усвідомлення 
та подолання внутрішніх конфліктів, що виника-
ють у процесі навчання.

Серед важливих характеристик професіона-
ла-психолога О.Ф. Бондаренко відзначає наяв-
ність особистісної та професійної ідентичності. 
Суперечність між особистісним і професійним 
самоусвідомленням призводить до порушень осо-
бистісної та професійної ідентичності психолога.

Більшість науковців як важливу рису професій-
ної діяльності психолога трактують комунікативну 
здатність, що складається з когнітивного, емоцій-
ного та поведінкового компонентів. Когнітивний 
компонент передбачає професійну компетент-
ність, здатність до рефлексії, децентрацію мис-
лення; емоційний компонент із високою сензитив-
ністю і тактовністю, емпатійне ставлення до іншої 
людини, відвертість у прояві власних почуттів; 
поведінковий компонент характеризується здатні-
стю до саморегулювання та коригування власних 
дій, упевненістю, відповідальністю. 

Основним компонентом комунікативної здіб-
ності та якостей психотерапевта вважають емпа-
тійне розуміння, співпереживання, на необхід-
ність формування якого вказували зарубіжні 
дослідники психоаналітичного та гуманістичного 
напрямків А. Менегетті, Я.Л. Морено, Ф. Перлз, 
К. Роджерс, К.Г. Юнг [12], а також сучасні росій-
ські та українські дослідники О.Ф. Бондаренко, 
Л.О. Петровська, Т.С. Яценко [5] та інші.

Особливий інтерес для нас представляють 
внутрішні суперечності особистості, які мають 
істотний вплив на її розвиток та функціонування. 
Взаємозв’язок зовнішнього і внутрішнього наяв-
ний у всіх формах розвитку людини, у тому числі 
й молодої. У фізичному розвитку він виявляється 
у процесах асиміляції (лат. assimilatio – уподіб-
нення) та дисиміляції (лат. dissimilatio – несхожий), 
збудження і гальмування, в порушенні й віднов-
ленні рівноваги між організмом і середовищем. 
Стан рівноваги людини є тимчасовим, процес її 
урівноважування постійний. Внутрішні суперечно-
сті, що виникають у житті людини, спонукають її 
до активності, спрямованої на їх подолання. Одні 
суперечності долаються, натомість виникають 
нові, що спонукають до дій і до вдосконалення 
діяльності. Людина розвивається як система, яка 
сама себе вдосконалює [13]. Сукупність різноманіт-
них суперечностей класифікують на такі категорії:

1. Суперечності між новими потребами, праг-
неннями особистості й досягнутим нею рівнем 
оволодіння засобами, необхідними для їх задо-

волення, передбачають випереджаючий розвиток 
мотиваційних аспектів над операційними і змісто-
вими. Наприклад, юнакам властиве розходження 
між прагненням активно діяти у суспільному житті 
(працювати як дорослі, керувати машинами тощо) 
і дійсним рівнем їхніх можливостей. 

2. Суперечності між новими пізнавальними 
цілями, завданнями та наявними способами дій, 
між новими ситуаціями і попереднім досвідом сту-
дентів, між усталеними узагальненнями і новими 
фактами. Такі розходження виникають система-
тично, спонукаючи студентів до їх усвідомлення, 
активної діяльності, спрямованої на їх усунення 
шляхом вироблення нових способів дій, узагаль-
нення прийомів розумової діяльності, у якій поєд-
нуються пізнання і праця, проектується і виготов-
ляється майбутній продукт, зокрема, знання.

3. Суперечності між досягнутим рівнем роз-
витку молодої людини та способом її життя, міс-
цем, яке вона посідає у системі суспільних від-
носин. Вони стимулюють прагнення розширити 
свої взаємини із навколишнім суспільним серед-
овищем, брати участь у нових видах суспільної та 
особистісно значущої діяльності. Реалізація їх дає 
нові стимули до подальшого розвитку.

4. Суперечності між очікуваним, бажаним, май-
бутнім, і наявним, між тим, чого прагне молода 
людина і чим вона володіє. Ці суперечності спо-
нукають до дій, завдяки яким відбувається набли-
ження реального до бажаного.

5. Суперечності між свідомими і несвідомими 
тенденціями у поведінці та діяльності. Несвідомі 
тенденції часто є результатом попередньої свідо-
мої діяльності людини, її установок. Переносячись 
на інші за змістом види діяльності, несвідомі тен-
денції можуть гальмувати її, викликати супереч-
ності, які треба переборювати. Наслідком цього є 
розвиток адекватних взаємозв’язків між свідомим 
і несвідомим. У такому випадку процес психоко-
рекції може сприяти прискоренню виникнення 
таких зв’язків.

Формування молодої людини виявляється 
і в становленні окремих аспектів її психічного 
життя (мисленні, потребах, мотивах, емоціях, 
довільній регуляції поведінки). У процесі роз-
витку особистості відбувається перехід від  
безпосереднього перцептивного (пов’язаного зі 
сприйняттям) до опосередкованого мисленнє-
вого пізнання об’єктивної дійсності, від нижчих 
до вищих ступенів розвитку мислення, від ана-
літичного виокремлення різних ознак об’єктів 
до синтетичного їх відображення.

Поява все нових результатів аналізу, можли-
вості якого безмежні, вступає у суперечність із 
можливостями мозку утримати інформацію про 
них. Усувають таку суперечність виробленням різ-
них способів синтезування ознак, об’єднанням їх 
у групи, що позначаються словами, поняттями.
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Вчені виділяють внутрішні суперечності осо-
бистості, які супроводжують становлення само-
свідомості студентів, у тому числі й майбутніх 
психологів. Такі суперечності представляють 
особливий інтерес у зв’язку з темою цієї статті. 
Найістотнішими є: 

1) потреба у соціальному визнанні та недо-
статні можливості її реалізації; 

2) потреба у самостійності та обмеження з боку 
дорослих, зокрема батьків та викладачів; 

3) потреба у самоідентифікації та недостатня 
або суперечлива інформація про себе, а також 
несформоване вміння інтегрувати, переосмислю-
вати цю інформацію;

4) потреба у підтримці з боку оточуючих та від-
чуття самотності, відчуженості.

Вказані суперечності частково долаються 
у процесі групової психокорекції чи індивідуаль-
них бесід із кураторами, викладачами та студен-
тами, які в минулому успішно подолали власні 
протиріччя.

У результаті інтернет-опитування та бесід зі 
студентами нами було виявлено внутрішню супе-
речність, що е характерною для студентів психо-
логічного факультету. Це протиріччя між уявлен-
нями про роботу психолога, які студенти мали до 
вступу в університет, та уявленнями, що склада-
ються у студентів під впливом ознайомлювальної 
практики. Як свідчить наш досвід, така супереч-
ність не потребує спеціальної корекції і успішно 
долається у процесі подальшого навчання.

Все вказане вище підводить до висновку, що 
проблема становлення професіоналізму майбут-
нього психолога, яку покликана розв’язати пси-
хокорекція, полягає у гармонізації суперечності 
між особистісно-людськими та професійно-соці-
альними аспектами особистості. За умови, коли 
превалює перший із вищевказаних аспектів, пси-
холог може переживати відчуття неуспішності у 
професійній діяльності. Якщо істотної пріоритет-
ності набуває виконання професійних обов’язків, 
може мати місце формалізм у роботі психолога, 
відсутність інтересу, залежність від службових 
обов’язків. Можна стверджувати, що за таких умов 
є небезпека  втрати людиною самототожності. 

Як засвідчує аналіз, у психолога, який не про-
йшов особистісну психокорекцію, може порушу-
ватися об’єктивність сприйняття іншої людини. 
Адже саме у професійно-людських контактах заді-
яний емоційний фактор, нерідко актуалізуються 
почуття меншовартості, агресія, тривожність, що 
можуть відсувати професійний інтерес на другий 
план, зумовлюючи домінування особистісної про-
блематики. Останню можна пізнавати та нівелю-
вати в процесі групової психокорекції. 

Висновки і пропозиції. Професійна підго-
товка психолога є однією із актуальних проблем, 
яка ставить завдання здійснення особистіс-

ної психокорекції майбутніх спеціалістів. Така 
психокорекція може бути забезпечена шляхом 
реалізації відповідних методів, зорієнтованих 
на подолання протиріччя між особистісно-люд-
ськими та професійно-соціальними сторонами 
особистості.

Аналіз сучасних наукових досліджень із про-
блеми професійної підготовки майбутніх психоло-
гів дозволяє констатувати, що це питання пред-
ставлене у дослідженнях, проте залишається 
недостатньо розробленою категорія особистісної 
психокорекції студента й оптимальні шляхи її 
забезпечення. Тож перспективу подальших дослі-
джень вбачаємо у виявленні можливостей пси-
хокорекції та з’ясуванні її стійкого взаємозв’язку 
з формуванням професіоналізму майбутнього 
фахівця.
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Богдан Т. В. Внутренние противоречия личности в профессиональном становлении будущих 
психологов

В статье предпринята попытка исследования влияния внутренних противоречий личности на 
профессиональное развитие студенческой молодежи.

Интересными представляются исследования качеств, специфически присущих будущим психо-
логам. В связи с этим возрастает роль и значение личностной психокоррекции, направленной на 
формирование и развитие указанных качеств. Особый интерес представляет категория внутрен-
него конфликта, поскольку внутренние противоречия личности тесно связаны с коммуникатив-
ными способностями, которые являются основой профессиональных способностей будущих специ-
алистов-психологов.

Ключевые слова: личность, концепции личности, внутренние противоречия, внутренний кон-
фликт, коммуникативные способности, способность к социализации, социальное окружение.

Bohdan T. V. Internal conflicts of personality in the professional formation of future psychologists
In this article an attempt is made to study the influence of internal contradictions on the professional deve- 

lopment of student youth.
Interesting are studies of qualities that are specific to future psychologists. In this regard, the role and 

importance of personal psycho-correction, which is aimed at the formation and development of these qualities, 
is increasing. Of particular interest is the category of internal conflict, since the internal contradictions of the 
individual are closely linked with the communicative abilities that are the basis of the professional abilities of 
future psychologists.

Key words: personality, concept of personality, internal contradictions, internal conflict, communicative 
abilities, ability to socialization, social environment. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В статье рассмотрены возможности современной реформы образования, связанной с развитием 

информационных, виртуальных и коммуникационных технологий, ориентированной на сокращение 
периода обучения студентов, изменения в содержании программ, углубления знаний учащихся, рас-
ширения их кругозора, а также на индивидуализации и дифференциации обучения.

Показано, что эффективная интеграция образовательных технологий ориентирована на повы-
шение качества обучения, развитие творческих способностей студентов, их стремление к непре-
рывному приобретению новых знаний.

В статье представлены перспективы дистанционного образования и проведен анализ индивиду-
ально-психологических аспектов личности: технологичность процесса образования; доступность 
и открытость обучения; свобода и гибкость; индивидуальность систем дистанционного обуче-
ния; уменьшение нервозности и субъективного фактора оценки студентов при сдаче зачета или  
экзамена. 

Показано, что контроль знаний в дистанционном обучении в процессе аутентификации представ-
ляет некоторые сложности и наиболее эффективен при помощи балльно-рейтинговой системы, 
которая позволяет объективно оценивать знания учащихся, стимулирует их к самостоятельному 
поиску материалов, началу самостоятельной научно-исследовательской работы. Виртуальный 
образовательный процесс использует личностный образовательный потенциал человека, который 
развивается в тех областях, которые субъект сам для себя выбирает. Виртуальное образователь-
ное пространство субъекта отражает взаимосвязь всех сфер личности: интеллектуальной, эмо-
циональной, ценностно-смысловой, поведенческой и других. 

Ключевые слова: дистанционное образование, виртуальное образовательное пространство, 
аутентификация.

Постановка проблемы. Современная рефор- 
ма образования связана с бурным развитием 
информационных, виртуальных и коммуникаци-
онных технологий. Она ориентирована на сокра-
щение периода обучения студентов, изменения 
в содержании программ, углубление знаний уча-
щихся, расширения их кругозора, а также на инди-
видуализацию и дифференциацию обучения.

По данным авторов [1; 2; 6], современное 
образование развивается в условиях растущего 
потока информации, необходимости индивида 
оперировать огромным количеством знаний в 
различных сферах человеческой деятельности. 
Сегодня компьютерные технологии трансформи-
руют мировосприятие в направлении многомер-
ной, разнообразной, полимерной виртуальности. 

Широкое внедрение информационных техно-
логий может привести к принципиально новому 
подходу в самой технологии образования, кото-
рый будет опираться вместе с другими на дидак-
тические возможности сверхсознательных функ-
ции человека [5; 10; 14]. 

При этом по мнению [2; 3; 9] меняются методы, 
способы обучения, взаимодействие участников 
образовательного процесса, содержание учебных 
циклов и роль субъектов образования. Сами дис-

танционные курсы могут быть использованы как 
дополнение к основному курсу.

По данным [2; 6; 11–12] в рамках осущест-
вления модернизации образования возникает 
неизбежность появления новой формы обуче-
ния, которая должна соответствовать всем тре-
бованиям обучения в инновационной форме на 
основе использования интернет-видео-техноло-
гий, современного мультимедийного интерактив-
ного оборудования, обеспечивающая эффектив-
ность реализации основных образовательных 
программ. Таким требованиям соответствует дис-
танционное обучение, целью развития которого 
является объединение преимуществ виртуальной 
и традиционной форм образования.

При дистанционном обучении как считают уче-
ные [1; 3; 4], субъекты разделены в пространстве, 
во времени, а передача и восприятие информа-
ции реализуется в виртуальной среде, организа-
ция учебного процесса обеспечивается специ-
альной системой, особой методикой разработки 
учебных пособий и стратегией преподавания, 
а также использования электронных или иных 
коммуникационных технологий.

Использование виртуальных технологий 
требует тщательной подготовки теоретических 
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и практических материалов: программного обе-
спечения, планов, учебных пособий по управле-
нию программой, руководства, индивидуализа-
ции и инструкции, а также выдвигает требования 
к технической оснащенности, информационной 
компетентности ученика и педагога, к личностным 
качествам ученика в связи со сложностью учеб-
ной мотивации при этой форме обучения.

Дистанционное образование позволяет удов-
летворить индивидуальные потребности каждого 
человека как в обучении, так и решить проблемы 
традиционного образования, связанного с отсут-
ствием индивидуального подхода к ученикам, 
недостаточным использованием активных форм 
обучения, директивностью образовательного 
процесса, слабой мотивацией к самостоятельной 
познавательной деятельности ученика, жесткой 
привязкой к территории и во времени, субъектив-
ности оценки результатов обучения [2; 7; 12].

Особую сложность при подготовке к реали-
зации дистанционного курса представляет про-
блема аутентификации студента при дистанцион-
ной проверке знаний. 

Проблема аутентификации студента при дис-
танционной проверке знаний является доста-
точно актуальной и требует отдельного рассмо-
трения. Это и составляет актуальность нашего 
исследования.

Анализ состояния проблемы по литера-
турным источникам. По данным авторов [2; 11; 
13–14], история дистанционного образования 
началась с обучения, основанного на примене-
нии преимущественно печатных материалов, 
начиная с первой половины ХХ века. В после-
дующем начали внедряться в систему обучения 
мультимедийные материалы. В настоящее время 
дистанционное обучение связано главным обра-
зом с применением компьютерной техники и сети 
Интернет. Использование интернет-технологий и 
дистанционного обучения открывает новые воз-
можности для непрерывного обучения и переучи-
вания специалистов, получения второго образо-
вания, делает обучение более доступным. 

Согласно авторам [2; 11; 14], идея учиться 
и учить других на расстоянии далеко не нова. 
Дистанционное образование появилось в России 
после революции 1917 года. В Советском Союзе 
была разработана особая, «консультационная» 
модель дистанционного образования – то есть 
«образование без визуального контакта» (заоч-
ное образование). 

На сегодняшний момент времени суть заоч-
ного и дистанционного образования остаются 
идентичными, меняется лишь носитель информа-
ции с печатного учебника на возможность исполь-
зования информационных и коммуникационных 
технологий, предлагая двухстороннюю связь 
между студентом и преподавателем в самых раз-

личных формах (текст, графика, звук, анимация). 
Однако проблема аутентификации пользователя 
при проверке знаний остается авторами рассмо-
треной недостаточно.

Целью нашего исследования являются: 
психологические аспекты личности при использо-
вани дистанционного обучения с целью улучше-
ния процесса аутентификации пользователя при 
проверке знаний.

Анализ проблемы. Дистанционное обучение 
способно оптимально преодолеть недостатки 
традиционного образования и отличается от него 
по следующим показателям: повышает посещае-
мость мероприятий за счет онлайн-участников и 
просмотров записей; поощряет тех участников, 
кто не может присутствовать на занятиях в связи 
с недостаточностью времени или географической 
удаленностью; дает возможность доступа к элек-
тронным материалам и видеозаписям после лек-
ции; привлекает новых слушателей, предостав-
ляя им возможность в любое свободное время 
присоединиться к онлайн-занятиям; обеспечи-
вает доступность и экономичность образования 
для всех категорий граждан, в том числе соци-
ально незащищенных и маломобильных; обе-
спечивает возможность выбора индивидуального 
содержания обучения, а также эффективность и 
результативность обучения; дает возможность 
выбора индивидуального темпа усвоения знаний; 
стимулирует самостоятельную познавательную 
деятельность ученика. 

Эффективная интеграция технологий ори-
ентирована на повышение качества обучения, 
развитие творческих способностей студентов, 
их стремление к непрерывному приобретению 
новых знаний.

В отличие от традиционного, дистанционное 
обучение опосредованно виртуальной средой, а 
в отличие от виртуального – предполагает педа-
гогическое взаимодействие реальных субъектов 
педагогического процессса.

Так, новые перспективы, которые могут быть 
представлены в дистанционном образовании, сле-
дующие: технологичность – обучение с использо-
ванием современных программных и технических 
средств делает электронное образование более 
эффективным; доступность и открытость обуче-
ния – возможность учиться удаленно от места 
обучения, не покидая свой дом или офис; сво-
бода и гибкость – появляются новые возможности 
для выбора курса обучения, появляется возмож-
ность обучения в лучших учебных заведениях по 
наиболее эффективным технологиям у наиболее 
квалифицированных преподавателей; индивиду-
альность систем дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение носит более инди-
видуальный, более гибкий характер обучения. 
Обучающийся сам определяет темп обучения, 
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может возвращаться по несколько раз к отдель-
ным урокам, может пропускать отдельные раз-
делы и так далее. Такая система обучения 
заставляет студента заниматься самостоятельно 
и получать навыки самообразования. 

Внедрение дистанционного обучения умень-
шает нервозность студентов при сдаче зачета 
или экзамена. Снимается субъективный фактор 
оценки. Снимается психологическое воздействие, 
обусловленное воздействием группы или успева-
емостью студента по другим предметам. 

В отличие от традиционной системы образо-
вания, преподаватели в дистанционном обра-
зовании больше сконцентрированы на субъекте 
обучаемого. Виртуальная среда позволяет выйти 
за временные и пространственные рамки, пре-
доставляя возможность аутентичного общения с 
реальными собеседниками на актуальные темы.

Сама по себе дистанционная модель обуче-
ния как базовая составляющая предусматривает 
передачу информации в специальной информа-
ционно-образовательной среде (виртуальной). 
Специфика среды кардинальным образом влияет 
на все компоненты учебной деятельности: учеб-
ную мотивацию, учебную ситуацию, контроль и 
оценку обученности учащихся.

Изменения внутренних психологических 
качеств субъектов, которые возникают в резуль-
тате виртуального взаимодействия реальных 
субъектов, характеризуют процесс образования. 

Формирование виртуального образователь-
ного пространства возможно только при комму-
никации обучающего и учащегося звена / звеньев 
образования и образовательных объектов. В этом 
процессе проходит поиск и поддержка позитив-
ной социальной идентичности субъекта, который 
является фактором стабилизации участника ком-
муникации. 

Информационно-содержательный аспект 
обучения «знание – умение – опыт» соединяет 
дидактические компоненты компьютерной и вир-
туальной моделей образования, которые взаимо-
действуют по схеме «осознание – понимание – 
конкретизация – применение».

В процессе дистанционного образования каж-
дым субъектом самостоятельно выстраивается 
индивидуальная виртуальная образовательная 
среда, которая становится фактором его социа-
лизации, средством создания и решения психоло-
гических проблем, инструментом формирования 
нового социокультурного опыта. 

Виртуальный образовательный процесс 
использует личностный образовательный потен-
циал человека, который развивается в тех обла-
стях, которые субъект сам для себя выбирает. 

Виртуальное образовательное пространство 
субъекта отражает взаимосвязь всех сфер лично-
сти: интеллектуальной, эмоциональной, ценност-
но-смысловой, поведенческой и других. 

Процесс расширения индивидуального вир-
туального образовательного пространства про-
исходит в результате внешней и внутренней 
психической деятельности самого субъекта, его 
самопознания, взаимопроникновения внешнего и 
внутреннего. 

Виртуальный характер дистанционного обуче-
ния имеет свои положительные и отрицательные 
аспекты для личности субъекта образования. 

Положительное влияние на личность оказы-
вают следующие аспекты: 1) виртуальный мир 
представляет мир реальный, позволяет имити-
ровать происходящее в социальной реальности, 
отрабатывать навыки, получать знания и опыт 
с минимальным риском; 2) виртуальное взаи-
модействие позволяет снизить психологическое 
напряжение, избежать психологического диском-
форта, что связано с ощущением психологиче-
ской безопасности и повышением коммуника-
тивной активности участников; 3) возможность 
стать анонимным участником взаимодействия 
или предстать под вымышленным именем, что 
стимулирует ролевое экспериментирование, спо-
собствует лучшему самопознанию, раскрытию 
индивидуализации. 

К отрицательным психологическим аспектам 
использования виртуального мира относятся 
следующие: 1) отсутствие непосредственного 
эмоционального, энергетического, суггестивного 
контакта учащихся с педагогом (усложняет про-
цесс передачи социокультурного опыта, снижает 
харизматические возможности субъектов образо-
вания, негативно влияет на групповую и профес-
сиональную идентификацию учащихся, учебную 
мотивацию); 2) механистичность, проецирование 
законов реального мира на виртуальную среду и 
наоборот; 3) обезличивание субъектов образо-
вательного процесса (виртуальный мир способ-
ствует не только анонимности, но и сенсорной 
деградации в общении). 

Однако отсутствие прямого, непосредствен-
ного контакта в дистанционном обучении зао-
стряет важность учета психологических особен-
ностей организации информации, которые во 
многом определяют эффективность обучения.

Одним из наиболее важных факторов эффек-
тивности обучения является осмысленность уча-
щимся учебного материала, то есть наделение 
полученной информации смыслом «для себя». 
Также огромная роль принадлежит обратной 
связи в этом процессе. 

Важным компонентом дистанционного обуче-
ния является связь между субъектами образова-
тельного процесса.

Особенности среды взаимодействия, во мно-
гом определяющей специфику дистанционного 
образования в виртуальной среде, расширяет 
опыт и способности человека за счет погружения 
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в сферу минимальной, пороговой событийности 
и энергетики.

Виртуальная реальность предполагает созда-
ние средствами специального компьютерного 
оборудования эффекта присутствия человека 
в объектной среде. 

Именно поэтому понятие виртуальной среды 
получило свое развитие в одном из наиболее 
перспективных ее направлений – в сфере обра-
зования. 

Виртуальные технологии, виртуальная реаль-
ность как социокультурный феномен являются 
важным средством познавательной деятельно-
сти, которая влияет на психический мир, культуру 
и духовность личности учащегося.

В дистанционном обучении важны такие воз-
можности виртуальной среды, как многообразие 
ее объектов, легкая воспроизводимость объектов 
реального мира, относительная доступность объ-
ектов, а также возможность для творчества, пси-
хологическая безопасность и личностная защи-
щенность.

Общей характеристикой любых форм дис-
танционного обучения является акцент на само-
стоятельную работу учащихся и дробный режим 
работы, предполагающий короткие в меру под-
робные задания. 

Однако контроль знаний в дистанционном обу- 
чении представляет некоторые сложности (неэф- 
фективность репродуктивного обучения и соот-
ветствующего контроля знаний; проблема аутен-
тификации личности учащегося при контроле). 

В качестве форм контроля используются дис-
танционно организованные экзамены, собесе-
дования, практические, курсовые и проектные 
работы, экстернат, компьютерные интеллектуаль-
ные тестирующие системы.

Оценка знаний в дистанционном обучении 
наиболее эффективна при помощи балльно-рей-
тинговой системы, которая позволяет более объ-
ективно оценивать знания учащихся, стимули-
рует их к самостоятельному поиску материалов, 
началу самостоятельной научно-исследователь-
ской работы. 

Таким образом, дистанционное обучение, вклю- 
чающее применение различных технологий в вир-
туальной среде, позволяет преодолеть многие про-
блемы традиционного обучения (привязка к террито-
рии и во времени, недостаточная самостоятельная 
активность учащихся, директивность обучения и 
других), максимально расширяет аудиторию уча-
щихся, дает возможность удовлетворения инди-
видуальных образовательных потребностей уча-
щегося и реализации его творческого потенциала. 

Выводы. Рассмотрены возможности совре-
менной реформы образования, связанной с раз-
витием информационных, виртуальных и комму-
никационных технологий. 

Виртуальный образовательный процесс 
использует личностный образовательный потен-
циал человека, который развивается в тех обла-
стях, которые субъект сам для себя выбирает. 
Виртуальное образовательное пространство 
субъекта отражает взаимосвязь всех сфер лично-
сти: интеллектуальной, эмоциональной, ценност-
но-смысловой, поведенческой и других. 

Проведен анализ различных аспектов лич-
ности при дистанционном обучении: техноло-
гичность процесса образования; доступность и 
открытость обучения; свобода и гибкость; инди-
видуальность систем дистанционного обучения; 
уменьшение нервозности и субъективного фак-
тора оценки студентов при сдаче зачета или экза-
мена. 

Показано, что контроль знаний в дистанци-
онном обучении в процессе аутентификации, 
представляет некоторые сложности и наиболее 
эффективен при помощи балльно-рейтинговой 
системы, которая позволяет объективно оцени-
вать знания учащихся, стимулирует их к самосто-
ятельному поиску материалов, началу самостоя-
тельной научно-исследовательской работы. 

В настоящее время информационные техно-
логии и виртуальная среда еще не стали обще-
культурной практикой, но имеют большой потен-
циал в развитии образования.
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Волошенко М. А. Психологічні аспекти особистості при застосуванні дистанційного навчання 
У статті розглянуті можливості сучасної реформи освіти, повєязаної з розвитком інформацій-

них, віртуальних і комунікаційних технологій, орієнтованої на скорочення періоду навчання студен-
тів, зміни у змісті програм, поглиблення знань учнів, розширення їх кругозору, а також на індивідуалі-
зації та диференціації навчання.

Показано, що ефективна інтеграція освітніх технологій орієнтована на підвищення якості нав-
чання, розвиток творчих здібностей студентів, їх прагнення до безперервного придбання нових 
знань.

У статті представлені перспективи дистанційної освіти та проведено аналіз індивідуально-пси-
хологічних аспектів особистості: технологічність процесу освіти; доступність і відкритість нав-
чання; свобода і гнучкість; індивідуальність систем дистанційного навчання; зменшення нервозності 
і суб’єктивного фактора оцінки студентів при здачі заліку або іспиту.

Показано, що контроль знань у дистанційному навчанні в процесі аутентифікації представляє 
деякі складності і найбільш ефективний за допомогою бально-рейтингової системи, яка дозволяє 
об’єктивно оцінювати знання учнів, стимулює їх до самостійного пошуку матеріалів, початку само-
стійної науково-дослідницької роботи. Віртуальний освітній процес використовує особистісний 
освітній потенціал людини, який розвивається в тих областях, які суб’єкт сам для себе вибирає. 
Віртуальне освітній простір суб’єкта відображає взаємозв’язок всіх сфер особистості: інтелекту-
альної, емоційної, ціннісно-смислової, поведінкової та інших. 

Ключові слова: дистанційна освіта, віртуальний освітний простір, аутентифікація.

Voloshenko M. A. Psychological aspects of personality in the application of distance learning 
The article discusses the possibilities of modern education reform related to the development of informa-

tion, virtual and communication technologies, focused on reducing the period of student learning, changes 
in program content, enhancing students’ knowledge, expanding their horizons, as well as individualization  
and differentiation of education.

Modern education is developing in the conditions of a growing flow of information, the need for an individual 
to operate with a huge amount of knowledge in various spheres of human activity. 

Today computer technologies transform the world view in the direction of multidimensional, diverse, poly-
meric virtuality.

The widespread introduction of information technology can lead to a fundamentally new approach in the 
technology of education itself, which will, together with others, rely on the didactic possibilities of human super-
conscious functions.

At the same time, methods, ways of teaching, interaction of participants in the educational process, the 
content of educational cycles and the role of subjects of education change. 

As part of the modernization of education, the inevitability of the emergence of a new form of education 
arises, which must meet all the requirements of learning in an innovative manner, based on the use of Internet 
video technologies, modern multimedia interactive equipment, ensuring the effectiveness of the implementa-
tion of basic educational programs. 

Such requirements correspond to distance learning, the purpose of development of which is to combine  
the advantages of virtual and traditional forms of education.

It is shown that the effective integration of educational technologies is focused on improving the quality of 
education, the development of students’ creative abilities, their desire for the continuous acquisition of new 
knowledge.

The article presents the perspectives of distance education and analyzes the individual psychological 
aspects of the personality: the technological effectiveness of the educational process; accessibility and open-
ness of learning; freedom and flexibility; individuality of distance learning systems; reduction of nervousness 
and subjective factor in assessing students during the test or exam.

It is shown that the control of knowledge in distance learning in the process of authentication, presents 
some difficulties and is most effective with the help of a point-rating system that allows you to objectively 
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evaluate students’ knowledge, encourages them to independently search for materials, the beginning of inde-
pendent research work. 

The virtual educational process uses the personal educational potential of a person who develops in those 
areas that the subject chooses for himself.

The virtual educational space of the subject reflects the interrelation of all spheres of personality: intellec-
tual, emotional, value-semantic, behavioral etc.

Key words: distance education, virtual educational space, authentication.
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У статті обґрунтовано доцільність забезпечення в системі інклюзивної освіти психологічного 

супроводу батьків дітей з інвалідністю. Розглянуто зв’язок між емоційними, поведінковими пат-
тернами і світобаченням батьків та психоемоційними станами дітей з особливими освітніми 
потребами. Розкрито змістові аспекти супровідної діяльності психолога, її етапи, відповідні форми 
роботи. Окреслено актуальність опертя на трансформовані настановлення батьків під час реалі-
зації домашньої частини програми психологічної допомоги дітям з інвалідністю.

Ключові слова: психолого-педагогічний супровід, батьківське ставлення, батьківські настанов-
лення, успішне життєздійснення, ресурси психологічної допомоги.

Постановка проблеми. Психолого-педаго- 
гічний супровід – один із видів організації розви-
вального середовища для реалізації особистіс-
них ресурсів усіх учасників освітнього процесу. 
Актуальність такого бачення мети оптимізації 
освітнього простору набуває значущості в контек-
сті розгляду питань створення сприятливих умов 
для навчання, виховання та розвитку дітей і під-
літків з інвалідністю. Беззаперечно, що освітня 
ситуація для цієї категорії школярів є однією з про-
відних і неодмінних детермінант їхньої успішної 
соціалізації, ефективної самореалізації, повноцін-
ного життєздійснення.

Впровадження системи інклюзивної освіти та 
психологічний супровід її ефективності повинен 
забезпечувати й підтримку школярів в умовах 
закладу освіти, і, що особливо важливо, перед-
бачати допомогу батькам, які виховують дітей 
з особливими освітніми потребами. З огляду на 
це очевидно, що психолого-педагогічний супровід 
у цьому аспекті діяльності психолога вирізнятиме 
специфічна змістова наповненість, структурна 
спрямованість, прогноз успішності та результа-
тивності. 

Вважаємо виокремлення особливостей орга-
нізації психолого-педагогічного супроводу батьків 
дітей з інвалідністю актуальним науково-приклад-
ним завданням. Його розв’язання сприятиме сис-
тематизації знаннєвого компоненту професійної 
діяльності психологів в умовах інклюзивної освіти, 
орієнтованості їхньої психологічної допомоги 
на максимально можливе використання ресур-
сів мезо- (взаємодія двох і більше середовищ) та 
екзосистем (значуще коло спілкування) соціуму 
в оптимізації співдії батьків і дітей з особливими 
освітніми потребами, зміни батьківських настанов-

лень та ставлень щодо перспектив самореалізації 
їхніх дітей у різних сферах соціальної активності, 
а також їх власного самоздійснення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Системна допомога батькам дитини з інвалідні-
стю стала предметом зацікавлення вітчизняних і 
зарубіжних науковців з огляду на широку систему 
детермінант, чинників та відповідних наслідків, 
що визначають знаннєвий, афективний та пове-
дінковий аспект батьківського самоставлення. 
Зокрема, J. Goddard, R. Lehr та J. Lapadat акцен-
товано увагу на деконструктивному дискурсі, який 
панує в наративах батьків дітей з інвалідністю 
(жахливі історії та стереотипні уявлення; історії 
про боротьбу з відмінностями, пошук підходів до 
«нормального» виховання; зустрічі з фахівцями 
раннього втручання, реабілітації тощо; власні істо-
рії: що таке бути Іншим в межах наявної культури). 
Означене спричинює сприймання ними себе як 
особи обмеженої в можливостях та не здатної 
до повної самореалізації в своїй сімейній ситуа-
ції. Дослідниками обґрунтованого використання 
наративної психотерапії з метою стимулювання 
виникнення в життєвому досвіді батьків дітей з 
інвалідністю альтернативних та бажаних історій, 
що допомагають долати гнітючі стереотипи [13]. 
На важливості врахування рівня батьківського 
стресу під час визначення змісту та сутності пси-
хологічного супроводу батьків дитини з аутиз-
мом наголошують A. Gupta та N. Singhal. Автори 
проілюстрували різні способи надання ефектив-
ної підтримки батькам, зосереджуючи увагу на 
дитиноцентрованому підході та стратегіях психо-
соціальної допомоги батькам у пошуку способів 
підвищення якості життя на основі усвідомлення 
ними сімейних проблем [14]. Йдеться про викори-
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стання механізму зворотного зв’язку як для діа-
гностування труднощів сім’ї, що виховує дитину з 
особливими освітніми потребами, так і для визна-
чення предметної сфери психологічної допомоги, 
її напрямків та вибору адекватного до запиту пси-
хологічного підходу. Спеціально розроблено опи-
тувальники, які уможливлюють вивчення проблем-
них зон у функціонуванні сім’ї дитини з вадами в 
розвитку [15]. Окремо зауважено (L. McIntyre [16], 
F. Ricci, C. Levi, E. Nardecchia [17]) на побіжному 
впливі на поведінку дитини з інвалідністю покра-
щення психоемоційного стану батьків, а отже 
визнанні потреби пропрацювання (наприклад, ког-
нітивні або поведінкові техніки) батьківських про-
блем, відтак транслювання через близьких дорос-
лих домашньої програми терапії для дитини.

Цінним джерелом допомоги, каталізатором до 
зміни самоставлення батьків та їхнього сприй-
мання власної ситуації як проблемної науковці 
(L. Bray, B. Carter, C. Sanders, L. Blake, K. Keegan) 
визнають підтримку інших батьків, що мають 
дитину з інвалідністю. Така схема роботи оптимі-
зує життєві цілі та формує такі ціннісні орієнтири, 
які уможливлюють самореалізацію батьків, змен-
шують рівень їхнього психологічного страждання 
та підвищують здатність до пошуку засобів і спо-
собів особистісного зростання [12]. Окреслені 
аспекти підтвердили актуальність залучення 
батьків до організації оптимального середовища 
адаптації та подальшої соціалізації дітей з інва-
лідністю в умовах, що склалися. 

Закцентовано на роботі з батьками в обґрун-
туванні системи психологічного супроводу інклю-
зивної освіти (А. Колупаєва [8], А. Обухівська [6], 
В. Ткачова [11] та інших), особливо щодо психо-
корекції материнських настановлень (Н. Севе- 
ренчук [10]).

Значний науковий доробок потребує узагаль-
нення та систематизації, поряд з цим визначення 
змістових конструктів, з урахуванням яких умож-
ливлюється створення комплексної програми 
психолого-педагогічного супроводу батьків дітей 
з інвалідністю, а не лише окремо презентованих 
форм психологічної підтримки, психотерапії чи 
психологічної корекції як здебільшого пропону-
ється.

Мета статті – розглянути змістові аспекти орга-
нізації психолого-педагогічного супроводу батьків 
дітей з інвалідністю в умовах інклюзивної освіти 
та діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
Положення про психологічну службу в системі 
освіти України [4] практичний психолог повинен 
сприяти формуванню психологічної готовності 
учасників освітнього процесу до взаємодії в інклю-
зивному середовищі з дитиною з особливими 
освітніми потребами. Означене вказує на необхід-
ність створення психолого-педагогічних умов для 

ефективної полісуб’єктної взаємодії з дорослими 
та однолітками, розвитку інтелектуальних проце-
сів, формуванні ціннісних настановлень, що від-
повідають психічним і фізичним можливостям 
дитини [1].

На думку дослідників (С. Васильковська, Т. Жук, 
Т. Ілляшенко та інших), цілісне і планомірне здійс-
нення супроводу уможливлює співпраця закладу 
освіти та батьків, залучення працівником пси-
хологічної служби останніх до організації корек-
ційно-виховного процесу, оскільки вони також є 
важливими учасниками інклюзивного навчання 
[7]. Практика роботи психологів у країнах Західної 
Європи засвідчує, що важливою умовою вклю-
чення дитини в інклюзивне навчання є здатність 
батьків сприймати її діагноз усвідомлено, бути 
активними помічниками педагогів, співпрацю-
ючи з ними в одному напрямку за єдиних вимог. 
Для свідомого вибору батьками форми навчання 
та компетентної участі в навчально-розвиваль-
ному процесі вони повинні вміти оцінити пере-
ваги та недоліки пропонованих підходів до нав-
чання дитини з особливими освітніми потребами. 
Науковці (Д. Ахметова, З. Нігматов, Т. Челнокова, 
Г. Юсупова та інші) схиляються до виокремлення 
п’яти рівнів залучення батьків до цього процесу. 
Зокрема:

1. Інформованість. Його зміст – інформування 
батьків про наявні програми навчання, спонукати 
їх виявляти ініціативу, робити запит на необхідну 
інформацію.

2. Участь у діяльності. На цьому рівні батьки 
залучаються в діяльність закладу освіти. 
Наприклад, можуть бути запрошені в конкретні 
моменти навчального та позанавчального про-
цесу.

3. Діалог та обмін думками. На цьому етапі 
батьків залучають до участі в дослідженні цілей і 
потреб класу.

4. Участь у прийнятті рішень. Мета цього 
етапу – спонукати батьків до висловлювання 
власної позиції щодо навчальної ситуації влас-
ної дитини та залучити їх до прийняття рішення, 
яке впливатиме на учня. Прикладом такого рівня 
залученості є зустріч для розробки індивідуаль-
ного навчального плану.

5. Достатня відповідальність для дій. Це найви-
щий рівень, на якому батьки приймають рішення 
спільно з педагогами та психологами. Вони залу-
чаються як у планування, так і в оцінювання про-
грами навчання [3].

Розроблення програми психолого-педагогіч-
ного супроводу батьків повинно спиратися на 
виявлені взаємозалежності етапів цього процесу 
та форм співдії з батьками. Зокрема, на підго-
товчому етапі пропонується просвіта батьків із 
питань інклюзивної освіти, проведення батьків-
ських зборів, тренінгів, індивідуальних і групових 
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консультацій, інформування, обговорення питань, 
пов’язаних із розвитком інклюзивної освіти; адап-
таційний пов’язують з організацією та підтрим-
кою руху батьків «назустріч» один одному з метою 
їхньої взаємної допомоги; етап повного вклю-
чення передбачає вибір комфортного режиму 
перебування учня в освітньому закладі, особли-
востей та етапів освітньої й корекційно-розви-
вальної роботи, оцінювання динаміки розвитку, 
створення аналогічних умов вдома, щоб макси-
мально сприяти соціалізації учня [3].

Підтримуємо позицію Д. Романовської та 
С. Собкової в питаннях напрямків організації пси-
хологічного супроводу батьків у процесі інклюзив-
ної освіти [9]. Авторки визнали, що оптимальним 
буде поєднання просвітницької роботи з батьками 
усіх школярів конкретного закладу освіти та пси-
хологічного супроводу сімей, які виховують дітей 
з інвалідністю.

Конкретизуючи зміст психолого-педагогічного 
супроводу визнано, що він спрямований на всіх 
учасників освітнього процесу, зокрема й батьків 
дітей з особливими освітніми потребами, та здійс-
нюється через реалізацію діагностичного, профі-
лактичного, просвітницького, консультативного 
та корекційного напрямів роботи [4]. Враховуючи 
емпіричні результати батьківських психостанів, 
окремо наголошено на профілактичній роботі, що 
полягає у превенції невротизації або психопати-
зації батьків через організацію як просвітниць-
ких групових, так й індивідуальних консультації 
для батьків. Крім того, аргументовано потребу 
формування психологічної готовності суб’єктів 
освітнього процесу (учнів, батьків, вчителів, пред-
ставників адміністрації) до взаємодії з дитиною з 
особливими освітніми потребами. З-поміж форм 
роботи запропоновано проведення «тренінгових 
занять, лекторіїв, семінарів, консиліумів, висту-
пів тощо, зміст яких спрямований на подолання 
упередженого ставлення до дітей з інвалідністю, 
руйнування міфів і стереотипів, стигматизації та 
дискримінації» [5].

Здійснюючи просвітницьку роботу, психоло-
гічна служба закладу освіти через організацію, 
наприклад, «Школи батьківства» чи «Батьківського 
лекторію», повинна інформувати батьків про суть 
загальних та специфічних закономірностей психіч-
ного розвитку дітей з особливими освітніми потре-
бами, їхні потенційні можливості тощо. Шкільний 
психолог може також організувати в закладі 
освіти зустрічі з фахівцями інклюзивно-ресурсних 
центрів і для педагогів, і для батьків, які вихову-
ють дітей з інвалідністю. Запровадження таких 
зустрічей сприяє обміну досвідом виховання цієї 
категорії дітей, актуалізації потреби створення 
розвивального середовища як у межах освітньої 
установи, так і вдома, допомагає батькам набути 
навичок реалізації завдань психолого-педаго-

гічного супроводу дітей з особливими освітніми 
потребами, вирішення повсякденних проблем, 
пов’язаних із вихованням «особливої» дитини.

Здійснюючи роботу з батьками, психолог пови-
нен допомогти їм усвідомити реальну перспек-
тиву розвитку дитини, надати інформацію про 
можливі труднощі в соціальному та психічному 
розвиткові, навчити ідентифікувати їх, реалізову-
вати домашню програму психологічної допомоги 
своїй дитині. Йдеться про використання ресурсів 
консультативної роботи з родиною. У ситуації, яка 
стосується сім’ї з дитиною з інвалідністю, психо-
логічне консультування батьків спрямовується 
на встановлення оптимальних взаємин у родині, 
попередження проблем у розвиткові стосунків, 
створенні психологічного комфорту для кожного 
члена сім’ї. В.Ткачова зауважила, що консульту-
вання батьків дітей з особливими освітніми потре-
бами передбачає не лише надання психологічної 
підтримки, рекомендацій, але й процедуру її пси-
хологічного вивчення [11].

Діагностичний напрям роботи з батьками 
уможливлює виявлення їхніх психологічних осо-
бливостей, які допоможуть оптимізувати умови 
життя дитини та є одним зі шляхів залучення 
батьків до активної й продуктивної участі в корек-
ційно-виховному процесі. З метою вивчення реак-
ції батьків на психогенну ситуацію, яка виникла, 
необхідно діагностувати:

1) особистісні особливості батьків, які вихову-
ють дитину з особливими освітніми потребами, 
інтелектуальні, емоційні та комунікативні якості, 
акцентуації характеру, рівень тривожності, тип 
реакції на стрес, адаптаційні механізми, стре-
состійкість, тип характерологічних відхилень, а 
також рівень схильності до неврозу, психопатії; 
внутрішньосімейний клімат;

2) систему міжособистісних контактів у сім’ї;
3) чинники, які визначають батьківську позицію 

(батьківську і материнську) щодо дитини з інвалід-
ністю;

4) ціннісні орієнтації батьків;
5) основні типи взаємин (взаємодії) у сім’ї;
6) мотиваційно-потребову сферу батьків, які 

виховують дитину з особливими освітніми потре-
бами;

7) особливості внутрішньоособистісних пере-
живань батьків, пов’язані з порушеннями розвитку 
дитини;

8) особливості ставлення фізично здорових 
сиблінгів до дитини з особливими освітніми потре-
бами;

9) тип батьківсько-дитячих відносин, моделі 
виховання й причини їхніх порушень; 

10) динаміку батьківсько-дитячих і дитячо-бать-
ківських взаємин під впливом психокорекції [11].

Окрім окреслених, можливі й інші напрямки 
діагностичної роботи, зміст яких визначається 
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в кожному конкретному випадку індивідуально. 
Водночас особливою є й тактика спілкування пси-
холога з батьками. Сукупність засобів і прийомів 
досягнення намічених цілей діагностичної чи кон-
сультативної роботи визначається, на думку В. Тка- 
чової, трьома взаємопов’язаними завданнями:

1) встановлення контакту на рівні «зворотного» 
зв’язку, щоб батьки були впевнені в тому, що їх 
розуміють, співпереживають їм та намагаються 
допомогти. Як наслідок – батьки повинні конструк-
тивно вирішити свої проблеми, консультування 
може бути етапом, що передує психологічній 
корекції та організації подальшого психологічного 
супроводу батьків;

2) корекція розуміння батьками «проблеми» 
дитини: адекватне осмислення проблем дитини 
стає можливим, коли нейтралізований або зниже-
ний ступінь виразності фруструвального впливу 
емоційного стресу, в якому перебувають батьки 
з моменту діагностування в дитини порушень у 
розвитку; зниження напруження при переклю-
ченні з самого предмета переживань на діяль-
ність, спрямовану на подолання цієї проблеми. 
Наприклад, активна участь батьків у здійсненні 
психолого-педагогічного супроводу, зокрема, 
у розвивальній та корекційно-виховній її частині. 
Завдання психолога полягає в коректному і так-
товному корегуванні ілюзорного сприйняття бать-
ками майбутнього їхньої дитини, водночас поси-
лення їхньої віри в можливості та перспективи 
розвитку дитини відповідно до її ресурсів. Лише 
за умови адекватної та кваліфікованої організації 
корекційного впливу можна оптимізувати подаль-
ший особистісний та інтелектуальний розвиток 
дитини з особливими освітніми потребами;

3) корекція міжособистісних (батько / мама – 
дитина і дитина – батько / мама) і внутрішньосі-
мейних (мати дитини – батько дитини) взаємин, 
які передбачають виховання почуття любові та 
прив’язаності до дому, близьких, батьків, форму-
вання адекватних поведінкових форм спілкування 
та навичок самообслуговування [11].

При здійсненні корекційного напряму роботи 
з батьками психолог повинен спиратися на 
результати попередньо проведеної діагностики та 
за необхідності забезпечити корекцію психічного 
стану батьків, їхніх настановлень, неадекватних 
паттернів поведінки, способів реагування тощо. 
Корекційна робота в цьому напрямі може здійс-
нюватися за допомогою спеціально розроблених / 
підібраних тренінгових, корекційних та розвиваль-
них програм. Наприклад, тренінг для батьків дітей 
з особливими освітніми потребами «Психологічне 
здоров’я батьків є необхідною умовою здоров’я 
дітей» [6, с. 61–67]; тренінг, спрямований на фор-
мування та розвиток почуття батьківської любові 
«Сім кроків» [2, с. 185–186]; психокорекційна про-
грама роботи з матерями, які виховують дітей 

з відхиленнями в розвитку «Гармонізація відносин 
між матір’ю та її дитиною» [9, с. 104–109]; психо-
корекційна програма «Гармонізація внутрішньосі-
мейних відносин» [там само] та інші.

Корекційним середовищем для батьків можуть 
бути: групові заняття, під час яких їхні ціннісні 
орієнтації піддаються позитивним змінам; групи 
зустрічей для батьків, які виховують дитину з інва-
лідністю; відвідування індивідуальних психокорек-
ційних занять дитини, що допомагає осмислити 
глибинні особистісні суперечності в сім’ї та змі-
нити ставлення до суб’єктивно не вирішуваного 
конфлікту. Беззаперечним є забезпечення індиві-
дуального підходу до кожної родини з огляду на те 
коло проблем, яке формує історію життя сім’ї та 
життєвий сценарій кожного в родині.

Висновки і пропозиції. Психолого-педаго- 
гічний супровід батьків дитини з особливими освіт-
німи потребами є необхідною умовою її включення 
в загальний простір навчання, виховання та роз-
витку й суспільне життя, адже завдяки цьому в неї 
покращуються не тільки навчальні досягнення, 
соціальні навички, позитивне світосприйняття, а й 
здоров’я. Розроблення програми супроводу вима-
гає детального ознайомлення з сімейною ситуа-
цією, наративами дорослих, які виховують дитину 
з інвалідністю, їхніми особистісними характерис-
тиками, переважаючими психічними станами, які 
безперечно транслюються на систему внутріш-
ньосімейних взаємодій, самосприймання членів 
родини включно з дитиною. Попередня психоло-
гічна діагностика визначає проблемні зони, вплив 
на які сприятиме проектуванню змістових аспектів 
супровідної діяльності психолога. Водночас окрес-
лює особливості моніторингу перспектив розвитку 
сімейної історії та місця в ній адекватному життє-
здійсненню кожного з родини, формуванню само-
зарадності. Комплексне використання ресурсів 
психопрофілактичної, просвітницької, діагностич-
ної, консультативної та психокорекційної роботи 
створює ситуацію набуття батьками нового досвіду 
осмислення сімейної ситуації та її рекурентного 
сприймання. Відтак авторська індивідуальність у 
трактуванні та конструюванні батьками життєвого 
простору стає результатом акумуляції образів емпі-
ричної, соціокультурної та екзистенційної реально-
сті, які прогнозовано трансформуються в умовах 
адекватного психолого-педагогічного супроводу.

Перспективу дослідження вбачаємо в емпі-
ричній верифікації програм психолого-педагогіч-
ного супроводу батьків дітей з особливими освіт-
німи потребами різних нозологій.
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Галян О. І., Борисенко З. Т. Психологические аспекты сопровождения родителей детей с осо-
бенными образовательными потребностями

В статье обоснована целесообразность обеспечения в системе инклюзивного образования психо-
логического сопровождения родителей детей с инвалидностью. Рассмотрена связь между эмоцио-
нальными, поведенческими паттернами, мировоззрением родителей и психоэмоциональным состоя-
нием детей с особенными образовательными потребностями. Раскрыто содержательные аспекты 
сопроводительной деятельности психолога, ее этапы, соответствующие формы и направления 
работы. Определена актуальность использования трансформированных установок родителей в 
реализации домашней части программы психологической помощи детям с инвалидностью.

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, родительские установки, роди-
тельское отношение, успешное жизнеосуществление, ресурсы психологической помощи.
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Halian O. I., Borysenko Z. T. Psychological aspects of the support to parents of children with special 
educational needs 

The article deals with the expediency of providing psychological support to parents of children with dis-
abilities in the system of inclusive education. Connection between emotional, behavioral patterns, parents’ 
worldview and psycho-emotional states of children with special educational needs has been considered. The 
content aspects of the support activity of the psychologist, its stages and the corresponding forms of work have 
been revealed. The importance of the use of the transformed parental attitude during the implementation of the 
home part of the program of psychological assistance to disabled children is outlined.

Key words: psychological and pedagogical support, parental attitude, parental guidance, successful life, 
resources of psychological help.
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культурного образования. Далее отмечаются теоретические работы по проблеме исследования. 
Особое внимание уделяется разработкам таких авторов, как Дж. Бэнкс, С. Нието, И.В Балицкая, 
А. Портера, А.Н. Джуринский, С.Л. Новолодская и других. Сторонники поликультурного образования 
пишут, что этнические и культурные различия необходимо поддерживать. Особо указывается на 
то, что поликультурное образование развивает способность оценивать явления с позиции другого 
человека, разных культур. Культура XXI века видится как мировой интеграционный процесс, в кото-
ром происходит смешение различных национальных и этнических культур. Тенденции современного 
общества в социальном, культурном, экономическом и политическом планах привели к формирова-
нию открытого поликультурного социума. В результате глобализационных процессов личность 
сегодня находится на рубеже культур, взаимодействие с которыми требует от нее толерантно-
сти, диалогичности, понимания и уважения культурной идентичности других людей. В контексте 
социокультурных перемен общество выдвигает перед образованием задачу подготовки молодежи к 
активной жизнедеятельности в условиях многонациональной и поликультурной среды. На образова-
тельные учреждения возлагается большая ответственность – воспитание этнически идентичной 
и поликультурной личности, ориентированной через свою культуру на другие.
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Введение. Современность предъявляет к 
человеку требования соблюдения толерантности, 
терпимости, уважения других культур, религий и 
их представителей, умения мирно и бесконфлик-
тно уживаться с ними в одном социальном про-
странстве, быть готовым и способным идти с ними 
на контакт, успешно с ними взаимодействовать. 

Отвечая на вызов времени, в последние годы 
в отечественной педагогике сформировалось 
самостоятельное динамично развивающееся 
направление работы с молодежью – поликультур-
ное образование, выступающее инновационным 
средством решения образовательно-воспита-
тельных задач в условиях глобализации. 

На современном этапе развития в педаго-
гической и психологической науке и практике 
анализируются проблемы поликультурности 
образования, вопросы усвоения школьниками 
и студентами поликультурных знаний, навы-
ков и соответствующих норм поведения. Таким 
образом, пересматриваются теоретические под-
ходы к обучению и воспитанию учащихся наци-
ональной школы, их социальной адаптации. 
Поликультурное образование может быть реали-
зовано на основе осмысления индивидуального 
своеобразия личности учащегося в процессе 
усвоения знаний, воспитания, культурного ста-
новления его личностных качеств в русле гума-
нистической педагогики и психологии, глубокого 
знания его врожденных свойств, тенденций раз-
вития, потребностей, способностей, возможно-

стей к саморазвитию, самоактуализации, пред-
ставлений о том, как он сам воспринимает себя 
и экспектаций со стороны других. Изучение пси-
хологии ученика и студента как особого проявле-
ния человеческого бытия во всем многообразии 
социальных свойств и отношений, организация 
оптимальных путей построения системы образо-
вания в поликультурном пространстве являлось 
предметом изучения в значительном количестве 
научных исследований.

Так, проблемы поликультурного образования 
и воспитания как особого процесса усвоения 
учащимися в школьном обучении знаний о раз-
личных культурах, осознания общего и особен-
ного в образе жизни различных этносов, куль-
турных ценностях и ориентирах разных народов 
существенно рассматриваются в исследова-
ниях Л.И. Алексеевой, Д. Бенкса, Г.И. Гайсиной, 
Х.Х. Галимова, Н.С. Гончаровой, Р. Хенви, 
И.М. Синагатуллина и других. Многие авторы 
изучают поликультурное образование в многона-
циональных школах и классах, обосновывая его 
как процесс контакта культур, как способ соци-
ализации личности многонационального обще-
ства (А.К. Бердиев, A.C. Гаязов, Л.И. Лебедева, 
Ш.А. Магомедов, Р.Б. Раджибаева). Проблема 
гуманизации образования крайне актуальна. 
На современном этапе она рассматривается в кон-
тексте культурологического подхода в исследова-
ниях B.C. Библера, М.С. Кагана, О.Н. Козловой, 
С.Ю. Курганова.
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К истории формирования поликультурного 
образования. Идеи поликультурного образова-
ния были всегда актуальны в историческом раз-
витии человечества. Ученые считают, что сужде-
ния об уважении и важности изучения каждым 
человеком культуры своего народа гармоничны 
идеям народной педагогики. Анализ существую-
щей научной литературы по проблеме поликуль-
турного образования показывает, что известные 
педагоги во все времена отводили значительное 
место исследованию педагогических и психологи-
ческих знаний и опыта народа, а также считали 
народную педагогику фундаментом воспитания 
и соответствующих научных систем. Так, выдаю-
щийся педагог Я.А. Коменский тщательно изучал 
устное народное творчество в Чехии. Обобщив 
опыт домашнего воспитания, он выдвинул идею 
«материнской школы», подчеркивая, что «пороки 
начального воспитания сопровождают нас в тече-
ние всей жизни. Поэтому главное – сбережение 
рода человеческого в колыбели» [3, с. 5]. Идея 
поликультурного образования, основанного на 
представлениях об общности людей, их потреб-
ностях и стремлениях заложена в разработанной 
Я.А. Коменским программе «Панпедия». Особое 
внимание в программе отведено важности фор-
мирования у детей умения выполнять взаимные 
обязанности, умения жить в мире с окружающими 
людьми, уважать и любить ближнего.

Известно, что поликультурное образование 
зародилось в Америке. Становлению и развитию 
концепции поликультурного образования в США 
предшествовали идеи, направленные на сни-
жение расовых и межэтнических конфликтов. 
Однако широко распространенные в послево-
енный период и первые годы движения за граж-
данские права отдельные курсы по истории и 
культуре расовых, этнических меньшинств, орга-
низация встреч между представителями разных 
этносов к 60–70 гг. XX в. перестали отвечать изме-
нившимся социо-политическим реалиям амери-
канского общества. 

В педагогической литературе поднимались 
вопросы о языке обучения, о различных учебных 
стилях учащихся разного этнического происхож-
дения, о роли учителя и его отношении к пред-
ставителям меньшинств. В результате оформи-
лась концепция полиэтнического образования, 
сторонники которой исходили из того, что этниче-
ское разнообразие обогащает нацию и увеличи-
вает возможности решения гражданами личных 
и общественных проблем; что люди, не знающие 
иных культур, не способны познать свою соб-
ственную.

Как показывает анализ теоретических работ, 
термин «полиэтническое образование» просу-
ществовал недолго. В середине 1970-х гг. ученые 
начинают использовать в своих работах поня-

тие «поликультурное образование». В начале 
1980-х гг. оно появляется в ведущих педагогиче-
ских энциклопедиях: в 1982 г. – в «Энциклопедии 
исследований в области образования», в 1994 г. – 
в «Международной энциклопедии образования». 
В середине 1980-х гг. создается профессиональ-
ная организация «Национальная ассоциация 
поликультурного образования». 

Термин «поликультурное образование» 
прочно утверждается в американской педаго-
гике и к началу 1990-х гг. приобретает концеп-
туальное оформление. Изначально он возник 
как более широкий термин: ряд исследовате-
лей считали, что полиэтническое образование 
не решает проблему конфликтов, насилия и 
нетерпимости, поскольку ограничивается этни-
ческими, расовыми различиями и не учитывает 
культурных особенностей, свойственных какой-
либо группе: профессиональной, половой, воз-
растной [4, с. 8]. 

Трансформации «полиэтнического» в «поли-
культурное» в немалой степени способствовала и 
активизация феминистского движения в Америке 
в 1970-е гг. В результате в программы поликуль-
турного образования были включены женщины, 
неимущие, инвалиды. Современная трактовка 
понятия «поликультурное образование» не может 
не вызывать споров и сомнений. «Международная 
энциклопедия образования», выражая мнение 
ряда исследователей, ограничивает его рамками 
национальной, расовой, этнической культуры и 
видит его цель в воспитании толерантного отно-
шения к другим культурам, в выработке знания 
и понимания различий и сходств между ними. 
Социальная группа говорящих на диалекте, сек-
суальное меньшинство рассматриваются как нор-
мальные вариации в рамках единой культуры, то 
есть как субкультуры, не имеющие отношения 
к поликультурному образованию. В таком слу-
чае «поликультурное образование» синонимично 
«полиэтническому». 

Ж. Гай в свою очередь подчеркивает, что рас-
ширение границ понятия искажает цель этого 
типа образования, отвлекая внимание от вопро-
сов дискриминации и равенства, предрассудков 
в отношении этнических меньшинств в целом и 
чернокожих американцев в частности [6]. Авторы 
«Энциклопедии исследований в области образо-
вания» распространяют действие программ поли-
культурного образования на расовые, этнические, 
социальные, половые группы, учащихся с различ-
ными отклонениями (инвалидов). Национальный 
совет по педагогической аккредитации также 
подчеркивает, что поликультурное образование 
признает «важную роль культурных, расовых, 
сексуальных и половых, этнических, религиозных 
характеристик, социального статуса и исключи-
тельности в образовательном процессе». 
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Исследователи Д. Голлник и Ф. Чинн считают, 
что поликультурное образование должно быть 
концептуализировано таким образом, чтобы учи-
тывать этнические, социальные, возрастные, 
половые, языковые, расовые отличия, а также 
особенности людей с физическими и умствен-
ными отклонениями. Другими словами, вопрос о 
границах поликультурного образования в амери-
канской педагогике остается открытым. Как сви-
детельствует анализ исследований американ-
ских специалистов, материалов периодических 
изданий, появление различных концепций обу-
словлено не только и не столько разногласиями 
по поводу включения той или иной группы в про-
граммы поликультурного образования. 

Сторонники поликультурного образования 
едины в том, что этнические и культурные раз-
личия необходимо поддерживать. В зависимости 
от занимаемых исследователями позиций в аме-
риканском поликультурном образовании условно 
можно выделить два основных направления: 
1) радикальное и 2) умеренное. 

Сторонники радикального поликультурализма 
подчеркивают большое значение этнических, 
культурных особенностей в жизни личности. Они 
считают, что социализация индивида осущест-
вляется именно в рамках этнической культуры. 
По их мнению, школа должна готовить учащихся 
к жизни в этническом культурном сообществе, 
следовательно необходимо, чтобы учебная про-
грамма в большей степени отражала интересы 
его представителей. Эти идеи вызывают жесткую 
критику, в них видят угрозу политической и соци-
альной стабильности общества. 

Так, Л. Чавез утверждает, «что не следует 
«поворачиваться на 180 градусов» и пытаться 
обучать представителей меньшинств на родном 
языке и прививать им ценности родной куль-
туры». В отличие от радикально настроенных 
исследователей, сторонники умеренного поли-
культурализма не отрицают существования еди-
ной национальной культуры. Их цель – создать 
«мозаику» расовых и этнических групп в составе 
единого целого. Культуры, отличные от истори-
чески доминирующей англосаксонской, должны 
быть сохранены и по достоинству оценены, в то 
время как их взаимодействие и приверженность 
демократическому обществу обеспечат социаль-
но-политическую гармонию. 

Надо отметить, что не только в Америке про-
исходят изменения воспитания и образования 
в духе поликультурности. Развитие поликульту-
рального образования в Канаде происходило 
поэтапно, начиная с 1970 года. В Канаде начали 
появляться билингвальные программы совместно 
с культурно-просветительской деятельностью; 
в 1980-2000 гг. внедрялись региональные компо-
ненты в программы подготовки учителей, включе-

ние компонента в элементы учебной программы 
и формировались компетенции в  учащихся для 
жизни в поликультурном обществе [1, с. 242]. 

Во взглядах канадских ученых имеются опре-
деленные отличия, которые состоят прежде всего 
в том, что на главное место в стратегии достиже-
ния канадской идентичности ставится воспитание 
в духе поликультурности. Доминирующими педа-
гогическими задачами выступают стремление вос-
питать склонность к балансу, компромиссу, толе-
рантность и взаимоуважение, прагматичность 
(рационализм), неприятие силовых решений [2]. 

Большое влияние на развитие поликультур-
ного образования Канады оказало США. Одним 
из ярких представителей американской психо-
логии, очень популярным в Канаде, является  
Дж. Бенкс. 

В своих исследованиях ученый раскрывает 
понятия культуры, этничности, изучает вопросы 
этнического, расового, культурного разнообразия 
США, исследует влияние культурных различий 
на образовательный процесс. Дж. Бэнкс опреде-
ляет культуру как разделяемые группой людей 
символы, значения, ценности, особенности пове-
дения и восприятия. Он выделяет макрокультуру 
и микрокультуры. Первая представлена общена-
циональными ценностями: для США это справед-
ливость, равенство, человеческое достоинство. 
В то же время, считает исследователь, общество 
делится по расовым, этническим, лингвисти-
ческим, половым признакам на большое число 
микрокультур. Представители этих групп, раз-
деляя общенациональные ценности, символы, 
обладают уникальными традициями, обычаями, 
нормами поведения. Каждый свободен в сохране-
нии этнической идентичности, уникальных харак-
теристик до тех пор, пока они не вступают в про-
тиворечие с общенациональными ценностями. 

Несмотря на то, что Дж. Бэнкс поддерживает, 
поощряет этническое, культурное разнообразие, 
он выступает за единое государство и единую 
национальную культуру: «Уважая и признавая 
разнообразие, поликультурное образование стре-
мится сформировать нацию – государство, в кото-
ром отражены ценности различных групп и культур. 
Поликультурное образование стремится актуали-
зировать «из многих – единое», то есть создать 
общество «разных», объединенных всеобъем-
лющими демократическими ценностями» [5]. 

Помимо общей концепции необходимы кон-
кретные теории, решающие специфические про-
блемы образования той или иной культурной 
группы, будь то этническое меньшинство или жен-
щины. Дж. Бэнкс отрицает тот факт, что различные 
культурные группы в равной степени являются 
источником напряжения и конфликтов в обще-
стве. В качестве основной причины противосто-
яния он называет проблему расовой, этнической 
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дифференциации. По его мнению, ядром поли-
культурного образования должно стать преодо-
ление расизма, искоренение расовой, этнической 
дискриминации на любом уровне общественной 
жизни и, прежде всего, в системе образования. 

Дж. Бенкс выделяет четыре подхода, кото-
рые сложились в поликультурном образовании. 
Автор выделяет контрибутивный подход как 
самый низкий по развитию. Сущность подхода 
состоит в том, что материал, отражающий исто-
рию, традиции, факты, вводится в учебную про-
грамму и учебную литературу в виде отдельных 
идей, событий. Дополняющий подход – материал, 
отражающий культурные особенности меньшин-
ства, который  вносится в учебную программу как 
дополняющий основного, нацеленного на куль-
туру большинства. 

Трансформационный подход: культурные 
факты и события культуры большинства и куль-
туры меньшинства изучаются одинаково. Подход 
принятия решений и выполнения социальных дей-
ствий отличается тем, что в учащихся формиру-
ется критическое мышление. Дж. Бенкс выделяет 
этот подход как высший уровень реформирова-
ния. В этом  подходе предполагается рассматри-
вать проблему с разных точек зрения и принимать 
самостоятельные решения [5]. 

И.В. Балицкая выделяет основные идеи и кон-
цепции поликультурного образования, которые 
появились сопоставимо стадиям развития поли-
культурного образования в Канаде: 

1) предоставление равных возможностей 
посредством мультикультурного образования 
(Дж. Бэнкс);

2) критическая педагогика (С. Нието): Соня 
Нието предложила сделать частью учебного 
плана идеи антирасизма;

3) модель мультикультурного образования 
(С. Нието): Соня Нието предлагает модель поли-
культурного образования, которая делится на 
четыре уровня [1].

К этим уровням относятся:
1. Терпимость. Это самый шаткий уровень. 

На этом уровне в образовательном учреждении 
поликультурность является неизбежным элемен-
том, и все с этим должны смириться.

2. Принятие. Образовательное учреждение, 
где признают культурное многообразие, в кото-
ром запускаются билингвальные программы. 
Подобная образовательная среда действует 
до перехода ученика в среду большой культуры 
(англоязычную). В подобных школах новости и 
мероприятия могут проходить на родном языке.

3. Уважение. Принятие и восхищение предста-
вителями другой культуры. Введение программ 
на родном языке, учебный план составляется 
с целью развития грамотности на основе опыта 
и ценности учащихся и культуры меньшинства.

4. Утверждение, солидарность и критика. 
Является самым высоким уровнем развития 
поликультурного образования. Образовательные 
учреждения этого уровня осуществляют учебную 
деятельность в среде, где язык и культура мень-
шинства признаются как законные. 

На Западе процесс развития поликультур-
ного образования особенно заметен в последние 
70 лет. Если в начале XX в. ответом на возрас-
тавшую плюрализацию общества была политика 
откровенной ассимиляции национальных мень-
шинств, то в 1940–1950 гг. движение за совмест-
ное обучение представителей различных рас 
выдвинуло на первый план задачу воспитания 
терпимости и взаимопонимания. В 60–70 годы 
XX в. в различных странах мира происходит при-
знание ценности и полезности культурного много-
образия как фактора укрепления государственной 
стабильности на основе мирного сосуществова-
ния и тесного взаимодействия различных наро-
дов и этнических групп, населяющих эти страны, 
а также на основе преодоления сепаратизма и 
национализма. В эти годы такие страны как США, 
Канада, Германия сталкиваются с проблемой 
аккультурации национальных меньшинств, их 
продуктивной интеграции в доминирующую язы-
ковую и культурную среду. 

В последние годы большинство западноевро-
пейских стран по-разному решают проблемы куль-
турной разнородности, вызванные ростом имми-
грации. Европейские авторы выделяют ряд этапов 
развития поликультурного образования. Факторы 
актуализации и основные механизмы развития 
поликультурного образования в Западной Европе 
рассматриваются ниже исходя из работ европей-
ских исследователей (А. Портера и других) [7]. 

При этом следует принимать во внимание, что 
в европейских официальных документах образо-
вание, учитывающее культурное многообразие и 
готовящее учащихся к межкультурному взаимо-
действию, получило название «межкультурное 
образование» (intercultural education).

Первый этап (конец 1950-х – начало 1970-х гг.)  
можно назвать бикультурным. В 1960-е гг. после 
«экономического чуда» 1950-х гг., которое 
вызвало в ряде европейских стран резкий приток 
мигрантов-рабочих, педагоги и политические дея-
тели сосредоточили свое внимание на преодо-
лении лингвистических проблем в системе обра-
зования. С одной стороны, начали применяться 
определенные меры для организации изучения 
мигрантами языков новых для них стран, а с дру-
гой – много внимания стало уделяться предостав-
лению детям возможности «сохранить» их родной 
язык так, чтобы в любое время было возможно их 
возвращение в родную страну. В это время были 
реализованы многочисленные проекты, которые 
в целом можно назвать многокультурными, так 
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как их целью было информирование о сходстве и 
различиях разных языков, религий, культур.

Второй этап (1970-е гг.) характеризуется 
появлением двух новых тенденций. Во-первых, 
получило разработку направление специаль-
ной адаптации иностранных детей через обра-
зование – «мигрантская педагогика» (Auslânder 
pâdagogik) или «педагогика приема» (Pédagogie 
d'accueil) через разработку отдельных мер посред-
ничества. Однако это направление все более и 
более остро критиковалось за его ассимилирую-
щий, или компенсирующий характер. Во-вторых, 
разрабатывался подход одновременного педаго-
гического сопровождения:

а) интеграции иностранных детей в культуру 
новой страны;

б) поддержки культурных и языковых связей 
со страной происхождения. Этот подход, офици-
ально принятый на совещании министров Совета 
Европы в 1970 г. и требующий единообразия в 
обучении детей мигрирующих рабочих в госу-
дарственных школах (Резолюция Совета Европы 
№ 35), получил называние стратегии двойного 
следа. Дальнейшие конференции министров 
Совета Европы (в Берне в 1973 г., Страсбурге в 
1974 г., Стокгольме в 1975 г., Осло в 1976 г.) также 
обращались к проблемам, связанным с образо-
ванием рабочих-мигрантов и их детей и подтвер-
ждали необходимость сохранения в сфере обра-
зования связей со странами их происхождения и 
овладения родными языками.

Третий этап (конец 1970-х – конец 1980-х гг.)  
связан с работой группы под руководством 
Л. Порше (L. Porcher) и М. Рей (М. Rey) по раз-
работке методов и стратегий обучения педагогов 
в Европе в 1977–1983 гг. Эта группа, обсуждая 
вопросы обучения детей мигрантов, ввела поня-
тие, характеризующее активное взаимодействие 
культур коренных и приезжих жителей – «меж-
культурное образование». В 1983 г. по результа-
там работы конференции европейских министров 
образования в Дублине понятие «межкультурное 
образование» стало официальным термином в 
странах Европейского Союза. В следующем году 
была выпущена инструкция для подготовки педа-
гогов, основанная на межкультурной коммуника-
ции. Со средины 1980-х гг. Совет Европы начал 
поддерживать многочисленные проекты образова-
ния, включающие термин «межкультурное». Таким 
образом, в 1980-х гг. в Европе начала формиро-
ваться политика «межкультурного образования». 

Четвертый этап, начавшийся в 1990-х гг. и про-
должающийся до настоящего момента, характе-
ризуется тем, что в Европе понятия «межкультур-
ное образование» и «межкультурная педагогика» 
официально признаются как наиболее адекват-
ные для ситуации роста разнообразия культур, 
религий, языков, форм поведения и мышления. 

По мнению Л. Портера, концепция межкультур-
ного образования носит «революционный копер-
никовский характер», так как кардинально сме-
щает педагогическую позицию. Впервые миграция 
и рост культурного многообразия общества стали 
отмечаться не как большой риск, который сле-
дует преодолевать, а как реальные ресурсы раз-
вития. Впервые в пределах государств-членов 
Европейского Союза образование детей ино-
странного происхождения могло быть предпри-
нято с точки зрения динамического характера 
разных культур и соответствующих им личност-
ных идентичностей. Впервые в истории педаго-
гики дети иностранцев больше расценивались не 
как «проблема» или «дети риска», а как ресурс. 
Официально была признана важность объедине-
ния людей из различных этнических, культурных 
и религиозных групп и для общественного разви-
тия, и для личностного роста каждого.

В конце 1990-х гг. в Европе получило распро-
странение понятие «транскультурное образова-
ние» (transcultural education), которое обращалось 
к сверхкультурному. В этом смысле образователь-
ные стратегии стремились к развитию общечело-
веческих универсальных элементов, например, 
ценностей уважения, мира, правосудия, защиты 
окружающей среды, человеческого достоинства, 
автономии. При всех неоспоримых плюсах тран-
скультурного образования оно исходило из того, 
что мир представляется нереалистично единоо-
бразным, в то время как в действительности совре-
менный мир очень разнороден и фрагментарен.

В связи с этим поли- и межкультурное образо-
вание стало адекватным для отражения многооб-
разия культур. Межкультурное образование вклю-
чает все положительные аспекты транскультурной 
педагогики, но одновременно учитывает все име-
ющиеся опасности. Межкультурное образование 
находится как бы между двумя полюсами и вклю-
чает части этих полюсов в единую категорию: с 
одной стороны – это транскультурное образова-
ние (универсализм), с другой – плюрокультурное 
образование (pluricultural education) (релятивизм).

Как отмечают зарубежные исследователи, для 
этого периода характерен процесс, при котором 
существующая доминирующая культурная группа 
общества принимает людей разных внешних 
культур и приводит их к общей или комбинирован-
ной культуре. Группы внешней культуры, будучи 
структурированными, с целью официального 
выражения своих социальных, экономических и 
политических интересов, становятся центрами 
гражданской власти, осуществляющими политику 
соглашения и компромиссов. 

На смену эпизодическим педагогическим проек-
там с информацией о малых этносах и их культуре 
приходили концептуальные программы образова-
ния, направленные против расизма и иных нацио-
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нальных предрассудков. В них делались попытки 
учитывать мировосприятие инокультур, предла-
гался учебный материал по истории, культуре, 
литературе доминирующей культуры. Во многих 
странах мира установки поликультурализма вхо-
дят в программы педагогического образования. 

Выводы. Таким образом, интенсивно разви-
вается международное поликультурное образова-
тельное пространство. Поэтому мировое сообще-
ство стремится к созданию глобальной стратегии 
образования человека независимо от места его 
проживания и образовательного уровня. В наше 
время прогнозируют тенденции развития миро-
вого образовательного пространства, выделяют 
типы регионов по признаку взаимодействия 
образовательных систем и их реагирования на 
интеграционные процессы. Все страны объеди-
няет понимание, что современное образование 
должно стать международным. Вузовское образо-
вание приобретает черты поликультурного обра-
зования. Оно развивает способность оценивать 
явления с позиции другого человека, разных куль-
тур, иной социально-экономической формации. 
При этом в вузе не только сохраняется дух сво-
боды научного творчества, но и содержательно 
обогащаются все учебные курсы. Создается поли-

культурная среда, предполагающая свободу куль-
турного самоопределения будущего специалиста 
и обогащения его личности.
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Гасимова Каміля Вагіф. Полікультурна освіта як наукова проблема 
У статті розкриваються особливості теоретичного аналізу проблем полікультурної освіти. 

Аналізуються психологічні та педагогічні аспекти становлення теорії полікультурної освіти. 
Відзначаються теоретичні роботи із проблеми дослідження. Особлива увага приділяється розробкам 
таких авторів, як Дж. Бенкс, С. Ніето, І.В Балицька, А. Портера, А.Н. Джуринський, С.Л. Новолодская 
і інших. Прихильники полікультурної освіти пишуть, що етнічні та культурні відмінності необхідно 
підтримувати. Особливо вказується на те, що полікультурна освіта розвиває здатність оцінювати 
явища з позиції іншої людини, різних культур. Культура XXI ст. бачиться як світовий інтеграційний 
процес, в якому відбувається змішування різних національних і етнічних культур. Тенденції сучасного 
суспільства в соціальному, культурному, економічному і політичному планах привели до формування 
відкритого полікультурного соціуму. В результаті глобалізаційних процесів особистість сьогодні зна-
ходиться на межі культур, взаємодія з якими вимагає від неї толерантності, діалогічності, розуміння 
і поваги культурної ідентичності інших людей. У контексті соціокультурних змін суспільство висуває 
перед освітою завдання підготовки молоді до активної життєдіяльності в умовах багатонаціональ-
ного і полікультурного середовища. На освітні установи покладається велика відповідальність – 
виховання етнічно ідентичної і полікультурної особистості, орієнтованої через свою культуру на інші.

Ключові слова: полікультурна освіта, навчання і виховання, осмислення індивідуальної своєрідно-
сті, плюралізація суспільства, етнічні групи, педагогічний супровід.

Hasymova Kamilia Vahif. Cultural education as a scientific problem 
The article reveals the features of a theoretical analysis of the problems of multicultural education. The 

psychological and pedagogical aspects of the formation of the theory of multicultural education are analyzed. 
Further theoretical papers on the research problem are noted. Particular attention is paid to the development of 
such authors as J. Banks, S. Nieto, I.V. Balitskaya, A. Porter, A.N. Dzhurinsky, S.L. Novolodskaya and others. 
Supporters of multicultural education write that ethnic and cultural differences must be maintained. It is espe-
cially pointed out that a multicultural education develops the ability to evaluate phenomena from the position of 
another person, of different cultures. The culture of the 21st century is seen as a world integration process, in 
which there is a mixture of different national and ethnic cultures. The tendencies of modern society in social, 
cultural, economic and political plans led to the formation of an open multicultural society. As a result of glo-
balization processes, a person today is at the turn of cultures, interaction with which requires her tolerance, 
dialogue, understanding and respect for the cultural identity of other people. In the context of sociocultural 
changes, society is facing the task of preparing young people for active life in a multi-ethnic and multicultural 
environment. A great responsibility is placed on educational institutions – the upbringing of an ethnically iden-
tical and multicultural personality, oriented through its culture to others.

Key words: polycultural education, training and education, comprehension of individual identity, pluraliza-
tion of society, ethnic groups, pedagogical support. 
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ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА  
ЯК ІНТЕГРАТИВНА ВЛАСТИВІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
Стаття присвячена теоретичному аналізу понять «культура», «психологічна культура» та 

«професійно-психологічна культура». Розглядається різниця між життєвою та науковою, загаль-
ною (базисною) та професійною психологічною культурою особистості. Розкрито зміст та сутнісні 
характеристики феномену професійно-психологічної культури як інтегративної властивості соці-
ального працівника, що виступає одним із основних показників його особистісного і професійного 
розвитку. Сформульовано власне узагальнене визначення професійно-психологічної культури соці-
ального працівника як багатокомпонентної структури, наведено її функції та основні складові. 
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Постановка проблеми. Особливості кризо-
вих процесів сучасного українського суспільства в 
умовах посилення соціально-економічного напру-
ження та зростання ворожості призвели до заго-
стрення проблем у сфері вищої освіти, що осо-
бливо стосується підготовки фахівців «професій 
допомоги». Їх недостатня психологічна підготовка 
може призвести до виникнення стресів, синдрому 
емоційного вигорання, інших хворобливих станів 
та професійних криз. 

Високий рівень професійно-психологічної куль-
тури сприяє ефективності діяльності в психотрав-
муючих професійних ситуаціях, збереженню пси-
хічних і фізіологічних резервів, стійкості до впливу 
психоемоційних стресорів у несприятливих, іноді 
навіть нелюдських, умовах. В іншому випадку 
будь-який об’єктивно незначний руйнівний 
вплив може стати чинником непідсильної травми, 
призвести до розладу психіки. Тому необхідною 
умовою забезпечення психологічного здоров’я 
майбутнього соціального працівника є цілеспря-
мований розвиток його психологічної культури 
у процесі професійної підготовки. Наукова про-
блема полягає в тому, що сучасна психологія ще 
остаточно не визначилася ні з формулюванням 
поняття професійно-психологічної культури соці-
ального працівника, ні з виокремленням її ком-
понентів, що ускладнює діагностику та розробку 
технології її розвитку безпосередньо у студентів 
спеціальності «Соціальна робота».

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Поняття «культура» аналізується у роботах 
О.М. Леонтьєва, Ю.А. Жданова, М.С. Кагана, 
В.Є. Давидовича, І.Ф. Ісаєва, Д. Мацумото, 
Н.З. Чавчадзе, Е.С. Маркаряна та інших 
Дослідженням загальної (базисної) психоло-
гічної культури займалися Я.Л. Коломінський, 
О.І. Мотков, Л.С. Колмогорова, Я.С. Бойченко, 
В.О. Аристова, О.В. Пузікова, А.В. Фурман, 

О.С. Морщакова. Особлива увага аналізу змісту 
поняття «психологічна культура» у професійному 
контексті приділяється в акмеологічних дослі-
дженнях (Є.О. Клімов, А.О. Деркач, Н.І. Ісаєва, 
Н.Т. Селезнева, С.М. Щербакова, Н.В. Кузьміна, 
Г.І. Марасанов). 

Найбільша кількість робіт присвячена 
вивченню особливостей становлення професій-
но-психологічної культури у працівників освіти, 
суб’єктів педагогічного процесу: педагогів, вчи-
телів, викладачів (Н.Ю. Певзнер, В.В. Семикін, 
О.С. Созонюк, О.Г. Видра, Н.І. Мачинська, 
Н.В. Пророк, В.Б. Лагутін), керівників системи 
освіти (Н.Т. Селезньова, Г.М. Кот), держав-
них службовців, управлінців (Г.І. Марасанов, 
Г.Є. Улунова), практичних психологів освіти 
(Н.І. Ісаєва, С.К. Шандрук, Н.І. Волошко), учнів-
ської молоді (В.В. Рибалка, Т.Б. Тарасова, 
О.А. Рудомьоткіна, І.Г. Євстаф’єва). 

І лише поодинокі дослідження фрагментарно 
охоплюють питання професійно-психологічної 
культури безпосередньо соціальних працівників 
(З.Л. Становських, О.О. Кісенко). На сьогодніш-
ній день системних досліджень із заявленої про-
блеми не проводилось, вона не знайшла достат-
нього відображення у психологічних працях. 

Мета статті – теоретичний аналіз феномену 
професійно-психологічної культури як складної 
інтегративної властивості соціального працівника.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Визначення змісту та особливостей професій-
но-психологічної культури неможливе без аналізу 
основних дефініцій базових понять «культура» та 
«психологічна культура». З точки зору філософії 
культура (з лат. сultura – обробка, вирощування, 
освіта, розвиток, поклоніння) визначається як 
творча прогресивна діяльність людства в усіх 
сферах свідомого буття, що спрямована на 
перетворення соціальної дійсності, на всебіч-
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ний прояв і розвиток сутнісних сил людини. 
У переносному значенні культура розглядається як 
«догляд, покращення, вдосконалення тілесно-ду-
шевно-духовних нахилів і здібностей людини» 
[20, с. 229]. 

Культуру можна розглядати на рівні всього 
суспільства, певної професійної групи та окремої 
особистості. Культура особистості є суб’єктивним 
відображенням соціокультурних надбань суспіль-
ства та професійного співтовариства. У психоло-
гічних дослідженнях культура постає як концен-
трований досвід людства, що сприяє соціальній 
інтеграції, регуляції поведінки, осмисленню, розу-
мінню зовнішньої реальності та реалізації вну-
трішнього потенціалу людини [13, с. 62]; «набір 
установок, цінностей, уявлень і моделей пове-
дінки, що розділяються групою людей, але від-
мінних для кожного індивіда, котрі передаються 
від покоління до покоління»[12, с. 52]. 

У зв’язку з цим культура в суб’єктивному зна-
ченні розглядається як сукупність знань, умінь, 
навичок, установок, переконань, раціонально 
організованих форм людської життєактивності 
(вчинків, поведінки, діяльності, спілкування), реа-
лізація яких дозволяє розвиненій особистості 
накопичену соціальну інформацію ефективно 
транслювати в усі аспекти життєдіяльності, гар-
монізуючи при цьому свої відносини з соціумом 
та природним довкіллям [21, с. 14].

Акмеологи визначають культуру як особи-
стісну та діяльнісну характеристику, процес 
самореалізації сутнісних сил, здібностей людини, 
розкриття творчого потенціалу в різних сферах 
життя, що слугує її саморозвитку, самовдоскона-
ленню, гармонізації відносин між людьми [2]. 

На основі аналізу різноманіття тлумачень 
феномену культури виділяють три основні під-
ходи до її визначення: аксіологічний, діяльнісний 
та особистісний. Із точки зору аксіологічного підходу 
сутність культури складає сукупність матеріальних 
і духовних цінностей, створених людством; діяль-
нісний підхід до культури полягає у її визначенні як 
способу реалізації творчого потенціалу і здібностей 
людини в конкретній діяльності, що здійснюється з 
точки зору суспільної значущості. У свою чергу спе-
цифіка особистісного підходу виражається в тому, 
що такий феномен є властивістю особистості, яка 
проявляється у здатності до саморегуляції, творчої 
реалізації власної діяльності, думок, почуттів [10]. 

Узагальнення вищесказаного та виокремлення 
спільного у наведених визначеннях щодо розу-
міння культури дає нам можливість говорити про 
це поняття як рівень оволодіння певною сферою 
знань чи діяльності в суб’єктивному розумінні, 
тобто як утворення особистості, систему специ-
фічних цінностей та норм життєдіяльності, рівень 
досконалості в розвитку відповідної особистісної 
та професійної майстерності конкретної людини. 

Слід зауважити, що визначення загального 
поняття культури вже містить як невід’ємні його 
професійні складові.

Оскільки професійно-психологічна культура 
виступає складовою загальної культури і одним із 
видів [5], рівнів [15; 18] психологічної культури осо-
бистості, наступною ланкою для аналізу висту-
пає поняття «психологічна культура». Остання 
виступає ядром загальної культури особистості, 
важливою умовою адаптації людини до творчої 
суспільної діяльності та продуктивного самороз-
витку [18, с. 318]. На думку Н.І. Ісаєвої, основою 
професійно-психологічної культури є саме розви-
нена психологічна культура як специфічний спосіб 
актуалізації потреби в професійній самоосвіті та 
самовдосконаленні [4]. 

Звернемося до розгляду уявлень про сутнiсть 
психологiчної культури, спираючись на аналiз 
психологiчної лiтератури. Важливо зазначити, 
що проблема психологічної культури належить до 
недостатньо розроблених у вітчизняній психоло-
гії питань, які «практично зігноровані в англомов-
ному сегменті світової психології» [11, с. 125]. Це 
поняття є відносно новим у психологічній науці, воно 
не потрапило до жодного вітчизняного психологіч-
ного словника, виданого у XX столітті, але привер-
тає все більшу увагу дослідників і активно входить 
до сучасної наукової літератури. На сьогоднішній 
день серед науковцiв не iснує загальноприйня-
того розумiння поняття психологічної культури 
та логiчно завершеного його визначення. 

Перші теоретичні дослідження психологічної 
культури здійснено в контексті праці педагога 
та спілкування у трудових колективах у робо-
тах Н.В Чепелєвої, В.І. Войтко, О.О. Бодальова, 
М.М. Обозова, О.В. Проскури.

Психологiчна культура розглядалася як 
система знань із психологiї, практичних умiнь i 
навичок, психологiчних якостей, їх використання 
для успiшної працi у певнiй галузi, що передбачає 
здатнiсть бачити за поведiнкою людини її душев-
ний стан, iндивiдуальнi особливостi, рiвень роз-
витку пiзнавальних процесiв, емоцiйно-вольової 
сфери, рис характеру; вмiння орiєнтуватися у про-
фесiйних ситуацiях, вибирати вiдповiднi способи 
спiлкування, грамотно впливати на психiку осо-
бистостi, сприяти її гармонiйному розвитку [22]. 

Основою психологічної культури за 
М.М. Обозовим є здатність до самопізнання та 
пізнання інших людей у всьому їх різноманітті 
(розуміти власні переживання та почуття, відчу-
вати емоційні стани інших людей, розбиратися 
у стосунках із ними). Психологічна культура дає 
відчуття задоволеності життям, оскільки сприяє 
гармонійному особистісному розвитку, підвищує 
ефективність навчання і професійної діяльно-
сті, забезпечує психологічний комфорт у цілому 
[9, с. 6–7]. 
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За Я.Л. Коломінським психологічна культура 
складається з двох основних компонентів: теоре-
тичного (теоретико-концептуального) та практич-
ного або «психологічної діяльності». При цьому він 
розглядає таке поняття в двох основних аспектах: 
фонова психологічна культура, яка потрібна будь-
якій людині (загальний аспект) та професійно- 
психологічна культура, яка відрізняється специфі-
кою в певній сфері діяльності особистості [6.].

Як бачимо, у вказаних дослідженнях психо-
логічна культура зводиться в основному до пси-
хологічної грамотності та компетентності. Хоча 
вже Н.В. Чепелєва важливого значення надає 
по суті її рефлексивному компоненту – вмінню 
аналізувати свою поведінку, виявляти недоліки  
у власній професійній діяльності, наявність чи 
відсутність у себе необхідних професійно важ-
ливих якостей [22, с. 5]. 

У більшості досліджень цей феномен висту-
пає як усвідомлена, напрацьована особистістю 
система ефективних умінь, засобів самопізнання, 
саморегуляції емоцій, саморозвитку, самооргані-
зації життєдіяльності та побудови здорових сто-
сунків із людьми.

Розрізняють два види (які можна розглядати 
також як взаємозалежні рівні) психологічної куль-
тури – життєву та наукову. Життєва психологічна 
культура є результатом стихійного, некерованого 
нагромадження життєвого досвіду, що реалізу-
ється на рівні інтуїтивних рішень і вчинків без 
спеціальної психологічної підготовки. Наукова 
психологічна культура передбачає оволодіння 
системою спеціальних психологічних знань та 
вмінь ефективно використовувати їх для вирі-
шення різних завдань психологічного змісту. 
Залежно від того, виникають такі проблеми поза 
професійною діяльністю чи в межах професійних 
обов’язків, наукова психологічна культура у свою 
чергу поділяється на два види – загальну і профе-
сійну наукову психологічну культуру [18, с. 319].

Поняття загальної (або базисної) психоло-
гічної культури особистості характеризується 
наявністю ознак, параметрів, що визначають 
готовність ефективно вирішувати широке 
коло повсякденних завдань та виконувати 
широкий спектр соціальних ролей, незалежно 
від особливостей конкретної професійної 
діяльності [5]. Вона забезпечує оптимальне 
розв’язання людиною різноманітних ситуацій 
із психологічним змістом у сфері непрофесій-
ної діяльності і спілкування [18]. Професійна 
психологічна культура у свою чергу визначається 
специфікою певної діяльності, особливостями 
професійних завдань, виступає необхідним ком-
понентом професіограми фахівців групи про-
фесій «людина-людина» (за Є.О. Клімовим) і є 
вирішальною умовою їхньої якісної професійної 
діяльності [18, с. 319]. 

Перші спроби системного аналізу загальної 
(базової) психологічної культури як самостійного 
психологічного феномену, що дозволяє людині 
будувати стосунки з собою та іншими, були здійс-
нені у працях О.І. Моткова, Л.С. Колмогорової, 
Я.С. Бойченко, В.О. Аристової, О.В. Пузикової, 
А.В. Фурмана, О.С. Морщакової та інших.

О.І. Мотков дає досить розгорнуту характе-
ристику загальної психологічної культури, яка 
у розвиненому вигляді включає гуманістично орі-
єнтовані культурно-психологічні базові прагнення 
і навички: високу здатність особистості до само-
організації і саморегуляції власної життєдіяль-
ності; вміння пізнавати і реалістично оцінювати 
свою особистість, адекватні ставлення (до себе, 
до інших людей, до оточуючого світу); достатньо 
високий рівень звичайного і ділового спілкування; 
творчий підхід до справи [8, с. 8 ].

Загальна психологічна культура за Л.С. Колмо- 
горовою є системною характеристикою особи-
стості, яка сприяє успішній соціальній адаптації, 
ефективному самовизначенню в соціумі, задово-
леності життям, саморозвитку і самореалізації. 
Вона охоплює психологічну грамотність та компе-
тентність у розумінні самого себе, внутрішнього 
світу іншої людини та її сутності, поведінки, відно-
син між людьми; ціннісно-смисловий компонент, 
оснований на гуманістично-орієнтованому світо-
гляді, ціннісних орієнтаціях, прагненнях, інтере-
сах; рефлексію високого рівня розвитку та твор-
чість стосовно людинознавства та власного життя 
[5, с. 34–35 ].

Я.С. Бойченко вважає вказаний феномен вер-
шинним утворенням особистості, в якому відобра-
жається рівень її зрілості і здатності вирішувати 
проблеми взаємодії з соціальним оточенням 
та із самим собою, психологічна освіченість у 
поєднанні з готовністю і вмінням використову-
вати її в повсякденному житті з метою самопі-
знання, підвищення ефективності спілкування, 
що забезпечує безпеку, гуманність і успішність 
різних форм взаємодії людей [1, с. 30].

О.В. Пузикова вказує на провідну роль пси-
хологічної культури у процесі самоактуалізації, 
характеризує її як комплексну властивість особи-
стості, що характеризується високою якістю само-
організації та саморегуляції її життєдіяльності, є 
основою психологічного здоров’я, а також виділяє 
когнітивний, афективний та мотиваційний компо-
ненти [14, с. 9].

За концепцією А.В. Фурмана і О.С. Морщакової 
«психокультура» розглядається в якості найви-
щого рівня самоорганізації «метасистеми регу-
ляції життєдіяльності людини» і визначається 
як ціннісно-смислова саморегуляційна система 
розумового, соціального, екзистенційного і 
духовного розвитку та самореалізації людини, 
що має такі складові: цінності та ціннісні орієнта-
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ції; оцінки і рефлексія; значеннєві системи; смис-
лоформи та сенсоформи [21, с. 16]. 

Як бачимо, загальна психологічна культура є 
самостійним феноменом, складним системним, 
інтегративним та багатовимірним психологічним 
утворенням, яке зумовлює ефективність пси-
хологічних засобів саморегуляції, самоуправ-
ління (самоорганізації) та самозміни, а також 
універсальність регулятора соціальної взаємодії 
людей, інструменту впливу на інших (що стано-
вить основу надання психологічної допомоги клі-
єнтам суб’єктами соціономічних професій). 

Термін «професійно-психологічна культура» 
як синонім професійної психологічної куль-
тури вживають у свої працях Н.І. Ісаєва [4] та 
В.В. Семикін [17]. Професійно-психологічна куль-
тура на відміну від буттєвої, загальної передбачає 
саме професійну психологічну діяльність і прак-
тичне знання, що має наукове обґрунтування; 
належне засвоєння і використання здобутків 
сучасної теоретичної, прикладної та практичної 
психології для виконання професійних завдань. 

Спираючись на вказані дослідження, у цій 
роботі під конструктом «професійно-психоло-
гічна культура» ми будемо розуміти саме про-
фесійний аспект цього феномену (як різновид 
або рівень психологічної культури) в контексті 
професійної психології та конкретної професій-
ної діяльності. 

В акмеологічних дослідженнях це поняття 
розглядається як системне утворення, що являє 
собою єдність цінностей, сутнісних сил особистості, 
направлених на творчу реалізацію діяльності [2]. 
Г.Є. Улунова визначає професійно-психологічну 
культуру у вузькому розумінні як комплексне осо-
бистісне утворення фахівця, що має динамічну 
природу, оскільки забезпечує прогресивні показ-
ники його психічного розвитку відповідно до вимог 
професії [19, с. 301].

За Н.І. Ісаєвою, професійно-психологічна куль-
тура виступає складним і багатоплановим фено-
меном, що є символічною онтологічною проекцією 
існування професії, особливим способом діяль-
ності по перетворенню професійних здібностей 
і вмінь; механізмом адаптації і збереження про-
фесійної ідентичності в полікультурному освіт-
ньому просторі, узагальненим показником рівня 
професіоналізму; фактором впорядкованості і 
керованості професією та можливості оволодіння 
нею. В якості основних складових факторів роз-
витку та форм прояву професійно-психологіч-
ної культури психолога освіти Н.І. Ісаєва виділяє 
аутопсихологічну культуру (Я); предметно-психо-
логічну (Інший), соціально-психологічну культуру 
(Ставлення) і культуру психічної діяльності; а 
також виокремлює інтуїтивний, раціональний, цін-
нісний і творчий типи професійно-психологічної 
культури [4].

О.Г. Видра з позиції особистісного, рефлексив-
но-ціннісно-креативного підходу сформулював 
визначення професійно-психологічної культури як 
системної характеристики його особистості, висо-
кого рівня соціально та внутрішньо-особистісно 
обумовлених, свідомо засвоєних цінностей, що 
являють собою сукупність психологічних знань, 
вмінь, навичок, здібностей, використання і функці-
онування яких забезпечує високопрофесійну пси-
хологічну діяльність [15, с. 207].

Аналіз досліджень, присвячених проблемі 
загальної психологічної культури та професій-
но-психологічної культури, продемонстрував від-
сутність єдиного розуміння вище окресленого 
феномену. У психологічній науці відсутня цілісна, 
системна теорія професійно-психологічної куль-
тури без внутрішніх протиріч, яка б враховувала 
сучасні культурно-історичні реалії. Тому в окрему 
групу праць, присвячених вивченню професій-
но-психологічної культури, віднесемо ті, в яких 
вона розглядається як самостійний психологічний 
феномен, складне структурне утворення, в основі 
якого знаходиться система психологічних гуманіс-
тичних цінностей, а рефлексія та саморозвиток ста-
новлять інструментальну основу її формування. 

У роботі ми будемо опиратися на сучасну кон-
цепцію професійно-психологічної культури пра-
цівників освіти (педагоги, вихователі, психологи, 
соціальні працівники та інші) в парадигмі діяльніс-
ного саморозвитку, розроблену колективом лабо-
раторії психодіагностики та науково-психологічної 
інформації Інституту психології імені Г.С. Костюка 
[11]. Важливі сутнісні ознаки професійно-психо-
логічної культури відповідно до вказаної пара-
дигми, на яких вона основана, розкриті у робо-
тах В.В. Семикіна, Н.Ю. Певзнер, Н.В. Пророк, 
С.Б. Кузікової, Т.Б. Тарасової.

Вивчаючи професійно-психологічну культуру 
педагога, В.В. Семикін дав грунтовне і важливе 
для нашого дослідження визначення: багато-
вимірна інтегративна характеристика його як 
особистості і суб’єкта діяльності, яка виступає 
ядром структури професійно важливих якостей і 
забезпечує високий рівень соціально-психологіч-
ної безпеки, гуманності й успішності професійної 
діяльності, а також можливості його самореалі-
зації [17, с. 22]. Як особлива психічна властивість 
вона своєрідним чином пронизує і об’єднує осо-
бистість, індивідуальність та суб’єктність людини, 
проте не зводиться до жодної з них. Автор також 
виділив наступні компоненти професійно-психо-
логічної культури: рефлексивно-перцептивний, 
когнітивний, афективний, комунікативний, вольо-
вий, ціннісно-смисловий, підсистему досвіду соці-
альної взаємодії; причому три останніх є системо-
утворюючими, а ціннісно-смисловий компонент 
виступає стержневим, інтегруючим, саме від нього 
залежить її зрілість в цілому [17, с. 34]. 
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Н.Ю. Певзнер аналогічним чином вважає про-
фесійно-психологічну культуру інтегративним утво- 
ренням особистості, яке включає в себе взаємо-
пов’язані психологічні властивості, виконує цін-
нісно-регулятивну функцію психіки в професійній 
діяльності і забезпечує високий рівень її ефектив-
ності, а також саморозвиток і самореалізацію особи-
стості як у професії, так і в межах життєвої стратегії 
в цілому. Вона виділяє регулятивний, аксіологіч-
ний, комунікативний, рефлексивний та когнітив-
ний компоненти психологічної культури [10, с. 6; 9].

Розглядаючи професійно-психологічну куль-
туру працівників освіти в парадигмі діяльнісного 
саморозвитку, Н.В. Пророк характеризує її в якості 
важливого психологічного засобу саморегуляції 
людини, інтегрального поєднання взаємопов’яза-
них компонентів: когнітивного (освіченість, специ-
фічні знання, яких потребує актуальна ситуація); 
поведінкового (діяльнісного); ціннісно-смислового 
(гуманістичні цінності, духовно-моральні уста-
новки, які детермінують ставлення до людей, світу, 
власної діяльності); мотиваційного (спрямова-
ність на особистість, мотиви професійного само-
розвитку) та рефлексивного (інструментальна 
складова, що передбачає самоаналіз, розуміння 
і знання себе та інших людей; адекватну самоо-
цінку) [11, с. 124–125].

Уявлення щодо функціональних характеристик 
феномену різноманітні, однак у цілому їх об’єднує 
виокремлення наступних функцій: інтегративної, 
адаптивної, гармонізуючої, комунікативної, емо-
тивної, креативної [10; 17]. Професійно-психоло- 
гічна культура виконує також ціннісно-регуля-
тивну, мотивувальну, фасилітативну, розвивальну 
функції у професійній діяльності, котра забез-
печує високий рівень її успішності і самореалі-
зацію особистості в житті і професії [11, с. 125]. 

С.Б. Кузікова аналізує психологічну культуру як 
суб’єктну активність у контексті механізмів усві-
домленого саморозвитку, особистісну властивість, 
що відображає ставлення суб’єкта до обмежень 
та ресурсів особистісного зростання, характери-
зується формуванням особистих психологічних 
технік (індивідуально-своєрідних психологічних 
засобів управління психікою і поведінкою) пере-
будови суб’єктивного життєвого досвіду [7, с. 42].

Т.Б. Тарасова під професійно-психологічною 
культурою розуміє складну інтегративну влас-
тивість особистості, необхідну умову її соціаль-
но-психологічної адаптації, творчої професійної 
діяльності та продуктивного саморозвитку, що 
базується на гуманістичній спрямованості, без-
заперечній цінності людської особистості й зна-
чущості всіх її проявів та сприяє ефективному 
вирішенню професійних завдань психологічного 
змісту. У структурі професійно-психологічної куль-
тури вона виділяє три компоненти: когнітивний, 
емотивний і конативний [18, с. 320–321]. 

Вищенаведені визначення розкривають 
істотні характеристики професійно-психологіч-
ної культури, але жодне з них не є вичерпним, 
оскільки не враховує специфічні особливості 
професії «соціальна робота». Професійно-
психологічна культура соціального працівника є 
особливим особистісним утворенням, що забез-
печує його успішну роботу з людьми, які перебу-
вають у складних життєвих обставинах. 

За визначенням Міжнародної Асоціації соці-
альних працівників місією соціальної роботи як 
професійної діяльності є надання клієнтам мож-
ливостей повного розвитку їх особистісного потен-
ціалу, задоволення власних потреб, покращення 
свого життя та попередження виникнення дисфунк-
цій. Професія соціального працівника сприяє 
соціальним змінам, вирішенню проблем міжосо-
бистісних стосунків, реалізує ідею наснаження 
людей з метою забезпечення їх соціального 
включення [16, с. 144]. 

На основі вищевикладених наукових уяв-
лень під професійно-психологічною культурою 
соціального працівника будемо розуміти само-
стійний багатовимірний психологічний фено-
мен, комплексне інтегративне особистісне 
утворення, що становить цілісну сукупність 
взаємопов’язаних психологічних властивостей 
(мотиваційних, емоційних, рефлексивних, регу-
лятивних), основаних на гуманістично-орієнто-
ваному ціннісно-смисловому аспекті (системі 
професійно-значущих ціннісних орієнтацій та 
смислів), розвиненій рефлексії та продуктив-
ному саморозвитку, виступає ядром структури 
професійно важливих якостей, забезпечує висо-
кий рівень саморегуляції, ефективності соціаль-
ної взаємодії та успішності професійної діяльно-
сті в галузі соціальної роботи. 

У роботі ми дотримуємося думки, що власти-
вості професійно-психологічної культури входять 
до структури особистості фахівця, виступаючи 
необхідною складовою системи його професійно 
важливих якостей, особистісної зрілості та пси-
хологічного здоров’я. Саме професійно-психоло-
гічна культура соціального працівника забезпечує 
високий рівень внутрішньої узгодженості його 
особистісних та професійних якостей, що сприяє 
адекватності, ефективності та успішності профе-
сійної взаємодії. 

Розвинені психологічні знання, вміння та нави-
чки, так само як і психологічні якості та здібності, 
найбільш значущі для майбутнього соціального 
працівника, наповнюють усі виділені нами ком-
поненти його професійно-психологічної культури: 
ціннісно-смисловий, емоційний, рефлексив-
но-регулятивний та комунікативний, які детально 
будуть розглянуті у наступній публікації. При 
цьому перевага надається соціальним, комуніка-
тивним, перцептивним та інтерактивним якостям, 
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соціогенним здібностям, що пов’язано зі специфі-
кою соціальної роботи як професійної діяльності. 

Висновки з проведеного дослідження. Як 
бачимо, виділяють три основні підходи до визна-
чення поняття «культура»: аксіологічний, діяль-
нісний та особистісний. З урахуванням вказаних 
підходів у цьому дослідженні культура розгляда-
ється як рівень оволодіння певною сферою знань 
чи діяльності в суб’єктивному розумінні, тобто як 
утворення особистості, система специфічних цін-
ностей та норм життєдіяльності, рівень доскона-
лості в розвитку відповідної особистісної та про-
фесійної майстерності конкретної людини. 

Розвинена психологічна культура виступає 
ядром загальної культури особистості, важливою 
умовою її адаптації до творчої суспільної діяль-
ності та продуктивного саморозвитку. Розрізняють 
життєву та наукову психологічну культуру, яка у 
свою чергу поділяється на два види – загальну 
та професійну наукову психологічну культуру. 
Загальна (або базисна) психологічна культура 
особистості забезпечує оптимальне розв’я-
зання людиною різноманітних ситуацій із психо-
логічним змістом у сфері непрофесійної діяль-
ності і спілкування. Професійно-психологічна 
культура виконує ціннісно-регулятивну, мотиву-
вальну, фасилітативну, розвивальну, інтегративну, 
адаптивну, гармонізуючу, комунікативу, емотивну 
та креативну функції у професійній діяльності. 

На основі узагальнення основних наукових 
уявлень у дослідженнях вітчизняних та зару-
біжних психологів сформульовано власне визна-
чення професійно-психологічної культури соці-
ального працівника з урахуванням специфіки 
соціальної роботи як професійної діяльності. 
Нами також виділено компоненти професійно-пси-
хологічної культури соціального працівника: цін-
нісно-смисловий, емоційний, рефлексивно-регу-
лятивний та комунікативний. Постає необхідність 
подальшого дослідження сутності та структурних 
складових професійно-психологічної культури 
майбутніх соціальних працівників, а також ефек-
тивних засобів її діагностики та розвитку в умовах 
університету. 
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Гусак В. М. Профессионально-психологическая культура как интегративное свойство социаль-
ного работника 

Статья посвящена теоретическому анализу понятий «культура», «психологическая культура» 
и «профессионально-психологическая культура». Рассматривается разница между жизненной и 
научной, общей (базисной) и профессиональной психологической культурой личности. Раскрыто 
содержание и сущностные характеристики феномена профессионально-психологической культуры 
как интегративной характеристики социального работника, которая выступает одним из основ-
ных показателей его личностного и профессионального развития. Сформулировано собственное 
обобщенное определение профессионально-психологической культуры социального работника как 
многокомпонентной структуры, приведены ее функции и основные составляющие.

Ключевые слова: культура, психологическая культура, профессионально-психологическая куль-
тура, социальный работник, ценностно-смысловой компонент, эмоциональный компонент.

Husak V. M. Professional-psychological culture as an integrative characteristic of a social worker 
The article is devoted to the theoretical analysis of the concepts “culture”, “psychological culture” and “pro-

fessional psychological culture”. The difference between life and science, general (basic) and professional 
psychological culture of personality is considered. In the article revealed the content and intrinsic characteris-
tics of the phenomenon of professional-psychological culture as an integral property of a social worker, which 
is one of the main indicators of his personal and professional development. A self-generalized definition of the 
professional-psychological culture of a social worker as a multicomponent structure is formulated; its functions 
and main components are presented.

Key words: culture, psychological culture, professional-psychological culture, social worker, value-seman-
tic component, emotional component. 
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ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛОКУСУ КОНТРОЛЮ  
СТУДЕНТІВ З НЕГАТИВНИМИ ПСИХІЧНИМИ СТАНАМИ
У статті розглянуто проблему впливу локусу контролю на виникнення психічних станів особи-

стості. Подано результати дослідження профілів локусу контролю та їх зв’язків з негативними 
психічними станами у різних типах комплексів негативних психічних станів студентів. Зроблено 
висновок про обумовленість впливу локусу контролю на виникнення негативних психічних станів 
студентів.

Ключові слова: локус контролю, екстернальність, інтернальність, негативні психічні стани, 
комплекси негативних психічних станів.

Постановка проблеми. Дослідження негатив-
них психічних станів та чинників, що зумовлюють 
чи перешкоджають їх розвитку, повинно врахову-
вати не тільки діагностику одного певного стану, 
а і утворення комплексів негативних психічних 
станів. Дослідження локусу контролю як важли-
вої інтегральної характеристики особистості, що 
визначає розвиток та формування негативних 
психічних станів особистості, не проводились із 
врахуванням комплексів негативних психічних 
станів особистості. Наукова проблема полягає в 
тому, що у дослідженнях немає диференціації та 
даних щодо особливостей локусу контролю сту-
дентів із різними типами комплексів негативних 
психічних станів. Недостатність таких досліджень 
ускладнює розуміння ролі та впливу локусу контр-
олю на розвиток та закріплення різних типів поєд-
нань негативних психічних станів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості розвитку психічних станів визнача-
ються внутрішніми психологічними чинниками, що 
спричиняє складність їх розгляду у різноманітних 
проявах особистості. Сукупність властивостей осо-
бистості, що визначають її профіль, являють собою 
той рельєф, який зумовлює своєрідність реалізацїї 
актуального психічного стану людини [1, с. 140]. 

Зумовленість відмінностей у перебігу психіч-
них станів структурою особистості відображені 
у дослідженнях К.А. Абульханової-Славської, 
І.Ф. Аршави, В.А. Ганзена, Л.Г. Дикої, Є.П. Ільїна, 
О.Г. Ксенофонтової, М.Д. Левітова, І. Мазохи, 
О. Махнач, Е.Л. Носенко, О.О. Прохорова, О.П. Сан- 
нікової, Є.В. Тополова, О.Я. Чебикіна та інших. 

Проблема психічних станів як самостій-
ної категорїї була сформована та розглянута 
М.Д. Левітовим. Згідно з позицією автора, пси-
хічні стани зумовлені особливостями оточую-
чого середовища, попередніми психічними ста-
нами та особистісними властивостями [5, с. 20]. 
За В.О. Ганзеном, психічний стан – це цілісна, 

динамічна, кількісна та змістовна характерис-
тика індивідуальної актуальної свідомості, що 
детермінується набором актуалізованих власти-
востей особистості. В.О. Ганзен і В.М. Юрченко 
серед детермінант психічних станів виокремлю-
ють потреби, бажання особистості, її можливості 
та умови зовнішнього середовища, що зумовлю-
ють об’єктивний вплив та суб’єктивне сприйняття 
ситуації [1]. А.В. Махнач зазначає, що психічні 
стани детермінуються стабільними рисами осо-
бистості й визначають специфіку симптомокомп-
лексу психічного стану [6]. 

До соціально-психологічних настановлень осо-
бистості, що визначає ставлення до ситуацій, осо-
бливості взаємодії з оточуючими, ступінь незалеж-
ності, самостійності, відповідальності, активності 
у досягненні мети належить локалізація контролю 
над подіями, що відбуваються [10]. 

О.П. Саннікова локус контролю розглядає як 
глибинний, стійкий елемент структури саморегу-
ляції особистості, що визначає здатність людини 
долати життєві труднощі, здатність до самороз-
витку, самореалізації [8].

Домінування інтернального локусу контролю 
у студентів характеризується схильністю брати 
відповідальність за події, котрі відбуваються в їх 
житті, на себе, пояснювати їх своєю поведінкою, 
характером, станом, здібностями, що надає їм 
більшої стресостійкості, порівняно з екстерна-
лами. Дослідження психологів вказують на те, 
що інтернали більш впевнені у собі, своїх мож-
ливостях, наполегливі в досягненні мети, неза-
лежні, спокійні, врівноважені, доброзичливі, більш 
популярні, позитивно ставляться до оточення  
[4; 7; 8; 9]. Особливість інтернального локусу 
контролю полягає у тому, що у випадку тенденції 
до тотальної відповідальності, контролю за всіма 
недоліками, невдачі у своєму житті певні студенти 
можуть опинитися у ситуації ризику дезадаптації 
та надмірної психоемоційної напруги [10].
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Схильність приписувати відповідальність за 
події зовнішнім факторам (іншим людям, долі, ото-
чуючому середовищу, випадковості) характеризує 
студентів з екстернальним локусом контролю, 
що заважає ефективному подоланню труднощів, 
сприяє розвитку негативних психічних станів, зни-
жує результативність діяльності та сприяє фор-
муванню комплексів негативних психічних станів. 
Такі студенти характеризуються підвищеною три-
вожністю, стурбованістю, невпевненістю у своїх 
можливостях, нетерплячістю до інших, підвище-
ною агресивністю, конформністю. Залежність від 
зовнішніх обставин для них створює ситуацію 
невизначеності та служить підґрунтям для виник-
нення емоційного напруження та тривожності 
[3, с. 315]. 

Екстернальність-інтернальність визначає тип 
і характер розвитку негативних психічних ста-
нів студентів, їх стійкість до зовнішніх впливів. 
Зокрема, екстернальність може виступати захис-
ним механізмом для подолання зазначених станів, 
що дозволяє знижувати рівень їх розвитку та кіль-
кість негативних психічних станів високого рівня. 
Інтернальність з атрибутивним компонентом у 
сфері причин невдач сприяє внутрішньому напру-
женню, дезадаптації та виникненню комплексів 
негативних психічних станів студентів. За дослі-
дженнями А. Реана 84% молодих людей з делік-
вентною поведінкою складають екстернали [7; 10].

Дослідження Д. Лестер вказують на те, що 
екстернальний локус контролю безпосередньо 
впливає на виникнення станів гніву та агресії [9]. 
За неможливості впливу на перебіг подій у таких 
студентів виникає стан безпорадності, знижується 
пошукова активність щодо альтернативного варі-
анту дій та реагування. Внаслідок цього, з однієї 
сторони, виникає явище прокрастинації, а з іншої – 
схильність ризикувати без усвідомлення відпові-
дальності за наслідки своїх дій. Це причиняє кон-
флікти з оточуючими, що призводить до розвитку 
інших негативних психічних станів. Залежність від 
думок та оцінок оточуючих позбавляє екстерналів 
впевненості в собі та радості від прийняття само-
стійних рішень, здатності керувати своїм життям. 
Висока тривожність студентів з екстернальним 
локусом контролю зумовлена і тим, що емоційне 

напруження виникає у ситуації невизначенності, 
позаяк екстернали не схильні брати відповідаль-
ність на себе та втрачають контроль над подіями 
свого життя.

Дослідження О.Г. Ксенофонтової вказують 
на високий рівень розвитку контуру саморегуля-
ції інтерналів та здатність долати деструктивні 
впливи негативних психічних станів на особи-
стість. Студенти з екстернальним локусом контр-
олю сприймають події свого життя як нав’язані 
ззовні і характеризуються низьким рівнем саморе-
гуляції, що спричиняє виникнення низки негатив-
них станів [4, с. 104].

Мета статті полягає у теоретичному аналізі та 
експериментальному дослідженні особливостей 
локусу контролю студентів з різними типами комп-
лексів негативних психічних станів. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
негативних психічних станів студентів проводи-
лось серед студентів гуманітарних та економічних 
спеціальностей І–ІV курсів Хмельницького націо-
нального університету. Загальний обсяг вибірки 
склав 190 студентів.

Результати дослідження негативних психіч-
них станів студентів свідчать про те, що стани, 
тривожності, агресії, фрустрації та ригідності, 
які діагностуються за методикою Г. Айзенка 
«Самооцінка психічних станів», є характерними і 
стабільно проявляються на всіх рівнях розвитку 
студентів у період навчання.

 За ознакою поєднання різних рівнів прояву 
станів тривожності (Т), фрустрації (Ф), агресії (А), 
ригідності (Р), що одночасно переживають сту-
денти у різних поєднаннях, було виокремлено 
типи комплексів негативних психічних станів 
(ТКНПС). Для експериментального дослідження 
виокремлено 2 рівні психічних станів – низький 
(Н) та високий (В), що дозволило виокремити 
16 ТКНПС (табл. 1.) Для зручності опису і подаль-
шого аналізу усі ТКНПС розподілені на 5 груп  
(0; I; II; III; IV) за ознакою присутності в комплексі 
кількості негативних комплексоутворюючих станів 
високого рівня [2].

Локалізація контролю над подіями, що від-
буваються, визначає ступінь самоусвідомлення 
і суб’єктності при побудові планів подальшого 

Таблиця 1
Розподіл студентів за типами комплексів негативних психічних станів

Група ТКНПС ТКНПС Кількість студентів (%) Група ТКНПС ТКНПС Кількість студентів (%)
0 1.Тн-Фн-Ан-Рн 17,44

II
9. Тв-Фн-Ан-Рв 2,56

I

2. Тв-Фн-Ан-Рн 2,56 10. Тн-Фв-Ан-Рв 2,06
3. Тн-Фв-Ан-Рн 3,59 11. Тв-Фн-Ав-Рн 2,56
4. Тн-Фн-Ав-Рн 15,90

III

12. Тв-Фв-Ав-Рн 3,59
5. Тн-Фн-Ан-Рв 5,64 13. Тн-Фв-Ав-Рв 4,10

II
6. Тв-Фв-Ан-Рн 4,10 14. Тв-Фв-Ан-Рв 6,66
7. Тн-Фв-Ав-Рн 2,56 15. Тв-Фн-Ав-Рв 6,16
8. Тн-Фн-Ав-Рв 9,75 IV 16. Тв-Фв-Ав-Рв 10,77
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життя. Спрямованість локусу контролю регулює 
ступінь активності особистості у висуванні та 
досягненні мети, незалежність власних оцінок та 
системи цінностей, самостійність у визначенні 
шляхів і засобів досягнення поставлених цілей. 
Інтернальний локус контролю сприяє саморе-
алізації та гармонійному особистісному роз-
витку студентів, стимулює розвиток механізмів 
самоусвідомлення, рефлексії та самоконтролю. 
Інтернальність сприяє ефективному подоланню 
негативних станів студентами та попередженню 
їх виникнення, спрямуванню їх у конструктивний 
напрямок функціонування, розвитку здатності 
об’єктивно оцінювати власний внесок та вплив 
ситуації на виникнення таких станів, знаходженню 
шляхів виходу зі складних ситуацій у відповідності 
із власними можливостями. 

Для діагностики локусу контролю була викори-
стана «Методика діагностики рівня суб’єктивного 
контроля» Дж. Роттера в адаптації Є.Ф. Бажина, 
С.А. Голинкіної, О.М. Еткінда. Методика містить 
44 твердження, ступінь погодження з якими оці-
нюється за 6-бальною шкалою (від -3 до +3). 
Методика передбачає отримання балів за 7 шка-
лами, які потім переводяться у стандартні оцінки 
(стени). Згідно з нею, нормою є оцінка, яка від-
повідає 5,5 стенам; відхилення ж у бік понад 
5,5 свідчить про інтернальний локус контролю  
у відповідних ситуаціях, а у бік менше 5,5 стенів – 
про екстернальний його тип.

На рис. 1 представлені діаграми усереднених 
профілів локусу контролю для 0-ої та IV-ої групи 
за 7 шкалами, що визначають інтернальність 
у наступних сферах: 1 – загальна інтернальність 
(ЗІ); 2 – інтернальність у сфері досягнень (Ід);  

3 – інтернальність у сфері невдач 
(Ін); 4 – інтернальність у сфері 
сімейних відносин (Іс); 5 – інтер-
нальність у сфері виробничих 
відносин (Ів); 6 – інтернальність у 
сфері міжособистісних відносин 
(Ім); 7 – інтернальність у сфері здо-
ров’я та хвороб (Із).

Студенти зазначених груп за 
загальним показником інтерналь-
ності (ЗІ) характеризуються пере-
важно як екстернали, що відпо-
відає їх віковим особливостям. 
Студенти, для яких не характерні 
НПС високого рівня, у середньому 
виявляють високий рівень суб’єк-
тивного контролю над емоційно 
позитивними подіями та ситуа-
ціями (Ід: 6,18 ± 1,18). Вони вва-
жають, що здатні контролювати 
неформальні відносини з іншими 
людьми (Ім: 5,71 ± 1,62); вважають 
себе відповідальними за власне 
здоров’я (Із: 5,82 ± 1,54). Крім того, 
для студентів ІV групи ТКНПС 
показники за усіма зазначеними 
шкалами відповідають низьким рів-
ням суб’єктивного контролю.

Кореляційні зв’язки для цієї та 
наступних груп досліджувались 
за трьома показниками: загаль-
ної інтернальності, інтернальності 
у сфері досягнень та невдач. Для 
ІV групи ТКНПС виявлені наступні 
високо значущі (р ≤ 0,05) негативні 
зв’язки відповідно ЗІ, Ід, Ін із три-
вожністю (відповідно, ρ = -0,627; 
ρ = -0,649; ρ = -0,680); з фрустра-
цією (ρ = -0,621; ρ = -0,621; ρ = 
-0,570); з ригідністю (ρ = -0,682;  
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Рис. 1. Діаграми усереднених профілів локусу контролю студентів  
0-ої та ІV-ої груп ТКНПС

Рис. 2. Діаграми усереднених профілів локусу контролю  
студентів І групи ТКНПС

Рис. 3. Діаграми усереднених профілів локусу контролю  
студентів ІІ групи ТКНПС

Рис. 4. Діаграми усереднених профілів локусу контролю  
студентів ІІІ групи ТКНПС
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ρ = -0,449; ρ = -0,738); Ін з агресивністю  
(ρ = -0,416). Наявність таких зв’язків, на нашу 
думку, є результатом дії механізму «захисної 
екстернальності» від негативних психічних станів.

На рис. 2 представлені діаграми усереднених 
профілів показників локусу контролю студентів 
І групи ТКНПС. У цій групі інтернальність у сфері 
досягнень спостерігається у студентів 2-го, 4-го 
та 5-го ТКНПС, тоді як у студентів із високим рів-
нем фрустрації цей показник є низьким, що свід-
чить про екстернальність локусу контролю (4,72 ± 
1,69). Екстернальними для усіх студентів вище-
вказаної групи є показники за шкалами: загальна 
інтернальність, інтернальність у сфері невдач, 
сімейних та виробничих відносин. 

У сфері міжособистісних стосунків найбільш 
низький показник (5,14 ± 1,63) спостерігається 
також у групі студентів з високою фрустрацією. 
Тільки студенти з високим рівнем тривожності 
покладаються на свої дії у випадку хвороби, а 
всі інші представники цієї групи сподіваються 
на допомогу оточуючих. У групі значущі кореля-
ційні зв’язки спостерігаються тільки у 3-му ТКНПС 
із високим рівнем фрустрації: ρ = -0,806 при р ≤ 
0,01; ρ = -0,545 при р ≤ 0,05; ρ = -0,693 при р ≤ 0,01.

На рис. 3 представлені діаграми усереднених 
профілів показників локусу контролю студентів 
ІІ групи. У представників цієї групи спостеріга-
ються екстернальні показники локусу контролю 
для усіх шкал, крім шкали інтернальності у сфері 
міжособистісних відносин для осіб із 8-го ТКНПС  
(5,92 ± 1,24). Найбільш низькі показники за 
основними трьома шкалами ЗІ, Ід, Ін виявлено 
у  студентів із високими рівнями тривожності та 
фрустрації (6-ий ТКНПС). 

Високозначущі кореляційні зв’язки вста-
новлені у всіх типах ТКНПС зазначеної групи.  
У 6-му ТКНПС тривожність негативно корелює 
із показниками: за шкалою ЗІ ρ = -0,537 при  
р ≤ 0,05; за шкалою Ід – ρ = -0,671 при р ≤ 0,01. 
У 7-му ТКНПС із показниками шкал ЗІ та Ід нега-
тивно корелюють показники фрустрації (ρ = -0,949; 
ρ = -0,894 при р ≤ 0,01; агресивності (ρ = -0,821;  
ρ = -0,947 при р ≤ 0,01). У 8-му ТКНПС інтерналь-
ність у сфері досягнень обернено пов’язана з агре-
сивністю (ρ = -0,373 при р ≤ 0,05), а загальна інтер-
нальність – з ригідністю (ρ = -0,389 при р ≤ 0,05).

ІІІ група ТКНПС цілком за усіма шкалами пред-
ставлена екстернальними показниками локусу 
контролю. 

Так, негативні кореляційні зв’язки між загаль-
ною інтернальністю та тривожністю, фрустрацією 
наявні у 12-му ТКНПС (ρ = -0,866; ρ = -0,588 відпо-
відно при р ≤ 0,01); інтернальністю у сфері досяг-
нень та тривожністю (ρ = -0,692 при р ≤ 0,01) 
у  12-му ТКНПС; ригідністю (ρ = -0,852 при р ≤ 0,01) 
у 13-му ТКНПС; фрустрацією (ρ = -0,408 при р ≤ 
0,05) у 14-му ТКНПС; тривожністю (ρ = -0,437 при 

р ≤ 0,05) у 14-му ТКНПС. Зв’язок інтернальності 
у сфері невдач виявляється у 12-му ТКНПС 
із агресивністю (ρ = -0,545 при р ≤ 0,05);  
у 13-му ТКНПС із фрустрацією (ρ = -0,569 при  
р ≤ 0,05) відповідно. 

Висновки. Психічні стани є відображенням 
рельєфу особистісного профілю студентів. Локус 
контролю як інтегральна характеристика осо-
бистості визначає тип і характер розвитку нега-
тивних психічних станів студентів та їх стійкість 
до зовнішніх впливів.

Результати експериментального дослідження 
свідчать про те, що за середнім загальним показ-
ником суб’єктивного контролю продіагностовані 
студенти належать до екстерналів, тобто вони 
здебільшого не бачать можливості своїми діями 
впливати на значущі події у своєму житті та окремі 
складові у сфері невдач, сімейних та виробничих 
відносин. Студенти ж, у яких не виявлені нега-
тивні стани високого рівня чи виявлений лише 
один такий стан (крім стану фрустрації високого 
рівня), вважають, що більшість позитивних подій 
та ситуацій у сфері досягнень та міжособистісних 
відносин є результатом їх власних зусиль. Для 
цих студентів характерна й подібність у профілях 
суб’єктивного контролю. 

Студенти з одним негативним станом характе-
ризуються високим рівнем відповідальності при 
досягненні успіхів, але причини невдач знаходять 
у зовнішніх обставинах. Особи з високим рівнем 
фрустрації проявляють екстернальний локус 
контролю за усіма шкалами. Саме низька відпо-
відальність, безініціативність, нездатність аналі-
зувати наслідки своїх дій, пасивність сприяє фор-
муванню станів фрустрації. Тому такі студенти 
потребують корекції суб’єктивного контролю при 
подоланні перешкод.

У студентів із двома негативними станами 
рівень локусу контролю за всіма сферами є 
екстернальним, крім одного виключення: стани 
фрустрації у поєднанні з тривожністю характе-
ризуються підвищенням рівня екстернальності. 
У всіх типах комплексів негативних психічних ста-
нів виявлені взаємозв’язки показників суб’єктив-
ного контролю з негативними психічними станами 
та індивідуальна структура таких зв’язків в кож-
ному типі комплексу негативних психічних станів.

Для студентів із комплексом із трьох та чоти-
рьох негативних психічних станів високого рівня 
прояву притаманний екстернальний локус контр-
олю, що виконує функцію «захисної екстерналь-
ності» для збереження їх самоповаги та під-
тримання самооцінки у студентів. Домінування 
негативних психічних станів дезорганізовує діяль-
ність таких студентів, знижує мотиви самоусві-
домлення, саморозвитку, позбавляє відчуття 
контролю над подіями власного життя, впевнено-
сті у собі і, як наслідок, такі особи покладаються 
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переважно на зовнішні обставини. Отже, при ана-
лізі взаємозв’язків локусу контроля з негативними 
психічними станами прослідковуються різнома-
нітні негативні кореляційні зв’язки, що, з одного 
боку, може свідчити про прояв дії механізму 
«захисної екстернальності», а з іншого боку про 
те, що підвищення рівня суб’єктивного контролю у 
різних сферах життєдіяльності допомагає знизити 
рівень розвитку зазначених станів. Перспективами 
подальших досліджень є дослідження метакогні-
тивних здібностей студентів як засобу управління 
психічними станами. 
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Игумнова О. Б. Эмпирическое исследование локуса контроля студентов с негативными пси-
хическими состояниями 

В статье рассмотрены особенности влияния локуса контроля на возникновение психических 
состояний личности. Поданы результаты исследования профилей локуса контроля и их связей 
с негативными психическими состояниями в разных типах комплексов негативных психических 
состояний студентов. Сделан вывод об обусловленности влияния локуса контроля на возникнове-
ние негативных психических состояний студентов.

Ключевые слова: локус контроля, экстернальность, интернальность, негативные психические 
состояния, комплексы негативных психических состояний.

Ihumnova O. B. An empirical study of the locus of control of students with negative mental states 
The article discusses the features of the influence of the locus of control on the occurrence of mental states. 

The results of the study of indicators of the locus of control and their relationships with negative mental states 
in different types of complexes of negative mental states of students are presented. It is concluded that the 
influence of the locus of control on the occurrence of negative mental states of students is conditional.

Key words: locus of control, externality, internality, negative mental states, complexes of negative mental 
states.
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Актуальність дослідження критеріально-показникової характеристики стресостійкості учнів 

старших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів зумовлюється тим, що сьогодні не існує єдиної 
системи визначення рівня стресостійкості учнів, не визначені чіткі критерії та показники стресо-
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У результаті дослідження було виділено п’ять критеріїв стресостійкості учнів старших класів 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів: особистісний, емоційний, когнітивний, мотиваційно-вольовий та 
поведінковий.

Кожен критерій включає сукупність якісних показників, що розкривають зміст та надають харак-
теристику стресостійкості учнів старших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів.

Ключові слова: стресостійкість, компонент, критерій, показник, рівень, учні старших класів, 
загальноосвітній інтернатний заклад.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку психологічної науки проблема діагностики 
стресостійкості особистості активно вивчається 
сучасними дослідниками (D. Terrence, M. Quinn, 
J. Cidlowski, N. Victoria, A. Murphy, J. Sheridan, 
А. Андрєєва, С. Богданов, В. Казібекова, В. Король- 
чук, А. Еккерман, Я. Овсяннікова, Г. Ришко, 
Т. Руда, Х. Стельмащук, В. Степаненко, М. Хуторна, 
Т. Циганчук та ін.). Їхні роботи присвячені виокрем-
ленню, обґрунтуванню критеріїв стресостійкості 
з різних аспектів: відповідно до сфери діяльності 
особистості, до умов професійної діяльності, до 
екстремальних ситуацій тощо. Однак сьогодні не 
існує єдиної системи діагностики стресостійкості 
учнів, не визначені чіткі критерії та показники стре-
состійкості учнів старших класів загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів, що свідчить про актуальність даної 
проблеми та зумовлює мету нашого дослідження.

Мета статті – розробити програму діагнос-
тики стресостійкості учнів старших класів загаль-
ноосвітніх шкіл-інтернатів, яка включає наступні 
елементи: критерії, показники, рівні та методики 
виміру.

Виклад основного матеріалу. Стресостійкість 
визначається нами як системна характерис-
тика особистості, що ґрунтується на сукупності 
вроджених і надбаних психофізіологічних яко-
стей, складається з особистісного та поведінко-
вого компонентів, виражається у здатності витри-
мувати значні інтелектуальні, вольові та емоційні 
навантаження, керувати власними емоціями, 
успішно здійснювати життєдіяльність без шкідли-
вих наслідків для здоров’я [7, с. 51].

Аналіз робіт сучасних науковців (J. Crisp 
M. Fraser S. Hobfoll, A. Masten, А. Андрєєва, 

Г. Бердник, А. Боднар, С. Богданов, І. Бусигіна, 
О. Волков, С. Вольхін, Т. Галкіна, О. Гревцева, 
А. Гурич, О. Джеджула, В. Казібекова, А. Колосов, 
В. Корольчук, А. Еккерман, Н. Лебідь, Н. Макаренко, 
Н. Мельник, Г. Моніна, Н. Нікітіна, Я. Овсяннікова, 
М. Плугіна, О. Поліщук, Н. Раннала, Є. Распопін, 
І. Рибкін, Г. Ришко, Є. Салгалов, Х. Стельмащук, 
Ю. Стеблянко, В. Степаненко, В. Харченко, 
М. Хуторна, Т. Циганчук, М. Черпіта, О. Чурсінова, 
М. Шестопалова, О. Штепа, А. Шулдик та Г. Шулдик 
та інші) у галузі психології став підґрунтям для 
визначення ресурсно-компонентної структури 
стресостійкості особистості. Стресостійкість осо-
бистості становлять дві групи ресурсів: зовнішні 
(соціальні) та внутрішні (особистісні). Внутрішні 
ресурси є фундаментом стресостійкості. Вони 
поділяються на три групи: біологічні, особистісні 
та поведінкові ресурси. До особистісних ресурсів 
належать особистісний, емоційний, когнітивний 
та мотиваційно-вольовий компоненти [8, с. 165]. 
Названі компоненти стресостійкості взаємопов’я-
зані між собою, такий зв’язок має не сумарний, 
а інтегративний характер, зумовлений тим, що 
стресостійкість розглядається нами як системна 
характеристика особистості.

Відповідно до структури стресостійкості в яко-
сті критеріїв ми виділили особистісний, емоційний, 
когнітивний, мотиваційно-вольовий та поведінко-
вий критерії. Характеристику критеріїв визнача-
ють якісні показники.

Першим критерієм стресостійкості учнів стар-
ших класів загальноосвітніх шкіл-інтернатів є осо-
бистісний критерій. Даний критерій визначає роз-
виток процесів оцінки себе та своїх можливостей 
щодо подолання стресу.
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Даному критерію відповідають наступні показ-
ники: 

1) самооцінка та Я-концепція особистості;
2) рівень стресостійкості;
3) впевненість у собі.
Для виявлення першого показника (само-

оцінка особистості) особистісного критерію 
стресостійкості нами була використана мето-
дика діагностики самооцінки та рівня домагань 
Т.В. Дембо – С.Я. Рубінштейн (модифікація 
Г.М. Прихожан) [3, с. 559–561]. Ця методика засно-
вана на безпосередньому оцінюванні досліджува-
ними ряду особистих якостей, таких як здоров’я, 
характер, здібності, впевненість у собі тощо. 
Умовно таке оцінювання зображується у вигляді 
7 вертикальних шкал довжиною 100 мм. Нижня 
точка вказує на найнижчу оцінку, а верхня – на 
найвищу. Досліджуваним пропонується оцінити 
себе за кожною зі шкал. Після першої оцінки про-
понується оцінити себе повторно, але уявивши, 
якою має бути якість, щоб людина була задово-
лена собою. Для зручності підрахунку оцінка пере-
водиться у бали (наприклад 34 мм = 34 балам). 
За кожною з семи шкал (за виключенням шкали 
«здоров’я») визначаються рівень домагань, рівень 
самооцінки та розбіжність між рівнем домагань та 
самооцінкою.

Тест «Впевненість у собі» В. Г.  Ромека 
[12, с. 87–108] було використано для діагнос-
тики другого показника особистісного критерію. 
Автор виділяє такі компоненти у структурі впев-
неності у собі: загальну впевненість у собі, соці-
альну сміливість та ініціативу в соціальних кон-
тактах. Загальна впевненість у собі являє собою 
позитивну оцінку власних навичок і здібностей. 
Соціальна сміливість є протилежністю соціаль-
них страхів і виражається в позитивному емоцій-
ному фоні, що супроводжує будь-які, в тому числі 
і нові, соціальні контакти. Даний тест складається 
з 30 запитань з передбаченими варіантами відпо-
відей і призначений для групового та індивідуаль-
ного тестування.

З метою визначення наступного показника 
особистісного критерію – стресостійкість особи-
стості, нами було використано тест життєстійкості 
С. Мадді в адаптації Д. Леонтьєва і О. Рассказової 
[9, с. 59–61] та тест самооцінки стресостійко-
сті С. Коухена та Г. Вілліансона [15]. Тест житт-
єстійкості містить 45 запитань і має три шкали: 
«залученість» (людина з розвиненим компонен-
том залученості отримує задоволення від жит-
тєдіяльності і навпаки – відсутність залученості 
призводить до відчуття знехтування), «контроль» 
(впевненість у тому, що докладені зусилля можуть 
змінити ситуацію навіть якщо основна мета не 
буде досягнута) та «прийняття ризику» (дає змогу 
розглядати життя як спосіб отримання досвіду 
через активне засвоєння знань та їх використання 

на практиці, готовність діяти на свій страх і ризик 
без гарантій успіху).

Тест самооцінки стресостійкості дозволяє 
людині оцінити рівень своєї стресостійкості 
(рівень можна оцінити як відмінно, добре, задо-
вільно, погано, дуже погано). Методика включає 
10 питань. Під час виконання тесту необхідно 
вибрати одну відповідь із стандартних варіантів.

Другий, емоційний критерій стресостійкості, 
характеризує емоційну реакцію учнів на стресову 
ситуацію та їх рівень тривожності. Зміст цього кри-
терію полягає у здатності контролювати свій емо-
ційний стан під час дії (або після) стресора, про-
являти самовладання, витримку та самоконтроль.

Емоційному критерію відповідають наступні 
показники:

1) емоційність особистості;
2) особистісна та ситуативна тривожність;
3) оптимізм;
4) емоційна стійкість.
Для діагностики емоційного критерію стресо-

стійкості за вищеназваними показниками викори-
стані наступні методики: діагностика емоційності 
В.М. Русалова [5, с. 61–63], експрес-діагнос-
тика схильності до немотивованої тривожності 
В.В. Бойка [4, с. 129–132], методика визначення 
рівня особистісної і ситуативної тривожності 
Ч. Спілбергера, Ю.Л. Ханіна [6, с. 32–34], шкала 
оптимізму та активності Н.Є. Водоп’янової та 
М. Штейн [2, с. 298–304], Багатофакторний осо-
бистісний опитувальник Р. Кеттелла (14-PF для 
юнаків) [3, с. 577–589].

Діагностика емоційності В.М. Русалова спря-
мована на визначення психомоторної, комуніка-
тивної та інтелектуальної емоційності. Відповідно 
до цього в методиці є три шкали (психомоторна 
емоційність, інтелектуальна емоційність, кому-
нікативна емоційність). В цілому опитувальник 
дозволяє виділити загальний рівень емоційності 
особистості.

З метою визначення схильності до немотиво-
ваної тривожності використовувалась експрес- 
діагностика В.В. Бойка. Ця методика складається 
з одинадцяти запитань і передбачає варіанти 
відповідей «так» або «ні». Кількість позитивних 
відповідей визначає загальний рівень схильності 
до тривожності.

Методика Спілбергера-Ханіна дозволяє вимі-
рювати тривожність як особисту рису та як стан, 
пов’язаний з поточною ситуацією. Особистісна три-
вожність змушує людину сприймати широке коло 
об’єктивно безпечних обставин як такі, що можуть 
містити загрозу, спонукаючи реагувати на них ста-
нами тривоги, інтенсивність яких не відповідає 
величині реальної небезпеки. Реактивна (ситу-
ативна) тривожність характеризує стан людини 
на даний момент, який визначається суб’єктивно 
пережитими емоціями: напругою, занепокоєнням, 
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заклопотаністю, нервозністю. Такий стан виникає 
як емоційна реакція на екстремальну або стре-
сову ситуацію, може бути різним за інтенсивністю 
та динамічним у часі. Тестування проводиться із 
застосуванням двох бланків: один бланк для вимі-
рювання показників ситуативної тривожності, а 
другий – для вимірювання рівня особистісної три-
вожності. Під час інтерпретації результатів вико-
ристовуються наступні орієнтовні оцінки тривож-
ності: до 30 балів – низька, 31–44 бали – помірна; 
45 і більше – висока.

Шкала оптимізму та активності Н.Є. Водо- 
п’янової та М. Штейн передбачає відповіді на 
п’ятнадцять запитань. Відповідно до ключа під-
раховується сума балів за двома субшкалами, які 
узгоджуються з квадратом координатної моделі. 
Оптимізм у даній методиці розуміється як схиль-
ність людини вірити у власні сили та успіх, наяв-
ність переважно позитивних очікувань від життя 
та оточуючих. Для протилежної категорії людей – 
песимістів, характерним є невпевненість у влас-
них силах, очікування невдачі, інтровертованість. 
Під активністю розуміється енергійність, життє-
радісність, ризиковість. Пасивність проявляється 
у тривожності, боязливості та невпевненості.

Для дослідження емоційної стійкості було 
застосовано Багатофакторний особистісний 
опитувальник (14-PF) Р. Кеттелла для юнаків. 
Включаючи до дослідження дану методику, ми 
виходили з того, що вона діагностує фактори, 
в яких міститься інформація про характеристики 
стресостійкості. В цьому контексті насамперед 
нас цікавить зв’язок показників стресостійко-
сті з фактором С (емоційна стійкість – емоційна 
нестійкість), оскільки високі оцінки за даним фак-
тором характеризують емоційно зрілу, стійку, 
врівноважену, спокійну, стриману, наполегливу 
особистість. Натомість низькі оцінки свідчать про 
емоційну нестійкість, тривожність, безвідпові-
дальність, нестриманість, збудливість тощо.

Третій, когнітивний критерій стресостійкості 
учнів старших класів загальноосвітніх шкіл-інтер-
натів, являє собою сукупність знань про стрес, 
фактори стресу, види та особливості прояву 
стресу, стресостійкість та форми її розвитку. Він 
включає в себе вміння здійснювати об’єктивний 
аналіз причин виникнення стресу, прогнозувати 
розвиток стресового стану й можливі наслідки.

Показниками когнітивного критерію є:
1) знання про стрес, фактори стресу, види, осо-

бливості прояву та наслідки стресу;
2) знання про стресостійкість, ресурси стресо-

стійкості;
3) знання про форми, методи, прийоми роз-

витку стресостійкості.
З метою уточнення розуміння учнями старших 

класів поняття стресу, стресостійкості було вико-
ристано опитувальник Т.С. Тихомирової «Що ти 

знаєш про стрес?» [13, с. 167–168]. Опитувальник 
складається з відкритих та закритих питань з варі-
антами відповідей на них. 

Четвертий, мотиваційно-вольовий критерій 
стресостійкості, характеризує спрямованість учнів 
старших класів інтернатних закладів на досяг-
нення наміченої цілі та подолання стресу, орієн-
тацію на власні сили у стресових ситуаціях жит-
тєдіяльності.

Цей критерій виражається через наступні 
показники:

1) мотивація досягнення;
2) локус контролю.
Для визначення домінування мотиву досяг-

нення було застосовано методику «Діагностики 
особистості на мотивацію до успіху» Т. Елерса 
[11, с. 626–629]. Методика містить 41 питання, на 
кожне з яких можна давати відповідь «так» або 
«ні». 

Локус суб’єктивного контролю досліджувався 
за допомогою методики Дж. Роттера [1, с. 8–12]. 
Опитувальник містить 44 твердження, на кожне 
з яких передбачений один варіант відповіді «так» 
або «ні». Дана методика дозволяє визначити три 
рівні інтернальності: високий, середній, низький.

Поведінковий критерій стресостійкості харак-
теризується актуалізацією і застосуванням 
учнями антистресових стратегій, сукупністю набу-
тих у процесі виховання патернів поведінки, спря-
мованих на мобілізацію захисних сил організму 
у відповідь на вплив стресорів.

Виражається цей критерій такими показни-
ками:

1) саморегуляція поведінки;
2) копінг-поведінка у стресовій ситуації.
Методика «Стильова саморегуляція пове-

дінки – ССПМ» В.І. Моросанової [10] складається 
із 46 тверджень, що описують особливості пове-
дінки у різних типових для людини життєвих ситу-
аціях. Твердження входять до складу шести шкал, 
що виділяються відповідно до основних регу-
ляторних процесів (планування, моделювання, 
програмування, оцінка результатів) і регулятор-
но-особистісних властивостей (гнучкість і само-
стійність). За допомогою методики визначався 
загальний рівень саморегуляції.

З метою дослідження копінг-поведінки 
у стресових ситуаціях застосовувалась одно-
йменна методика Т.А. Крюкової [14, с. 442–444]. 
Методика включає перелік заданих реакцій на 
стресові ситуації й націлена на визначення домі-
нуючих копінг-стресових поведінкових стратегій. 
Досліджуваним пропонується відповісти, як часто 
вони поводяться певним чином у важкій стресовій 
ситуації.

Висновки. Таким чином, у структурі стресо-
стійкості учнів старших класів загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів нами виділено п’ять критеріїв (осо-
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бистісний, емоційний, когнітивний, мотиваційно- 
вольовий та поведінковий). До кожного з крите-
ріїв підібрано показники та відповідні методики 
виміру. Сукупність критеріїв, показників та мето-
дик утворюють програму діагностики стресо-
стійкості учнів старших класів загальноосвітніх 
шкіл-інтернатів.

Проведене дослідження не вичерпує усіх 
аспектів діагностики стресостійкості. Подальшої 
розробки потребують питання розширення показ-
никової характеристики досліджуваного фено-
мена та визначення відповідного діагностичного 
інструментарію.
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Кудинова М. С. Диагностика стрессоустойчивости учащихся старших классов общеобразова-
тельных школ-интернатов

Актуальность исследования критериев и показателей стрессоустойчивости учащихся старших 
классов общеобразовательных школ-интернатов объясняется тем, что на сегодняшний день не 
существует единой системы определения уровня стрессоустойчивости учащихся, не определены 
четкие критерии и показатели стрессоустойчивости учащихся старших классов общеобразова-
тельных школ-интернатов.

В результате исследования было выделено пять критериев стрессоустойчивости учащихся 
старших классов общеобразовательных школ-интернатов: личностный, эмоциональный, когни-
тивный, мотивационно-волевой и поведенческий.

Каждый критерий включает совокупность качественных показателей, раскрывающих содержа-
ние и характеризующих стрессоустойчивость учащихся старших классов общеобразовательных 
школ-интернатов.

Ключевые слова: стрессоустойчивость, компонент, критерий, показатель, уровень, ученики 
старших классов, общеобразовательные интернатные учреждения.

Kudinova M. S. Diagnostics of stress resistance of senior pupils at general-education boarding schools
The importance of the criterion-indicator characterization study of senior pupils’ stress resistance  

at general-education boarding schools is based on the fact that today there is no single system for deter-
mining the level of pupils' stress, no clear criteria and indicators of stress resistance among senior pupils at  
general-education boarding schools.

As a result, we have defined five criteria of senior pupils’ stress-resistance at general-education boarding 
schools. They are personal, emotional, cognitive, motivational-volitional and behavioral criteria.

Each criterion includes a set of qualitative indicators that reveal the essenсe and characterize stress resi- 
stance of pupils’ at general-education boarding schools.

Key words: stress resistance, component, criterion, indicator, level, senior pupils, general-education 
boarding school.
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СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  
СТУДЕНТА-ПСИХОЛОГА У ВНЗ 
У статті охарактеризований юнацький період становлення професійної ідентичності, з’ясовано 

провідні новоутворення даного етапу. Розкрито чинники, які здійснюють вплив на формування про-
фесійної ідентичності майбутнього психолога у вищому навчальному закладі. Проаналізовано етапи 
становлення професійної ідентичності студентів психологів. 

Ключові слова: ідентичність, професійна ідентичність, студентський вік, професійне самови-
значення, юність.

Постановка проблеми. Юнацький вік є одним 
із провідних періодів у професійному самовизна-
ченні особистості. В цьому віці відбувається фор-
мування відносно стійкого уявлення про себе, 
виникає особливе особистісне новоутворення, 
яке в психологічній літературі позначається тер-
міном «самовизначення». Особливого значення 
набувають уміння особистості адекватно сприй-
мати складні ситуації, правильно оцінювати себе 
й свої вчинки, конструювати образи свого «Я» 
(особистісний, професійний, соціальний), плану-
вати своє подальше життя. У зв’язку з динамікою 
розвитку суспільства вагомого значення набуває 
тема професійної ідентичності, яка формується 
у студентському віці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема професійної ідентичності досліджу-
валась у роботах Є. Єрмолаєвої, Н. Іванової, 
Л. Шнейдер.

Мета статті – розкрити сутність поняття про-
фесійної ідентичності та описати особливості ста-
новлення професійної ідентичності студента пси-
холога у вузі.

Виклад основного матеріалу. Студентський 
вік це час освоєння професійних ролей, поча-
ток самостійного життя. Особливої актуальності 
для особистості в цьому віці набувають питання 
сенсу життя, його призначення, визначення 
власного «Я», самопізнання та самовиховання. 
Л. Столяренко окреслює поняття «студентство» 
як «особливу спеціальну категорію, специфічну 
спільність людей, організаційно об’єднаних інсти-
тутом вищої освіти» [6, с. 160]. Студентство вклю-
чає людей, які цілеспрямовано, систематично 
оволодівають знаннями й професійними вміннями 
та навичками. Як соціальна група студентство 

характеризується професійною направленістю та  
сформованістю ставлення до майбутньої професії. 

Одним із центральних понять в юнацькому віці 
є професійне самовизначення. Наслідком помил-
кового вибору професії стає безробіття. Згідно 
з Л. Шнейдер [8] психолог, який має розвинуту 
професійну ідентичність, буде виявляти обґрунто-
ваний оптимізм з приводу своїх потенційних успі-
хів у майбутньому, впевнений у своїй професійній 
значимості, вільний і відкритий у професійно-ко-
мунікативних позиціях тощо.

Юність – це час самоаналізу й самооціню-
вання. Самооцінювання здійснюється шляхом 
порівняння ідеального «Я» з реальним. За Е. Ерік- 
соном, для юнацького віку є характерною криза 
ідентичності, яка складається з серії соціальних 
і індивідуально-особистісних виборів, ідентифі-
кацій і самовизначень. Якщо юнакові не вдається 
вирішити ці завдання, у нього формується неа-
декватна ідентичність, розвиток якої може йти 
за чотирма основними лініями: 

1) відхід від психологічної інтимності, уник-
нення тісних міжособистісних відносин; 

2) невміння розподіляти час, неспроможність 
будувати життєві плани; 

3) нечіткість продуктивних, творчих здібнос-
тей, невміння мобілізувати свої внутрішні ресурси 
й зосередитися на провідній діяльності; 

4) формування «негативної ідентичності», 
відмова від самовизначення й вибір негативних 
образів для наслідування [9, с. 28].

Серед науковців існують дві точки зору сто-
совно формування професійної ідентичності 
у студентів. Одна з них полягає в тому, що лише 
в практичній діяльності відбувається формування 
професійної ідентичності особистості. Відповідно, 
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з цього випливає висновок, що в умовах ВНЗ 
неможливо її сформувати. 

У науковій літературі є різні точки зору з при-
воду того, кого саме можна вважати професійно- 
ідентичною особистістю. Так, Є. Єрмолаєва [2] 
у своїх наукових концепціях зазначає, що про-
фесійно-ідентичними можуть вважатися тільки 
професіонали, які володіють стабільною основою 
(реалізується за рахунок соціальних інститутів, що 
об’єднують людей у спільноту з розподілом ролей 
і функцій, з відтворенням суб’єктів праці та трудо-
вих відносин у стійких формах навчання і закрі-
плення знань) і перетворювальним потенціалом.

І. Родічкіна [5] також у своїх працях зазначає, 
що поняття «професійна ідентичність» стосується 
тієї категорії людей, для яких провідною основою 
ідентифікації є професійна праця. У цьому кон-
тексті професійна ідентичність є продуктом три-
валого особистісного розвитку, який з’являється 
на достатньо високих рівнях оволодіння профе-
сією і виступає як стійка узгодженість основних 
елементів професійного процесу.

Формування професійної ідентичності почи-
нається лише після закінчення професійного 
навчання й переходу до практики професійної 
діяльності; у самому ж ВНЗ студентам доступна 
діяльність підготовчого характеру [5]. На етапі 
професійного навчання закладаються лише пере-
думови професійної ідентичності, а її формування 
й подальший розвиток відбуваються після первин-
ної адаптації молодого фахівця, у періоди більш 
щільної професійної активності.

Дослідники Г. Гарбузова [1], Є. Трандіна [7], 
Л. Шнейдер [8] дотримуються іншого бачення і 
зауважують, що професійна ідентичність розви-
вається в ході навчання, що професійна освіта є 
одним із витоків її формування. Так, Л. Шнейдер 
зазначає, що під час навчання у ВНЗ формується 
міцна основа професійної діяльності, студент 
може вважатися ідентичним обраній професії, 
якщо він: усвідомлює свою належність до певної 
професійної спільноти; володіє знаннями про свої 
сильні та слабкі сторони, про ймовірні зони успі-
хів і невдач у майбутній професійній діяльності; 
має достатньо чітке уявлення про себе і про свою 
роботу в майбутньому [8]. Основним видом діяль-
ності студента є навчально-професійна діяль-
ність. Тому професійна самосвідомість студента – 
це усвідомлення себе як студента і представника 
майбутньої професійно-виробничої діяльності.

Ми поділяємо точку зору науковців, які роблять 
акцент на положенні про те, що вже обираючи 
майбутню професію, майбутній психолог іденти-
фікує себе з нею, враховує свої здібності, інтереси 
й можливості, а також основні вимоги і критерії 
до себе відповідно до професії. 

Професійна ідентичність тісно пов’язана з про-
фесіоналізацією індивіда, яка розглядається як 

складний соціально-психологічний процес, який 
містить професійний тренінг, засвоєння стандар-
тів і вимог до виконання діяльності, прийняття 
норм поведінки в межах професійних груп. Саме 
взаємодія з членами професійної спільноти 
сприяє засвоєнню особистістю професійних стан-
дартів, оцінці рівня оволодіння нею професією. 
Підтвердження професійних норм в практиці про-
фесійного спілкування та діяльності допомагає 
індивідові сформувати й підтримувати професійну 
ідентичність, зберігати власний статус [2].

Дослідниця О. Трандіна [7] також у своїх пра-
цях зауважує, що професійна ідентичність може 
виступати як: основна тенденція професійного 
становлення особистості; показник рівня розвитку 
суб’єкта, його професійного шляху; динамічне 
утворення, яке змінюється під дією низки факто-
рів, основним із яких є професійне навчання.

Науковець Н. Іванова [3] виділяє три етапи 
становлення професійної ідентичності студентів 
педагогічного ВНЗ: 

1) первинний вибір, коли студенти вперше зна-
йомляться з професійною спільнотою. При цьому 
у майбутніх педагогів формується ціннісне став-
лення до обраної професії; 

2) підтвердження/заперечення первинного 
вибору. На цьому етапі можуть суттєво змінюва-
тися професійні уподобання та наміри студентів, 
що нерідко призводить до розчарування у своєму 
професійному виборі або навпаки – до впевнено-
сті у ньому; 

3) реалізація первинного вибору в діяльності.  
На цьому етапі відбувається перехід студен-
тів до ототожнення себе зі своєю професійною 
діяльністю, входження у професійну спільноту, 
усвідомлення своєї професійної самостійності та 
ефективності.

Ідентичність виявляється важливим регуля-
тором і значущим складником самосвідомості й 
соціальної поведінки особистості. Сучасний век-
тор дослідження ідентичності полягає у вивченні 
тих компонентів цього явища, що пов’язані з про-
цесами соціального і професійного становлення 
особистості. Професійне становлення, під час 
якого здійснюється перетворення індивіда на 
професіонала, супроводжується зміною уявлень 
людини про себе, своє місце у професійній спіль-
ноті, тобто набуттям професійної ідентичності [2].

Згідно з А. Лукіянчук [4] людина завжди нама-
гається інтерпретувати події згідно з власною 
«Я-концепцією» з метою забезпечення відповідно-
сті почуттів і поведінки. У процесі навчання й осо-
бистісного зростання людини можна спостерігати 
таке явище, як «консервативність» «Я-концепції», 
що зумовлена впливом стереотипів самосприй-
няття. Існують два способи боротьби з «кон-
сервативністю» «Я-концепції»: перший полягає 
у створенні умов для набуття впевненості у собі, 
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власному професійному потенціалі, розвитку 
компетентності і почутті власної гідності з метою 
досягнення професійної ідентичності і побудови 
адекватного образу «Я»; другий пов’язаний із 
формуванням ідеальної картини майбутнього 
(у професійній й особистісній сферах), виявлен-
ням і актуалізацією власних професійних ресурсів.

Відомо, що особистість із заниженою самоо-
цінкою концентрується на негативному баченні 
власних професійних перспектив, що викликає 
труднощі під час побудови ідеального образу 
успішного професійного майбутнього. Особистості 
із порушенням ціннісно-мотиваційної сфери 
можуть виражати викривлені побажання з приводу 
їхнього майбутнього в даній професії, що не відпо-
відає змісту трудових умов. Головна мета досяг-
нення почуття професійної ідентичності полягає у 
переході від зовнішніх джерел підкріплення і зво-
ротного зв’язку в професійній діяльності до вну-
трішніх джерел, тобто до самопідкріплення. На 
початковій стадії формування професійної іден-
тичності підтримку особистості виявляють близькі 
люди, друзі і зацікавлені співробітники організації. 
Передбачається, що надалі почуття ідентичності 
стане частиною свідомості особистості [3].

Науковець О. Трандіна, досліджуючи періо-
дизацію професійного розвитку, що базується на 
досягненні особистістю певного рівня професіо-
налізму, відносить період професійного навчання 
у вищій школі до професіоналізму, що містить 
етапи адаптації до професії, самоактуалізації 
у професії, вільного володіння професією у формі 
майстерності [7]. 

Г. Гарбузова [1] у своїх наукових студіях наголо-
шує, що розвиток професійної ідентичності відбу-
вається в період професійного навчання у вищому 
навчальному закладі. Дослідниця виділяє у струк-
турі професійної ідентичності три основні етапи 
формування у студентів професійної ідентичності.

Перший етап – адаптаційний (1 курс) – це 
період осмислення професійної ідентичності, 
коли на основі входження у нове соціальне та про-
фесійне середовище зовнішня студентська іден-
тичність переходить у внутрішньо прийняту, усві-
домлену, емоційно забарвлену характеристику. 
Це нестабільний етап, пов’язаний з адаптацією 
до нової соціальної ролі студента («Я-студент») 
та очікувань майбутньої професійної ідентичності.

Другий етап – стабілізувальний (2–3 курс) – це 
період, коли на основі усвідомлення вимог нової 
соціально-професійної ролі, власних здібнос-
тей та можливостей відбувається усвідомлення 
досягнень, які зроблені завдяки власним зусил-
лям. У цей період конструктивні схеми самороз-
витку знаходяться в достатньо стабільному стані, 
оскільки студент починає отримувати задоволення 
від сприйняття себе як суб’єкта майбутньої про-
фесійної діяльності («Я – майбутній спеціаліст»).

Третій етап – уточнювальний (4–5 курс) – період, 
коли на основі усвідомлення спектру ролей, 
засвоєних у ході професіоналізації, відбувається 
формування нових цілей та перспектив. Це дру-
гий нестабільний період, сенс якого зводиться до 
переосмислення та уточнення різних варіантів 
професійно-творчого саморозвитку, працевлаш-
тування та період розвитку професійної кар’єри 
(«Я та моя професія і кар’єра»).

Слід зазначити, що ці етапи формування  
у студентів професійної ідентичності не існують 
ізольовано, вони тісно взаємопов’язані та взаємо-
зумовлені.

За Г. Гарбузовою, розвиток професійної іден-
тичності у ВНЗ формується в процесі оволо-
діння знаннями (увага акцентується на інтелек-
туальному складнику особистості), інтеріоризації 
набутих знань (можливість розвитку в процесі 
емоціонально-вольової сфери студента), практич-
но-орієнтованій діяльності (проходження педаго-
гічної практики), у використанні активних методів 
роботи для освоєння професії, а також у введенні 
в навчальний процес циклу занять, які безпосе-
редньо розвивають професійну ідентичність осо-
бистості.

Процес формування у студентів професійної 
ідентичності, згідно з Г. Гарбузовою, починається 
з упевненості у правильності вибору професії та 
позитивного ставлення до себе як до суб’єкта 
навчально-професійної діяльності і майбутньої 
професійно-виробничої діяльності. Професійна 
ідентичність (усвідомлення своєї тотожно-
сті з професійним Я-образом) ґрунтується на  
формуванні образу професії, осмисленні про-
фесійного Я-образу, формуванні позитивної 
Я-концепції, аналізу Я-образу: ідеального, норма-
тивного, реального. 

Професійна ідентичність є обов’язковим і 
невід’ємним складником професіоналізму та вод-
ночас умовою його формування. Розвиток про-
фесійної ідентичності може відбуватися у таких 
напрямах: розвиток потреб й інтересів; форму-
вання домагань особистості у плані визначення 
того, ким та яким людина себе бачить; відбува-
ється все більш глибоке усвідомлення себе, своїх 
можливостей та потреб.

Формування професійної ідентичності у сту-
дентів розглядається вітчизняними та зарубіж-
ними науковцями у контексті проблеми професі-
оналізації. Досліджуючи основні причини відмови 
майбутніх фахівців від професійної самореаліза-
ції, О. Єрмолаєва [2] вказує на те, що в процесі 
навчання студентів відбувається зміна їх уявлень 
про майбутню професійну діяльність. Умовно 
дослідниця назвала їх «успішною» та «неуспіш-
ною» динамікою. Успішна динаміка виявляється 
в розширенні кола адекватних уявлень про про-
фесію (знання сфер, де можна пристосовувати 
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свої професійні сили, реальні місця роботи, труд-
нощі й проблеми, умови оплати праці, можливо-
сті кар’єрного зростання тощо). Основним показ-
ником успішної динаміки виступає готовність до 
професійної самореалізації в наявних життєвих 
умовах, яка формується на основі професійної 
ідентичності. Неуспішна динаміка виявляється 
у тому, що за відсутності якісних змін у структурі 
професійної мотивації в студента зростає соці-
альна бажаність відповідей, накладається табу 
на обговорення таких проблемних галузей про-
фесіоналізації, як рівень зарплати, престижність, 
кар’єрне зростання тощо. Неуспішна динаміка 
зумовлена нездатністю майбутнього фахівця іден-
тифікувати себе з майбутньою професією, з моти-
ваційною й професійною неготовністю до зміни 
соціальної позиції професіонала. Незважаючи на 
задовільну академічну успішність, такі студенти 
усвідомлюють власний непрофесіоналізм, пере-
живають негативні емоції й у зв’язку з цим відмов-
ляються від професійної самореалізації. Практика 
свідчить, що від професійної самореалізації 
відмовляються не лише студенти з невисокою 
успішністю, а й значно частіше успішні студенти. 
Серед основних причин такої відмови виділяють: 
соціально-економічні (здебільшого низький рівень 
оплати праці); особистісні: неадекватно зави-
щений рівень домагань; особистісні проблеми 
як основний мотив вибору професії, що втрачає 
свою актуальність до кінця навчання; зміна цінніс-
но-смислової ієрархії, в результаті чого визначаль-
ними стають меркантильні потреби, задоволення 
яких малоймовірне в професійній діяльності педа-
гога; специфіка навчання; складність професійної 
діяльності. Кризи, які виникають у студентів, часто 
пов’язані з несформованим почуттям власної 
ідентичності, з недостатньою рефлексією.

На основі уявлень про професійну ідентичність 
О. Єрмолаєва [2] обґрунтувала актуальну для 
сьогодення проблему професійного маргіналізму. 
Проблема маргіналізму розглядається у ракурсі 
проблем професіоналізації, професіоналізму, 
професійної ідентичності, професійного самови-
значення. Поняттям «маргіналізм» широко оперу-
ють у соціології. До маргіналів зазвичай відносять 
тих осіб, котрі внаслідок тих чи інших причин вия-
вились відірваними від звичного соціально-куль-
турного середовища і не зуміли включитися в 
нове для них середовище, яке з погляду їхнього 
статусу залишається важкодоступним. Отже, ста-
тус таких осіб має проміжний характер. Основний 
принцип маргіналізації – розрив духовних, еконо-
мічних і особистісних зв’язків; під час входження 
людини в нову соціальну спільноту зв’язки і сто-
сунки з іншими людьми встановлюються повільно. 
У багатьох маргіналів виникає почуття невпев-
неності, вони починають звинувачувати інших 
у власних труднощах.

Молоді фахівці іноді протидіють перспективі 
змінити усталений погляд на світ, на професію, 
на самого себе, на своє місце в світі та професії. 
Засобом захисту виступає розчарування у навколи-
шній дійсності, у навчальному закладі, у професії.

А. Лукіянчук [4] виділяє такі варіанти «захи-
стів-розчарувань»: розчарування в навчальних 
предметах (окремих або більшості); розчарування 
у викладачах, які раніше подобались. На певному 
етапі навчання студент виявляє, що викладач – 
це звичайна людина, яка не позбавлена недоліків; 
розчарування у навчальному закладі; розчару-
вання у перспективах подальшої роботи.

Якщо розглядати особливості професійної 
ідентичності на прикладі студентів психологів, то 
це є необхідним складником у їх професійному 
становленні. Професійна ідентичність майбут-
нього психолога – динамічна система, яка починає 
формуватись у процесі професійної підготовки 
(освіти) та має подальший розвиток у його про-
фесійній діяльності. Під час навчання студенти 
мають сформувати уміння, знання і навички, які 
необхідні для психолога професіонала. А також 
пройти курс власної психокорекції як необхідної 
умови становлення висококваліфікованого спе-
ціаліста, який може надавати психологічну допо-
могу людям. Професійна ідентичність виступає як 
необхідний складник професійного розвитку осо-
бистості, становлення професіонала та кар’єр-
ного росту. Формуючи професійну ідентичність, 
психологи формують власний стиль роботи, усві-
домлюють свої професійні можливості, вчаться 
управляти розвитком власної кар’єри, підвищують 
свою професійну компетентність, яка є необхід-
ною під час надання допомоги особистості. 

Професійна ідентичність передбачає функці-
ональну та екзистенційну відповідність людини 
професії, вміння ефективно виконувати про-
фесійні функції, відчуття власної ефективності. 
Згідно з Л. Шнейдер [8], якщо розглядати розвиток 
суб’єкта праці як процес досягнення професійної 
ідентичності, тоді типи самовизначення (у кон-
кретних трудових функціях, у межах певного тру-
дового процесу, спеціальності, самості, культури) 
можна співвіднести з об’єктивними або ситуатив-
ними (зовнішніми) складниками професійної іден-
тичності, а рівні реалізації можливостей самови-
значення – із суб’єктивними.

Висновки. Отже, згідно з проведеним теоре-
тичним аналізом наукової літератури професійна 
ідентичність майбутнього психолога – це усвідом-
лення своєї приналежності до професії психолога, 
уявлення про свою відповідність певним вимо-
гам професії (якості особистості, знання, вміння 
та навички) та співставлення своєї відповідності 
професійному образу. Від того, як пройде процес 
професійної ідентичності студента психолога, 
залежить його професійне та особистісне станов-
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лення як висококваліфікованого, конкурентоспро-
можного і успішного психолога професіонала.
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Кулиш Е. В., Сирик И. В. Становление профессиональной идентичности студента психолога 
в высшем учебном заведении

В статье охарактеризован юношеский период становления профессиональной идентичности, 
выяснены ведущие новообразования данного этапа. Раскрыты факторы, которые осуществляют 
влияние на формирование профессиональной идентичности будущего психолога в высшем учебном 
заведении. Проанализированы этапы становления профессиональной идентичности студентов.

Ключевые слова: идентичность, профессиональная идентичность, студенческий возраст, про-
фессиональное самоопределение, юность

Kulish O. V. Siryk I. V. Formation of a professional identity of a student of a psychologist in an 
institution of higher education

In this article the adolescent period of professional identity formation has been outlined, some basic inno-
vations of the given period have been discovered. The factors that have an impact on professional identity 
formation of a future psychologist in higher educational establishments have been identified. The stages of 
professional identity formation of students have been analyzed.

Key words: identity, professional identity, student age, self-determination, adolescence.
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ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ  
СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ
У статті подано результати експериментального вивчення спрямованості особистості сту-

дентів психологічного факультету, а також досліджено вагу гуманістичної спрямованості у її струк-
турі. Визначено, що професійно орієнтовані студенти більшою мірою орієнтовані на людей та на 
допомогу їм, аніж студенти, що не визначилися у власному професійному виборі, незважаючи на три-
вале навчання фахові психолога.

Ключові слова: студенти-психологи, спрямованість особистості, види спрямованості, гуманіс-
тична спрямованість, професійна спрямованість.

Постановка проблеми. Сучасні швидкі ритми 
життя, інформаційний бум, зміни в економічному 
та політичному житті нашої держави призводять 
до збільшення рівня стресу у житті майже кожної 
людини. Через це зростає попит на фахівців, здат-
них допомогти людині розібратися у персональ-
них проблемах, знизити її рівень стресу, навчити 
протистояти йому та захищатися від негативних 
впливів ззовні, а також зменшити чи нівелювати 
особистісні негаразди. Теперішні працівники 
соціальної сфери мають непросте завдання: 
вміти допомогти собі задля того, щоб профе-
сійно допомагати іншим людям. Із цим завданням 
може впоратися лише той професіонал, який має 
гарну фахову підготовку, значний творчий потен-
ціал та здатний самостійно шукати та аналізу-
вати інформацію для вирішення багатьох питань. 
Саме тому час, проведений студентами у стінах 
вищого навчального закладу, є надзвичайно важ-
ливим для надбання ними необхідних професій-
них знань, вмінь та навичок. Проте, як показують 
результати досліджень з вивчення професійної 
спрямованості, не всі студенти дійсно зацікавлені 
у цьому. Деякі з них перебувають у стані адапта-
ції або розгубленості тривалий час, також трапля-
ються професійно дезорієнтовані студенти. Тому 
знати про ці особливості спрямованості студентів 
дійсно необхідно для того, щоб підтримати, заці-
кавити, професійно зорієнтувати молодих людей 
для подальшого успішного навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Як зазначають науковці, спрямованість особисто-
сті виступає показником та індикатором її діяльно-
сті. Вперше ґрунтовний аналіз даного феномену 
був даний у працях С.Л. Рубінштейна, який ввів 
його у науковий обіг [3]. Надалі дослідники опи-
сали окремі її види, як-от: ділову, колективіст-
ську, особистісну (Б. Басс, В. Смекал та М. Кучер, 
М. С. Неймарк); емоційну (Б.І. Додонов); гума-
ністичну, егоїстичну, депресивну, суїцидальну 

(Д.І. Фельдштейн, І.Д. Єгоричєва); професійну 
(Ф.Н. Гоноболін, Є.А. Климов, Н.В. Кузьміна); праг-
матичну, екзістенційну, гуманістичну, егоцентичну 
(Т. Данилова) спрямованість. Як бачимо, дослід-
ники виділяють досить багато її видів, оскільки 
спрямованість виступає широким поняттям, що 
потребує подальшого його ґрунтовного вивчення 
та уточнення.

Оскільки спрямованість є складним утворен-
ням, то вона потребує досліджень з різними гру-
пами осіб. Наш аналіз наукової літератури виявив 
недостатність розробки та досліджень з даної про-
блематики, тому вивчення професійної спрямова-
ності майбутніх психологів є необхідним заради 
вирішення питань покращення їх професійної 
підготовки в умовах вищого навчального закладу. 
Ми зазначаємо недостатність досліджень, які 
виявляли б особливості спрямованості майбутніх 
психологів ще на етапі їх професійного навчання. 
Зважаючи на цей факт, наше дослідження було 
присвячене даному питанню.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є екс-
периментальне вивчення особливостей спрямо-
ваності студентів, які отримують фах психолога.

Виклад основного матеріалу. За М.Й. Варієм, 
спрямованість особистості – це її властивість, що 
становить собою систему взаємопов’язаних вну-
трішніх спонукань, які спрямовують та орієнтують 
її життєвий шлях у соціальному просторі й часі 
[1]. Професійна спрямованість розуміється нау-
ковцями насамперед як сукупність мотиваційних 
утворень (інтересів, потреб, схильностей, праг-
нень тощо), пов’язаних з професійною діяльністю 
людини впливають, зокрема, на вибір професії, 
прагнення працювати за нею і задоволеність про-
фесійною діяльністю. Професійна спрямованість, 
на думку багатьох дослідників, є інтегральним 
утворенням, яке характеризується предметом 
професійної спрямованості, в якості якого висту-
пає професія (вид діяльності); видами мотивів 
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професійної діяльності; силою (рівнем) спрямова-
ності, що виявляється мірою вираження прагнення 
до оволодіння професією і бажанні працювати за 
отриманою спеціальністю; а також ступенем задо-
воленості людини своєю професією [5].

З метою дослідження особливостей спрямова-
ності студентів нами було використано методику 
Т. Данилової для визначення типу спрямованості 
особистості. У нашому дослідженні взяли участь 
320 студентів-психологів перших – четвертих 
курсів Національного педагогічного університету 
імені Михайла Драгоманова, Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, 
Житомирського інституту Міжрегіональної ака-
демії управління персоналом та Житомирської 
філії Київського інституту бізнесу та технологій. 
Методика призначена для діагностики структури 
спрямованості особистості студентів – майбут-
ніх практичних психологів та виявлення того, 
наскільки широко у цій структурі представлений 
гуманістичний складник. Досліджувані оцінювали 
запропоновані твердження, тим самим виявляючи 
своє ставлення до них та даючи нам можливість 
визначити переважаючий у них вид спрямованості 
за найбільшою сумою отриманих балів.

Дослідниця охарактеризувала чотири види 
спрямованості. Гуманістична спрямованість 
визначається нею як така, за якої цілі, інтереси та 
потреби інших людей набувають для особистості 
першочергового значення. У спілкуванні такі люди 
толерантні, автентичні, емпатійні. За егоцентрич-
ної спрямованості цілі, інтереси, потреби людини 
звернені на неї особисто і мають егоїстичний 
характер. Центральне місце в ієрархії її цінностей 
займає вона сама, її найбільшою цінністю є саме її 
прагнення. Спілкування з іншими людьми відбува-
ється у маніпулятивному руслі й характеризується 
відсутністю справжнього інтересу до співбесід-
ника. Прагматичний вид спрямованості вказує на 
те, що домінуючим мотивом для людини є резуль-
тати планування та успіху виконуваної діяльності, 
тобто саме конкретні результати діяльності мають 
першочергову вагу для особистості і саме вони й 
визначають цінність та значимість цієї діяльно-
сті. Про екзістенційний вид спрямованості можна 
сказати те, що вона характеризує людину як таку, 
що має високий рівень самоаналізу, рефлексії, 
прагне самореалізуватися та самовдосконалю-
ватися. Домінуючою потребою виступає потреба 
у внутрішній діяльності. Саме гуманістична спря-
мованість, як зазначає авторка, є професійно зна-
чущою для психологів. Структура спрямованості 
розглядається нею з позицій двох ортогональних 
осей: «гуманізм – егоцентризм» та «екзистенціа-
лізм – прагматизм» [4].

За допомогою цієї методики ми мали намір 
дізнатися, який саме вид спрямованості (егоцен-
трична, гуманістична, екзистенційна чи прагма-

тична) переважає у наших досліджуваних сту-
дентів-психологів, та як представлені інші її види. 
Проведене дослідження виявило переважання 
гуманістичного виду спрямованості у 46,2% опиту-
ваних. Екзистенційний вид спрямованості зафік-
совано за 25,6% студентського загалу, прагматич-
ний – 24,1% та егоцентричний – 4,1%. Загалом 
наші результати не виявили переважання профе-
сійно значущого виду спрямованості у більшості 
наших досліджуваних. Крім того, ми повинні вра-
хувати й той факт, що не всі студенти є такими, 
що прагнуть отримати диплом задля посвяти себе 
у майбутньому професії психолога. Наш умовний 
поділ студентства на дві групи за критерієм «розу-
мію значущість зробленого мною професійного 
вибору та бажаю надалі працювати як психолог» 
дозволив нам більш глибоко вивчити особливості 
спрямованості досліджуваних нами студентів. 
Утворені дві групи більш точно виявляли ці осо-
бливості [2]. Більша група (197 осіб, 61,6% від 
загалу) відображала погляди професійно орієнто-
ваних студентів, менша група (123 особи, 38,4% 
від загальної кількості) – професійно невпевнених.

Серед студентів-психологів, які прагнуть 
до обраної ними сфери працевлаштування, гума-
ністична спрямованість притаманна 64,5% осіб, 
прагматична – 22,3%, екзистенційна – 11,7% 
та егоцентрична – 1,5% досліджуваних. 

З протилежної групи у 48% молодих людей 
визначено екзистенційну спрямованість, 26,8% 
мали прагматичну спрямованість, 17,1% – гума-
ністичну та 8,1% – егоцентричну спрямованість. 
Під час порівняння результатів цих двох груп ми 
отримали результати, які неоднозначно вказують 
на важливість розуміння особливостей спрямо-
ваності студентів під час їх підготовки у вищому 
навчальному закладі. Якщо більше ніж три п’ятих 
у групі професійно орієнтованих студентів дійсно 
підтвердили своє бажання працювати за фахом, 
продемонструвавши гуманістичну спрямованість, 
то у групі професійно не орієнтованих студентів 
ми також отримали підтвердження їхнім словам 
у вигляді демонстрації гуманістичної спрямова-
ності менше, ніж у однієї п’ятої майбутніх спеці-
алістів-психологів. Ще одним цікавим для аналізу 
є перегляд відсоткового відношення кількості сту-
дентів, що мають гуманістичну спрямованість, від-
повідно до курсу навчання у вищому навчальному 
закладі (див. таблицю 1).

Дуже привабливим для нас є той факт, що 
у групі професійно визначених студентів (група А) 
вага гуманістичної спрямованості поступово, але 
невпинно зростає від року до року – від 55,9% на 
першому курсі до 75% на четвертому. Результати 
групи професійно невизначених студентів (група 
Б) також дуже промовисті: на першому курсі такі 
студенти не змогли продемонструвати наяв-
ність у них гуманістичної спрямованості взагалі,  
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на 2–4-ому курсах такі студенти з’являються, але 
у дуже обмеженій кількості. Появу певної кількості 
людей із даним видом спрямованості ми схильні 
приписувати саме їх навчанню за даною спеці-
альністю, її специфіці, оскільки їх перебування 
на лекційних та практичних заняттях у вищому 
навчальному закладі, в умовах спеціально органі-
зованого навчання, виконання професійно орієн-
тованих завдань не можуть не знайти емоційного 
відгуку навіть у частини професійно невизначених 
студентів.

Егоцентрична спрямованість у студентів групи 
А усіх курсів спостерігається на вкрай незначному 
рівні: на усіх курсах, крім першого, де таких осіб 
не виявлено взагалі, цей вид спрямованості про-
діагностовано лише у однієї особи на кожному 
з курсів. У групі Б, навпаки, егоцентрична спрямо-

ваність визначена з деякими відхиленнями при-
близно у п’ятої частини студенів. Можемо зазна-
чити, що професійно не зорієнтовані студенти 
більшою мірою піклуються саме про власні інте-
реси у різних сферах їхньої діяльності та міжосо-
бистої взаємодії з іншими особами.

Прагматичний вид спрямованості у групі 
А мають дещо більше однієї п’ятої досліджуваних, 
а ось у групі Б їх вже більше чверть. Екзистенційна 
спрямованість у групі А спостережена у трохи 
більше, ніж у однієї десятої від усіх осіб, а ось у 
групі Б – це головний вид спрямованості, який при-
таманний більше, ніж половині наших досліджу-
ваних. Вважаємо, що спрямованість на результат 
за прагматичної спрямованості не є однозначно 
негативним показником, якщо він доповнюється 
іншими вдалими професійними характеристи-

Таблиця 1
Розподіл видів спрямованості у професійно орієнтованих студентів

Група А (кількість та % 
від загальної кількості 

досліджуваних)

Види спрямованості  
(кількість та % від загалу групи) Рік навчання Кількість студентів (% від курсу)

Група А – група студентів, 
спрямованих на професію, 

що ними здобувається 
(197; 61,6 %)

гуманістична (127; 64,5 %)

1 19 (55,9%)
2 58 (63,7 %)
3 32 (66,7%)
4 18 (75%)

прагматична (44; 22,3 %)

1 10 (29,4%)
2 20 (22%)
3 10 (20,8%)
4 4 (16,6%)

екзистенційна (23; 11,7 %)

1 5 (14,7%)
2 12 (13,2%)
3 5 (10,4%)
4 1 (4,2%))

егоцентрична (3;
1,5 %)

1 –
2 1 (1,1%)
3 1 (2,1%)
4 1 (4,2%)

Таблиця 2
Результати розподілу за видами спрямованості професійно незацікавлених студентів

Група Б (кількість та % від загальної 
кількості досліджуваних)

Види спрямованості  
(кількість та % від загалу групи) Рік навчання Кількість студентів  

(% від курсу)

Група Б – група студентів,  
професійно не орієнтованих  

(123; 38,4 %)

гуманістична (21; 17,1%)

1 –
2 11 (29,7%)
3 5 (11,1%)
4 5 (16,1%)

екзистенційна (59; 48%)

1 4 (40%)
2 16 (43,3%)
3 24 (53,3%)
4 15 (48,4%)

прагматична (33; 26,8%)

1 4 (40%)
2 7 (18,8%)
3 16 (35,6%)
4 6 (19,4%)

егоцентрична (10; 8,1%)

1 2 (20%)
2 3 (8,1%)
3 –
4 5 (16,1%)
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ками. Така велика вага екзистенційного виду 
спрямованості у групі професійно невизначених 
студентів саме і вказує додатково на невизначе-
ність життєвих та професійних планів цієї частини 
студентів, хоча й характеризує людину як вдум-
ливу, що прагне до самоаналізу, самореалізації 
та самовдосконалення. На нашу думку, саме ця 
частина студентів може стати професійно орієнто-
ваною за умови їхнього зацікавлення професією, 
адже студенти не залишають заклад, а продовжу-
ють піддаватися педагогічним впливам. Знаючи, 
який вид спрямованості переважає у таких сту-
дентів, для викладачів відкриваються можливості 
саме індивідуального впливу на кожну особистість 
та здійснення принципу індивідуалізації навчання.

Таким чином, для групи А позиційні місця видів 
спрямованості розподілилися наступним чином:

1. Гуманістична (64,5%).
2. Прагматична (22,3%).
3. Екзистенційна (11,7%).
4. Егоцентрична (1,5%).
Для групи Б ці дані наступні:
1. Екзистенційна (48%).
2. Прагматична (26,8%).
3. Гуманістична (17,1%).
4. Егоцентрична (8,1%).
Друге та останнє місце у кожній групі зайняли 

однакові види спрямованості, але відсоток сту-
дентських виборів за ними суттєво відрізняється. 
Стосовно егоцентричної спрямованості – це 
10 осіб проти 3 за значно меншої наповнюваності 
групи. Прагматична спрямованість отримала при-
близно однакову кількість студентських виборів: 
приблизно одна п’ята та одна четверта частина 
відповідно. Найбільш вагомі відмінності спосте-
режено у двох видах спрямованості: гуманістич-
ній та екзистенційній: вони обмінюються своїми 
місцями у цих студентських групах. Гуманістична 
спрямованість, маючи більше ніж половину вибо-
рів у групі А, отримує лише менше однієї п’ятої 
виборів у групі Б. Екзистенційна спрямованість 
натомість має майже половину виборів у групі Б та 
менше однієї п’ятої у групі А. Прагматична та его-
центрична спрямованості не втратили свої позиції 
у жодній групі, залишаючись на другому та остан-
ньому місці відповідно, а у групі Б − це головний 
вид спрямованості, який отримали більше поло-
вини наших досліджуваних.

Висновки і пропозиції. Результати проведе-
ного дослідження дають нам можливість ствер-
джувати, що лише ті студенти, які навчаються 
у вищому навчальному закладі, маючи на меті 
подальше працевлаштування за фахом, дійсно 

мають професійну спрямованість і є професійно 
орієнтованими. Адже більшість студентів проде-
монстрували наявність у них гуманістичної спря-
мованості. На противагу їм, серед студентів, які 
були виокремлені у групу професійно не орієнто-
ваних студентів, гуманістична спрямованість була 
визначена у незначної кількості осіб. Цікавим є і 
той факт, що поява гуманістичного виду спрямо-
ваності у таких студентів залежить від кількості 
часу, що вони провели у вищому навчальному 
закладі. Вона підвищується у студентських гру-
пах від курсу до курсу. Специфіка предметів, 
що викладаються, вплив або приклад виклада-
цького корпусу, виконання навчальних завдань,  
перебування на навчальній практиці − усе це 
допомагає переорієнтувати та зацікавити про-
фесією частину тих студентів, що вагаються у 
прийнятті свого професійного вибору як дійсно 
правильного та прийнятного для своєї майбут-
ньої професійної діяльності. Наше дослідження 
не претендує на повноту огляду проблеми, не є 
вичерпним і вимагає подальшого дослідження. 
Надалі ми маємо на меті приділити увагу розвит-
кові професійної спрямованості майбутніх пси-
хологів, виявленню чинників, що впливають на її 
розвиток, розробці програми з її розвитку задля 
індивідуалізації їх навчання у вищому навчаль-
ному закладі відповідно до рівня їхнього профе-
сійного зацікавлення та з метою підвищення рівня 
освоюваних знань, вмінь, навичок і відповідного 
професійного спрямування.
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Мачушник Е. Л. Изучение особенностей профессиональной направленности будущих психо-
логов

В статье представлены результаты экспериментального изучения направленности личности 
студентов психологического факультета, а также исследован вес гуманистической направленно-
сти в ее структуре. Определено, что профессионально ориентированные студенты в большей 
степени ориентированы на людей и на помощь им, чем те студенты, которые не определились в 
своем профессиональном выборе, несмотря на длительное обучение профессии психолога.

Ключевые слова: студенты-психологи, направленность личности, виды направленности, гума-
нистическая направленность, профессиональная направленность.

Machushnyk O. L. The study of the peculiarities of future psychologists’ professional orientation
The article presents the results of an experimental study of the students’ orientation in the Department of 

Psychology. The importance of the humanistic orientation part of the professional orientation has also been 
investigated. It has been determined that professionally oriented students are more inclined towards people 
and helping them than those who are undecided about their career path regardless of the length of their stud-
ies to earn a degree in Psychology.

Key words: psychology students, personality orientation, orientation types, humanistic orientation, profes-
sional orientation.
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РЕФЛЕКСИВНІ ПРОЦЕСИ ВЧИТЕЛЯ  
В УМОВАХ СПІВ-БУТТЯ З УЧНЯМИ
У статті надано аналіз наявних підходів до розуміння природи професійної рефлексії вчителя, її 

ролі в організації педагогічної діяльності та професійному мисленні. Представлено опис засобів роз-
витку особистісної рефлексії вчителя. Обґрунтовано необхідність вивчення сутності професійної 
рефлексії з урахуванням спів-буттєвої природи професійної діяльності вчителя. Розкрито головну 
функцію професійної рефлексії, яка полягає у рефлексивному управлінні діяльністю учня в освітньому 
процесі, надано її конкретизацію. Пояснюється системна природа професійної рефлексії вчителя, що 
дозволяє розглядати її у якості патерну рефлексивних процесів, що здійснюють ментальні презен-
тації предметно-технологічних основ професійної діяльності, соціально-психологічних особливос-
тей педагогічного спілкування, забезпечують цілісність професійної самосвідомості й професійної 
ідентичності особистості та регулюють поведінку вчителя у вимірах моральних норм та особи-
стісної моральності. 

Ключові слова: рефлексивні процеси, професійна рефлексія вчителя, спів-буття, рефлексивне 
управління, патерни рефлексивних процесів.

Постановка проблеми. В основі будь-якої 
педагогічної взаємодії знаходяться особливості 
ставлення вчителя до учня. Ю.М. Кулюткін зазна-
чав: «Ми не можемо раціонально інтерпретувати 
поняття «вчитель» поза його ставленням до учня. 
Та навпаки, поняття «учень» може набути смисл 
тільки як взяте у його відношенні до вчителя» 
[23, с. 10]. Відносини «вчитель-учні» є онтологіч-
ною ознакою професійної діяльності педагога та 
психологічною основою його спів-буття з учнями. 
На думку В.І. Слободчикова, «спів-буття є справж-
ньою ситуацією розвитку, де вперше народжу-
ються специфічні людські здібності, функціональні 
органи суб’єктивності, що надалі дозволяють 
дитині виявити самоставлення до власної життє-
діяльності» [29, с. 17]. 

Учитель є не тільки учасником спів-буття 
із учнем, але також його організатором. Він визна-
чає як предметно-дидактичну основу зв’язків та 
відносин із учнем, так й соціокультурну позицію по 
відношенню до них. Спів-буттєва природа відно-
син потребує від людини здатності усвідомлювати 
та розуміти не тільки смисли власних дій, але й 
смисли, що детермінують дії «Іншого». Цим пояс-
нюється особливе значення ролі рефлексивних 
процесів у професійній діяльності вчителя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Професійна рефлексія педагога одностайно 
визнається представниками психолого-педагогіч-
ної науки як процес, стан, професійно-значуща 
властивість та акмеологічний механізм особисто-
сті вчителя. Інтегруючим складником різноманіт-
них площин аналізу професійної рефлексії є ідея 
про те, що рефлексивні процеси є умовою пере-

живання суб’єктності вчителя у педагогічній вза-
ємодії. Дослідники зосереджують свою увагу на 
визначенні сфер професійної активності педагога, 
у яких ці переживання виявляються та аналізу-
ють ті рефлексивні процеси, що їх забезпечують. 
С.В. Кондратьєва [16], А.О. Реан [28], А.К. Маркова 
[19], О.Н. Ткач [31] наголошують на тому, що педа-
гогічна рефлексія є компонентом соціально-пер-
цептивних здібностей вчителя, які здійснюють 
процес адекватного сприймання вчителем своїх 
учнів та через них і самого себе. О.Б. Орлов [24] 
аналізує рефлексію у зв’язку з центраціями як 
ціннісно-смисловими утворюваннями особистості 
вчителя, що зумовлюють стиль педагогічної взає-
модії О.В. Піскунова [25], досліджує роль рефлек-
сії у функціонуванні основних компонентів педа-
гогічної діяльності: визначенні мети, проектуванні 
та конструюванні засобів педагогічної діяльно-
сті, контролі та оцінки реалізації проекту. Аналіз 
педагогічної рефлексії у статусі діяльності пред-
ставлено у дослідженні І.О. Стеценко [30]. Значна 
увага приділяється розробці поняття рефлексив-
ної компетентності вчителя як здатності фахівця 
найбільш ефективно проявляти рефлексивні 
здібності, що забезпечують розвиток та само-
розвиток, сприяють творчому підходу до профе-
сійної діяльності, максимальному досягненню 
результатів (В.В. Желанова [12], Г.Г. Ермакова 
[11]). Предметом сучасної психології рефлексії 
стала розробка поняття рефлексивної культури 
вчителя (В.К. Елісєєв [10], Г.О. Дягтяр[7]), до 
складу якої відносять рефлексивне середовище, 
рефлексивну компетентність, рефлексивно-інно-
ваційний потенціал. Рефлексія як важливий меха-
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нізм становлення творчого розвитку особистості 
професіонала розглядається у дослідженнях 
А.О. Деркача [8]. Статус рефлексії у якості дослід-
ницької позиції педагога, спрямованої на вивчення 
власного професійного досвіду та самого себе з 
метою самовдосконалення, визначався у працях 
Ю.М. Кулюткіна, Г.С. Сухобської [23], А.О. Бізяєвої 
[5]. О.І. Лаптєва [17] проаналізувала можливості 
рефлексивного мислення педагога у розвитку 
його професійно-значущих властивостей. Вона 
вказує на такі структурно-функціональні напрями 
професійної діяльності та професійно-важливі 
якості педагога, що обслуговуються його рефлек-
сивним мисленням: особистісний (прагнення реа-
лізувати свої здібності, ефективно використати 
час та можливості для досягнення успіху), кому-
нікативний (відповідальне ставлення до інфор-
мації, високий рівень аналітичного мислення, 
пам’яті, уваги), кооперативний (активна лідерська 
позиція, здатність до співпраці та формування 
творчого колективу), інтелектуальний (відповід-
ність особистісних цілей та ціннісних орієнтацій 
у вихованні підростаючого покоління, відпові-
дальність за інших, творче мислення у вирішенні 
проблемних ситуацій). І.Б. Байер та І.М Семенов 
обґрунтували основні компоненти професійної 
діяльності, що є предметом рефлексивного ана-
лізу педагога [2]. Організаційно-регулятивний 
компонент, що має зв’язок із цілями, завданнями 
та нормами професійної діяльності, формами її 
планування і організації, стратегіями здійснення. 
Комунікативний компонент зазвичай пов’яза-
ний із особливостями міжособистісних взаємин. 
Кооперативний має зв’язок із наявними засобами 
організації взаємодії та суб’єктами виховного 
процесу. Особистісно-мотиваційний презенто-
ваний мотивами, цілями, установками та цілями 
діяльності, а також професійними властивос-
тями. Предметно-інтелектуальний – пов’язаний 
із змістом професійної діяльності. Кожний із цих 
компонентів має стати предметом усвідомлення 
в процесі рефлексії, що забезпечить професійне 
самовдосконалення.

Більшість дослідників звертає увагу на необ-
хідність розвитку рефлексивних процесів протя-
гом професійного навчання у вищому освітньому 
закладі. Наукові підходи, методи та методичні 
прийоми щодо їхнього розвитку визначаються 
відповідно до концептуальних положень у розу-
мінні природи педагогічної рефлексії. У науко-
вій літературі активно коментується західний 
досвід розвитку професійної рефлексії вчителя. 
Зокрема, такі моделі рефлексивного навчання, 
як «виклик – осмислення – рефлексія» (Дж. Стіл, 
Ч. Темпл), «взаємонавчання» (Е. Браун), «активне 
читання – роздуми під керівництвом викладача» 
(Р. Стаффер), методика «рефлексивних уро-
ків» американського дослідника Д. Крукшенка 

(у  апробації А.О. Бізяєвої). Достатньо поширеною 
є «ALACT-модель» (Ф. Кортхаген). Ф. Кортхаген 
розглядає рефлексію як пізнавальний процес, 
спрямований на структурування або реструктуру-
вання досвіду, проблеми, наявних знань або уяв-
лень особистості [36]. Перші літери слів познача-
ють етапи рефлексії вчителя: Action – дія; Looking 
back on the action – погляд назад на виконану 
дію; Awareness of essential actions – усвідомлення 
істотних аспектів; Creating of alternative methods 
of action – створення альтернативних методів дії; 
Trial – апробація нової дії. 

Удосконалення існуючих та створення автор-
ських підходів притаманно сучасному етапу 
розвитку психології рефлексії. О.С. Анісімовим 
розроблена концепція акмеологічних основ 
рефлексивної самоорганізації педагога [1]. 
І.М. Семеновим [27] запропоновано поняття 
рефлепрактики, що характеризує сукупність мето-
дів та прийомів розвитку рефлексивних проце-
сів в процесі вирішення проблемно-конфліктних 
ситуацій. М.М. Марусінець [20] апробовано про-
граму рефлексивних прийомів задля формування 
рефлексивної позиції майбутнього вчителя на 
заняттях з предметів фахового циклу та педаго-
гічної практики. В.М. Галузяком [9] запропоновано 
програму стимуляції рефлексивних процесів май-
бутнього вчителя з метою розвитку їхньої особи-
стісної зрілості. І.А. Мушкиною [22] обґрунтовано 
організаційно-педагогічні аспекти розвитку педа-
гогічної рефлексії як основи удосконалення про-
фесійної майстерності вчителя. 

Узагальнюючи результати аналізу теоретичних 
моделей, методів та прийомів з розвитку рефлек-
сії вчителя, слід зазначити, що вони орієнтовані 
на активізацію процесів його самосвідомості, 
самопізнання, саморозуміння та саморозвитку. 
Самопізнання здійснюється за допомогою інстру-
ментів діагностики та вмінь фіксувати, накопичу-
вати інформацію про себе (тести, самоспосте-
реження, щоденники професійного зростання, 
опорні програми для самоспостереження за сво-
їми діями протягом навчання). Активно впрова-
джуються технології, спрямовані на стимуляцію у 
студентів рефлексивних процесів у ситуації «тут 
та зараз» (мікронавчання, рольові ігри, метод ана-
лізу ситуацій), використовуються ефекти групової 
рефлексії, які дозволяють розширити рефлексив-
ний досвід майбутнього педагога. Поширеною 
є практика проведення «рефлексивних конси-
ліумів» та «рефлексивних дебатів». Безумовно, 
зазначені методи та прийоми навчання мають 
позитивний вплив на становлення професійної 
самосвідомості студентів. За відомим висловом 
Г. Познера, поєднання досвіду професіонала і 
його рефлексії є передумовою розвитку профе-
сійної майстерності: «досвід + рефлексія = розви-
ток» [37, с. 19].
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Водночас невирішеними залишаються про-
блеми, пов’язані із розумінням генезису профе-
сійної рефлексії учителя, відсутні надійні засоби 
її психологічної діагностики, недостатньо вивче-
ними є зв’язки професійної рефлексії із психіч-
ними та психологічними утвореннями вчителя. 
Недостатньо пропрацьовано питання системної 
природи професійної рефлексії, яка забезпечує 
регуляцію його професійної активності в умовах 
спів-буття з учнями. Мета статті полягає у аналізі 
рефлексивних процесів вчителя в умовах спів-
буття з учнями.

Виклад основного матеріалу. Узагальнення 
результатів наукових розвідок моделей професій-
ної рефлексії вчителя надало можливість розгля-
дати її як здатність до усвідомленого самоуправ-
ління власною професійною діяльністю, що 
дозволяє педагогу повністю розкрити свій про-
фесійний потенціал та досягти суб’єктності як 
готовності до творчого вирішення професійних 
завдань та відповідального ставлення до наслід-
ків власних рішень відповідно до вимог професії. 
Рефлексивність дозволяє вчителю піднятися над 
самим собою, переосмислити звичні форми та 
способи поведінки, позбавитися від стереотип-
них непродуктивних програм, скорегувати власні 
дії відповідно до вимог ситуації. За такого підходу 
увага дослідників прикута до окремих форм та 
типів рефлексивних процесів. Найпоширенішими 
є процеси рефлексії, що обслуговують професійну 
самосвідомість, професійне мислення та особли-
вості соціального пізнання. Однак у сучасній пси-
хології рефлексії все більшої актуальності набу-
вають питання системного аналізу рефлексивних 
процесів. Зокрема, дослідження В.П. Зінченко 
[13], В.О. Лефевра [18], В.А. Карпова [15] свід-
чать про те, що рефлексивні процеси обслугову-
ють різні рівні психіки. Відповідно до ієрархічної 
будови рефлексивних процесів Т.М. Буякас та 
А.В. Міхєєв [6] пропонують визначати рефлексивні 
процеси високого рівня – Его-свідомості (образ 
себе як професіоналу), субрефлексивні процеси, 
що відбуваються на рівні тілесної організації 
у фоновому (неусвідомлюваному) режимі (вони 
забезпечують почуття безперервної тотожності та 
самості людини), та рефлексивні процеси «гли-
бинної свідомості», яким відповідає живий про-
цес професійної діяльності. На цьому рівні «розу-
міння себе не є наслідком попереднього досвіду, а 
«кожний раз в самому ж досвіді й народжується» 
(М. Мамардашвілі), тобто виникає у середині самої 
роботи на кожному її кроці» [5, с. 111–112]. Ця ідея 
співзвучна з теорією К. Брауна та Р. Райана про 
існування психічного стану, що отримало назву 
усвідомлена присутність (mindfulness) [34; 35]. 
У цьому стані людина рефлексивно аналізує 
те, що відбувається в ситуації тут і зараз, узгод-
жує свою поведінку з особистісними цінностями, 

потребами та інтересами. На думку дослідників, 
оптимальність становлення рефлексивної сис-
теми професіонала у процесі професійної підго-
товки потребує задіяння усіх її рівнів [5].

Предметом нашої уваги стали рефлексивні 
процеси, що забезпечують усвідомлення педа-
гогом власної суб’єктності та суб’єктності учня 
у процесі педагогічної взаємодії, тобто є умовою 
їхнього спів-буттєвого існування.

Теоретичні засади нашого дослідження буду-
валися на таких ідеях: спів-буттєвої природи педа-
гогічної діяльності, що онтологічно включає такі 
сфери психічної активності, як спілкування, само-
свідомість, практико-технологічні аспекти діяль-
ності (В.І. Слободчиков [29], А.К. Маркова [19]); 
системної природи рефлексії (В.О. Лефевр [18], 
В.П. Зінченко [13], Ю.М. Кулюткін [23], А.В. Карпов 
[15], Т.М. Буякас [6], Г.П. Щедровицкий [33]); регу-
лятивної функції рефлексії, що забезпечує ціліс-
ність власного Я через узгодження своєї поведінки 
із ціннісно-смисловими складниками особистості 
(А.С. Шаров [32], К. Баун та Р. Райан [34, 35]); етич-
ної сутності педагогічної дії, що передбачає проек-
тування, здійснення та оцінку педагогом власних 
дій з позиції духовних цінностей (І.А. Зязюн [14], 
Г.О. Балл [3], І.Д. Бех [4], Е.О. Помиткін [26]). 

Онтологічний аналіз професійної рефлексії 
вчителя як умови його спів-буття з учнем доз-
воляє визначити її головну функцію, яка поля-
гає у рефлексивному управлінні діяльністю учня 
в освітньому процесі. Рефлексивне управління ми 
розуміємо як управління, що забезпечує передачу 
основ для управління учбовою діяльністю учня. 
Своєю чергою функція, конкретизуючись, поділя-
ється на такі підфункції: 

1) інтеграції та диференціації численних влас-
них та децентрованих (з позиції іншого) презента-
цій структурних складників педагогічної взаємодії 
у свідомості вчителя; 

2) контролю за процесуально-психічним 
забезпеченням професійної діяльності в умовах 
спів-буття із учнями (цілеутворенням, антиципа-
цією, прийняттям рішення, прогнозуванням, про-
грамуванням, екстраполяцією, контролем, само-
контролем);

3) регуляції педагогічної взаємодії відповідно 
до актуальних та потенційних меж власного «Я» 
та «Я»-особистості учня; 

4) забезпечення цілісності та здійснення твор-
чих змін у структурі смислових утворень особи-
стості вчителя задля здобуття ним позитивної 
професійної ідентичності.

Реалізація цих функцій передбачає наявність 
розвинених рефлексивних процесів, що виявля-
ються одночасно в різних сферах професійної 
активності вчителя. Зазначене положення ґрун-
тується на засадах поліпроцесуального під-
ходу А.В. Карпова, відповідно до якого рефлек-
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сія виступає як закономірно організована та 
внутрішньо гетерогенна система численних 
рефлексивних процесів. Ефективність її функ-
ціонування визначається не стільки кількісними 
показниками окремих процесів, скільки інтегра-
тивними синергетичними ефектами, що вини-
кають в результаті співорганізації метапроцесів 
у складі рефлексії [15]. 

Отже, ми вважаємо доцільним розглядати 
професійну рефлексію вчителя у якості патерну 
рефлексивних процесів, що дозволяє одночасно 
створювати, системно інтегрувати в свідомості 
вчителя ментальні презентації предметної основи 
професійної діяльності, відображати соціаль-
но-психологічні особливості педагогічного спіл-
кування, усвідомлювати та узгоджувати свою 
поведінку відповідно до структурних складників 
професійної самосвідомості та професійної іден-
тичності особистості, здійснювати аналіз власної 
поведінки у вимірах моральних норм та особистіс-
ної моральності [21]. Завдяки такій роботі рефлек-
сивних процесів вчитель досягає реальної суб’єк-
тності у сфері професіональної діяльності, він 
може відкривати, створювати себе у кожній ситуа-
ції педагогічної взаємодії та забезпечувати умови 
для розвитку суб’єктності учнів. Схарактеризуємо 
більш докладно особливості функціонування 
рефлексивних процесів у зазначених сферах пси-
хічної активності.

Рефлексія у предметно-технологічній сфері 
здійснює презентацію в свідомості вчителя влас-
них когнітивних структур та когнітивних структур 
учня, які належать до предмету та методичних 
засобів навчально-пізнавального або виховного 
впливу з урахуванням професійної позиції та 
групових ролей усіх суб’єктів освітнього процесу. 
Соціально-психологічні процеси рефлексії забез-
печують усвідомлення та розуміння мотивів 
поведінки учнів, їхні індивідуально-психологічні 
особливості, осмислення того, як вчитель сприй-
мається учнем. Рефлексія професійно-особи-
стісної сфери забезпечує презентацію в свідо-
мості вчителя особливостей свого професійного 
досвіду (основи своєї професійної позиції), своєї 
професійної ідентичності, яка забезпечує усві-
домлення та переживання себе як представника 
педагогічної професії. Рефлексивні процеси 
морально-етичної сфери спрямовані на усвідом-
лення вчителем своєї позиції в конкретній педа-
гогічній ситуації та оцінку своїх професіональних 
дій у вимірах етичної системи (добра та зла). Цей 
складник рефлексивної системи вчителя функці-
онує у сфері його професійної совісті. Патерни 
рефлексивних процесів вчителя, з одного боку, 
забезпечують інтеграцію різних сфер психічної 
особистості, але з іншого – виконують функцію 
фіксації обмежень його дій та поведінкової актив-
ності в сфері професії.

Отже, в умовах спів-буття вчителя з учнями 
його професійна рефлексія, на нашу думку, має 
розглядатися як професійно-значуща властивість 
особистості, що забезпечує контроль за функціо-
нуванням регулятивних механізмів його професій-
ної діяльності в режимі гуманістичної взаємодії із 
діяльністю учнів та корегуванням своєї активності 
відповідно до актуальних та потенційних меж 
власного «Я» та «Я» учнів. 

Висновки. 
1. Спів-буттєва природа діяльності вчителя 

потребує від нього розвиненої здатності до про-
фесійної рефлексії, основна функція якої поля-
гає в рефлексивному управлінні діяльністю учнів 
в освітньому процесі.

2. Ця функція може бути успішно реалізована 
за умов сформованості патерну рефлексивних 
процесів, які, з одного боку, забезпечують інте-
грацію різних сфер психологічної активності осо-
бистості вчителя, а з іншого – виконують функцію 
фіксації обмежень, що враховуються вчителем під 
час організації власної професійної діяльності. 

3. Патерни рефлексивних процесів дозволя-
ють одночасно створювати, системно інтегрувати 
в свідомості вчителя ментальні презентації пред-
метно-технологічної основи професійної діяльно-
сті, відображати соціально-психологічні особли-
вості педагогічного спілкування, забезпечувати 
цілісність професійної самосвідомості та профе-
сійної ідентичності особистості та здійснювати 
регуляцію власної поведінки у вимірах моральних 
норм та особистісної моральності.

Міра сформованості патерну свідчіть про осо-
бливості розвитку професійної рефлексивності 
як професійно-значущої властивості особистості 
вчителя.
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Мирошник Е. Г. Рефлексивные процессы учителя в условиях со-бытия с учениками
В статье представлен анализ подходов к пониманию природы профессиональной рефлексии учи-

теля, ее роли в организации педагогической деятельности и профессиональном мышлении. Описаны 
способы развития профессиональной рефлексии учителя. Обоснована необходимость рассмотре-
ния сущности профессиональной рефлексии с учетом со-бытийной природы педагогической дея-
тельности. Определена главная функция профессиональной рефлексии, состоящая в рефлексивном 
управлении деятельностью ученика в образовательном процессе. С позиции системного подхода 
рефлексия учителя рассмотрена в качестве паттерна рефлексивных процессов. Эти процессы 
обеспечивают ментальные презентации предметно-технологической основы профессиональной 
деятельности, социально-психологические особенности педагогического общения, целостность 
профессионального самосознания и профессиональной идентичности, регулируют поведение учи-
теля в соответствии с нормами морали и нравственности.

Ключевые слова: рефлексивные процессы, профессиональная рефлексия учителя, событие, 
рефлексивное управление, паттерны рефлексивных процессов.

Myroshnyk O. H. Reflexive processes of a teacher in conditions of co-existence with school children
The article gives an analysis of existing approaches to understanding the nature of the teacher’s profes-

sional reflection, its role in the organization of teaching activity and professional thinking. The description of 
means of development of the teacher’s personal reflection is presented. The necessity of studying the essence 
of professional reflection based on the co-existence nature of the teacher’s professional activity is substanti-
ated. The main function of professional reflection, which consists in reflexive management of the child’s activity 
in the educational process, is disclosed, and its specification is given. The systemic nature of the teacher’s 
reflection is substantiated and described as a pattern of reflexive processes. These processes carry out men-
tal presentations of the object-technological basis of professional activity, socio-psychological peculiarities of 
pedagogical communication, provide the integrity of professional self-consciousness and professional identity 
of the individual and regulate the behavior of the teacher in terms of moral norms and personal morality.

Key words: reflexive processes, professional reflection of the teacher, co-existence, reflexive manage-
ment, patterns of reflexive processes.
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Постановка проблеми. Наш час вимагає від-
родження і розвитку української національної сис-
теми освіти і виховання. Сучасна психологічна 
наука безперервно повинна еволюціонувати, 
набувати дедалі глибшого патріотичного змісту і 
характеру. Демократична розбудова української 
держави ставить на порядок денний надзвичайно 
важливе й невідкладне завдання – виховання 
справжнього громадянина і патріота рідної землі. 

Для відродження української нації та розвитку 
її духовності, патріотизму необхідні зміни у змі-
сті та спрямуванні виховних технологій, акцен-
тування на розвитку патріотичної самосвідомо-
сті особистості. Кризові явища, що проявились 
у перехідний період в українському суспільстві, 
зумовлені значною мірою кризою патріотичної сві-
домості його громадян, вимагають відновлення 
української ментальності, формування мораль-
них цінностей та ідеалів.

Сьогодні виникла нагальна необхідність ство-
рення сприятливих умов для оволодіння підроста-
ючою особистістю досвідом здійснення самопе-
ретворювальних змін, саморозвитку патріотизму, 
що можливо, на нашу думку, на основі рефлексії 
особистості.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Формування патріотичної рефлексії осо-
бистості пов’ язано з осмисленням наукового 
доробку, який внесли в дослідження загаль-
нотеоретичних і методологічних проблем пси-
хології Б.Г. Ананьєв, Р. Бернс, Л.І. Божович, 
А. Валлон, Д.Б. Ельконін, І.С. Кон, О.М. Леонтьєв, 
С.Д. Максименко, К. Роджерс, а також з дослі-
дженням проблем національної ідентифікації, 

духовності особистості у психологічній, філософ-
сько-етичній літературі, які провели М.О. Бердяєв, 
І.Д. Бех, М.Й. Боришевський, М.С. Грушевський, 
Ю.Д. Руденко, А. Шопенгауер, В.О. Сухомлинський, 
К.Д. Ушинський.

Одностайно надаючи вихованню любові до 
Батьківщини пріоритетного значення, вітчиз-
няні педагоги Г.В. Ващенко, О.І. Вишневський,  
С.Ф. Русова, М.Г. Стельмахович, В.О. Сухомлин- 
ський вбачають джерела патріотизму в любові до 
рідної сім’ ї, природи, мови, культури, навчального 
закладу, міста (села) тощо.

В окремих дослідженнях розглядаються деякі 
питання щодо зазначеної проблеми, зокрема, 
поняття «національної рефлексії» (М.А. Шугай), 
поняття комунікативних практик та стратегії 
соціальної взаємодії в контексті громадянської 
та національної самоідентифікації студентської 
молоді (С.І. Позняк), виховання національно-па-
тріотичних почуттів у дошкільників засобами 
національної символіки (К.В. Мазур), моральної 
саморегуляції (О.С. Безверхий), рефлексії підліт-
ків (О.В. Савицька), рефлексії процесу навчання 
(Л.М. Співак), патріотичної рефлексії молодших 
школярів (Н.В. Михальченко).

Мета статті. Головною метою цієї роботи є 
проведення психологічного аналізу чинників, які 
негативно впливають на розвиток патріотичної 
рефлексії особистості в сім’ ї.

Виклад основного матеріалу. Підростаючому 
поколінню потрібно оволодіти не лише системою 
наукових знань, а насамперед цілісною націо-
нальною культурою, духовністю, патріотичним 
покликанням. Висока ефективність навчально-ви-
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ховного процесу значною мірою залежить від тих 
ідейних засад, на яких ґрунтується зміст освіти, 
здійснюється формування підростаючих поколінь. 

Велику увагу для визначення феномену патріо-
тичної рефлексії треба приділити ціннісним орієн-
таціям особистості. В психологічному аспекті про-
блему становлення ціннісної сфери особистості 
розробляли Л.Е. Орбан-Лембрик [6], І.С. Буллах 
[2], К.О. Островська [5], П.В. Лушин [3].

Як зазначила Л.Е. Орбан-Лембрик, цінніс-
но-смислова сфера – складне цілісне утворення, 
представлене передусім ціннісними орієнтаціями, 
які формуються в процесі засвоєння соціального 
досвіду, виявляються у меті, ідеалах, переконан-
нях, інтересах і є важливим чинником соціаль-
ної регуляції взаємин людей і поведінки індивіда 
[6, c. 84]. Ціннісні орієнтації – це важливі еле-
менти структури особистості. Вони реалізуються 
у спрямованості інтересів і потреб особистості на 
певну ієрархію життєвих цінностей, у схильності 
надавати перевагу одним цінностям і заперечу-
вати інші. Треба зазначити, що у спілкуванні та 
взаємодії ціннісні орієнтації тісно пов’ язані з піз-
навальними та вольовими особливостями кому-
нікативного процесу, утворюють змістовий аспект 
спрямованості особистості і виражають її готов-
ність, внутрішню основу ставлення до дійсності.

Оскільки орієнтація на ту чи іншу систему цін-
ностей зумовлює характер розвитку особистості, 
цілеспрямоване формування ціннісного став-
лення до дійсності посідає одне з найважливіших 
місць в системі патріотичного виховання та фор-
мування патріотичної рефлексії.

Однією з суттєвих ознак психічного розвитку 
особистості є подальше становлення самосвідо-
мості, яке виявляється у диференціації її внутріш-
ньої структури, ускладненні змістовного напов-
нення та зміні функціональної ролі у процесах 
регуляції та саморегуляції. У зрілому юнацькому 
віці, на думку М.В. Савчина [7, с. 261], станов-
лення самосвідомості зумовлюється внутрішніми 
суперечностями особистості.

У структурі самосвідомості особистості фор-
муються три провідні компоненти: образ «Я», 
самооцінка та ціннісні орієнтації. Наступні три 
компоненти забезпечують рівень сформованості 
самосвідомості, яка своєю чергою є основою для 
формування та розвитку рефлексії.

І.Д. Бех у своїх наукових дослідженнях дійшов 
висновку, що «патріотизм – це особливе, тобто 
безумовне і високосмислове почуття-цінність, яке 
характеризує ставлення особистості до народу, 
Батьківщини, держави та до самої себе» [1, с. 151].

Патріотична рефлексія – це самоусвідомлення 
(самооцінка, самопізнання, саморозуміння, само-
відчуття) людиною душевного стану, своїх вчинків, 
самоаналіз та сприйняття спільних психологічних 
особливостей менталітету, осмислення свого 

минулого, нинішнього і майбутнього та приналеж-
ності до своєї нації, до свого народу [4, с. 154].

В Миколаївському національному університеті 
імені В.О. Сухомлинського вже третій рік поспіль 
на факультеті дошкільної та початкової освіти 
серед магістрів другого року навчання впрова-
джується авторська програма «Національно-
патріотичне виховання в закладах освіти». Курс 
«Національно-патріотичне виховання в закладах 
освіти» є однією з вибіркових навчальних дис-
циплін, яка належить до циклу вільного вибору 
студентів. Інтеграційні процеси, що відбуваються 
в Україні, – європоцентричність, пробудження 
громадянської і громадської ініціативи, виник-
нення різних громадських рухів, розповсюдження 
волонтерської діяльності – накладаються на тех-
нологічну і комунікативну глобалізацію, а мігра-
ційні зміни всередині суспільства, ідентифіка-
ційні і реідентифікаційні процеси в особистісному 
розвитку кожного українця відбуваються на тлі 
сплеску інтересу і прояву патріотичних почуттів і 
нових ставлень до історії, культури, релігії, тради-
цій і звичаїв українського народу [8, с. 266]. Тому 
нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи 
до виховання патріотизму як почуття і як базової 
якості особистості.

Пізня юність характеризується новою соціаль-
ною ситуацією розвитку, центром якої є перехід до 
самостійного життя. Продовжується інтенсивний 
розвиток самосвідомості, рефлексії, ідентичності, 
молоді люди самовизначаються в системі патрі-
отичних цінностей, моральних принципів, норм і 
правил поведінки, усвідомлюють особисту соці-
альну відповідальність [7, с. 257].  

Вищий навчальний заклад є найважливішим 
етапом освоєння професії, початком професій-
ного становлення. Становлення ідентичності тісно 
пов’язане з рефлексією, детермінованою переду-
сім когнітивними новоутвореннями, зміною соці-
альних стосунків, потребою подолання внутрішніх 
конфліктів. З її допомогою відбувається реалізація 
потреби в самоусвідомленні, зумовленої супереч-
ностями між уявленнями про себе, що існували 
в ранній юності, прагненнями самоствердження, 
незалежності, пошуку реалістичного погляду 
на світ і на себе.

На наш погляд, великого значення у розвитку 
патріотичної рефлексії особистості пізньої юності 
в умовах здобуття вищої освіти набувають саме 
об’єктивні та суб’єктивні детермінанти. До об’єк-
тивних чинників належать макросоціальні і мікро-
соціальні умови та психосоматичні чинники. 
Макросоціальними умовами є рівень економіч-
ного та культурного розвитку суспільства, існуюча 
система освіти, рівень соціальної турботи про 
студента, національно-патріотичні традиції вихо-
вання тощо. Мікросоціальні умови – це малі групи 
(сім’я, студентська академічна група), характер 
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спілкування в них, взаємодія, патріотичні цінності, 
які вони культивують. До психосоматичних чинни-
ків належать генотип, особливості пренатального, 
натального і постнатального розвитку особисто-
сті, стан її здоров’я. Значною мірою суб’єктивні 
чинники залежать від об’єктивних і зумовлю-
ють внутрішню логіку розвитку та саморозвитку. 
До них належать активність особистості студента 
(поведінка, діяльність, спілкування, пізнання, 
самопізнання, трансцендентація), особливості 
спонукальної (мотиваційної) сфери, свідомості, 
рефлексії та самосвідомості.

В зрілому юнацькому віці спільна діяльність 
викладачів та студентів, яка спрямована на фор-
мування патріотичної рефлексії, повинна реалізо-
вувати наступні ціннісні орієнтири: 

1. Патріотичну свідомість та самосвідомість, 
патріотичне виховання громадянина, на основі 
традицій, досвіду старших поколінь, любові до 
природи, рідної землі, до свого народу.

2. Готовність до праці в ім’я України, освоєння 
національних цінностей (мови, території, куль-
тури), відчуття своєї причетності до розбудови 
держави.

3. Патріотизм, що сприяє утвердженню патрі-
отичної гідності, залученню до практичних справ 
розбудови державності, формуванню почуття гід-
ності й гордості за свою Батьківщину. 

В межах виконання науково-дослідної теми 
«Військово-патріотичне виховання молоді в освіт-
ньо-виховному просторі університету» нами було 
проведено констатувальний експеримент на базі 
Миколаївського національного університету імені 
В.О. Сухомлинського з метою визначення детермі-
нантів, які негативно вплинули на розвиток патрі-
отичної рефлексії особистості в сім’ї. На початко-
вому етапі була вивчена самооцінка студентами 
чинників, які деструктивно позначилися на фор-
муванні патріотичних якостей особистості у сім’ї. 
Студенти факультету дошкільної та початкової 
освіти, які брали участь у дослідженні, відзнача-
лись неоднорідністю за успішністю, поведінковими 

реакціями, швидкістю виконання поставлених 
завдань. Серед досліджуваних основну частку, 
а це 63%, склали студенти з повних сімей. 

Обробка результатів дослідження включала 
якісний та кількісний аналіз виявлених особливос-
тей, визначення достовірних відмінностей у про-
яві психологічних характеристик особистості, які 
мають значення для вибору подальшої психо-
лого-педагогічної роботи щодо розвитку патріо-
тичної рефлексії особистості в умовах здобуття 
вищої освіти.

Психодіагностика самооцінки студентами чин-
ників, які негативно вплинули на розвиток патрі-
отичної рефлексії особистості в сім’ї, була прове-
дена за допомогою методу опитування. 

У психодіагностиці прийняли участь групи пер-
ших, других, третіх та четвертих курсів факуль- 
тету дошкільної та початкової освіти Миколаїв- 
ського національного університету імені В.О. Сухо- 
млинського, загальною кількістю 320 осіб.

Дослідження було спрямовано на самооцінку 
студентами чинників, які негативно впливають 
на розвиток патріотичної рефлексії особистості 
в сім’ї. Так, в ході проведення методу опитування, 
студентам було запропоновано назвати причини, 
що деструктивно позначаються на вихованні 
патріотизму, і як наслідок низький розвиток патрі-
отичної рефлексії особистості в сім’ї. Серед цілої 
низки чинників, які найбільше дають негативні 
наслідки розвитку патріотичної рефлексії особи-
стості в сім’ї, виокремлені наступні: неповнота 
сім’ї, низький рівень її матеріального благопо-
луччя, негативний психологічний клімат в родині, 
слабкість психолого-педагогічної позиції батьків, 
відсутність єдиних вимог обох батьків та інші. 
Результати опитування студентів представлені 
в таблиці 1.

Загалом, як видно з таблиці 1.1, найбільшу 
вагомість серед негативних чинників, що деструк-
тивно впливають на рівень розвитку патріотичної 
рефлексії особистості в сім’ї, на думку майбутніх 
фахівців з дошкільної та початкової освіти, має 

Таблиця 1
Чинники негативного впливу на розвиток патріотичної рефлексії особистості у сім’ї

Категорія  
студентів

Чинники

Студенти  
першого курсу

(n = 82)

Студенти  
другого курсу 

(n = 78)

Студенти  
третього курсу 

(n = 84)

Студенти  
четвертого курсу 

 (n = 76)

Разом, студенти 
першого, другого, 

третього та четвер-
того курсів (n = 320)

кількість % кількість % кількість % кількість % кількість %
Низьке матеріальне  
забезпечення сім’ї 26 31,71 22 28,21 28 33,33 24 31,58 100 31,24

Неблагополуччя сім’ї 18 21,95 11 14,10 16 19,05 18 23,68 63 19,69
Неповна сім’я 15 18,29 9 11,54 8 9,52 2 2,63 34 10,63
Слабкість психолого-педа-
гогічної позиції батьків 12 14,64 19 24,36 13 15,48 16 21,06 60 18,75

Відсутність єдиних вимог  
у вихованні 8 9,75 14 17,95 14 16,67 10 13,16 46 14,38

Інші причини 3 3,66 3 3,84 5 5,95 6 7,89 17 5,31
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низьке матеріальне забезпечення сім’ї (31,24%). 
Крім того, студенти визначили неблагополуччя 
сім’ї (19,69%), слабкість психолого-педагогічної 
позиції батьків (18,75%), відсутність єдиних вимог 
у вихованні (14,38%), неповна сім’я (10,63%), інші 
причини (5,31%).

Студенти першого курсу факультету дошкіль-
ної та початкової освіти серед чинників, які 
негативно впливають на розвиток патріотичної 
рефлексії в сім’ї, визначили низьке матеріальне 
забезпечення сім’ї (31,71%), неблагополуччя сім’ї 
(21,95%), неповна сім’я (18,29%). 

Студенти другого курсу надали перевагу 
наступним чинникам: низьке матеріальне забез-
печення сім’ї (28,21%), слабкість психолого-педа-
гогічної позиції батьків (24,36%), відсутність єди-
них вимог у вихованні (17,95%). 

Студенти третього курсу визначили наступні 
чинники: низьке матеріальне забезпечення сім’ї 
(33,33%), неблагополуччя сім’ї (19,05%), відсут-
ність єдиних вимог у вихованні (16,67%). 

Студенти четвертого курсу визначили наступні 
чинники: низьке матеріальне забезпечення сім’ї 
(31,58%), неблагополуччя сім’ї (23,68%), слабкість 
психолого-педагогічної позиції батьків (21,06%). 

Молоде покоління боляче реагує на конфлікти 
в сім’ї, які пов’язані з матеріальними та фінансо-
вими проблемами батьків. На думку студентів, 
недостатнє матеріальне забезпечення сім’ї детер-
мінує зниження патріотичних почуттів особисто-
сті, тому більшість респондентів надали перевагу 
саме цьому чиннику як негативному.

На другому місці за вагомістю негативного 
впливу на патріотичну самосвідомість особисто-
сті знаходиться, на думку респондентів, загальне 
благополуччя сім’ї, яке залежить не лише від мате-
ріального забезпечення, а й від особливостей вза-
ємин, спілкування, традицій в сім’ї, від ставлення 
її членів до держави,  історії України, політичних, 
економічних змін тощо. 

На третє місце майбутні фахівці з дошкільної та 
початкової освіти ставлять слабкість психолого-пе-
дагогічної позиції батьків. Особистісні проблеми 
батьків позначаються на відносинах з дитиною, 
збільшенні крайнощів виховання і використання 
дитини як джерела своїх внутрішніх проблем, 
тим самим викликаючи складності її психічного 
й особистісного розвитку. На жаль, відсутність 
належного рівня розвитку психолого-педагогічної 
культури батьків призводить до слабкості психо-
лого-педагогічної позиції у вихованні, що нега-
тивно позначається на розвитку основних пози-
ції у формуванні патріотичної рефлексії дитини. 

На четвертому місці за вагомістю негативного 
впливу на патріотичну рефлексію особистості 
знаходиться відсутність єдиних вимог у вихо-
ванні дитини в сім’ї. Виховання дитини в сім’ї – це 
складний психолого-педагогічний процес, який 

у разі дотримання певних умов може бути таким, 
що приносить радість і насолоду. Він містить 
вплив усієї атмосфери і мікроклімату сім’ї на фор-
мування особистості дитини. На жаль, відсутність 
єдиних вимог у вихованні має негативні наслідки. 

На п’яте місце студенти ставлять неповну сім’ю 
як один з чинників, який негативно позначається 
на формуванні патріотичної рефлексії молоді. 
Особливо за відсутності у сім’ї з огляду на різні 
причини чоловіка. Незадоволення матеріальних 
потреб зазвичай призводить до прояву у них ста-
нів агресивності, жорстокості, несправедливості. 

Серед інших причин були названі наступні: 
авторитарний стиль виховання в родині, відсут-
ність традицій та звичаїв у сім’ї. 

Таким чином, до об’єктивних чинників розвитку 
патріотичної рефлексії особистості належать 
мікросоціальні умови, а саме сім’я як мала група. 
Психологічний клімат, стосунки в сім’ї накладають 
відбиток на все життя людини, оскільки їх вплив 
пов’язаний, по-перше, із сильними емоційними 
переживаннями, по-друге, вони більш-менш ста-
більні, по-третє, в них закладаються підвалини 
характеру особистості, формується система всіх 
патріотичних ставлень дитини: до суспільства, до 
праці, до інших людей, до захисту держави тощо. 
Процес формування сімейних цінностей, цінніс-
них орієнтацій у родині – найважливіший показ-
ник патріотичного та морально-правового станов-
лення всього суспільства. 

Висновки і пропозиції. Результати дослі-
дження з вивчення чинників, які негативно вплива-
ють на розвиток патріотичної рефлексії особисто-
сті в сім’ї, дозволили зробити наступні висновки.

Великого значення в формуванні патріотичної 
рефлексії особистості набувають сімейні цінності, 
родинні виховні традиції, звичаї, обряди. Сім’я є не 
тільки важливим, діючим інститутом патріотичного 
виховання, а й головним соціальним фактором 
формування патріотичної рефлексії особистості.

Серед цілої низки чинників, які дають найбільш 
негативні наслідки розвитку патріотичної рефлек-
сії особистості в сім’ї, студентами виокремлено 
наступні: низький рівень матеріального благо-
получчя сім’ї (31,24%), неблагополуччя в сім’ї 
(19,69%), слабкість психолого-педагогічної пози-
ції батьків (18,75%), відсутність єдиних вимог 
обох батьків у вихованні (14,38%), неповна сім’я 
(10,63%), інші причини (5,31%).

Серед інших причин були названі наступні: 
авторитарний стиль виховання в родині, відсут-
ність традицій та звичаїв у сім’ї. 

Результати констатувального експерименту 
свідчать про те, що як в умовах вищого навчаль-
ного закладу, так і в умовах сім’ї ще не використані 
всі резерви для формування особистості патрі-
ота-громадянина України. У зв’язку з цим виникає 
необхідність створення науково-обґрунтованої 
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програми цілеспрямованого розвитку патріотич-
ної рефлексії особистості пізньої юності в умовах 
освітньо-виховного простору університету. Надалі 
наше дослідження буде спрямоване на вивчення 
складників патріотичної рефлексії особистості піз-
ньої юності. 
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Михальченко Н. В., Вдовиченко Р. П.  Психологический анализ негативных факторов развития 
патриотической рефлексии в семье

В статье проанализированы научные подходы к определению негативных факторов развития 
патриотической рефлексии в семье. Рассмотрены субъективные и объективные детерминанты 
развития патриотической рефлексии личности. На начальном этапе был проведен констатиру-
ющий эксперимент, где была изучена самооценка студентами факторов, которые деструктивно 
сказались на формировании патриотических качеств личности в семье. Среди главных негативных 
факторов определено низкое материальное обеспечение семьи, неблагополучие семьи и слабость 
психолого-педагогической позиции родителей.

Ключевые слова: семья, семейные ценности, ценностные ориентации, детерминанты разви-
тия личности, рефлексия, патриотическая рефлексия.

Mykhalchenko N. V., Vdovychenko R. P. Psychological analysis of negative factors in the development 
of patriotic reflection in the family

The article analyzes the scientific approaches to the definition of negative factors in the development of 
patriotic reflection in the family. The subjective and objective determinants of patriotic personality reflection 
are considered. At the initial stage, a confirmatory experiment was conducted, where students’ self-esteem of 
factors that were destructively affected by the formation of patriotic qualities of the individual in the family was 
studied. Among the main negative factors is the low material support of the family, the family’s disadvantages 
and the weakness of the psychological and pedagogical position of parents.

Key words: family, family values, value orientations, determinants of personality development, reflection, 
patriotic reflection.
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МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ ЯК ФАКТОР  
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Стаття присвячена актуальній для сучасної психології проблемі формування особистості дітей 

дошкільного віку та ролі у даному процесі сучасної мультиплікаційної продукції. 
У статті подано теоретичний аналіз проблеми особливостей розвитку особистісної сфери 

дошкільників. Одним з провідних факторів формування особистості дошкільників визначено сучасну 
мультиплікаційну продукцію. Проведено експериментальне дослідження впливу сучасної мульти-
плікаційної продукції на формування особистості дошкільників. Результатом експериментального 
дослідження стало підтвердження гіпотези про те, що більшість сучасних мультфільмів негативно 
впливають на особистісну сферу дошкільників.

Ключові слова: особистісна сфера дошкільників, психологічний аналіз мультфільмів, механізми 
впливу мультфільмів на особистість.

  
Постановка проблеми. Дошкільний вік у пси-

хологічній науці визначається як період активного 
розвитку та формування особистості дитини. 
Поява на початку даного вікового етапу самосві-
домості і подальший процес її розвитку веде до 
появи ряду значних новоутворень в особистіс-
ній сфері дошкільника. У даному процесі серед 
основних факторів, які впливають на формування 
особистості дітей дошкільного віку, найголовні-
шими є сімейне виховання, перш за все приклад 
батьків, вплив найближчого соціального оточення 
(дорослих та однолітків), вплив засобів масової 
інформації (ЗМІ), дитячої літератури, мистецтва 
тощо. Серед ЗМІ найбільш впливовими на дітей 
дошкільного віку є мультфільми, оскільки вони 
відповідають віковим особливостям дошкільника 
і займають найбільшу частину часу і уваги дітей 
даного віку серед інших видів ЗМІ. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблема формування особистісної 
сфери в дошкільному віці знайшла своє відо-
браження в роботах Д. Ельконіна, Л. Божович, 
В. Зеньківського, Г. Люблінської, І. Беха, Р. Павел- 
ківа, М. Савчина та інших. Особливості розвитку 
особистості дошкільника в сучасному соціопро-
сторі, і зокрема, формування ціннісних орієн-
тацій дітей, висвітлено в роботах Т. Піроженко.

У сучасній психологічній науці проблема 
впливу мультиплікаційної продукції на психічний 
розвиток дітей, на жаль, не має широкого кола 
наукових досліджень. Серед найбільш ґрунтов-
них робіт слід виділити роботи В. Абраменкової, 
А. Богатирьової, Т. Шишової, І. Мєдвєдєвої, 
М. Аромаштам, І. Тимошиної та А. Морозової. 
В даних роботах доведено, що більшість сучас-
них мультфільмів чинить негативний вплив на 

певні аспекти психічного розвитку дітей дошкіль-
ного віку.

Отже, метою даної статті є теоретичний та екс-
периментальний аналіз проблеми впливу сучас-
ної мультиплікаційної продукції на формування 
особистості дошкільників.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи 
період дошкільного дитинства, Д. Ельконін зазна-
чає, що протягом даного вікового етапу дитина 
проходить величезний шлях розвитку – від відді-
лення себе від дорослих («Я сам») до відкриття 
свого внутрішнього життя, самосвідомості [1]. 

Як зазначає Р. Павелків, розвиток особистості 
дитини охоплює такі якісні зміни:

1) розуміння дитиною навколишнього світу, 
усвідомлення свого місця в ньому, що породжує 
нові мотиви поведінки, під впливом яких вона 
здійснює свої вчинки;

2) розвиток почуттів і волі, що забезпечують 
дієвість мотивів, стійкість поведінки, її незалеж-
ність від зовнішніх обставин.

Значну роль в процесі формування особи-
стості дошкільників цей автор відводить вза-
ємостосункам з дорослими. Основний вплив 
дорослих на розвиток особистості дитини 
полягає в організації засвоєння нею мораль-
них норм, що регулюють поведінку людей у 
суспільстві. Найсильніше на дитину впливає 
поведінка близьких їй людей. Вона наслідує 
їх, переймає їхні манери, запозичує в них спо-
сіб оцінювання людей, подій, речей. Однак 
цей вплив не обмежується близькими людьми. 
Дитина дошкільного віку знайомиться з життям 
дорослих людей, спостерігаючи за тим, як вони 
працюють, слухаючи розповіді, казки, перегля-
даючи мультфільми, фільми тощо [2]. 
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За твердженням Б. Еріксона, Я-концепція 
у своєму розвитку долає вісім стадій, три з яких 
припадають на дошкільне дитинство:

1) від народження до 18-ти місяців заклада-
ються основи особистісного розвитку людини;

2) від 1,5 до 3–4-х років дитина вже усвідом-
лює свою індивідуальність і себе як активну 
істоту. Однак її життєва активність не завжди 
є позитивною, що спричинює осуд у дорослих. 
Головний позитивний результат розвитку на цій 
стадії – досягнення почуття незалежності. Дитина 
стає відносно самостійною, поступово звіль-
няється від постійної опіки дорослого, починає 
усвідомлювати себе автономною істотою, нама-
гається все робити по-своєму. Вона часто промов-
ляє: «Я сам (сама)!». Прагнення дошкільника до 
автономності виражається в експериментуванні 
та самоствердженні, що часто призводить до 
сутичок з батьками. Наслідком таких конфліктів 
нерідко стає почуття невпевненості у своїх силах, 
автономності, що позначається на подальшому 
розвитку дитини.

3) приблизно у 4 роки у дитини з’являються 
перші уявлення про те, якою вона може стати 
людиною. У цей час активно розвивається пізна-
вальна діяльність малюка, головною рушійною 
силою якої є допитливість. Дошкільник виявляє 
більшу впевненість, самостійність, прагне роз-
ширити своє соціальне оточення. Всі ці процеси 
потребують особливої уваги батьків, які повинні 
вберегти її від можливої появи почуття вини за 
свою допитливість і активність, щоб не позбавити 
дитину ініціативності. Для формування в малюка 
позитивної самооцінки потрібно, щоб його само-
свідомість не набувала руйнівної якості самопри-
ниження.

Я-концепція як психологічне новоутворення 
стає стійкою, якщо самооцінка дитини форму-
ється в результаті виявлення у себе якостей, рис, 
які відрізняють її від інших людей; у неї виникає 
здатність до рефлексії, внаслідок чого вона почи-
нає усвідомлювати, як сприймає її оточення [2].

Ще одним значущим аспектом формування 
особистості дітей дошкільного віку є формування 
базового уявлення про світ та своє місце в ньому, 
тобто формування «моделі світу». Це є одним 
з головних завдань життя дитини до 7 років. 
Дана модель світу включає в себе базові уяв-
лення про основні аспекти життя людини: модель 
сімейних стосунків на рівнях «чоловік-дружина», 
«батьки-діти», «батьки-діти-прабатьки (дідусі та 
бабусі)», модель взаємостосунків між статями, 
модель широких соціальних стосунків (ставлення 
до інших людей), моделі ставлення до природи, до 
світу речей, до матеріальних і духовних цінностей, 
до праці, мистецтва тощо. Крім того, важливим 
аспектом формування у дитини «моделі світу» є 
не тільки отримання базових уявлень про основні 

життєві цінності світу, в якому живе дитина, а й 
формування загального ставлення до нього та 
інтерпретація світу як «позитивного» чи «нега-
тивного», як «дружелюбного» чи «ворожого» до 
дитини. В основі даних моделей лежать провідні 
життєві цінності, які дошкільник отримує з різних 
джерел інформації: спілкування з батьками і спо-
стереження за ними, спілкування з іншими дорос-
лими та однолітками, засоби масової інформації, 
література, театр тощо. 

Отже, процес формування особистості 
дошкільника є досить активним та багатовектор-
ним, і одним з провідних факторів, який впливає 
на даний процес, є засоби масової інформації, 
зокрема мультфільми. 

Неодноразово психологічні дослідження 
доводили негативний вплив більшості сучасних 
мультфільмів на психіку дітей (В. Абраменкова 
та А. Богатирьова, І. Мєдвєдєва та Т. Шишова, 
І. Тимошина та А. Морозова, М. Аромаштам, 
Н. Шикирова, Strasburger & Hogan).

Так, В. Абраменкова та А. Богатирьова під-
креслюють, що більшість сучасних мультфіль-
мів формують у дітей агресивні та асоціальні 
форми поведінки [3]. В роботах Шишової Т., 
Мєдвєдєвої І., присвячених впливу сучасних муль-
тфільмів на психіку дітей, зазначено, що сучасні 
мультфільми формують деструктивні цінності та 
асоціальні форми поведінки: агресивність, непо-
вагу до старших, вседозволеність, егоїзм, руйну-
вання цінностей дружби та любові тощо [4].

В дослідженні Гордієнко Д.О., Коваленко В.В. 
експериментально доведено, що сучасні мульт- 
фільми, зокрема американського та японського 
виробництва, підвищують рівень тривожності 
дітей [5]. І.М. Тимошина, А.В. Морозова, аналі-
зуючи сучасні мультфільми, звертають увагу на 
те, що більшість з них викликає у дітей гіперак-
тивність, агресію по відношенню до однолітків, 
неслухняність по відношенню до батьків та вихо-
вателів [6]. 

Розглянемо більш докладно механізм впливу 
мультфільмів на формування особистості дошкіль-
ника. Як відомо, одним з провідних механізмів 
формування особистості дошкільників є насліду-
вання. Перш за все дошкільники наслідують осо-
бистісні риси та поведінку близьких людей – бать-
ків, братів і сестер, прабатьків. Але значущими 
зразками для наслідування стають і герої муль-
тфільмів, особливо у сучасному суспільстві, коли 
живе безпосереднє спілкування з батьками все 
більше замінюється на «спілкування» з героями 
мультфільмів. Спостерігаючи за улюбленим муль-
типлікаційним героєм, дитина наслідує його осо-
бистісні риси, на його прикладі вчиться моральним 
нормам, переживає моральні почуття, наслідує 
зразки поведінки. Як стверджують спеціалісти 
в галузі дитячої психології, дошкільникам для пра-
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вильного формування моральної свідомості необ-
хідно навчитись мислити альтернативно: «добро» 
і «зло», «добре» і «погано». Саме категоричність 
моральних імперативів лежить в основі форму-
вання моральності дитини. Тому дуже важливо, 
щоб улюблений герой був абсолютно позитивним, 
а його вчинки абсолютно позитивними завжди 
і всюди. Відповідно, якщо герой може в одних 
ситуаціям чинити позитивно, а в інших негативно, 
якщо може бути і добрим, і злим одночасно, то у 
дошкільника не сформується система особистіс-
них моральних уявлень і переконань, а отже, і не 
формується позитивно спрямована особистість 
дитини. На жаль, сучасна мультиплікаційна про-
дукція досить часто представляє героїв, мораль-
ність яких досить амбівалентна, а то й просто від-
сутня. Зважаючи на те, що дітям дошкільного віку 
властиве некритичне наслідування як основний 
механізм засвоєння досвіду, наслідування нега-
тивних або амбівалентних героїв може стати і 
стає сьогодні значною проблемою у формуванні 
особистості дошкільників. 

Нами було проведено експериментальне 
дослідження впливу сучасної мультиплікаційної 
продукції на формування особистості дошкільни-
ків. У дослідженні взяли участь 124 дитини віком 
від 4 до 6 років. На першому етапі ми проводили 
анкетування дітей дошкільного віку з метою з’ясу-
вання найбільш улюблених ними мультфільмів 
і улюблених героїв цих мультфільмів. На основі 
даних анкетування ми побудували рейтинг улю-
блених героїв мультфільмів, яким сучасні дошкіль-
ники віддають переваги. На другому етапі ми 
піддавали найбільш популярних серед дошкіль-
ників героїв мультфільмів психологічному аналізу 
з метою з’ясування тих основних особистісних рис 
і цінностей, які вони транслюють, яку поведінку 
демонструють в якості норми. 

Психологічний аналіз головних героїв вклю-
чав аналіз рис характеру та провідних цінностей 
головного героя, моральну спрямованість образу 
головного героя (позитивний, негативний чи амбі-
валентний образ), типові форми його поведінки. 
Як зазначалось вище, психологічною особли-
вістю дошкільного віку є провідна роль механізму 
наслідування у процесі формування особистості. 
Дитина прагне наслідувати всіх, кого вона сприй-
має як позитивних особистостей. Перш за все це 
близькі дорослі: мама, тато, брати, сестри, дідусі, 
бабусі і так далі. Їх дитина сприймає безумовно 
позитивно і, відповідно, також безумовно наслі-
дує їхні риси характеру, цінності, поведінку і так 
далі. Під час перегляду мультфільмів для дитини 
об’єктом наслідування стають головні герої, яких 
вона через свої вікові особливості сприймає теж 
безумовно позитивно. Відповідно, риси характеру, 
поведінка, цінності головних героїв активно наслі-
дуються і засвоюються дитиною. 

Проведене анкетування дало можливість 
виявити головних улюблених героїв мультфільмів 
в досліджуваній групі дошкільників і побудувати 
їхній рейтинг. Нижче подано психологічний аналіз 
перших шести позицій рейтингу головних героїв 
мультфільмів.

Лунтик (мультфільм «Лунтик») – герой на 
перший погляд позитивний, має позитивні риси 
характеру (доброта, співчуття, прагнення допома-
гати). Але при цьому він має і такі риси, які навряд 
чи приваблять дошкільника і викличуть бажання 
його наслідувати, – незграбність, некмітливість, 
певна загальмованість. Це робить його образ пси-
хологічно блідим і нівелює ті позитивні риси, які б 
могли стати об’єктом для наслідування. Крім того, 
ті моральні аспекти, які автори хотіли б реалізу-
вати, не прослідковуються яскраво в анімаційній 
формі, а просто проговорюються в кінці кожної 
серії. Це теж не враховує вікових особливостей 
дошкільника, оскільки моральні образи в цьому 
віці повинні бути наочними, а не вербально декла-
рованими.

Маша (мультфільм «Маша і Ведмідь»). Головна 
героїня – вкрай неслухняна, егоїстична, виявляє 
яскраву неповагу до дорослих, має агресивні і 
навіть вандалістичні прояви. Руйнується зв’язок 
людей з живою природою, показуючи дитині, що 
навколишній світ і все, що у ньому живе – всього 
лише засоби для досягнення своєї мети. При цьому 
негативна поведінка героїні не карається, що фор-
мує негативні форми поведінки у юного глядача.

Майнкрафт (мультфільм «Майнкрафт»). 
Жахливим є зовнішній вигляд героя, він взагалі 
не має обличчя. Щодо рис характеру, то голов-
ний герой безтурботливий, демонстративний, 
мстивий, нестриманий, часто робить абсолютно 
безглузді речі, цінує суто матеріальні цінності. 
Аморальною є лексика головного героя.

Пеппа (мультфільм «Свинка Пеппа»). Головна 
героїня – психологічно розбещена, неслухняна, 
груба, не поважає дорослих (зокрема, тата), его-
їстична. Не допомагає своїм рідним. Дискредитує 
образ батька (для неї він нікчемний, незграбний 
та невдаха, є об’єктом для насмішок, донька нази-
ває його «дурним», дорікає за зайву вагу). Інші 
персонажі тільки заохочують таке зневажливе 
ставлення до батька.

Губка Боб (мультфільм «Губка Боб»). 
Яскравими рисами головного героя є жадність, 
заздрість, лінь, тупість, якою він ще і пишається, 
гордість та гнів. У ставленні до інших він виявляє 
егоїзм, агресію, помсту, нечутливість до стану і 
потреб іншого. Орієнтований суто на матеріальні 
блага. Насмішки і образа одне одного є нормою 
у стосунках героїв мульсеріалу.

Том і Джері (мультфільм «Том і Джері»). 
Цікавим щодо нашого дослідження є той факт, 
що діти, називаючи головних героїв даного мульт- 
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фільму, не виділяли когось одного, а називали 
обох. Даний факт, на нашу думку, свідчить про те, 
що діти не виділяють «позитивного» і «негатив-
ного» героя даного мультфільму, а сприймають їх 
однаково. І це закономірно, адже обом головним 
героям притаманні такі особистісні риси, як злість, 
прагнення до помсти, безжалісність, бездумність 
у звершенні дій щодо інших. Головна ідея у взає-
мостосунках з іншими: «Якщо тобі зробили погано, 
зроби у відповідь ще гірше». При цьому все це 
відбувається весело, що викликає у юних глядачів 
бажання наслідувати жорстоку, неморальну пове-
дінку героїв.

Для узагальнення отриманих даних та визна-
чення типу зразка для наслідування дітей всіх 
героїв з обраних мультфільмів було поділено 
на три групи: позитивні, негативні, амбівалентні. 
До позитивних ми віднесли тих героїв, що пово-
дять себе завжди відповідно до моральних і соці-
альних норм, мають позитивні риси особистості 
та здійснюють позитивні вчинки. До негативних 
героїв належать ті, які поводять себе невідповідно 
до моральних і соціальних норм, невиховані, 
мають негативні риси особистості та здійснюють 
негативні вчинки. До амбівалентних героїв ми від-
носимо тих, що можуть поводити себе і позитивно, 
і негативно, виховано та невиховано, можуть мати 
як позитивні, так і негативні риси, здійснювати і 
позитивні, і негативні вчинки. Відповідно, сприйма-
ючи таких героїв, дитина не отримує однозначного 
позитивного зразка для наслідування, моральні 
та соціальні норми стають розмитими у свідомості 
дитини, що негативно впливає на розвиток її осо-
бистості. Також нами було виявлено групу дітей, 
які не вказали улюбленого героя мультфільму, 
а назвали сам мультфільм. Можна припустити, 
що ці діти не розуміють повноцінно змісту муль-
тфільму, тому їм важко обрати улюбленого героя. 
Цю категорію дітей ми виділили окремо. Отримані 
дані щодо вибору улюбленого героя представ-
лено у таблиці 1.

Таблиця 1
Вибір улюбленого героя

Вибір героя мультфільму Абс. %
Позитивний герой 27 22
Негативний герой 52 43

Амбівалентний герой 25 20
Не визначено героя 20 15

За даними таблиці, можна зробити висновок, 
що лише 27 дошкільників із 124 обирають пози-
тивного героя в якості улюбленого, що становить 

22%. 52 дошкільника, що становить 43%, обрали 
негативного героя як улюбленого, 25 дошкіль-
ників (20%) обрали амбівалентного героя, а 
20 дітей (15%) взагалі не визначилися з улюбле-
ним героєм. Отже, на жаль, більшість дошкіль-
ників (63%) обрали в якості прикладу для наслі-
дування негативних та амбівалентних героїв, що, 
безумовно, негативно впливає на формування 
особистості та весь психічний розвиток дітей 
даної вікової категорії.

Висновки. Отже, результати проведеного 
нами експериментального дослідження свідчать 
про те, що більшість найбільш популярних серед 
дошкільників сучасних мультфільмів здійснює 
негативний вплив на психіку дітей даного віку, і 
зокрема, на розвиток особистості дошкільників. 
Отримані емпіричні дані свідчать про те, що у 
більшості дітей дошкільного віку в якості зразка 
для наслідування обрано мультиплікаційних 
героїв, вплив яких на особистість є або негатив-
ним або амбівалентним. 

Отже, проблема формування особистості 
дошкільників і вплив на даний процес мультиплі-
каційної продукції є досить актуальною та багато-
аспектною і потребує сьогодні значної уваги з боку 
психологів, педагогів, сім’ї, дошкільних закладів, 
держави в цілому. 
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Миненко О. О. Мультипликационная продукция как фактор формирования личности детей 
дошкольного возраста

Статья посвящена актуальной для современной психологии проблеме формирования личности 
детей дошкольного возраста и роли в данном процессе современной мультипликационной продукции

В статье представлен теоретический анализ проблемы особенностей развития личности 
дошкольников. В качестве одного из ведущих факторов формирования личности дошкольников 
выделена современная мультипликацонная продукция. Проведено экспериментальное исследование 
влияния современной мультипликационной продукции на формирование личности дошкольников. 
Результатом экспериментального исследования стало подтверждение гипотезы о том, что боль-
шинство современных мультфильмов негативно влияют на личностную сферу дошкольников.

Ключевые слова: личностная сфера дошкольников, психологический анализ мультфильмов, 
механизмы влияния мультфильмов на личность.

Minenko O. O. Multiplication as a shaping factor of personality development in pre-school children
Topical issue of personality development in pre-school children and the role of multiplication in this process 

are shown in this article. 
The article provides theoretical analysis of pre-schoolers` personality sphere developmental. Modern mul-

tiplication is identified to be one of major factors for personality development in pre-school children. An exper-
imental research on the influence of modern multiplication personality development in pre-school children 
was conducted.  As a result, the hypothesis that most of modern multiplication negatively influence pre-school 
children`s personality sphere.  

Key words: personality sphere of pre-school children, psychological analysis of multiplication, mecha-
nisms of the influence of animated cartoons on mentality. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИРОДА ПІДЛІТКОВИХ САМОГУБСТВ
У статті аналізуються та виносяться на розгляд основні теоретичні підходи до профілактики 

та психокорекції суїцидальної поведінки підлітків та юнацтва, які полягають у своєчасному виявленні 
суїцидонебезпечної групи дітей та активізації у них ціннісно-смислового ставлення до індивідуаль-
ного буття. 

Охарактеризовано та поглиблено розуміння мотиваційної структури суїцидальної поведінки під-
літків та юнацтва, розкрито психологічну сутність генезису виникнення та попередження суїци-
дальних намірів. Визначено соціальні та психологічні передумови суїцидальної поведінки підлітків і 
юнацтва. 

Ключові слова: суїцидальна поведінка, підліток, ціннісно-мотиваційна сфера.
 
Постановка проблеми. Наукова проблема 

полягає в тому, що в Україні досі не запроваджу-
валося застосування психологічних підходів до 
феномена самогубств серед підлітків та юнацтва. 
Хоча саме суїцидальна поведінка молоді, на наш 
погляд, найбільш рельєфно висвітлює типові про-
блеми та специфіку розвитку особистості молодої 
людини. Психологічний підхід до вивчення само-
губств полягає у з’ясуванні внутрішніх причин, які 
штовхають молоду людину до рішення самовільно 
піти із життя. Досить часто основні антисуїци-
дальні настанови недостатньо представлені у сві-
домості підлітка чи юнака, і їх потрібно цілеспря-
мовано формувати. Вчасне втручання в розвиток 
аутоагресивних намірів сприяє як попередженню 
самогубств, так і зростанню психічно здорової та 
гармонійної особистості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості впливу віку на суїцидальну спря-
мованість вивчали Г. Гордон, І. Островський, 
В. Дорошко. О. Моховиков, В. Ларічева особливу 
увагу у своїх роботах приділяють вивченню моти-
вів суїцидальних тенденцій у підлітковий період 
розвитку. У дослідженнях учених А. Амбрумової, 
Л. Постовалова, В. Тихоненко, В. Цупрун, 
А. Казакова, В. Родіонова, O. Старцевої, 
М. Шайкової висвітлювалися соціально-педаго-
гічні та клініко-психологічні аспекти самогубств 
у сучасному суспільстві, а також розкривалися 
методи діагностики та заходи профілактики суїци-
дальної поведінки. 

Мета статті – з’ясування соціальних та психо-
логічних причин виникнення суїцидальної пове-
дінки й обґрунтування ефективних шляхів її попе-
редження. 

Виклад основного матеріалу. Попри труд-
нощі вивчення феномена суїцидальної поведінки, 
суїцидологи досліджують психологічні особли-
вості індивідів, які скоїли суїцидальну спробу. 
У науці існує деяка термінологічна плутанина 
щодо відокремлення самогубства від інших видів 
аутодеструктивної поведінки. Якщо ми визначимо 
самогубство як «дію, навмисно спрямовану на 
позбавлення себе життя» [2, с. 86–92], то не зро-
зуміло, як бути з тими випадками, коли людина 
скорочує собі життя непомірним вживанням алко-
голю, наркотиків чи ризикує на дорозі, або віддає 
перевагу видам спорту, небезпечним для життя. 
Тому з’являються такі терміни, як «непрямий суї-
цид», «напівнавмисне» чи навіть «напівпреднав-
мисне» самогубство, «суїцидальний еквівалент». 

Деякі науковці виходять із цієї термінологіч-
ної невизначеності, розглядаючи самогубство 
в межах комплексної проблеми суїцидальної 
поведінки, яка включає: суїцидальні думки, суїци-
дальні приготування, суїцидальні спроби та без-
посередньо акт суїциду [3, с. 144–149]. 

Що стосується трактування суїцидальної пове-
дінки, то ми приєднуємося до А. Амбрумової, 
О. Трайніної, Н. Ратінової [1, с. 79], які виділяють 
3 типи підліткових аутоагресій. Першим типом 
є суїцидальна поведінка в її вищеозначеному 
розумінні. До другого типу належать суїцидальні 
еквіваленти й аутодеструкції. Суїцидальні еквіва-
ленти підпорядковують масивну, але епізодичну 
алкоголізацію і наркотизацію підлітків, зумовлену 
бажанням забутися, відійти від неприємностей. 
Аутодеструкції – це дії, за яких здійснюється 
неусвідомлена реалізація наміру завдати шкоди 
фізичному і психічному здоров’ю (наприклад, 
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ризиковані ігри та види спорту). І третім типом 
аутоагресій є несуїцидальні агресивні прояви і 
різноманітні форми самотравмувань (самопорізи, 
самоопіки хімічними речовинами, сигаретами, 
сірниками тощо). Дослідники відносять ці форми 
аутоагресій до механізмів патологічної адаптації 
девіантних підлітків в екстремальних умовах.

Щоби зрозуміти, які саме соціальні та пси-
хологічні причини спонукають до суїцидальної 
поведінки сучасних українських підлітків та юна-
ків, нами проведено соціологічне дослідження 
на базі Центру соціальних служб для молоді  
м. Тернополя. 

До соціологічної анкети внесено розроблені 
нами питання, що діагностують ризик виникнення 
суїцидальної поведінки в неповнолітніх. Вибірка 
опитуваних становила 50 осіб, серед яких 49% 
були жіночої та 51% чоловічої статі.

За основу блока запитань взята шкала суї-
цидальностi, розроблена Ленінградським нау-
ково-дослідним інститутом iм. В. М. Бехтерєва. 
Ми адаптували цю шкалу до дитячого віку, обме-
живши кількість запитань та значно зменшивши 
негативний компонент висловлювань. Ми розбили 
опитувальник за сімома факторами, які дістали 
такі умовні назви: «депресія», «самооцінка», 
«щастя», «бажання жити», «спонтанність пове-
дінки», «близька людина», «одинокість».

Загалом, за кореляцією показників та чинників, 
«група ризику», яку ми означили як «суїциденти», 
не виявилася статистично значущою для порів-
няння (3%). На нашу думку, навіть така кількість 
дітей потребує особливо пильного аналізу, бо 
саме вони виявляються найбільш близькими до 
суїцидальної поведінки. 

Найзагальнішими їхніми особливостями є такі: 
серед тих, хто грає у вільний час в комп’ютерні 
ігри, і тих, хто читає, більше «суїцидентів», ніж 
серед тих, хто займається іншими справами. 
Кількість «суїцидентів» більша серед тих, у кого 
часто бувають проблеми в спілкуванні з батьком, 
знайомими, іноді виникають проблеми із братами / 
сестрами, вчителями. З ровесниками здебільшого 
вони проблем не мають. На особливу увагу заслу-
говує фрустрована потреба в спілкуванні з мамою. 
Серед тих, хто з нею зовсім не спілкується, більше 
«суїцидентів», ніж в інших групах дітей.

Зазначимо, що матеріальний стан родини не 
є провокуючим чинником суїцидальної поведінки. 
Серед «суїцидентів» більше тих груп дітей, кому 
батьки дають гроші щотижня, які одягаються 
краще за інших, тобто серед матеріально забез-
печених груп дітей. Крім того, серед тих, хто хотів 
би жити так, як живуть батьки, і матеріально, і 
духовно, відсоток «суїцидентів» більший, ніж від-
соток інших дітей.

Більша кількість «суїцидентів» за віком – деся-
тирічні та чотирнадцятирічні, далі за рейтингом 

частоти розподіляються на групи дванадцяти-, 
тринадцяти- та п’ятнадцятирічних дітей. Хлопців, 
які належать до групи ризику, більше, ніж дівчат. 
Узагальнення вищеозначених чинників, що впли-
вають на формування «суїцидальної поведінки», 
та особливостей життєдіяльності кожної «групи 
ризику» дає нам можливість визначити дітей, 
схильних до суїцидальної поведінки.

Аналіз відповідей про подарунок мрії показав, 
що за більшістю чинників «групи ризику» від «бла-
гополучних» дітей не відрізняються. Проте варто 
зазначити три особливості, за якими в «групах 
ризику» більше тих, хто не знає, про який подарунок 
мріє. По-перше, це діти, які відчувають себе одино-
кими; по-друге, які не чекають допомоги від близь-
кої людини; по-третє, діти з низькою самооцінкою. 

Беручи до уваги, що в даному разі ми маємо 
справу з мотиваційною сферою особистості, а 
також те, що дитина не знає, який подарунок вона 
хотіла б мати, можна припустити, що їй настільки 
важко усвідомити своє бажання чи обрати серед 
кількох щось одне, що вона майже боїться про це 
думати. I це не випадково, бо якраз такі діти не 
мають поруч близької людини, не відчувають, що 
хоч кому-небудь з оточення до них не байдуже, 
взагалі не люблять себе. Зрозуміло, що вони не 
знають, про що мріють, тому що не сподіваються, 
що можуть отримати подарунок, бо це або нікому 
зробити, або вони, на їхню думку, цього не варті. 

 За критерієм «спілкування з оточенням» 
можна зазначити, що практично всі «групи 
ризику» мають більш фрустровані потреби в спіл-
куванні з батьком, мамою, братами/сестрами, 
вчителями, ровесниками, ніж «благополучні» діти. 
Відрізняються тільки «одинокі» та «нещасні» діти, 
які не мають значних відмінностей від «благопо-
лучних» стосовно спілкування з батьком, та «суї-
циденти», які менше мають проблем у спілкуванні 
з мамою та ровесниками. 

Отже, можна констатувати, що «суїциденти» 
мають фрустровані потреби в спілкуванні з дорос-
лими, адже саме дорослі повинні їх вирішувати. 
Що стосується незадоволеної потреби в спілку-
ванні з мамою, важливо зазначити, що серед «суї-
цидентів» досить багато дітей, які з нею зовсім не 
спілкуються. Це дуже значущий чинник, визначе-
ний у нашому дослідженні, який особливо підкрес-
лює важливість материнської допомоги в попере-
дженні виникнення суїцидальної поведінки. 

Те, що в «депресивних» дітей проблеми в спіл-
куванні з оточенням практично не виникають, 
пов’язано зі зниженням активності й інтересу, 
які властиві депресивним станам. 

Матеріальний стан родини ми визначали опо-
середковано, коли встановили, чи задоволена 
дитина матеріальним життям батьків, чи дають 
їй батьки гроші щотижня, як вона, на її думку,  
вдягається. 
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Зазначимо, що до тих груп, які одягаються 
гірше за інших, не отримують грошей від батьків 
та не бажають жити так, як батьки (матеріально), 
належать ті діти, хто «втрачає бажання жити», а 
також ті, хто не мають поруч близької людини, діти 
з низькою самооцінкою та «нещасні» діти.

Це підтверджує нашу гіпотезу, що матеріаль-
ний стан родини є важливим чинником у бажанні 
дитини жити, проте не сам собою, а тільки через 
його відбиття в контексті загальних самооцінних 
ставлень особистості.

Адже суїцидальнi наміри можуть виникнути 
також у дітей із матеріально забезпечених сімей, 
бо більшість «суїцидентів», згідно з нашими 
даними, отримують гроші, одягаються краще за 
інших, також задоволені матеріальним станови-
щем батьків. 

Саме ті діти, які відчувають, що до них усім 
байдуже, хоча бажають матеріально жити так, 
як батьки, та отримують від них гроші, найчас-
тіше відчувають «одинокість». Зазначимо, що це 
почуття пов’язане саме з відсутністю духовної під-
тримки дорослих. 

Практично всі «групи ризику» не хотіли б 
займатися тією ж справою, що й батько або мати. 
Це свідчить про те, що для «неблагополучних» 
дітей батьки не є прикладом у соціальному, про-
фесійному плані. 

Що стосується оцінки майбутнього, то серед 
усіх груп дітей переважає ставлення до нього із 
застереженням та острахом. Крім цього, серед 
тих, хто втрачає бажання жити, як і серед тих, хто 
не чекає допомоги від близької людини, більше 
таких дітей, які ставляться до майбутнього бай-
дуже, ніж серед «благополучних» дітей. А в групі 
«одиноких», «нещасних» та дітей із низькою само-
оцінкою до цих почуттів остраху, тривоги приєдну-
ється ще й невпевненість. Отже, згідно з отрима-
ними даними, діти із «суїцидальною поведінкою» 
нічого доброго не чекають від майбутнього. Воно 
викликає або страх, або невпевненість, або бай-
дужість. Зрозуміло, що байдужість до майбут-
нього властива тим, хто «втрачає бажання жити», 
а невпевненість у майбутньому – тим, хто невпе-
внений у собі. 

Серед «депресивних» та «суїцидентів» більше 
таких дітей, які добре навчаються, ніж серед благо-
получних дітей. Серед «депресивних» більше тих, 
які гарно вчаться. Серед «суїцидентів» більшість 
вчиться «добре». Треба зазначити, що серед тих, 
хто «втрачає бажання жити», також більше відмін-
ників, ніж серед «благополучних» дітей. 

Що стосується вікових особливостей, біль-
ший відсоток дітей із «груп ризику» припадає на 
13–15 років. Причому серед 15-тирічних більше 
тих, хто «втрачає бажання жити», а також тих, 
хто «не сподівається на близьку людину», у кого 
низька самооцінка, «спонтанних». 

Чотирнадцятирічних дітей більше серед «спон-
танних», «нещасних» та «суїцидентів», тринад-
цятирічних – серед «одиноких», «спонтанних», 
які «не чекають допомоги від близької людини», 
«нещасних».

Окрім того, в юності відбувається особистісне 
самовизначення, формуються погляди на життя та 
смерть. Тому саме серед дітей віком 15 і 17 років 
більшість тих, які «втрачають бажання жити».

У нашому дослідженні ми визначили, що 
«групи ризику» характеризуються фрустрованими 
потребами в спілкуванні з батьками та небажан-
ням жити так, як батьки. Очевидно, що правильне 
виховання впливає як на зменшення гостроти кри-
зового періоду, так і на профілактику суїцидальної 
поведінки.

 Що стосується статевих особливостей, то ми 
виявили, що в більшості «груп ризику» перева-
жають дівчата, проте серед «спонтанних» і «суї-
цидентів» більше хлопців. Це підтверджує світові 
дані, що чоловіки в чотири рази частіше здійсню-
ють самогубства, а жінки у два рази частіше здій-
снюють спроби самогубства.

Висновки. Соціальні та психологічні особли-
вості суїцидальної поведінки підлітків включа-
ють чинники найближчого середовища (родина), 
близького оточення (школа, друзі), етносоціуму 
й афективні, когнітивні, поведінкові особливості 
життєдіяльності неповнолітнього. 

Психокорекційні заходи впливу на мотива-
цію суїцидальної поведінки підлітків та молоді 
мають здійснюватися шляхом розширення сфери 
самосвідомості особистості (зміцнення відчуттів 
самоповаги та любові до себе, розвиток навичок 
самоаналізу, саморозуміння та саморегуляції); 
актуалізації нових граней ціннісно-мотиваційної 
сфери (утвердження вартості індивідуального 
буття загалом, акцентування своєрідності та 
неповторності кожної особистості, формування 
особистісної відповідальності за майбутнє).
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Мудрак М. А., Василькив Е. В. Психологическая природа подростковых самоубийств
В статье анализируются и выносятся на рассмотрение основные теоретические подходы 

к профилактике и психокоррекции суицидального поведения подростков и юношества, которые 
заключаются в своевременном выявлении склонных к суициду групп детей и активизации в них 
ценностно-смыслового отношения к индивидуальному бытию.

Охарактеризовано и углублено понимание мотивационной структуры суицидального поведения 
подростков и юношества, раскрыта психологическая сущность генезиса возникновения и 
предупреждения суицидальных намерений. Определены социальные и психологические предпосылки 
суицидального поведения подростков и юношества.

Ключевые слова: суицидальное поведение, подросток, ценностно-мотивационная сфера.

Mudrak M. A., Vasylkiv O. V. Psychological nature of teenagers suicides
The article analyzes and presents the main theoretical approaches to the prevention and psychocorrection 

of suicidal belief in teenagers and youth, which consist in the timely detection of a suicidal non-essential group 
of children and the activation of their value-semantic attitude to individual being.

Was characterized the motivational structure of suicidal behavior of teenagers and youth, was discovered 
the psychological nature of the genesis of the emergence and prevention of suicidal intentions. The social and 
psychological preconditions of suicidal behavior of adolescents and youth were determined.

Key words: suicidal behavior, teenager, value-motivational sphere.
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ПСИХОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ІНФОКОМУНІКАТИВНИХ 
І МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗДІЙСНЕННІ  
СУЧАСНОГО НАВЧАННЯ
Мета роботи – дослідження психологічних можливостей навчального процесу, що здійснюється із 

застосуванням сучасних інфокомунікативних і мультимедійних технологій. Показано, що наявні мож-
ливості сучасних інфокомунікативних і мультимедійних технологій надають суттєві перспективи 
в підвищенні продуктивності навчального процесу в багатьох його проявах і варіаціях, забезпечу-
ючи ресурси для розвитку інноваційних навчальних проектів, упровадження сучасних психолого-пе-
дагогічних розробок, оновлення системи освіти загалом, розвитку інтетелектуальних потенціа-
лів учасників навчання. Інфокомунікативні та мультимедійні технології посилюють індивідуалізацію 
навчання, причому також у групових форматах навчального процесу, коли різні учасники навчання, 
маючи доступ до майже необмежених мережевих джерел інформації, вчаться в режимі діалогу та 
полілогу, певним чином модифікують і збагачують у процесі колективної співпраці навчальну про-
граму, залежно від своїх індивідуальних властивостей, інтересів і здатностей. Віртуальне освітнє 
середовище стимулює до самостійної та цілеспрямованої навчальної діяльності, сприяє формуванню 
особистих позицій, розробленню власних аргументованих підходів до розуміння досліджуваних явищ, 
поєднанню окремих концептів у цілісну картину світу. Комп’ютеризація навчання дає учням більше 
можливостей для здійснення суб’єктної активності та творчого мислення, коли вони не тільки вико-
ристовують підготовлені навчальні матеріали у своєму навчанні чи освіті, а все більше самі підби-
рають такі матеріали. Інфокомунікативні та мультимедійні технології сприяють перетворенню 
навчання на самонавчання – інтелектуальне, суб’єктне, творче.

Ключові слова: Інтернет, інтернет-навчання, інфокомунікативні технології, мультимедійні тех-
нології.

Постановка проблеми. Перехід суспільства 
на нову – постіндустріальну – стадію розвитку, 
бурхливий науковий прогрес, соціальні й еконо-
мічні трансформації забезпечили умови потуж-
ного розвитку й активного поширення інфокому-
нікативних і мультимедійних технологій у сфері 
навчання, в установах освіти, у просторі індиві-
дуальних психологічних і педагогічних ініціатив. 
Відбулося формування нового інформаційного, 
технологічного і дидактичного фундаменту з 
належними до нього відповідними технологіями, 
розробками, підходами. Революційно змінилося 
технічне оснащення освітнього простору, з’яви-
лися нові його форми – віртуальні освітні сере-
довища, в яких в учасників навчання, у контек-
сті навчального процесу, відкрився доступ до 
практично безмежних масивів інформації, що 
дозволив надати нові інтелектуальні ресурси, 
розширити просторові та часові межі роботи 
з навчальним матеріалом. Продовжуються та 
посилюються тенденції розвитку інтерактивних 
психолого-педагогічних можливостей, системи 
e-learning – навчання, що ґрунтується на вико-
ристанні електронних, комп’ютерних технологій. 
Середовище медіакультури в мережі Інтернет 

стрімко посилює тенденції інформатизації, інтен-
сифікує вплив високих технологій на процеси 
навчання й освіти, сприяє їх взаємній інтегра-
ції, розвиває та розширює інфокомунікативні та 
мультимедійні можливості навчального процесу. 
Актуальність дослідження останніх у сучасних 
суспільних умовах очевидна.

Предметом дослідження є психологічні можли-
вості сучасних інфокомунікативних і мультимедій-
них технологій у навчальному процесі.

Мета статті – дослідження психологічних мож-
ливостей навчального процесу, що здійснюється 
із застосуванням сучасних інфокомунікативних і 
мультимедійних технологій.

Можливості сучасних інфокомунікативних і 
мультимедійних технологій дозволяють підви-
щувати продуктивність навчального процесу 
в багатьох його проявах і варіаціях, забезпечу-
ючи ресурси для розвитку інноваційних навчаль-
них проектів, упровадження сучасних психолого- 
педагогічних розроблень, оновлення системи 
освіти загалом, розвитку інтетелектуальних 
потенціалів учасників навчання. Незважаючи на 
суттєве теоретичне та практичне значення зазна-
чених можливостей, їхні психологічна специфіка 



2019 р., № 2, Т. 2.

103

та навчальна ефективність ще далекі від цілісного 
наукового розкриття й осмислення.

Виклад основного матеріалу. Інфокомуні- 
кативними технологіями (у вузькому розумінні) 
варто вважати електронні технології передачі, 
зберігання, обробки даних. На сучасній стадії 
науково-технічного прогресу більшість таких тех-
нологій є комп’ютерними, часто мережевими. 
Мультимедійні технології (у вузькому розумінні) – 
це інфокомунікативні технології передачі інфор-
мації різних модальностей одночасно, до яких 
відноситься візуальна, аудіальна, може також від-
носитися тактильна, нюхова тощо, що дозволяє 
поєднувати текст, звук, графіку, фото-, відеоконтент, 
3D-моделі тощо в одній цифровій репрезентації.

До глобальних тенденцій повномасштабної 
інтеграції інфокомунікативних і мультимедійних 
технологій у навчальному й освітньому середо-
вищі відносяться такі: 1) потенціали й актуальність 
розвитку інфокомунікативних і мультимедійних 
технологій у сфері навчання й освіти, що постійно 
зростають у світі. Оновлення й ампліфікація 
відповідної сфери ґрунтується на застосуванні 
зазначених технологій, їх включенні в масову 
практику, перетворенні на чинник перманентної 
модернізації та підвищення ефективності діяльно-
сті навчальних систем; 2) результативність інфор-
маційної педагогіки на глобальному та локаль-
ному рівнях, в якій конструктивно поєднуються 
досягнення інфокомунікативних і мультимедійних 
технологій, їх апробація на освітньому та навчаль-
ному рівнях, ціннісно-орієнтувальні карти сучас-
них психологічних і педагогічних підходів, пере-
дових концепцій гуманістичного спрямування; 
3) перманентна й така, що лише набирає обертів, 
інформатизація процесів освіти та навчання, усе 
більш значне залучення в педагогічну практику 
комп’ютерних технологій. Така інформатизація є 
комплексним і системним процесом, що здійсню-
ється на різних рівнях і пов’язаний із суспільними 
запитами, зумовленими соціально-економічними 
та культурними трансформаціями переходу з інду-
стріального рівня розвитку суспільства на інфор-
маційний. Виникає все більша потреба у фахівцях, 
мислення яких здатне ефективно орієнтуватися в 
знаходженні, обробці, використанні, продукуванні 
потрібної інформації, що знаходиться, з’являю-
ється та змінюється у величезних інформаційних 
масивах і потоках [3].

Сучасна парадигма в освіті позиціонує цін-
нісні орієнтири виховання та формування все-
бічно розвиненого індивідуума, який є суб’єктно 
активним, ініціативним, відповідальним, таким, 
який сам формує траєкторію власного навчання 
та рухається за нею, організує саморозвиток, 
самовдосконалення, має гнучке мислення, здатне 
ефективно шукати, обробляти та створювати нові 
знання [4; 6].

Розвиток мультимедійних технологій є одним із 
чинників і водночас напрямів інформатизації нав-
чання й освіти. Мультимодальна комплексність 
передачі та сприйняття знань, інформаційна бага-
токанальність забезпечують більшу реалістич-
ність, наочність та ефективність навчального про-
цесу, дозволяють пришвидшувати його завдяки 
параллельному виконанню мисленневих опера-
цій. Знання, опрацьовані з використанням муль-
тимедійних технологій, легше інтеріоризуються, 
краще запам’ятовуться, швидше впроваджуються 
в практичній діяльності. У навчанні частіше за все 
поєднуються текстова інформація з візуаль-
ною (зображення, фотографії, слайди), аудіаль-
ною (аудіозаписи, аудіокоментарі) або комплек-
сною (відеоролики, презентації), застосовується 
«ефект присутності» (віртуальні обговорення або 
співпраця з навчальних питань), 3D-моделювання 
тощо [1; 2; 7].

У навчанні, що все тісніше інтегрується з інфо-
комунікативними та мультимедійними розробками, 
надалі посилюються роль і значення комп’ютер-
них технологій. Комп’ютерні системи забезпечу-
ють чи покращують досягнення низки суттєвих 
для навчання цілей, серед яких індивідуалізація 
та динамічне налаштування обсягів навчальних 
матеріалів та їхнього змісту відповідно до персо-
нальних завдань і психологічних особливостей 
учнів; організація алгоритмізації під час розв’язу-
вання завдань; поглиблення та розроблення пред-
метного напряму навчання на ґрунті моделювання 
процесів і явищ із використанням комп’ютерного 
інтерфейсу – діалогової взаємодії користувачів 
комп’ютерних систем, програмних комплексів і вір-
туальних середовищ, обробки наявної інформації 
та створення умов для навчального виробництва 
нової; організація контексту та застосування про-
грамного інструментарію, що сприяє розвитку 
теоретичного, логічного, творчого, наочно-об-
разного, соціального, комунікативного, практич-
ного мислення учнів; розширення варіативності 
вибору щодо способів навчальної діяльності та 
варіантів подання навчальних матеріалів; покра-
щення організації та диференціації індивідуальної 
роботи зі змістом навчання; розвиток потенціалів 
для самостійного опрацювання навчальних мате-
ріалів і здійснення дослідницької діяльності; фор-
мування та впровадження в практичну діяльність 
можливостей індивідуально створювати та коре-
гувати траекторію власного навчального процесу; 
підготовка умов для осмислення, конструювання 
та практичного втілення персональних зв’язків 
навчання з інструментами інтелектуального роз-
витку й особистісного зростання тощо [3; 8; 9].

Величезні інтерконтекстуальні потенціали 
інфокомунікативних і мультимедійних техноло-
гій забезпечують їх як інструменти ампліфікації 
навчального процесу, пошуку необхідної інформа-
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ції з майже невичерпних мережевих і «хмарних» 
масивів даних, розширення наочності інформа-
ції, що вже існує, або створення «альтернатив-
ної наочності» з інших даних тощо. Навчальні 
процеси з такими технологіями включать різ-
номанітні дидактичні матеріали, як-от текстові 
інформаційні блоки, завдання та вправи, ігри 
навчального та навчально-розвивального спря-
мування, таблиці, діаграми та схеми, алгоритмічні 
структури дій, перекладачі, словники та довідники 
тощо. Показано, що інфокомунікативні технології 
в навчальній діяльності здебільшого не сприяють 
формуванню чи посиленню соціальної ізоляції, 
девіацій, асоціальної поведінки, а навпаки, допо-
магають здійсненню комунікативної діяльності, 
розширенню її можливостей, розвитку соціаль-
них контактів, включенню в різноманітні спіль-
ноти й об’єднання, надають психологічні ресурси 
для інтелектуального розвитку й особистісного 
зростання [8; 10].

Продуктивність інфокомунікативних і муль-
тимедійних технологій у психолого-педагогічній 
сфері детермінується насамперед такими чин-
никами: застосуванням комп’ютерних систем як 
навчальних інструментів для досягнення тих або 
інших цілей навчальних процесів; виявленням і 
здійсненням психолого-педагогічної обґрунтова-
ності впровадження в навчальний і освітній процес 
інфокомунікативних і мультимедійних розробок; 
аналізом і з’ясуванням мотиваційної готовності 
учасників навчального процесу до продуктивної 
діяльності з використанням комп’ютерної техніки 
та мережевої комунікації; розкриттям індивіду-
альної психологічної специфіки й інтелектуальних 
потенціалів учасників навчального процесу, амп-
ліфікованого інфокомунікативними та мультиме-
дійними технологіями, для підвищення його ефек-
тивності; забезпеченням контексту, що сприяє 
здійсненню індивідуалізованої траекторії та пер-
соналізації навчання, на ґрунті використання 
сучасних та інноваційних комп’ютерних розробок; 
розвитком комплексу варіативно-системної тран-
сляції навчального змісту – від такого, що по своїй 
суті є репродуктивно-описовим та здебільшого 
спирається на роботу пам’яті, до таких, що ґрунту-
ються на творчому мисленні та починають відігра-
вати у навчанні все більш вагому роль – візуаль-
но-усвідомленого і проблемно-пошукового; оцінка 
результативності психолого-педагогічного впливу 
інфокомунікативних і мультимедійних технологій 
на процеси навчання й освіти щодо формування 
необхідних знань, умінь і навичок; розроблення 
та застосування моделі учасників навчального 
процесу, що дозволяє вибудовувати спрощене 
уявлення індивідуумів, які є реальними й унікаль-
ними або репрезентують певну групу чи вибірку 
індивідуумів, з певними наявними властивостями, 
станами та процесами, що протікають у них, та 

формувати і підлаштовувати навчальний процес 
під особливості цієї моделі для підвищення його 
продуктивності [1].

Усе більш масштабна інтеграція у сферу нав-
чання й освіти інноваційних психолого-педа-
гогічних інструментів, серед яких особливе за 
значенням місце посідають інфокомунікаційні 
та мультимедійні технології, є одним із потуж-
них чинників трансформації класичної колектив-
но-центричної навчально-освітньої парадигми 
(концептуально-практичної моделі навчальної 
діяльності, що формується з теоретико-методо-
логічних підстав, понять, осмислень, ціннісних 
орієнтирів) в особистісно орієнтовану, персоналі-
зовану, людиноцентричну парадигму.

Збагачення психолого-педагогічних технологій 
інфокомунікативними та мультимедійними інно-
ваціями формує додаткові ресурси для здійс-
нення особистісно орієнтованого підходу в нав-
чанні, розкриття інтелектуального й особистісного 
потенціалу, забезпечення персоналізації та дифе-
ренціації навчання з опорою на врахування пси-
хологічних особливостей і здібностей учнів, їхньої 
мотивації, цілей, інтересів тощо.

Застосування комп’ютерних систем, віртуаль-
них і мережевих технологій у сфері освіти і нав-
чання здійснюється для досягнення цілі – роз-
витку особистості, її інтелектуальних потенціалів, 
вирішуючи цілий спектр завдань: побудову сучас-
ної наукової картини світу, інтегративної та уні-
версальної, здатної до практичного застосування 
в різноманітних галузевих і життевих контекстах 
(що дає, зокрема, змогу динамічно переключатися 
з однієї сфери професійної діяльності на іншу, 
швидко адаптуватися до соціальних, економіч-
них, політичних тощо змін); оптимизацію ставлен-
ния до природного середовища й екологічності 
людської діяльності; сприяння інтелектуальному 
зростанню та формуванню системного мислення 
в процесі опрацювання продуктивних ціннісно- 
орієнтувальних ментальних карт, актуальних для 
інформаційного суспільства; формування мотива-
ції й інтелектуальних навичок перманентного нав-
чання, перенавчання та самонавчання протягом 
усього життя; формування комунікативної компе-
тентності та здатностей до ефективної соціаліза-
ції; розвитку технічної компетентності, необхідної 
для адаптації та продуктивної діяльності в техно-
генному, комп’ютеризованому та віртуалізованому 
середовищі.

Освітнє середовище, що формує вчитель 
з допомогою комп’ютерних технологій, забезпе-
чує учасників навчального процесу доступом до 
ресурсів, здатних підвищувати ефективність нав-
чання, серед яких вільний доступ до навчальних 
та суміжних матеріалів, підручників, книг, статей, 
фільмів, аудіозаписів тощо, можливості інтер-
нет-комунікації з учителями, тьюторами, іншими 
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учнями, можливість брати участь у вебінарах і 
проектних заняттях тощо. Таке освітнє середо-
вище стимулює до самостійної та цілеспрямованої 
навчальної діяльності, сприяє формуванню осо-
бистих позицій, розробленню власних аргументо-
ваних підходів до розуміння досліджуваних явищ, 
поєднанню окремих концептів у цілісну картину 
світу. Комп’ютеризація навчання дає учням більше 
можливостей для здійснення суб’єктної актив-
ності та творчого мислення, коли вони не тільки 
використовують підготовлені навчальні матері-
али у своєму навчанні чи освіті, а все більше самі 
підбирають такі матеріали. Інфокомунікативні та 
мультимедійні технології сприяють перетворенню 
навчання на самонавчання – інтелектуальне, 
суб’єктне, творче [1; 3; 8].

Інфокомунікативні та мультимедійні технології 
посилюють індивідуалізацію навчання, причому 
також у групових форматах навчального процесу, 
коли різні учасники навчання, маючи доступ до 
майже необмежених мережевих джерел інформа-
ції, вчаться в режимі діалогу та полілогу, певним 
чином модифікують і збагачують у процесі колек-
тивної співпраці навчальну програму, залежно 
від своїх індивідуальних властивостей, інтересів і 
здатностей.

Іншою суттєвою характеристикою застосування 
інфокомунікативних і мультимедійних технологій в 
освітньому та навчальному процесах є зміщення 
фокуса уваги із процесу викладання на процес 
навчання, що пов’язано з персональним вибором 
учнями часу, умов, швидкості, стилю свого нав-
чання, навіть більше – вибором цілей навчання 
та модифікацією змісту навчальної програми.

Застосування комп’ютерного навчального 
інструментарію пов’язано з низкою напрямів пси-
холого-педагогічних досліджень, що перебувають 
у процесі здійснення, серед яких специфіка мето-
дики застосування інфокомунікативних і мульти-
медійних технологій у навчанні в різних областях 
і дисциплінах; розробка методичного забезпе-
чення, необхідного для зазначеної методики; фор-
мування узгоджених концептуальних позицій 
щодо впровадження інформаційних технологій 
в освітній та навчальний процеси; вимірювання 
ефективності навчальних інфокомунікативних і 
мультимедійних технологій; підготовка фахівців 
(викладачів, вчителів, ведучих тренінгових занять, 
тьюторів), спроможних проводити продуктивне 
навчання з використанням інформаційних техно-
логій тощо [5; 8; 10].

Висновки. У результаті дослідження психо-
логічних можливостей навчального процесу, що 
здійснюється на ґрунті застосування сучасних 
інфокомунікативних і мультимедійних технологій, 
виявлено, зокрема, що в умовах такого процесу 
закладені необхідні потенціали для перманент-
ного відстеження заданих навчальною системою 

показників ефективності навчання, завдяки яким 
можна екстеріоризувати, проаналізувати та змо-
делювати інтелектуальну діяльність учня, на 
ґрунті цієї моделі розробити систему персональ-
ного гнучного управління процесом його навчання. 
Відбувається зміщення фокуса уваги із процесу 
викладання на процес навчання, що пов’язано 
з персональним вибором учнями часу, умов, 
швидкості, стилю свого навчання, навіть більше – 
вибором цілей навчання та модифікацією змісту 
навчальної програми, що здійснюється в контексті 
застосування інформаційних технологій.

Інфокомунікативні та мультимедійні технології 
посилюють індивідуалізацію навчання, причому 
також у групових форматах навчального процесу, 
коли різні учасники навчання, маючи доступ до 
майже необмежених мережевих джерел інформа-
ції, вчаться в режимі діалогу та полілогу, певним 
чином модифікують і збагачують у процесі колек-
тивної співпраці навчальну програму, залежно 
від своїх індивідуальних властивостей, інтере-
сів і здатностей. Віртуальне освітнє середовище 
стимулює до самостійної та цілеспрямованої 
навчальної діяльності, сприяє формуванню осо-
бистих позицій, розробленню власних аргументо-
ваних підходів до розуміння досліджуваних явищ, 
поєднанню окремих концептів у цілісну картину 
світу. Комп’ютеризація навчання дає учням більше 
можливостей для здійснення суб’єктної актив-
ності та творчого мислення, коли вони не тільки 
використовують підготовлені навчальні матері-
али у своєму навчанні чи освіті, а все більше самі 
підбирають такі матеріали. Інфокомунікативні та 
мультимедійні технології сприяють перетворенню 
навчання на самонавчання – інтелектуальне, 
суб’єктивне, творче.
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Назар М. Н. Психологические возможности инфокоммуникационных и мультимедийных тех-
нологий в осуществлении современного обучения

Цель работы – исследование психологических возможностей учебного процесса, осуществляе-
мого с применением современных инфокоммуникационных и мультимедийных технологий. Показано, 
что имеющиеся возможности современных инфокоммуникационных и мультимедийных техноло-
гий предоставляют существенные перспективы в повышении производительности учебного про-
цесса во многих его проявлениях и вариациях, обеспечивая ресурсы для развития инновационных 
обучающих проектов, внедрения современных психолого-педагогических разработок, обновления 
системы образования в целом, развития интеллектуальных потенциалов участников обучения. 
Инфокоммуникационные и мультимедийные технологии усиливают индивидуализацию обучения, 
причем и в групповых форматах учебного процесса, когда разные участники обучения, имея доступ 
к почти неограниченным сетевым источникам информации, учатся в режиме диалога и полилога, 
определенным образом модифицируют и обогащают в процессе коллективного сотрудничества 
учебную программу, в зависимости от своих индивидуальных свойств, интересов и способностей. 
Виртуальная образовательная среда стимулирует к самостоятельной и целеустремленной учебной 
деятельности, способствует формированию личных позиций, разработке собственных аргументи-
рованных подходов к пониманию исследуемых явлений, сочетанию отдельных концептов в целост-
ную картину мира. Компьютеризация обучения предоставляет ученикам больше возможностей для 
осуществления субъектной активности и творческого мышления, когда они не только используют 
подготовленные учебные материалы в своём обучении или образовании, но чаще сами подбирают 
такие материалы. Инфокоммуникативные и мультимедийные технологии способствуют превра-
щению обучения в самообучение – интеллектуальное, субъектное, творческое.

Ключевые слова: Интернет, интернет-обучение, инфокоммуникационные технологии, мульти-
медийные технологии.

Nazar M. M. Psychological possibilities of info-communicative and multimedia technologies in 
realization of modern education

Work's purpose is research of psychological possibilities of educational process, carried out with the use of 
modern info-communicative and multimedia technologies. It is rotined present possibilities of modern info-com-
municative and multimedia technologies provide substantial prospects in productivity increasing of educational 
process in many of its displays and variations, providing resources for development of innovative educational 
projects, introduction of modern psychological-pedagogical developments, updating of educational system, 
on the whole, development of intellectual potentials of education participants. Info-communicative and multi-
media technologies strengthen individualization of learning, thus also and in the group formats of educational 
process, when different participants of learning, having an access to almost unlimited network information 
sources, learn in modes of dialog and polylogue, definitely modify and enrich an on-line tutorial in the process 
of collective collaboration, depending on the individual properties, interests and capabilities. Virtual educational 
environment stimulates of independent and purposeful educational activity, promotes the forming of personal 
positions, development of own argued approaches to understanding of the probed phenomena, combination 
of separate concepts into integral map of world. Computerization of education gives students more possibilities 
for realization of subject activity and creative thought, when they not only use geared-up educational materials 
in learning or education, but pick up such materials more and more. Info-communicative and multimedia tech-
nologies promote the converting of education into self-education – intellectual, subjective, creative.

Key words: Internet, e-learning, info-communicative technologies, multimedia technologies.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАХИСТИ ТА АДАПТАЦІЯ  
СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВИШІ
Статтю присвячено проблемі взаємозв’язку механізмів психологічного захисту та процесу адап-

тації студентів-першокурсників педагогічного університету до навчання у виші. Досліджено особли-
вості соціально-психологічної адаптації, адаптованості до навчальної групи, навчальної діяльності 
студентів. Виявлено комплекс механізмів психологічного захисту досліджуваних, які домінують: 
проекція, регресія, інтелектуалізація, заперечення та компенсації. Розкрито зв’язок між успішністю 
процесу адаптації студентів до нових соціальних умов життєдіяльності та механізмами захисту 
(заміщення, компенсація, заперечення, інтелектуалізація). 

Ключові слова: психологічний захист, механізми психологічного захисту, адаптованість, соціаль-
но-психологічна адаптація, студент.

Постановка проблеми. В умовах трансфор-
мації суспільства проблема адаптації стає акту-
альною для кожної людини. Особливо гостро вона 
відчувається в молодіжному середовищі, зокрема 
в студентів-першокурсників. Студенти молодших 
курсів включені в нове для них культурно-освітнє 
середовище, у них збільшується розумове та нер-
вово-емоційне навантаження, змінюється ритм 
роботи, відпочинку, з’являються нові пережи-
вання, які часто призводять до фрустрації. Низка 
адаптованість першокурсників негативно впливає 
на їхнє психічне здоров’я, навчальну діяльність, 
форми поведінки.

Згідно з Н. Жигайло, зміни життєдіяльності, 
пов’язані з новими умовами й вимогами навчання, 
психологічним навантаженням під час вступу до 
закладу вищої освіти, новим соціальним оточен-
ням, з яким необхідно встановлювати контакти, 
складною інтелектуальною діяльністю, часто при-
зводять до дезадаптації [6].

Успішність адаптації особистості визначається 
низкою об’єктивних (чинники середовища) та 
суб’єктивних (індивідуально-психологічні харак-
теристики) умов. До останніх належать і меха-
нізми психологічного захисту, які, як зазначає 
М. Чижкова, являють собою важливішу складову 
частину цілісної системної відповіді людини на 
появу складних життєвих умов [13]. Механізми 
психологічного захисту онтогенетично розвива-

ються для вирішення конфліктів, суперечностей, 
що виникають у процесі адаптації. Це психологічні 
стратегії, за допомогою яких особистість знижує 
інтенсивність таких негативних станів, як фру-
страція, тривога, стрес. 

У межах сучасної психології проведено низку 
досліджень, що розкривають специфіку проявів 
різних форм захисних механізмів (Ф. Бассін, 
О. Богач, Ф. Василюк, Р. Грановська, В. Зеленська, 
Н. Жигайло, І. Нікольска, Н. Пилипенко та ін.); зв’я-
зок типів особистості з вибором різних стилів захис-
ної поведінки, з копінг-стратегіями (Г. Філіпчева, 
А. Ясинська, І. Нікольска, А. Фрейд та ін.); визна-
чають класифікації та кількість механізмів захисту 
(Ф. Василюк, Е. Романова, Л. Суботіна, Д. Холмес 
та ін.). За Ф. Басіним, Е. Еріксоном, Е. Соколовою 
та ін. [1; 11; 14], психологічні захисти виконують 
функції самозбереження, здійснюють адаптивну 
перебудову сприйняття й оцінки, знижують суб’єк-
тивний тиск тривоги в умовах ситуацій, які фру-
струють. Це нормальний, повсякденно працюю-
чий механізм людської свідомості, який належить 
до явищ адаптації особистості. А. Налчаджян 
зазначає, що для розуміння адаптивних психіч-
них процесів особистості, які здійснюються нею 
в різних проблемних ситуаціях, що фруструють, 
велике значення має вивчення захисних меха-
нізмів [10]. А. Маслоу, К. Роджерс, К. Хорні й ін. 
розглядають психологічні захисти як чинник деза-
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даптації. Р. Грановська й І. Никольська вважають, 
що механізми психологічного захисту гальмують 
творчу фантазію, роботу інтуїції, виступають як 
перешкода, що звужує, спотворює повноцінне 
сприйняття світу. Однак дані автори підкреслюють 
і позитивну роль захисних механізмів, яка полягає 
у захисті свідомості від інформації, що може зруй-
нувати психіку [5]. 

Е. Романова, Л. Гребенніков описують психо-
логічний захист як спосіб соціально-психологічної 
адаптації, яку розуміють як процес пристосування 
до нового соціального середовища, включення в 
систему професійних міжособистісних зв’язків і 
відносин, засвоєння нових соціальних ролей, норм 
поведінки, групових норм і цінностей, ідентифікації 
себе із професійною групою [10]. Актуалізує пси-
хологічний захист сприйняття свого місця у світі як 
такого, що не задовольняє екзистенційні потреби, 
отже, не забезпечує бажаного рівня домагань, 
визнання та соціальної оцінки [12, с. 138].

На роль захисних механізмів як механізмів 
пристосування людини до середовища вказував і 
З. Фрейд. Багато сучасних психологів також під-
тверджують той факт, що захисні механізми і про-
цеси адаптації пов’язані між собою, зміна одних 
веде до трансформації інших [10]. Як стійкі сте-
реотипні форми поведінки вони утворюються 
з метою забезпечення захисту «Я» від усвідом-
лення явищ, які породжують тривогу.

Механізми психологічного захисту як специ-
фічні засоби соціально-психологічної адаптації 
студентів досліджено О. Богач, С. Кіршо [2]. Було 
доведено, що під час навчально-професійної 
діяльності та міжособистісної взаємодії студенти 
економічних спеціальностей активно використо-
вують такі механізми психологічного захисту, як 
проекція, раціоналізація та компенсація, що нале-
жать до «інтелектуального» типу психологічного 
захисту. Студенти незалежно від статі виявили 
високі адаптаційні можливості психіки завдяки 
варіативним комбінаціям власних захисних пове-
дінкових стратегій. 

Особливості взаємозв’язку механізмів психоло-
гічного захисту із процесом адаптації студентів до 
освітнього середовища вищого медичного закладу 
вивчала російська дослідниця М. Чижкова. Автор 
підкреслює адаптивно-регулюючу та психоте-
рапевтичну роль механізмів захисту в процесі 
адаптації студентів до нових умов професійного 
навчання. М. Чижкова виявила суперечливий 
характер прояву механізмів психологічного захи-
сту в процесі адаптації студентів-першокурсників. 
Доведено, що механізми проекції та раціоналіза-
ції, які домінують, опосередковано впливають на 
успішність процесу адаптації студентів завдяки 
загальному рівню тривоги [13].

Останніми роками дослідники вивчали різні 
аспекти проблеми механізмів психологічного захи-

сту: як засіб особистісного розвитку, властивості 
особистості, пов’язані з акцентуаціями, ґендер-
ними характеристиками, рівнем життєстійкості, 
соціальною тривожністю. Сьогодні актуальними 
залишаються питання вивчення процесу адап-
тації та механізмів психологічного захисту для 
вирішення низки науково-практичних проблем, 
пов’язаних із соціалізацією, регуляцією поведінки 
та психічним здоров’ям студентів-першокурсників. 

Мета статті полягає у виявленні взаємо- 
зв’язку механізмів психологічного захисту в сту-
дентів з особливостями адаптації до нових умов 
навчання у виші.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
проводилося на базі ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 
У дослідженні взяв участь 61 студент денної 
форми навчання віком від 18 до 22 років. Для дослі-
дження механізмів психологічного захисту обрано 
методику «Індекс життєвого стилю» Р. Плутчика 
(Life Style Index), яка дозволяє визначити меха-
нізми психологічного захисту, як-от: витіснення, 
заперечення, заміщення, компенсація, реактивне 
утворення, проекція, інтелектуалізація (раціоналі-
зація) та регресія. Механізми психологічного захи-
сту «Я», що описані в методиці, характеризують 
особистісні реакції людини, що виникають у різ-
номанітних життєвих ситуаціях, кожному відпові-
дає 10–14 тверджень із 97 в загальній кількості. 
Будується профіль захисної структури та визнача-
ється показник загальної напруженості.

Для діагностики адаптованості обрано 
«Методику дослідження адаптованості сту-
дентів у виші» Т. Дубовицької, А. Крилова та 
Багаторівневий особистісний опитувальник 
«Адаптивність» А. Маклакова, І. Чермяніна. 
Перша методика відображає результативний 
аспект процесу адаптації та складається із двох 
шкал: адаптованість студентів до навчальної 
діяльності й адаптованість до навчальної групи. 
Являє собою набір із 16 суджень, орієнтованих 
на оцінку міжособистісних стосунків та відносин, 
які виникають у зв’язку з навчанням у виші. Друга 
методика включає 165 питань та має такі шкали: 
«достовірність»; «адаптивні здібності», що вияв-
ляє здатність адаптації до нових умов діяльності, 
входження в колектив, адекватну орієнтацію в різ-
номанітних ситуаціях; «нервово-психічна стій-
кість», що спрямована на діагностику здатностей 
до регуляції поведінки, адекватної самооцінки та 
реального сприйняття дійсності; «комунікативні 
здібності» – виявляє рівень прояву конфліктно-
сті, легкості чи ускладнень під час установлення 
контактів із колегами; «моральна нормативність», 
спрямована на оцінку людиною свого місця в колек-
тиві, прагнення дотримуватися норм поведінки.

За результатами отриманих даних, з вико-
ристанням вищезазначених психодіагностичних 
методик, за критерієм Пірсона проведено коре-
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ляційний аналіз для виявлення особливостей 
взаємозв’язку механізмів психологічного захисту 
з адаптованістю студентів-першокурсників до 
навчання у виші. Коефіцієнти кореляції показни- 
ків наведено в таблиці 2. 

Аналіз отриманих даних дослідження особли-
востей функціонування механізмів психологічного 
захисту в першокурсників показав, що перебо-
рення труднощів навчання у виші здійснюється 
студентами частіше завдяки проекції, регресії, 
заперечення, інтелектуалізації та компенсації. 
Для зняття емоційної напруги, яка супроводжує 
процес включення студентів у нові соціальні 
умови життєдіяльності, менше застосовуються 
такі психологічні захисти, як «реактивне утво-
рення», «подавлення» та «заміщення» (рис. 1). 

Домінують такі механізми психологічного захи-
сту, як «проекція» та «інтелектуалізація». У пове-
дінці студентів-першокурсників більш виражені 
характеристики, які відповідають даним механіз-
мам. Сутність проекції полягає у приписуванні 
неусвідомлених, неприйнятних власних почуттів 
і думок іншій людині [12, c. 102]. Водночас пере-
кладається і відповідальність за власні неприй-
нятні внутрішні відчуття на зовнішні обставини. 
Найчастіше проекція використовується для того, 
щоби виправдати себе, власні негативні яко-
сті. Оскільки вона є раціональною основою для 
неприйняття інших і самоприйняття на цьому тлі, 
то можна припустити, що студенти власні нега-
тивні якості проектують на інших, дотримуються 
принципу: «Я гарний, я не такий, як інші». Це доз-
воляє їм зберегти відчуття позитивного «Образу 
Я», знімає внутрішню тривогу щодо його руйну-
вання.

Другим панівним механізмом у комп-
лексі психологічних захистів є «інтелек-
туалізація», яка дає можливість пере-
творювати несприятливу інформацію, 
створювати логічні виправдання, обґрун-
тування власної або чужої поведінки, 
трансформувати систему оцінок фактів, 
що тривожать, завдяки чому зменшу-
ється тиск неприємних емоцій [12, с. 107]. 
Значна кількість студентів-першокурсни-
ків демонструють схильність до аналізу 
ситуації та пошуку виходу, прагнення 
взяти все під контроль. 

Більшість студентів у складних, про-
блемних ситуаціях намагаються мані-

пулювати іншими, покладаються на більш досвід-
чених за себе людей під час ухвалення рішень, 
проявляють безпорадність, надмірну емоційність 
і відсутність глибоких інтересів. Таким поведін-
ковим патернам сприяє регресія. Одночасно 
захисний механізм «компенсація» зменшує у сту-
дентів-першокурсників відчуття неповноцінності 
шляхом виправлення або знаходження заміни 
даній неповноцінності, що передбачає саморозви-
ток, досягнення високих результатів у діяльності.

Студенти-першокурсники досить часто також 
використовують механізм захисту «заперечення», 
за допомогою якого або заперечують, уникають 
нової інформації, що несумісна зі сформованими 
уявленнями про власне «Я», або змінюють тлу-
мачення проблемної ситуації, щоби сприймати 
її менш загрозливою. Відповіді студентів за шка-
лою «Заперечення» свідчать про те, що більшість 
із них від проблем не ухиляються, намагаються 
бачити кращий бік життя, є оптимістами. Крім того, 
першокурсникам механізм «заперечення» дозво-
ляє переробляти складну ситуацію поступово, 
поетапно. 

Найменше студентами використовуються 
захисти «реактивне утворення», «подавлення» 
та «заміщення». Отже, більшість першокурсни-
ків педагогічного університету не налаштовані 
зменшувати напруження за рахунок об’єктів, які 
є більш слабкими, сприймають дійсність такою, 
якою вона є, рідко відчувають страх, тривогу 
і неможливість вирішити конфлікти власними 
силами. Психологічне благополуччя досягається 
забуванням неприємних переживань, зниженням 
почуття провини.

Таблиця 1
Особливості вираженості компонентів адаптованості студентів до навчанні у виші 

Компоненти адаптованості  
до навчання

Вираженість показників
Низькі Середні Високі

% Х % Х % Х
Адаптованість до навчальної групи 3,3 7,8 + 1,18 23 10,85 + 3,1 73,7 14,5 + 2,24
Адаптованість до навчальної діяльності 16,4 5,1 + 2,06 52,3 10,3 + 2,1 31,3 13,8 + 1,02

Рис. 1. Середні значення показників механізмів психологічного захисту  
в студентів-першокурсників педагогічного університету
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Результати дослідження характеру вираже-
ності компонентів адаптованості студентів до нав-
чанні у виші представлені в таблиці 1.

Адаптованість студентів до начальної групи 
відбувається достатньо успішно. Так, більшість 
першокурсників (73,7%) активні в групі, їм ком-
фортно з однокурсниками, вони прагнуть до спіл-
кування з ними, проявляють взаємний інтерес 
один до одного, легко звертаються до однокурсни-
ків по допомогу та отримують її. Водночас наявні 
значні (3,3%) та окремі (23%) труднощі в адаптації 
в навчальній групі, пов’язані насамперед із тим, 
що студенти стримані у відносинах, не приймають 
групові правила та норми, не завжди знаходять 
спільну мову з однокурсниками.

До навчальної діяльності в адаптованості першо-
курсників спостерігаються значні труднощі. 16,4% 
та 52,3% студентів не завжди відчувають себе спо-
кійно та комфортно на заняттях, їм важно засвою-
вати навчальний матеріал і виступати, висловлю-
вати свої погляди на заняттях, хоча багато з них 
мають власні думки стосовно питань, які обгово-
рюються. Як наслідок, вони потребують допомоги 
й індивідуальних консультацій викладачів. Лише 
31,3% першокурсників легко засвоюють навчальні 
дисципліни, вчасно й успішно виконують навчальні 
завдання, вільно висловлюють свої думки, здатні 
проявляти здібності на заняттях. Отже, адапто-
ваність до навчальної групи студентів відбува-
ється більш успішно, ніж до навчальної діяльності. 

Проведений кореляційний аналіз дозволив 
констатувати прямий зв’язок між компонентами 
адаптованості студентів до навчання у виші  
(r = 0,392; ρ ≤ 0,01). Адаптованість до навчаль-
ної групи й адаптованість до навчальної діяльно-
сті взаємопов’язані та визначають ефективність 
загальної адаптації студентів. 

За результатами методики «Адаптивність» 
А. Маклакова, І. Чермяніна найбільша кількість 
студентів включена до групи високої (19,6%) та 

нормальної (60,8%) адаптації. Це може свідчити 
про наявність здатності досить легко адаптува-
тися до нових умов діяльності, швидко входити 
в новий колектив, легко й адекватно орієнтува-
тися в ситуації, швидко формувати свою страте-
гію поведінки. У них низький рівень конфліктності, 
висока емоційна стійкість.

За шкалою «Нервово-психічна стійкість» у біль-
шості першокурсників виявлені середні показники 
(57,4%) та вище середнього (32,8%), що вказує на 
високий рівень поведінкової регуляції, адекватну 
самооцінку та реальне сприймання дійсності.

Показники комунікативних здібностей мають 
середній рівень прояву в 65,3% студентів, що 
може свідчити про легкість встановлення контак-
тів з оточенням та низьку конфліктність, у 16,4% 
наявні показники низького рівня розвитку комуні-
кативних здібностей, підвищена конфліктність.

Моральна нормативність дає можливість 
реально оцінити свою роль у колективі. У студен-
тів переважають високі показники (11,5%), тобто 
їхня поведінка значною мірою відповідає нор-
мам поведінки. 88,5% студентів мають середні та 
низькі показники, що може бути пов’язано з недо-
статньою адекватністю оцінки своє ролі в колек-
тиві та дотриманням суспільних норм. 

Проведений кореляційний аналіз зв’язків між 
механізмами психологічного захисту та компо-
нентами адаптованості студентів до навчання 
в  виші показав, що адаптованість першокурс-
ників до навчальної групи визначають такі меха-
нізми, як проекція (r = – 0,374; ρ ≤ 0,01), регресія  
(r = – 0,596; ρ ≤ 0,001), заміщення (r = 0,445;  
ρ ≤ 0,001), інтелектуалізація (r = 0,407; ρ ≤ 0,01). 
Виявлено взаємозв’язок між адаптованістю сту-
дентів до навчальної діяльності та запереченням 
(r = 0,382; ρ ≤ 0,01), регресією (r = 0,348; ρ ≤ 0,01), 
інтелектуалізацією (r = 0,241; ρ ≤ 0,05), загальною 
напруженістю (r = 0,654; ρ ≤ 0,001) та компенса-
цією (r = 0,474; ρ ≤ 0,001) (див. табл. 2).

Таблиця 2
Кореляційний зв’язок між механізмами психологічного захисту та компонентами  

адаптованості студентів до навчання у виші

Механізми психологіч-
ного захисту

Компоненти адаптованості 
 до навчання Компоненти соціально-психологічної адаптації

АГР АНД АЗ НПС КО МН
Заперечення 0,057 0,382** – 0,149 – 0,439*** – 0,252* – 0,066
Подавлення – 0,102 – 0,012 – 0,198 0,04** 0,190 – 0,117
Регресія – 0,596*** – 0,348** – 0,707*** 0,350** 0,057 – 0,289*
Компенсація 0,201 0,473*** 0,167** 0,124 – 0,066 0,166
Проекція – 0,374** 0,133 – 0,539*** 0,467*** 0,334** 0,524***
Заміщення 0,445*** – 0,137 – 0,444*** 0,130 0,153 0,122
Інтелектуалізація 0,407** 0,241* 0,672*** 0,089 – 0,092 – 0,192
Реактивне утворення – 0,097 0,124 0,142 0,338** – 0,003 0,013
Загальна напруженість 0,19 0,654*** 0,51*** – 0,56*** – 0,19 – 0,526***

Примітки: АГР – адаптованість до навчальної групи; АНД – адаптованість до навчальної діяльності; АЗ – адаптивні здібності; 
НПС – нервово-психічна стійкість; КО – комунікативні особливості; МН – моральна нормативність;* – за ρ ≤ 0,05; ** – ρ ≤ 0,01;  
*** ρ ≤ 0,001.
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Виявлений зворотний зв’язок між механізмами 
психологічного захисту та компонентами адапто-
ваності студентів до навчання у виші дозволяє 
констатувати, що ефективність міжособистісних 
стосунків з одногрупниками, встановлення з ними 
контактів визначається насамперед вмінням пере-
оцінювати небажану інформацію зручним для 
себе способом, здатністю позбавлятися від пере-
живань стосовно власних недоліків шляхом роз-
витку інших якостей, вмінням усвідомлено та кон-
структивно вирішувати проблеми, а не знімати 
напругу, використовуючи більш слабкого іншого, а 
також оптимістичним ставлення до життя. Окрім 
того, спілкування з одногрупниками стає більш 
успішним, якщо студент не використовує у своїй 
поведінці незрілих, примітивних форм поведінки, 
старих реакцій (різні імпульсивні дії, крик, плач), 
які в минулому забезпечували задоволення 
потреб [10, с. 405–406]. Регресію застосовують 
тоді, коли «дорослі» механізми не ефективні.

У навчальній діяльності студенти-першокур-
сники часто заперечують проблемні ситуації та 
травмуючі факти, та використовують незрілі пове-
дінкові стереотипи. Якщо ж заперечення, регре-
сія та компенсація не вирішують адаптаційних 
питань, то збільшується загальна напруженість.

За результатами кореляційного аналізу від-
найдено позитивний кореляційний зв’язок між 
адаптивними здібностями і показником загальної 
напруженості (r = 0,51; ρ ≤ 0,001); такими меха-
нізмами психологічного захисту, як: компенсація  
(r = 0,167; ρ ≤ 0,01) та інтелектуалізація (r = 0,672; 
ρ ≤ 0,001). Це може свідчити про те, що успішна 
адаптивність підтримується здатністю до подо-
лання конфліктних чи фруструючих ситуацій без 
переживань, наданням їм логічного обґрунту-
вання, фантазуванням. Зворотна кореляція між 
показниками адаптивних здібностей і регресії  
(r = – 0,707; ρ ≤ 0,001), проекції (r = – 0,539; 
ρ ≤ 0,001) та заміщення (r = – 0,444; ρ ≤ 0,001). 
Водночас показники нервово-психічної стійкості 
позитивно корелюють із механізмами психоло-
гічного захисту: подавлення (r = 0,04; ρ ≤ 0,01); 
регресія (r = 0,35; ρ ≤ 0,05); проекція (r = 0,467;  
ρ ≤ 0,01) та реактивне утворення (r = 0,338;  
ρ ≤ 0,01). Тобто рівень поведінкової регуляції та 
адекватної самооцінки може підтримуватися зав-
дяки механізмам витіснення небажаних пережи-
вань на рівень несвідомого, переходом на більш 
ранні стадії розвитку та трансформації внутрішніх 
імпульсів у суб’єктивну протилежність. Зворотна 
кореляція між показниками нервово-психічної 
стійкості, механізмом заперечення (r = – 0,439;  
ρ ≤ 0,001) та загальною напруженістю (r = – 0,56; 
ρ ≤ 0,001). 

Комунікативні особливості мають позитив-
ний кореляційний зв’язок із проекцією (r = 0,33;  
ρ ≤ 0,01), тобто успішність взаємовідносин з ото-

ченням може підтримуватися здатністю перено-
сити почуття чи якості партнерами зі спілкування, 
які можуть мати як негативне, так і позитивне 
забарвлення. Зворотна кореляція комунікативних 
особливостей із компенсацією, інтелектуаліза-
цією та реактивним утворенням. Моральна нор-
мативність має позитивний кореляційний зв’язок 
із таким механізмом психологічного захисту, як 
проекція (r = 0,524; ρ ≤ 0,001), зворотний із регре-
сією (r = 0,289; ρ ≤ 0,05). Тобто негативні відтінки 
почуттів та властивостей, що суперечать мораль-
ними нормам, досліджувані можуть надавати ото-
ченню, чим виправдовують свою недоброзичли-
вість чи агресивність. 

Висновки. Проведене емпіричне дослідження 
показало, що на успішність адаптації студен-
тів-першокурсників до нових умов навчання у 
виші впливають механізми психологічного захисту. 
Успішна адаптивність підтримується здатністю до 
подолання конфліктних чи фруструючих ситуацій 
без переживань, наданням їм логічного обґрунту-
вання чи фантазування. Найбільш поширеними 
захистами студентів-першокурсників є «проекція», 
«інтелектуалізація» та «регресія», найменше вико-
ристовуються «реактивне утворення», «подав-
лення» та «заміщення». У навчальній діяльності 
першокурсники часто заперечують проблемні ситу-
ації та травмуючі факти, використовують незрілі 
поведінкові стереотипи. Якщо заперечення, регре-
сія та компенсація не вирішують адаптаційних 
питань, то збільшується загальна напруженість.

Перспективою подальших досліджень із даної 
проблеми можуть бути пошуки причинно-наслід-
кових зв’язків між адаптивністю та характеристи-
ками емоційної сфери особистості.
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Статья посвящена проблеме взаимосвязи механизмов психологической защиты и процесса адап-
тации студентов-первокурсников педагогического университета к обучению в вузе. Исследованы 
особенности социально-психологической адаптации, адаптированности к учебной группы, учебной 
деятельности студентов. Выявлен комплекс доминирующих механизмов психологической защиты 
испытуемых: проекция, регрессия, интеллектуализация, отрицание и компенсация. Раскрыта связь 
между успешностью процесса адаптации студентов к новым социальным условиям жизнедеятель-
ности и механизмами защиты (замещение, компенсация, отрицание, интеллектуализация).
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Nesterenko М. О., Lysenko L. М., Kovalenko M. V. Psychological defenses and adaptation  
of the 1st-year students to learning in the higher educational establishment

The article is devoted to the problem of interconnection of psychological defense mechanisms and adapta-
tion process of the 1st-year students of the pedagogical university to learning in the higher educational estab-
lishment. It investigates peculiarities of the socio-psychological adaptation, adjustment to a learning group, 
students’ learning activity. It reveals the complex of dominating mechanisms of psychological defense of the 
survivors: projection, regression, denial, intellectualization and compensation. The article identifies connection 
between the process of students’ adaptation to the new social conditions of life activity and defense mecha-
nisms (substitution, compensation, denial, and intellectualization). 

Key words: psychological defense, psychological defense mechanisms, adjustment, socio-psychological 
adaptation, student. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ БАТЬКІВ  
ІЗ ТРИВАЛИМ СТАЖЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ДИТИНИ
У статті аналізуються психологічні особливості ставлення батьків, які тривало виконують про-

фесійну діяльність, до дитини. Висвітлено значення психологічних компонентів сімейної системи в 
процесі формування особистості дитини. Виносяться на розгляд основні теоретичні засади розу-
міння впливу стажу професійної діяльності на особистість, специфіки професійних деформацій. 
Наведено дані експериментального дослідження специфіки ставлення батьків із технічним / гумані-
тарним напрямом професійної діяльності до дитини. Розглянуто відмінності ключових ознак став-
лення до дитини в батьків із технічним / гуманітарним напрямом професійної діяльності, які є пред-
ставниками повних / неповних сімей.

Ключові слова: психологія сім’ї, сімейна система, ставлення до дитини, особистість, стаж про-
фесійної діяльності, тип сім’ї. 

Постановка проблеми. Проблема розбу-
дови українського суспільства безпосередньо 
пов’язана із психологією сімейного виховання. 
Кожна родина визначає не лише розвиток кон-
кретної дитини, а і розвиток усього суспільства 
[7]. Структурний склад і функціональні особли-
вості родини, своєрідність особистості матері  
та батька, їхні стосунки, методи виховання – усе 
це визначально впливає на формування особи-
стості дитини.

Одна з метафор, яка найчастіше використо-
вується для розуміння життя родини, – це «інте-
рактивна система» [10]. Таке складне багатоко-
мпонентне утворення може бути описане через 
стереотипи у взаємодії, сімейні правила, сімейні 
міфи, межі, стабілізатори та сімейну історію [1]. 
У ній, поруч із свідомим складником, більшої ваги 
має неусвідомлюваний. А позиції, цінності, форми 
поведінки батьків будуть свідомо або, більш віро-
гідно, несвідомо транслюватися дитині, залиша-
ючи міцний відбиток на формуванні її особистості.

Осмислюючи особистість батька / матері під 
час аналізу психологічних особливостей здійс-
нюваної виховної діяльності, варто досліджувати 
і проблему психологічних особливостей впливу 
обраної батьками професії, проходження ними 
процесу професіоналізації і набуття професій-
ного досвіду, оскільки особистісний розвиток тісно 
переплітається із професійним.

Мета статті – на основі експериментального 
дослідження висвітлити психологічні особливості 
ставлення до дитини в батьків із тривалим стажем 
професійної діяльності.

Виклад основного матеріалу. У житті дорос-
лої людини значне місце посідає професійна 
діяльність, яка значною мірою задає вектор роз-
витку особистості: може підвищувати її самоо-
цінку, давати можливість самоактуалізуватися 
тощо [5; 6]. 

Будь-яка професійна діяльність (починаючи ще 
зі стадії освоєння) так чи інакше деформує особи-
стість. З одного боку, відбувається розвиток профе-
сійної компетентності, з іншого боку, особисті якості 
та цінності в процесі професійного розвитку пере-
бувають під загрозою: багато якостей особистості 
залишаються незатребуваними, а якість та успіш-
ність виконання професійної діяльності визнача-
ється сукупністю професійно важливих якостей, 
які протягом років активно «експлуатуються» [11]. 

Деякі з них поступово трансформуються 
у професійно небажані якості. Водночас спо-
стерігається розвиток так званих «професійних 
акцентуацій», тобто надмірно виражених якостей 
(або їх сполучення), які негативно позначаються 
на діяльності і поведінці фахівця [3].

Cтаж роботи, який визначає заглибленість осо-
бистості в її професійну діяльність, відобража-
ється на позиціях, поглядах, особистісних рисах 
тощо. «Кожна професія формує такі інтереси, 
настанови, риси особистості, манеру поведінки 
тощо. У зв’язку із цим можна говорити про іден-
тифікацію особистості із професією, тобто про 
процес адаптації особистості до вимог конкретної 
діяльності» [8, c. 408]. 

Згідно із професіоналогенетичною періодиза-
цією Д. Завалишиної [4], ідентифікація людини 
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із професією відбувається за стажу праці до 
10 років, а надалі здійснюється процес вибору 
суб’єктом способу існування в професії. 

Л. Шнейдер, ґрунтовно аналізуючи «профе-
сійну ідентичність» як психологічну категорію, 
визначає її як специфічну інтеграцію «особи-
стісної та соціальної ідентичності у професійній 
реальності» [9, c. 104]. Отже, інтегруючись, осо-
бистість оволодіває професійною термінологією, 
починає вживати професійний лексикон, засвоює 
цінності і норми в межах фаху, пізнає професійні 
міфи тощо. Водночас придбані особливості осо-
бистості можуть проявлятися не лише під час 
виконання професійної діяльності, але і загалом 
у житті, оскільки може відбуватися формування 
так званої «професійної деформації»: гіпер-
трофованими стають професійні звички, стиль 
мислення, спілкування тощо. Так, лікарі стають 
схильними до прояву різкого гумору, відсутності 
інтенсивних емоційних переживань; учителі ста-
ють надмірно категоричними в судженнях, авто-
ритарними тощо.

Попри широке експериментальне вивчення 
особливостей впливу професіоналізації на зміни в 
самій особистості, питання про те, чи відбиваються 
під час здійснення виховної діяльності особли-
вості особистості батьків, які сформувалися через 
їх тривале виконання завдань професійної діяль-
ності, все ще залишається малодослідженим.

Для опрацювання цього питання проведено 
експериментальне дослідження, вибірку якого 
склали батьки, які були відібрані за напрямом про-
фесійної діяльності (гуманітарний або технічний) 
та стажем праці (не менше 8 років).

Аналіз останнього показника дозволив визна-
чити, що за вибіреою він дорівнює 17,6  ± 8,5 років. 

Досліджуваними з технічним напрямом профе-
сійної діяльності стали представники таких про-
фесій, як поліграфіст, палітурник, електромонтер, 
хлібопекар, кондитер, швачка тощо. Стаж праці 
в середньому дорівнює 18,7 ± 8 років.

Досліджуваними з гуманітарним напрямом 
професійної діяльності стали представники 
таких професій, як: вихователь дитсадка, тьютор 
молодшої школи, оператор колл-центру, учитель 
української мови та літератури тощо. Стаж праці в 
середньому дорівнює 16, 5 ± 8,16 років.

За допомогою методики «Вивчення бать-
ківських настанов» (“Parental attitude research 
instrument”, скорочено – РАRI) Є. Шефер, Р. Белл 
[2] вивчені двадцять три ознаки ставлення бать-
ків до дитини та до власної сімейної ролі, які інте-
грувалися в узагальнені групи: «Оптимальний 
емоційний контакт», «Зайва емоційна дистанція 
з дитиною», «Зайва концентрація на дитині», 
«Ставлення до сімейної ролі».

Результати статистичної обробки отрима-
них результатів за U-критерієм Манна-Уітні дали 
змогу визначити наявність статистично значущих 
відмінностей за вираженням низки ознак за мето-
дикою «Вивчення батьківських настанов» у двох 
експериментальних групах (див. табл. 1). 

Означене проявляється в тому, що батьки з тех-
нічним напрямом професійної діяльності на більш 
високому рівні спонукають дитину до самостій-
них висловлювань своїх думок, вирішення вну-
трішньосімейних справ, аніж батьки з гуманітар-
ним напрямом професійної діяльності. З іншого 
боку, батьки з технічним напрямом професійної 
діяльності на більш високому рівні, аніж батьки 
з гуманітарним напрямом професійної діяльності, 
намагаються виключити зовнішньосімейні прояви, 
прагнучи підтримувати свій авторитет в очах дитини.

Розходяться погляди батьків із різними напря-
мами професійної діяльності і на статеве вихо-
вання дитини. Так, у батьків із гуманітарним 
напрямом професійної діяльності визначено 
низькі оцінки за ознакою «пригнічення лібідо»,  
а в батьків із технічним напрямом професійної 
діяльності – вище середнього. Це може свід-
чити про те, що сексуальні аспекти виховання не 
сприймаються проблемною частиною виховання 
в представників другої групи порівняно з першою. 

Водночас на рівні вище середнього в батьків із 
технічним напрямом професійної діяльності вира-
жена тенденція до осмислення підвищеної відпо-
відальності матері за родину, визначення сімей-
ного простору як головного для її самореалізації 
тощо (див. табл. 1). Такі особливості осмислення 
залежності матері від родини менш притаманні 
батькам із гуманітарним напрямом професійної 
діяльності.

Зважаючи на тип сім’ї за складом, досліджу-
вана вибірка була розділена на чотири групи:  

Таблиця 1
Статистично значущі відмінності вираження ознак за методикою  

«Вивчення батьківських настанов» (Є. Шефер, Р. Белл)

№ ознаки Назва ознаки
Вираження показників ознак (М ± σ)

U, p
Група 1 Група 2

1 Вербалізація 16,80 ± 2,01 15,20 ± 2,21 119,50, p ≤ 0,05
3 Залежність від родини 15,20 ± 2,56 12,75 ± 3,09 110, р ≤ 0,05

10 Виключення зовнішньосімейних впливів 16,10 ± 1,77 14,10 ± 2,14 97, р ≤ 0,05
18 Пригнічення лібідо 14,20 ± 2,04 11,05 ± 2,28 61,50, р ≤ 0,05

Примітка: група 1 – батьки з технічним напрямом професійної діяльності; група 2 – батьки з гуманітарним напрямом профе-
сійної діяльності.
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I – досліджувані з технічним напрямом професій-
ної діяльності, тип сім’ї – повна; II – досліджувані 
з технічним напрямом професійної діяльності, 
тип сім’ї – неповна; III – досліджувані з гуманітар-
ним напрямом професійної діяльності, тип сім’ї – 
повна; IV – досліджувані з гуманітарним напрямом 
професійної діяльності, тип сім’ї – неповна.

Отже, на наступному етапі визначалися відмін-
ності показників вираження ознак за методикою 
«Вивчення батьківських настанов» (Є. Шефер, 
Р. Белл) у цих групах. Розрахунки проводи-
лися з використанням U-критерію Манна-Уітні. 
Розглянемо отримані результати за узагальне-
ними групами ознак. 

За показником «Оптимальний емоційний кон-
такт» не було визначено відмінностей між пред-
ставниками I та III експериментальних груп.

Натомість більшість ознак показника 
«Оптимальний емоційний контакт» суттєво розріз-
няються в представників II та IV груп (див. табл. 2).

Можемо попередньо припустити, що в разі 
виховання в неповних сім’ях дещо яскравіше 
проявляється вплив професії вихователя на його 
взаємини з дитиною. Як видно з табл. 2, батьки 
з технічним напрямом професійної діяльності, 
тип сім’ї – неповна, порівняно з батьками з гума-
нітарним напрямом професійної діяльності, тип 
сім’ї – неповна, більше схильні (від вище серед-
нього рівня до високого) до прояву оптимального 
емоційного контакту з дитиною. 

За показником «Зайва емоційна дистанція 
з дитиною» не було визначено статистично 
значущих відмінностей між представниками 

I та III експериментальних груп, а також II та 
IV груп. За показником «Зайва концентрація на 
дитині» визначена статистично значуща розбіж-
ність у вираженні ознаки «Пригнічення лібідо» 
між представниками I та III експерименталь-
них груп (U = 22; p ≤ 0,05). Попередньо визна-
чалася розбіжність поглядів батьків із різними 
напрямами професійної діяльності на статеве 
виховання дитини. Означене відображене і 
в обрахуванні цих даних, а також у порівнянні 
вираження ознаки «Пригнічення лібідо» між 
представниками II та IV експериментальних груп  
(див. табл. 3).

Попередньо також визначалася розбіжність 
поглядів батьків із різними напрямами професій-
ної діяльності на виключення зовнішньосімейних 
проявів. Ця тенденція була визначена в батьків 
з технічним напрямом професійної діяльності на 
рівні вище середнього. Як видно з табл. 3, пред-
ставники II групи на більш високому рівні прагнуть 
підтримувати свій авторитет в очах дитини, ніж 
представники IV групи. Отже, прагнуть до обме-
жень: щоби дитина не почула критичних заува-
жень щодо батьків, не навчилася тому, що супере-
чить їхнім поглядам тощо.

Їм більш властивий і прояв тенденції до над-
мірного втручання у світ дитини порівняно із пред-
ставниками групи IV: у представників II експери-
ментальної групи ця тенденція спостерігається, 
згідно з отриманими результатами, на рівні, який 
дещо перевищує середні значення, а в представ-
ників IV експериментальної групи – дещо нижче 
середніх значень.

Таблиця 2
Статистично значущі відмінності вираження ознак показника  

«Оптимальний емоційний контакт» за методикою «Вивчення батьківських настанов» 
(Є. Шефер, Р. Белл)

№ ознаки Назва ознаки
Вираження показників ознак (М ± σ)

U, p
Група II Група IV

1 Вербалізація 17,60 ± 1,07 15,50 ± 1,17 10, р ≤ 0,05
14 Партнерські відносини 16 ± 2 13,70 ± 1,88 20, р ≤ 0,05
15 Розвиток активності дитини 16,50 ± 1,95 14,70 ± 1,76 –
21 Зрівняння відносин 16,40 ± 2,27 14,40 ± 1,07 23, р ≤ 0,05

Примітка: група II – досліджувані з технічним напрямом професійної діяльності, тип сім’ї – неповна; група IV – досліджувані  
з гуманітарним напрямом професійної діяльності, тип сім’ї – неповна.

Таблиця 3
Статистично значущі відмінності вираження ознак показника  

«Зайва концентрація на дитині» за методикою «Вивчення батьківських настанов»  
(Є. Шефер, Р. Белл)

№ ознаки Назва ознаки
Вираження показників ознак (М ± σ)

U, p
Група II Група IV

2 Надмірна турбота 13,50 ± 1,71 11,40 ± 2,06 22, р ≤ 0,05
10 Виключення зовнішньосімейних впливів 15,20 ± 1,22 12,70 ± 1,49 9,50, р ≤ 0,05
18 Пригнічення лібідо 13,80 ± 1,54 10,40 ± 1,57 5,50, р ≤ 0,05
20 Надмірне втручання у світ дитини 14 ± 3,16 11,30 ± 1,70 22,50, р ≤ 0,05

Примітка: група II – досліджувані з технічним напрямом професійної діяльності, тип сім’ї – неповна; група IV – досліджувані  
з гуманітарним напрямом професійної діяльності, тип сім’ї – неповна.
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Висновки. Здійснений теоретичний огляд 
показав наукову та суспільну важливість вивчення 
психологічних особливостей ставлення батьків 
із тривалим стажем професійної діяльності до 
дитини. Зі збільшенням стажу праці збільшується 
заглибленість особистості в її професійну діяль-
ність, що відображається на позиціях, поглядах, 
особистісних рисах тощо. З іншого боку, позиції, 
цінності, форми поведінки батьків свідомо або, 
більш вірогідно, несвідомо транслюються дитині, 
залишаючи міцний відбиток на формуванні її осо-
бистості. 

Проведене експериментальне дослідження 
з використанням методики «Вивчення бать-
ківських настанов» (“Parental attitude research 
instrument”, скорочено – РАRI) Є. Шефер, Р. Белл 
дало змогу розглянути психологічні особливості 
ставлення батьків із гуманітарним / технічним 
напрямом професійної діяльності до дитини. 
Батьки з технічним напрямом професійної діяль-
ності, з одного боку, на більш високому рівні 
спонукають дитину до самостійних висловлю-
вань своїх думок, вирішення внутрішньосімейних 
справ, з іншого боку, вони більше прагнуть під-
тримувати свій авторитет в очах дитини; відчува-
ють складнощі під час реалізації статевого вихо-
вання, пригнічуючи лібідо дитини, порівняно з 
батьками з гуманітарним напрямом професійної 
діяльності. Останнім менш притаманна тенден-
ція до осмислення підвищеної відповідальності 
матері за родину, визначення сімейного простору 
як головного для її самореалізації.

Враховуючи тип сім’ї за складом, здійснений 
наступний етап оброблення даних, який дав змогу 
визначити, що більшість статистично значущих 
розбіжностей між показниками вираження ознак 
ставлення до дитини діагностовано в досліджу-
ваних різних напрямів професійної діяльності, тип 
сім’ї – неповна. Можемо попередньо припустити, 
що в разі виховання в неповних сім’ях дещо яскра-
віше проявляється вплив професії батьків на вза-
ємини з дитиною.

Батьки з технічним напрямом професійної 
діяльності, тип сім’ї – неповна, порівняно з бать-
ками з гуманітарним напрямом професійної 
діяльності, тип сім’ї – неповна, більше схильні 
(від вище середнього рівня до високого) до про-
яву оптимального емоційного контакту з дитиною. 
З іншого боку, батькам із гуманітарним напрямом 

професійної діяльності, тип сім’ї – неповна менше 
властива зайва концентрація на дитині.

Перспектива подальших досліджень. 
Отримані результати мають бути доповнені 
даними подальших досліджень, в яких має бути 
врахований аналіз компонентів професійного 
вигоряння в батьків із тривалим стажем профе-
сійної діяльності під час діагностики їхнього став-
лення до дитини.
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Никитина О. П., Дацун Г. А. Психологические особенности отношения родителей с длитель-
ным стажем профессиональной деятельности к ребенку

В статье анализируются психологические особенности отношения родителей, длительно 
занимающихся профессиональной деятельностью, к ребенку. Освещено значение психологических 
компонентов семейной системы в процессе формирования личности ребенка. Выносятся на рас-
смотрение теоретические основы понимания влияния стажа профессиональной деятельности 
на личность, специфики профессиональных деформаций. Приведены данные экспериментального 
исследования специфики отношения родителей с техническим/гуманитарным направлением про-
фессиональной деятельности к ребенку. Рассмотрены различия ключевых признаков отношения 
к ребенку у родителей с техническим/гуманитарным направлением профессиональной деятельно-
сти, являющихся представителями полных / неполных семей.

Ключевые слова: психология семьи, семейная система, отношение к ребенку, личность, стаж 
профессиональной деятельности, тип семьи.

Nikitina O. P., Datsun H. O. The psychological features of the attitude of parents with long professional 
experience to a child

The psychological characteristics of the attitude of parents with long-performing professional activities to 
the child are analyzed in the article. The importance of the psychological components of the family system in 
the process of formation of the child’s personality is highlighted. The main theoretical foundations of under-
standing the influence of professional experience on a person, the specifics of professional deformations are 
submitted for consideration. The data of an experimental study of the specifics of the attitude of parents with 
the technical/humanitarian direction of professional activity to a child are given. The differences between the 
keysigns of the attitude to the child of the parents with the technical/humanitarian direction of professional 
activity, which hare representatives of complete / incomplete families, are considered.

Key words: family psychology, family system, attitude to child, personality, professional experience, type 
of family.
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У статті проаналізовано проблему різнобічного впливу чинників на формування уявлень про духов-

ний ідеал у дітей молодшого шкільного віку. Розглянуто сучасні теоретичні положення із проблеми 
формування духовних цінностей та ідеалів особистості. Подано гістограму кількісних показників 
впливу чинників на формування уявлень про духовний ідеал в учнів молодших класів у межах школи. 
Здійснено кількісно-якісний аналіз отриманих результатів дослідження.

Ключові слова: формування, особистість, молодший школяр, духовний ідеал, цінності, фактори 
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Постановка проблеми. Створення сприят-
ливих соціально-психологічних умов для фор-
мування уявлень про духовний ідеал дітей є прі-
оритетною перспективою сучасного виховання 
і навчання, зорієнтованого на загальнолюдські 
духовні цінності. Це складний та багатоаспектний 
процес.

Через взаємодію з оточенням молодший шко-
ляр збагачує уявлення про еталони краси (мода, 
стиль); розвиває естетичний смак, уміння вира-
жати власні вподобання, пізнавально-емоційний 
інтерес до природи; вчиться розмежовувати добрі 
та погані (злі) вчинки; усвідомлює моральні норми, 
засвоює правила поведінки, прийняті в суспіль-
стві; оволодіває духовними цінностями та загаль-
нолюдськими духовними ідеалами [3; 5; 7; 10].

Однак, як показали аналіз психолого-педагогіч-
ної літератури та результати нашого дослідження, 
з кожним роком спостерігається значне збіль-
шення впливу чинників негативного типу, що при-
зводить до формування в дітей егоцентричності, 
дезорієнтації цінностей, бездуховності та дефор-
мації уявлень про духовний ідеал. Така тенденція 
потребує розширення кола знань у практичних 
психологів, вчителів, вихователів груп продов-
женого дня, батьків щодо діяльності, спрямова-
ної на формування уявлень про духовний ідеал 
молодших школярів, успішність якої досягається 
завдяки координованій взаємодії всіх учасників 
навчально-виховного процесу.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Науковці вважають (А. Bandura, R. Walters, 
Т. Говорун, Т. Яценко й ін.), що духовні цінності й 

ідеали молодших школярів перебусім залежать від 
взаємин, які налагоджуються між дітьми та їхнім 
оточенням [1; 4; 7; 11]. Атмосфера в школі, клас-
ному колективі може або сприяти, або перешкод-
жати залученню дітей до життєвих ідеалів дорос-
лих (Г. Давиденко, Ж. Петрочко, Г. Смольникова й 
ін.) [3; 5; 6; 7; 10]. Авторитетне виховання, за якого 
водночас наявні і підтримка, і контроль, веде до 
того, що діти охоче переймають духовні ідеали 
дорослих. Підтримка на тлі відсутності суворого 
контролю (ліберальне виховання) і низький рівень 
підтримки, і високий ступінь контролю (владне, або 
авторитарне виховання) зумовлюють формування 
в дітей духовних ідеалів, відмінних від ідеалів 
дорослих (Л. Помиткіна, Е. Помиткін та інші) [2; 7; 9].

Незважаючи на наявність певної кількості 
досліджень із даної проблеми, соціальні чинники 
впливу на формування уявлень про духовний 
ідеал в учнів молодших класів у межах школи не 
були предметом спеціального дослідження, тоді 
як у дитячій психології констатовано, що саме в 
молодшому шкільному віці формуються перші 
уявлення про духовні ідеали та цінності дітей, які 
набувають все більшої соціальної значущості.

Мета статті – емпіричне виявлення чинників 
впливу на формування уявлень про духовний 
ідеал в учнів молодших класів у межах школи. 

Виклад основного матеріалу. Основні чин-
ники впливу на формування уявлень про духов-
ний ідеал в учнів молодших класів у межах школи 
виявлено за допомогою анкетування вчителів та 
бесід. У роботі з учителями використано анкету 
[8, с. 94–97], модифіковану авторами статті.
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Отримані в процесі анкетування та бесід дані 
дозволили з’ясувати духовну близькість, єдність 
дитини з учителями, вплив на сформовані ідеали 
дитини улюблених фільмів, мультфільмів, відео-
ігор, книжок, журналів, творів мистецтва, спілку-
вання із природою, відвідування храмів і церков 
у межах школи.

Статистичний аналіз відповідей 20 вчителів 
об’єктивує інформацію про те, що між дітьми та 
вчителями здебільшого наявна єдність та духовна 
близькість. Про це свідчить таке:

– ставлення до дитини як до друга (у 90% вчи-
телів);

– дружні стосунки дітей у класі (у 95% вчите-
лів). Головним у культурному обличчі вчителя 
виявляється його духовно-моральна основа: 
чесність, щирість, справедливість, гуманність, 
самовдосконалення, дружелюбність, тобто вну-
трішня та зовнішня культура вчителя – це велика 
сила особистісного впливу на дітей. 32,2% дослі-
джуваних не довіряють своїм учителям через 
те, що вони ставлять їм низькі оцінки та карають  
за погану поведінку;

– обізнаність вчителів у тому на кого хочуть 
бути схожими діти: на знайомих людей (20% вчи-
телів) – батька, мати, дідуся, бабусю, старшого 
брата чи сестру, тітку або дядька, вчительку; 
казкових героїв (25% вчителів) – на Барбі, Вінкс, 
Наруто, Людину-Павука, Бетмена, Трансформера, 
Фею, Рапунцель, Супер-кролика Реккіта; на відо-
мих зірок кіно, естради, спорту (25% вчителів) – на 
Ванессу Мей (скрипачка), Віталія Кличка (боксер), 
Джона Сіну (рестлер), Леді Гагу (співачка), модель, 
Машу Вороніну (актриса), про яких вони дізна-
лися з телепродукції та комп’ютерної мережі. Таку 
обізнаність учителів щодо дітей можна пояснити 
наявністю виховних годин та відповідною темати-
кою уроків, які проводяться в школі.

Водночас у 5% учителів стосунки між дітьми 
в класі частково дружні. 30% учителів не знають, 
на кого хочуть бути схожими діти. 

Окрім того, значна частина опитаних учителів 
вважають, що комп’ютерні ігри позитивно вплива-
ють на молодших школярів (45% респондентів). 
55% респондентів зазначають негативним вплив 
на дітей комп’ютерних ігор («Комп’ютерні ігри 
негативно впливають на дітей: погіршується зір і 
уважність, діти деградують та втрачають зв’язок із 
реальним світом»).

Більшість учителів ознайомлювали учнів 
2–4 класів із програмною дитячою літературою 
різної тематики, намагаючись сформувати в них 
соціальні, морально-етичні та духовні цінності 
через художні образи літературних творів.

 Коло читання молодших школярів охоплює 
художні твори різних походжень і жанрів, науко-
во-художні, науково-пізнавальні, фольклорні твори 
української та зарубіжної літератури, періодику.

Тематика творів відображає різні сторони 
життя і діяльності людини, за умов уважного 
прочитання їх дітьми сприяє розширенню світо-
гляду учнів, засвоєнню найважливіших загаль-
нолюдських та духовних цінностей. У третьому 
класі коло читання розширюється за жанрами і 
персоналіями, які мають художньо-естетичну цін-
ність. У четвертому – жанрова й авторська різно-
манітність залишаються провідними принципами 
добору змісту творів.

Зміст обговорюваних із дітьми творів розкри-
ває різноманітність навколишнього світу, люд-
ських взаємин, сприяє розвитку почуттів гармонії і 
краси. Про це свідчили такі дані.

Обговорення вчителів із дітьми:
– малих фольклорних творів (15%) – загадок, 

скоромовок, лічилок, прислів’їв, дитячого ігрового 
фольклору;

– казок, байок, гумористичних творів (60%), 
серед них казки (30%) українських авторів, а саме: 
«Осел і Лев», «Фарбований лис», «Лисичка і жура-
вель», «Три міхи хитрощів», «Мурко і Бурко» (авт. 
І. Франко); «Два морози», «Лисиця та рак», «Корінці 
та вершки», «Черевик, соломинка та булька» (авт. 
Н. Забіла); «Добре слово», «Гавеня і соловей», 
«Розділена радість» (авт. В. Сухомлинський); «Три 
метелики» (авт. Леся Українка); «Киця і квачик», 
«Подертий кожушок» (авт. М. Підгірянка); росій-
ських авторів: «Казки» (авт. О. Пушкін), «Чарівник 
смарагдового міста» (авт. О. Волков); інших 
іноземних авторів: «Дикі лебеді», «Принцеса 
на горошині» (авт. Г. Х. Андерсен), «Білосніжка та 
сім гномів» (авт. брати Грімм), «Красуня із зача-
рованого лісу», «Синя Борода» (авт. Ш. Перро), 
«Пригоди барона Мюнхаузена» (авт. Р. Е. Распе); 
байки (20%) «Ґава і лисиця», «Жвавий хлопчик», 
«Лисиця й виноград», «Вівці та Собаки» (авт. 
Л. Глібов); гуморески (10%) «Мученик науки», 
«Коріння й насіння» (авт. П.  Глазовий);

– дитячих журналів (10%), як-от «Класний жур-
нал», «Сонечко», «Стежка», «Смайлик».

Учителі початкових класів намагаються засо-
бами музичного мистецтва сприяти духовному 
розвитку дітей, прилучати їх до духовних ідеалів 
краси і добра через:

– пісні (30%): «Женчичок-бренчичок» (авт. 
М. Леонтович); «Лугом іду» (авт. Я. Степовий); 
«Коломийка» (авт. Б. Фільц); «Колискова для 
слона» (авт. К. Дебюссі); «Комарики» (авт. 
М. Сільванський); «Ой на горі жито», пісня-гра 
«Маланка» (авт. В. Верховинець); «Горіховий дощ» 
(авт. О. Білаш); «Зелений світ» (авт. А. Мігай); «Ще 
не вмерла Україна» (авт. М. Вербицький); «Дружать 
діти всієї кулі» (авт. Д. Львов-Компанієць); «Реве 
та стогне Дніпр широкий», «Сонце і ледачий 
учень» (авт. Л. Дичко);

– класичну музику (15%): «Зима» (авт. 
А. Вівальді); «Романс» з «Маленької нічної 
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музики» (авт. В. А. Моцарт); «Компанела» (авт. 
Н. Паганіні); «Аве Марія» (авт. Й. С. Бах – Ш. Гуно); 
«Турецький марш» (авт. Л. Бетховен); 

– пісні з мультфільмів (10%): «Черепаха-Аха», 
«Антошка», «Десь живе на світі білім», «Два 
веселі гусі», «Подоляночка», «Добре і погане», 
«Пісня диких звірів», «Я по місту йду», «Хороший 
ти хлопець, Наташка». 

Молодші школярі (20% вчителів) слухають 
музику по радіо, особливо коли їдуть із батьками 
в машині; дивляться музичні відеокліпи по теле-
баченню (45% учителів), у комп’ютерній мережі 
(35% вчителів).

Виявилося, що упродовж року діти разом із 
класом дивилися фільми та мультфільми в 65% 
учителів: 

– художні фільми (45%): «Лісний розбійник», 
«Принц і жебрак», «Пригоди маленького Мука» 
(іноземного виробництва – 25%); «Дванадцять 
місяців», «Той іще Карлсон!», «Як Іванко-дурник 
за дивом ходив» (вітчизняні – 20%);

– мультфільми (55%) – «Країна фантазій», 
«Джок», «Врятувати Землю», «Братва з джун-
глів», «Крихітка Єнот» (іноземні – 40%); «Казка 
про жадібність», «Чарівний дзвіночок», «Дора-
дора-помидора», «Машині казки» (вітчизняного 
виробництва – 15%).

Під час аналізу відповідей ми звернули увагу 
на те, що 35% учителів взагалі ніколи не дивилися 
разом із класом фільмів та мультфільмів.

Окрім того, як показало анкетування, відві-
дування театрів, концертів, музеїв, виставкових 
залів із дітьми не є пріоритетним у сучасних шко-
лах. Тільки більше третини вчителів відвідують із 
дітьми театри та концерти (15% учителів часто 
відвідують; 10% учителів – рідко), музеї (20% учи-
телів), виставкові зали (35% учителів). Більшість 
учителів взагалі ніколи разом із дітьми не відвіду-
ють: театрів та концертів (75% учителів), музеїв 
(80% учителів), виставкових залів (65% учителів).

Водночас прилучати дітей до духовних ідеалів, 
виховувати в них естетичне ставлення до дійсно-
сті й емоційно-ціннісне ставлення до мистецтва, 
художніх інтересів, естетичних смаків, світогляд-
них уявлень і ціннісних орієнтацій, формувати 
уявлення про красу навколишнього світу вчителі 
намагаються через спільні з дітьми прогулянки 
на природі (90% учителів), уроки образотворчого 
мистецтва в школі (70% учителів), на яких вивча-
ються: графіка (10%) – «Лебеді» (авт. У. Богчоні), 
«Голуби в польоті» (авт. Ж. Брак), «Хата батьків 
у с. Кирилівка, цикл «Живописна Україна»» (авт. 
Т. Шевченко), «Ваза з квітами» (авт. П. Пікассо), 
ілюстрації до творів С. Васильченка «Чарівна 
книжка», Лесі Українки «Лісова пісня», Т. Шевченка 
«Кобзар» (авт. С. Караффа-Корбут), «Дерева» 
(авт. В. Касіян); живопис (25%) – «Соняхи», 
«Кипариси на тлі зоряного неба» (авт. В. Ван 

Гог), «Балерина» (авт. Е. Дега), «Синій кінь» (авт. 
Ф. Марк), «Крижані гори» (авт. І. Айвазовський), 
«Бузок» (авт. К. Костанді), «Повінь. Конча-
Заспа» (авт. О. Шовкуненко), «Святий Миколай» 
(авт. М. Андрущенко), «Маки в Карпатах» (авт. 
Ю. Кулішенко); скульптура (20%) – «Нефертіті» 
(авт. Тутмос), скульптурні зображення тварин 
(авт. В. Ватагін), «Переможець» (авт. О. Пінчук), 
«Кішка» (авт. І. Єфімов), «Бандурист» (авт. Г. Крук); 
архітектура (15% учителів) – «Вавилонська Вежа» 
(авт. П. Брейгель), «Кам’янець-Подільська фор-
теця» (авт. І. Беклемішева), «Дерев’яні церкви» 
(авт. О. Кульчицька), «Українське село» (авт. 
П. Левченко); художню самодіяльність (30%): 
театралізовані вистави (15%) – театр «Вертеп», 
розігрування сценок із зимових обрядів – «Коза», 
«Зірка», участь в обрядах (Івана Купала) з еле-
ментами вокальної та танцювальної імпровізації, 
інсценізації українських народних пісень «Гей, там 
на горі Січ іде»; гра «Оживи картину» (театралі-
зація, створення умовних діалогів); трудове нав-
чання (15%) – виготовлення дітьми аплікацій та 
композицій із природних матеріалів (букети, пей-
зажі), аплікацій із використанням паперу і картону, 
ялинкових прикрас, подарункових коробочок, 
сніжинок, серветок, листівок, мережок технікою 
витинанки, виробів із пластиліну, мозаїки техні-
кою торцювання, виробів вільної тематики техні-
кою квілінг, іграшок із ниток, аплікації із тканини, 
декорування писанок, бісероплетіння, вишивання, 
виробів технікою пап’є-маше, створення квітів 
у техніці оригамі.

Є вчителі, які взагалі ніколи разом із класом 
не відвідують храмів і церков (95%). Натомість 
учителі віддають перевагу такому: прогулянкам 
із дітьми містом (30% учителів); відвідуванню 
зоопарку (10% учителів), цирку (15% учителів), 
спортивних заходів (20% учителів); подорожам до 
інших міст (10% учителів), а також відвідуванню 
кафе та піцерій (15% учителів). 

Цікавими виявилися судження респондентів 
про те, що необхідно дитині для щастя. Більшість 
учителів пріоритетними визначили духовні цін-
ності, як-от: мир і спокій у домі; повноцінна сім’я, 
щаслива родина, взаєморозуміння між її членами; 
прояви турботи, уваги, ласки, любові дорослих до 
дитини (30% учителів); здоров’я всіх членів родини 
(20% учителів), а також особистісні (розум, само-
ствердження – 10% учителів) та соціальні (добрі, 
вірні друзі – 15% учителів) цінності. Водночас учите-
лями виокремлювалися бездуховні цінності, як-от: 
гроші та матеріальний достаток (25% учителів).

Окрім того, характер відповідей на запитання 
анкети та бесід з учителями дали підставу зробити 
висновок про те, що знання вчителів стосовно 
такого психологічного феномена, як уявлення про 
духовний ідеал, відзначається нечіткістю, неточ-
ністю, а інколи є просто помилковими. Більшість 
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респондентів змогли дати лише часткову, досить 
загальну характеристику власного духовного 
ідеалу, яка не вичерпує сутності феномена. Так, 
у 75% респондентів сформовані загальні уяв-
лення про духовній ідеал; 15% респондентів 
демонструють несформованість духовного іде-
алу; лише 10% респондентів ідентифікують себе 
з найвищим духовним, абсолютним, ціннісним. 
Учителі не повною мірою розуміють свою значу-
щість у системі навчання, виховання, самовихо-
вання дитини та свій вплив на формування уяв-
лень про духовний ідеал в учнів молодших класів.

Статистичні дані щодо впливу соціальних 
чинників на формування уявлень про духовний 
ідеал дітей у межах школи відображені на рис. 1, 
де бачимо, що здебільшого на формування уяв-
лень про духовний ідеал в учнів молодших класів 
у межах школи впливає таке: спілкування із при-
родою (90%); книги, літературні твори (75%); іно-
земні художні фільми і мультфільми (65%); музика, 
пісні (55%). Дещо менше впливають: комп’ютерні 
ігри (45%); вітчизняні фільми і мультфільми (35%); 
відвідування виставкових залів (35%); художня 
самодіяльність (30%); відвідування театрів і 
концертів (25%), музеїв (20%); радіоінформа-
ція (20%). Незначно впливають: журнали, газети 
(10%); храми, церкви (5%).

Проведені бесіда й анкетування вчителів 
загальноосвітніх навчальних закладів показали, 
що в сучасній системі навчання та виховання 
чинником, що гальмує формування уявлень про 
духовний ідеал у дітей молодшого шкільного віку, 
є низька обізнаність дорослих про духовні ідеали, 
чинники, що впливають на дане формування, 
а також несформованість власних уявлень про 
духовний ідеал.

Результати дослідження свідчать про те, що в 
значної частини педагогів спостерігається низька 
обізнаність щодо проблеми різнобічного впливу 
соціальних чинників на формування уявлень про 
духовний ідеал в учнів молодших класів.

Висновки. Вивчення впливу чинників на фор-
мування уявлень про духовний ідеал в учнів 
молодших класів у межах школи не вичерпує всіх 
аспектів досліджуваної проблеми. Подальша пер-
спектива вивчення полягає у виявленні основних 
типів впливу чинників на формування уявлень 
молодших школярів про духовний ідеал у сім’ї 
та школі, проведенні кількісно-якісного аналізу 
отриманих результатів та розробленні авторської 
моделі соціально-психологічних умов форму-
вання уявлень про духовний ідеал у дітей молод-
шого шкільного віку.
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В статье проанализирована проблема разностороннего влияния факторов на формирование 
представлений о духовном идеале детей младшего школьного возраста. Рассмотрены современ-
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ставлений о духовном идеале учащихся младших классов в рамках школы. Осуществлен количе-
ственно-качественный анализ полученных результатов исследования.
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Podkopaieva Yu. V., Hirchuk O. V. Determination of social factors influence on the formation of the 
concepts of the spiritual ideal in children of primary school age

The article analyzes the problem of the multifaceted influence of social factors on the formation of ideas 
about the spiritual ideal in children of primary school age. The modern theoretical positions on the problem of 
formation of spiritual values   and personality ideals are considered. A histogram of the quantitative indicators of 
the influence of factors on the formation of ideas about the spiritual ideal in primary pupils within the school is 
presented. A quantitative and qualitative analysis of the results of the research was carried out.

Key words: formation, personality, primary school child, spiritual ideal, values, factors of influence, school.
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ПРОБЛЕМА ПСИХОКОРЕКЦІЇ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО 
СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ В ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
У статті узагальнено досвід упорядкування традиційних, новітніх та авторських засобів корек-

ції з використанням арт-терапевтичних методів інтегрально-педагогічної терапії мистецтвом,  
що запропоновані провідними фахівцями товариства stART-internationale e. V.  (Німеччина), у прак-
тиці роботи психологів із дітьми підліткового віку із симптомами посттравматичного стресового  
розладу. 

Доводиться, що успішність допомоги постраждалим дітям гарантовано за проведення корекції 
за трьома блоками психологічної арт-терапевтичної роботи, що за метою відповідають трьом 
основним стадіям лікування посттравматичного стресового розладу в психотерапії: стабілізація, 
експлорація (або «розтин» травми) та інтеграція.

Ключові слова: посттравматичні стресові розлади, симптоми ПТСР, стадії психотерапії ПТСР, 
стабілізація, експлорація, інтеграція.

Постановка проблеми. Поняття психологічної 
травми розробляється в науці з кінця XIX ст., коли 
вперше зв’язок деяких симптомів із пережитою 
раніше травмою побачили П. Бріке, Ж. Шарко, 
Д. Ерікштейн [5]. Поняття психічної травми ввів 
А. Ойленбург, а одну з перших теорій травма-
тичного неврозу створив Г. Оппенгейм. Першими 
професійно надавали допомогу і писали про 
боротьбу з наслідками психологічних травм такі 
фахівці психоаналітичного напряму, як К. Хорні 
й Е. Фромм. Продовжили цю роботу М. Аргайл, 
Е. Берн, Р. і М. Гулдінг [2].

У 1938 р. художник Адріан Хілл запропону-
вав термін «арт-терапія», а вперше цілеспрямо-
вано арт-терапія була використана як допоміж-
ний метод в Америці з дітьми, яких звільнили 
з німецьких концтаборів, щоби допомогти їм впо-
ратися з пережитими психологічними і фізичними 
травмами. Надалі малювання й інші образотворчі 
форми взяли на озброєння для психотерапії міжо-
собистісних конфліктів, емоційної нестійкості, 
депресії, труднощів психологічного розвитку, кри-
зах, страхах, посттравматичного стресового роз-
ладу (далі – ПТСР) [1].

У даний час у лікуванні важких випадків ПТСР 
практикують комплексний підхід: медикаментозне 
лікування (найчастіше застосовують транквіліза-
тори, антидепресанти й ін.) і психотерапевтичне. 
Отже. сучасний практичний психолог або психо-
терапевт під час роботи із психологічною трав-

мою і ПТСР може вибирати відповідні для себе і 
клієнта методи, напрями та способи психотерапії 
з розмаїття інструментів.

Початок XXІ ст. в Україні виявився наповненим 
екстремальними для людини подіями, які стали 
джерелом емоційних потрясінь – стихійні лиха, 
антропогенні катастрофи, військові конфлікти, 
терористичні акти, які лавиноподібно наростають. 
Ці події характеризуються передусім екстремаль-
ною дією на психіку людини, викликаючи в неї 
травматичний стрес, психологічні наслідки якого, 
у крайньому своєму прояві, виражаються в пост-
травматичному стресовому розладі.

Особливо страшними і шокуючими на війні 
виглядають страждання, муки і смерть дітей. 
Сьогоднішні немає точної офіційної інформації про 
те, скільки дітей зараз проживають на окупованих 
бойовиками територіях. Водночас, за даними соці-
ологічного дослідження, 48% дітей Донбасу потре-
бують психологічної допомоги. Навіть більше, поки 
немає систематизованих наукових досліджень 
про те, якої психологічної шкоди завдає досвід 
проживання на території проведення військових 
дій незміцнілій дитячій психіці, які його наслідки.

Узагальнення наукової літератури з обраної 
проблеми показало, що на цей час спеціаліс-
тами з’ясовано роль і значення посттравматич-
ного стресового розладу дитячої психіки, визна-
чено це поняття, обґрунтовано основні механізми 
появи ПТСР і специфіки проявлення в дітей і під-
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літків (C. Figley, M. Horowitz, K. Nader, R. Pitman, 
R. Pynoos).

Проблеми психокорекції розладу в дітей підліт-
кового віку із симптомами ПТСР, що є учасниками 
чи свідками бойових дій , залишаються актуаль-
ними і недостатньо розробленими.

Теоретико-методологічні засади становлять 
основні положення суб’єктно-діяльнісного підходу 
(А. Брушлинський, Л. Виготський, Л. Рубінштейн), 
вітчизняні й закордонні принципи і підходи до 
проблем посттравматичного стресу, механіз-
мів його виникнення та специфіки проявлення 
в дітей і підлітків (C. Figley, M. Horowitz, K. Nader,  
R. Pitman, R. Pynoos).

Мета статті – узагальнити досвід упорядку-
вання традиційних, новітніх та авторських засо-
бів корекції з використанням арттерапевтичних 
методів інтегрально-педагогічної терапії мисте-
цтвом, що запропоновані провідними фахівцями 
товариства stART-internationale e. V. (Німеччина), 
у практиці роботи психологів із дітьми підлітко-
вого віку із симптомами посттравматичного стре-
сового розладу. 

Виклад основного матеріалу. У вітчизня-
ному та закордонному досвіду використання 
арттерапевтичних методик у практиці роботи 
психологів, що працюють із дітьми підліткового 
віку із симптомами посттравматичного стре-
сового розладу, доводить наявність широкого 
кола наукових праць, в яких висвітлено особли-
вості впровадження окремих засобів арт-те-
рапії в таку діяльність: мистецьких (І. Вачков, 
І. Давидова, У. Дутчак, Ю. Дрешер, О. Копитін, 
В. Петрушин, С. Шушарджан, О. Філь та ін.), ігро-
вих (Л. Гребенщикова, П. Єжова, О. Захаров, 
М. Ловенфельд, М. Панфілова, Н. Сакович, 
О. Тараріна, К. Юнг, Л. Штейнхардт, Г. Ель та ін.), 
казкотерапевтичних (Т. Зінкевич-Євстігнєєва), ізо-
терапевтичних (Ю. Купріна), арт-терапевтичних 
(Л. Лебедєва, Т. Мірошніченко); природотерапе-
втичних (І. Малишевська), музикотерапевтичних 
(Б. Нестерович ) та ін. [1; 4; 5].

Особливо цікаві методи інтегрально-педагогіч-
ної терапії мистецтвом, запропоновані провідними 
фахівцями товариства stART-internationale e. V. 
(Німеччина) для подолання психотравм у дітей 
та підлітків, які стали жертвами війни в Україні. 
Перевагою цих форм арт-терапії є те, що їх можна 
застосовувати у великих групах, а деякі з методик 
не потребують для використання фахових знань 
із психології та психіатрії [3].

У системі роботи, що представлена німець-
кими фахівцями, запропоновано такі напрями, 
як: арт-терапія, ритмотерапія (терапія через тіло, 
рухи, гру), театральна терапія (казки і театраліза-
ція) та медіація конфліктів.

Нашу групу склали 29 дітей віком 10–13 років 
із симптомами ПТСР, які проживали в Донецькій і 

Луганській областях під час проведення антитеро-
ристичної операції.

У нашій роботі ми зробили спробу упорядку-
вати традиційні, новітні й авторські техніки, що 
являли собою комбінацію перелічених.

Загальна мета комплексу – системна корек-
ція за трьома блоками психологічної арт-терапе-
втичної роботи, що за метою відповідають трьом 
основним стадіям лікування ПТСР у психотера-
пії, як-от: стабілізація, експлорація (або «розтин» 
травми) та інтеграція.

Запропонований комплекс психотерапевтичної 
роботи з підлітками, які пережили гостру психічну 
травму, складається із трьох блоків, 11 модулів 
та 30 занять тривалістю 2 академічні години.

Протягом роботи реалізувалися такі психоло-
гічні завдання: активізація процесу саморегуляції; 
формування стресостійкості; формування адап-
таційних механізмів; розвиток емоційного інте-
лекту та гнучкості; розширення зони комфорту; 
розкриття власних та колективних ресурсів; роз-
виток умінь співпрацювати.

Під час проведення занять використовувалися 
сучасні техніки арт-терапії: казкотерапії, пісочної 
терапії, тканинної терапії, ізотерапії (створення 
гравюри, робота з гуашевими й акварельними 
фарбами, аплікація), створення мандали, робота 
з метафоричними асоціативними картами. 

Для стабілізації засобами арт-терапії ми 
намагалися зняти психоемоційне напруження, 
досягти налагодження позитивного мікроклімату 
в групі однолітків шляхом розкриття творчого 
ресурсу дитини, прийти до вирішення труднощів 
у спілкуванні, сприяти розвитку комунікативної 
культури та творчого потенціалу. 

Всі зустрічі з дітьми, які стали жертвами війни 
в Україні, проходили за певною упорядкованою 
структурою. 

Спочатку ми виконували ритмотерапевтичну 
розминку, що поєднувала техніки, запропоновані 
фахівцями товариства stART-internationale e. V. 
і традиційні ритмові та дихальні техніки тілесно 
орієнтованої терапії. Це запускало механізми 
стабілізації всієї нервової системи, допомагало 
повернути душевну рівновагу, заспокоїтися або 
зарядитися енергією на весь день. 

Для експлорації («розтин» травми) ми вико-
ристовували техніки казкотерапії, пісочної терапії, 
тканинної терапії, ізотерапії (створення гравюри, 
робота з гуашевими й акварельними фарбами, 
аплікація), створення мандали (мандорли), 
роботу з метафоричними асоціативними картами. 
З досвіду німецьких колег нам сталися в пригоді 
арт-техніки. Для повернення доступу до особи-
стих потреб, стабілізації емоційного стану, ресур-
сів ми користувалися технікою «Пташка в печері». 
З метою розвитку навичок взаємодії на основі 
невербального спілкування під час малювання 
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та стабілізації проводилася робота з кольоро-
вим гофропапером; техніка «Груповий малю-
нок вулиці з розповіддю», «Накручена веселка», 
«Радужні фантазії». Відома психотерапевтична 
техніка «Метафоричний портрет», яка корелює 
з «методами німців» – «Робота із чорним фоном» 
та «Колаж». Вони екологічні, їм притаманні риси 
розкриття кольорової депривації та ресурсів. 
А групові малюнки – гарний спосіб вирішення 
конфліктів, саме малюнок великих каракуль дуже 
ресурсний для експлорації.

Метод ненасильницького спілкуванн, арт-тех-
ніки, story telling, евритмія – це все ми взяли для 
роботи із практики колег, що давало змогу ділитись 
емоціями та почуттями, домовлятися, наповню-
вати та відкривати свій внутрішній світ і світ інших.

У результаті проведених методів терапії ми 
досягали етапу інтеграції. На цій стадії дуже 
знадобились техніки «Плетіння браслетів», 
«Стирання чорнил» тощо.

Для виявлення ступеня прояву симптомів 
ПТСР у підлітків до і після терапії застосовано 
«Гарвардський опитувальник» (“Harvard Trauma 
Questionnaire”, Mollicaet. al.). Додатково для вияв-
лення ступеня прояву посттравматичного стре-
сового розладу й аналізу перебігу терапевтич-
ного успіху застосовано Impact of Even tScale. 
Також використоно проективну методику Дж. Бака 
«Будинок. Дерево. Людина» [2].

Проведене вторинне діагностичне дослі-
дження, спрямоване на виявлення залишкових 
проявів симптомів посттравматичного стресового 
розладу в підлітків, які пережили військові дії, 
дозволило зафіксувати зниження їхнього рівня 
на 24%; зниження рівня почуття незахищеності на 
10%, рівня депресивності – на 11%, недовіри до 
себе – на 14%, відчуття неповноцінності – на 10%; 
серйозні труднощі в спілкуванні змоги подолати 

ще 14%; рівень ворожості знизився на 7%; також 
на 10% стало менше підлітків, у яких діагносту-
вався високий рівень конфліктності (див. діаг. 1).

Статистична достовірність визначалася нами 
за допомогою t-критерію Стьюдента. Узагалі t-кри-
терій розраховується як співвідношення значення 
певного показника і його стандартної помилки. 
У нашому дослідженні зміни в значеннях показ-
ника «тревожність» перевищують критичнеі для 
вибірки (t-кр. = 2,02), тобто статистично достовірні 
(t = 2,14). Також статистично достовірне зниження 
оцінок за показниками «беззахисність» (t = 2,07), 
«депресивність» (t = 2,06) та «труднощі в спілку-
ванні» (t = 2,12).

Про дієвість та ефективність психокорекційної 
роботи також свідчить поліпшення стану підліт-
ків. На це вказують дані, отримані під час бесід 
із батьками або дорослими, що супроводжували 
дітей. Отже, індивідуальна і групова робота з під-
літками, які були свідками або пережили бойові 
дії, у межах запропонованої моделі психотерапе-
втичної роботи позитивно впливає на їхній психіч-
ний стан.

Висновки. З даного дослідження можна зро-
бити такі висновки: 

– успішність допомоги дітям підліткового віку 
із симптомами посттравматичного стресового 
розладу гарантовано за проведення корекції 
за трьома блоками психологічної арт-терапе-
втичної роботи, що за метою відповідають трьом 
основним стадіям лікування ПТСР у психотерапії, 
яке-от: стабілізація, експлорація (або «розтин» 
травми) та інтеграція;

– у роботі психолога з дітьми підліткового віку 
із симптомами посттравматичного стресового 
розладу доцільно поєднувати традиційні, новітні 
й авторські засоби корекції з використанням арт-
терапевтичних методів інтегрально-педагогічної 

Діаграма 1. Порівнянні дані високого рівня виразності показників  
за результатами первинної та вторинної діагности
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терапії мистецтвом, запропоновані провідними 
фахівцями товариства stART-internationale e. V. 
(Німеччина).

Перспективною є подальша робота з вирі-
шення першочергової проблеми державної полі-
тики у сфері національної безпеки України, а саме 
організації кваліфікованої допомоги дітям, які 
пережили психотравму. 
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Поспелова И. Д., Вдовиченко О. В. Проблема психокоррекции посттравматического стрессо-
вого  расстройства в подростковом возрасте

В статье обобщен опыт упорядочения традиционных, новых и авторских способов коррекции с 
использованием арт-терапевтических методов интегрально-педагогической терапии искусством, 
предложенных ведущими специалистами общества stART-internationale e. V. (Германия), в практике 
работы психологов с детьми подросткового возраста с симптомами посттравматического стрес-
сового расстройства.

Доказывается, что успешность помощи пострадавшим детям гарантирована при проведении 
коррекции по трем блокам психологической арт-терапевтической работы, которые по цели соот-
ветствуют трем основным стадиям лечения посттравматического стрессового расстройства в 
психотерапии: стабилизация, эксплорация (или «вскрытие» травмы) и интеграция.

Ключевые слова: посттравматические стрессовые расстройства, симптомы ПТСР, стадии 
психотерапии ПТСР, стабилизация, эксплорация, интеграция.

Pospelova I. D., Vdovichenko O. V. The problem of psychocorrection PTSD in adolescence
The article generalizes the experience of ordering traditional, new and authoritative methods of correction 

with the use of art-therapeutic methods of integral-pedagogical therapy of art, which were suggested by the 
leading specialists of the society stART-international e. V. (Germany), in the practice of psychologists with 
children of adolescence with symptoms of post-traumatic stress disorder.

It is proved that the success of assistance to the injured children is guaranteed when correcting for the 
three blocks of psychological art-therapeutic work, which, according to the purpose, correspond to the three 
main stages of the treatment of PTSD in psychotherapy: stabilization, exploration (or “opening” of trauma) and 
integration.

Key words: posttraumatic stress disorders, PTSD symptoms, stages of psychotherapy PTSD, stabiliza-
tion, exclusion, integration.
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Аналізуються теоретико-методологічні підстави дослідження психологічних особливостей само-

регуляції мнемічної активності сучасного студента. Емпіричним чином вивчаються й інтерпрету-
ються основні характеристики саморегуляції мнемічної підсистеми суб’єкта навчально-професійної 
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закономірностей впливу метакогнітивних систем на динаміку креативності майбутнього фахівця в 
процесі професійної підготовки.

Ключові слова: метапам’ять, суб’єкт, регуляція, навчально-професійна діяльність, воля, струк-
тура, показник, зв’язок.

Постановка проблеми. Саморегуляція люди-
ною такого важливого пізнавального процесу, 
як пам’ять, завжди викликала підвищену увагу 
тих науковців, які цікавилися вивченням даного 
пізнавального процесу, що відбувалося, незва-
жаючи на розбіжності між окремими науковими 
школами та деякий феноменологічний і терміно-
логічний дисонанс. Адже пам’ять є тією ланкою 
когнітивної сфери людини, що відповідає як за 
збереження досвіду минулих поколінь у різних 
сферах життєдіяльності людства, так і за накопи-
чення власного життєвого досвіду окремого інди-
віда протягом його життя. Природно, що для того, 
щоби впоратися з такими значними за обсягом та 
складними за змістом когнітивними завданнями, 
пам’ять людини має бути відмінним чином впо-
рядкована, налагоджена та внутрішньо узгоджена 
як у страгегічному, так і в теоретичному аспектах. 
Зі зростанням обсягу та підвищенням рівня склад-
ності інформації, що переробляється людиною, 
їй доводиться все частіше та ретельніше регулю-
вати функціонування своєю мнемічної системи 
шляхом свідомої, доцільної та систематичної 
вольової активності. Отже, вольові, контролюючі 
характеристики психіки людини як у кількісному, 
так і в якісному аспектах поступово стають свого 
роду чинниками подальшого когнітивного про-
гресу як окремої людини, так і людства загалом. 
Деякий час недостатньо розглянутими лишалися 
питання контролю та регуляції мнемічної сфери 
людини в розрізі функціонування її вольових яко-
стей і характеристик.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Свого часу А. Карповим та І. Скітяєвою теоретично 
обґрунтовано та в подальшому емпіричним шля-
хом доведено, що новоутворені мнемічні зв’язки 
мають найбільшу продуктивність актуалізації за 

умови, що процеси пам’яті, здебільшого це сто-
сується запам’ятовування, виступають у ролі  
метадії [3, с. 142].

J. Flavell, H. Wellman у процесі активного дослі-
дження можливості розвитку когнітивних та мне-
мічних здібностей розуміють під метапам’яттю 
певну систему узагальнених способів організа-
ції мнемічної діяльності та сукупність передумов 
ефективного використання мнемічних операцій і 
прийомів (це, зокрема, планування та контроль), 
що є, у свою чергу, складовими частинами мнеміч-
ного арсеналу суб’єкта мнемічної діяльності [9]. 
До того ж вони збагатили теорію метамнемічних 
досліджень уведенням у вживання таких харак-
теристик метапам’яті, як чутливість (поінформо-
ваність людини про необхідність мнемічної діяль-
ності) і варіативність (полягає в індивідуальних 
параметрах мнемічної системи людини, змістовій 
характеристиці мнемічного завдання та знання 
людини про власні мнемічні стратегії як вищий 
рівень організації способів запам’ятовування). 

На думку A. Brown і співавторів [8], наявність 
численних та систематичних зв’язків між пам’яттю 
й іншими когнітивними процесами на об’єктив-
ному рівні зумовлює взаємодію між ними і на 
метарівні, тому одним із положень метакогніти-
візму, серед іншого, має бути вивчення різних ког-
нітивних явищ у їхніх взаємозв’язках між собою.

Найбільш ґрунтовно, на нашу думку, із закор-
донних дослідників до означення метапам’яті як 
психічного феномена підходить R. Kluve, який, 
досліджуючи взаємодію пізнання та контролю 
в процесі утворення метакогнітивної реальності, 
намагається виділити двокомпонентну структуру 
метапам’яті, а саме: когнітивний бік (інформація 
про пам’ять у загальному сенсі й усвідомлення 
індивідуальних особливостей власної пам’яті 
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тощо) та процесуальний бік (аналіз ефективності 
використовуваних стратегій запам’ятовування, 
контроль і регуляція цих процесів) [11]. 

W. Schneider, використовуючи поняття мета-
пам’яті як узагальнюючу психологічну характе-
ристику поінформованості людини щодо власної 
пам’яті, досліджує процес розвитку метапам’яті 
в онтогенезі людини та доходить висновків про 
наявність позитивної вікової динаміки пізнання 
людиною ефективності стратегій індивідуального 
запам’ятовування й умов їх застосування. Саме 
це, на його думку, приводить до зростання селек-
тивності (вибірковість) метапам’яті та підвищення 
рівня продуктивної реконструкції мнемічного дос-
віду людини [15].

Дослідження Т. Хомуленко показали, що ще 
до того, як саморегуляція стає основною рисою 
вищої стадії онтогенезу пам’яті, елементи цієї 
саморегуляції, з’являючись на більш ранніх ста-
діях онтогенетичного розвитку психіки, створюють 
належне підґрунтя для подальшого розгортання 
саморегуляції пам’яті як цілісного і системного 
психічного процесу [6, c. 113]. Отже, розширю-
ється предметна область метапам’яті до таких 
її характеристик, як метамнемiчна обiзнанiсть 
(знання про iндивiдуальнi особливостi пам’ятi та 
закономiрностi ефективного запам’ятовування), 
здатнiсть до планування під час запам’ятовування 
(уміння обирати мету, вибирати стратегiю i засоби 
її досягнення) та мнемiчний монiторинг (здатнiсть 
iнтроспективно переглядати i простежувати пере-
бiг процесiв пам’ятi).

Т. Хомуленко вважає, що ґрунтовне емпіричне 
дослідження метапам’яті «<…> має включати 
показники мнемічної обізнаності, диференційова-
ності самооцінки, її адекватності в проявах про-
гностичності, схильності до планування процесу 
запам’ятовування, моніторинг-контроль процесу 
запам’ятовування в проявах рефлексивних функ-
цій (дослідницької, критичної, нормативної) та 
вибіркового відтворення» [7]. 

На думку О. Лактіонова, який вивчав струк-
турно-динамічну організацію індивідуального 
досвіду людини, мнемічний досвід як компонент 
індивідуального досвіду може виконувати функції 
накопичення, інтеграції та реінтеграції отримува-
ної людиною впродовж життя інформації для ста-
білізації життєдіяльності індивіда. На його думку, 
на різних щаблях психічної активності людини 
динамічні перетворення мнемічного досвіду реа-
лізуються завдяки наявності циклічного рекур-
сивно-хронологічного ланцюга трансформацій 
пам’яті впродовж життя, важливим проявом яких 
є зіставлення блоків, функцій та механізмів на 
окремих циклах; базовими показниками мнеміч-
ного досвіду є стадіально пов’язані оперативна 
довготривала пам’ять, біографічна й історична 
пам’ять [4].

Констатуючи відсутність певного прогресу 
в дослідженнях механізмів та закономірнос-
тей пам’яті людини у другій половині минулого 
століття, закордонні дослідники E. Tulving та 
S. Madigan вбачали причину цього негатив-
ного явища в неповній придатності для подаль-
ших досліджень наявних методів та засобів 
експериментальних досліджень і необхідності 
пошуку новітніх шляхів вивчення пам’яті людини. 
Натомість вони пропонували в подальшому 
досліджувати знання людини про свою пам’ять, 
розглядаючи останнє як цілком унікальну влас-
тивість пам’яті людини, вивчення якої може мати 
значний евристичний потенціал [16, с. 477].

В. Волошина [2, с. 24–25], розмірковуючи над 
наявними означеннями та характеристиками 
метапа’яті як психічного феномена, пропонує роз-
глядати її як вищу форму організації суб’єктом 
власної мнемічної сфери, що полягає в осмис-
ленні й усвідомленні ним актуальних знань про 
зміст пам’яті та способи регуляції своєї мнемічної 
активності. На думку автора, будучи інтегральним 
психічним явищем, метапам’ять поєднує в собі 
інші взаємозв’яані психічні явища та має певну 
структуру, між компонентами якої існують функці-
ональні взаємозв’язки, та яка реалізується у свої 
динаміці в процесі діяльності суб’єкта.

За П. Блонським, який аналізував проблеми 
співвіднесення, взаємодії пам’яті та мислення, 
саморегуляція пам’яті полягає в поступовій реалі-
зації таких її компонентів, як конкретизація самої 
мети запам’ятовування, перетворення конкре-
тизованої усвідомленої мети на внутрішній план 
дії, удосконалення критеріїв відбору мнемічних 
дій для досягнення цієї мети, прогнозування про-
цесу відтворення, повне оволодіння критеріями 
запам’ятовування, здатність оперативно про-
дукувати адекватну і відносно стійку розумову 
модель об’єкта запам’ятовування, створення та 
постійне урізноманітнення засобів запам’ятову-
вання та способів подальшого відтворення інфор-
мації, провадження на постійній основі рефлексії 
та регуляції на її основі даних використовуваних 
способів [1, с. 87].

Свого роду фундаторами наукової концепції 
метапам’яті виступили L. Narens і T. Nelson, які на 
початку 90-х рр. минулого століття обґрунтували 
й узагальнили основні теоретичні положення й 
емпіричні результати в дослідженнях метапам’яті, 
поширені в закордонній психології тих часів [14]. 
Вони висунули власну модель метапам’яті як пси-
хічного феномена: процес запам’ятовування за 
своєю будовою складається принаймні із двох 
взаємопов’язаних рівнів, зазвичай наявні так 
звані об’єктивний рівень (сутність його полягає 
у фактичному запам’ятовуванні людиною певної 
інформації) та метарівень (рівень контролю люди-
ною процесу запам’ятовування певної інформа-
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ції). По своїй суті метарівень є динамічним відо-
браження суб’єктивного уявлення людини про 
попередній, об’єктивний рівень (тобто динамічна 
модель суб’єктивного уявлення людини про об’єк-
тивний процес запам’ятовування); зв’язки між 
суб’єктивним та об’єктивним рівнями виступають 
як системоутворюючі, різноспрямовані, такі, що 
визначають напрямки руху інформації про процеси 
запам’ятовування й інформації про процеси керу-
вання ними між цими двома рівнями метапам’яті 
як психічного явища. Ці зв’язки систематизуються 
та визначаються як процеси моніторингу та контр-
олю людиною власного запам’ятовування.

У результаті аналізу розуміння процесів мета-
когнітивного моніторингу та метакогнітивного 
контролю в структурі метапізнання в працях 
L. Jacoby, R. Kluwe, A. Koriat зазначимо, що ціл-
ком логічним та доцільним є його поширення на 
процеси метапам’яті, яка, у свою чергу, виступає 
невід’ємною складовою частиною метапізнання 
як психічного процесу, а дослідження метапам’яті 
вибудовують певний концептуальний напрям 
метакогнітивізму загалом [10; 11; 12]. Отже, мета-
пам’ять пов’язана з пам’яттю так само, як і всі інші 
когнітивні та метакогнітивні процеси, за допомо-
гою як мінімум двох динамічних процесуальних 
механізмів – моніторингу та контролю, кожний 
з яких, попре деякі розбіжності для окремих ког-
нітивних процесів, виконує в структурі психіки 
людини в процесі пізнання аналогічні функції.

Деталізуючи функції метапроцесів моніторингу 
та контролю в структурі метапам’яті людини, 
J. Metcalfe, B. Schwartz, S. Joaquim зазначають 
деяку їхню поступовість, стадіальність: функції 
монiторингу полягають у забезпеченні трансляції 
iнформацiї вiд об’єктивного до метарiвня, пер-
винній обробці інформації та її препарації для 
подальшого засвоєння (тобто спостереження 
людини за власними когнітивними, зокрема. мне-
мічними характеристиками й актуальними пара-
метрами інформації, що підлягає засвоєнню). 
З іншого боку, наступний процес контролю забез-
печує доцільність розподiлу зусиль, управління та 
координацію механізмів, засвоєння iнформацiї, 
передбачає стратегічне когнітивне планування, 
використання певної мнемічної тактики, зокрема 
адекватних ситуації пізнання та стану суб’єкту 
пізнання мнемічних технiк [13].

У наших попередніх дослідженнях нам вда-
лося встановити, що рефлексія людиною влас-
ного когнітивного та мнемічного досвіду в певних 
видах діяльності може позитивно впливати на 
ефективність продукування нею нових, оригіналь-
них, нетривіальних способів та (або) продуктів 
такої діяльності. До того ж емпіричним шляхом 
доведено, що структурні показники метамнемічної 
активності – метамнемічне відтворення та метам-
немічна рефлексія тісно взаємодіють із низкою 

показників вербальної та образної креативності 
(насамперед оригінальністю) [5].

Отже, систематизуючи досвід наших попе-
редників, можемо дійти висновку, що елементи 
рефлексії, самоконтролю та регуляції пам’яті 
(психологічні характеристики як когнітивної, так і 
вольової природи) знаходять собі місце в струк-
турі метапам’яті (передусім метапроцеси моні-
торингу та контролю) як вищої її форми. Одразу 
постає питання, як співвідносяться показники 
метапам’яті з показниками вольової регуляції, 
зокрема силою волі та самоконтролем людини 
в емоційній сфері, діяльності та поведінці.

Метою статті є аналіз теоретико-методоло-
гічних підстав дослідження й емпірична характе-
ристика основних психологічних особливостей 
саморегуляції мнемічної сфери суб’єкта навчаль-
но-професійної діяльності. Для цього вважаємо за 
необхідне розв’язати такі завдання дослідження: 
1) здійснити теоретико-методологічний аналіз 
психологічної проблеми саморегуляції мнемічної 
сфери суб’єкта; 2) виділити й описати основні 
емпіричні закономірності співвідношення показни-
ків вольової активності та показників метапам’яті 
суб’єкта навчально-професійної діяльності.

Як методи та методики емпіричного дослі-
дження нами використані процедура кореля-
ційного аналізу за Пірсоном, експерименталь-
но-інтроспективна методика «Метапам’ять» 
(Т. Хомуленко, Т. Доцевич), тест «Самооцінка 
сили волі» (Н. Обозов), опитувальник для вияв-
лення вираженості самоконтролю в емоцій-
ній сфері, діяльності та поведінці (Г. Нікіфоров, 
В. Васил’єв, С. Фірсова). До складу емпіричної 
виборки увійшли студенти 2–5 років навчання 
факультету початкової, технологічної та профе-
сійної освіти, фізико-математичного факультету 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний уні-
верситет» (м. Слов’янськ) загальною кількістю 
270 осіб.

Виклад основного матеріалу. Як вихідні 
показники для подальшого аналізу в структурі 
суб’єкта навчально-професійної діяльності нами 
виділені показники сили волі, самоконтролю 
в емоційній сфері, самоконтролю у сфері діяль-
ності, соціального самоконтролю та загального 
самоконтролю; узагальнені показники мета-
пам’яті – мнемічна обізнаність, мнемічна рефлек-
сія та метамнемічне відтворення. У результаті 
здійсненого нами кореляційного аналізу показни-
ків метапам’яті (мнемічна обізнаність) та показни-
ків вольової сфери студентів нами зафіксовано 
статистично достовірний позитивний зв’язок (на 
рівні p < 0,05) між показником сили волі, показни-
ком мнемічної обізнаності та показником емоцій-
ного самоконтролю (r = 0,44). Між іншими виділе-
ними показниками вольової сфери та показником 
мнемічної обізнаності статистично достовірних 
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зв’язків не зафіксовано. Це може свідчити про те, 
що мнемічна обізнаність, виступаючи як система 
знань суб’єкта про свою пам’ять та особливості 
її функціонування, сама собою не вимагає від 
людини певних вольових та контролюючих про-
явів, водночас процес переживання людиною 
недостатньої або надмірної поінформованості 
щодо своєї пам’яті вимагає певної довільної лока-
лізації, щоби лишатися в прийнятних межах емо-
ційних проявів, інакше можливе суттєве усклад-
нення метамнемічної активності.

У результаті здійсненого нами кореляційного 
аналізу показників метапам’яті (мнемічна рефлек-
сія) та показників вольової сфери студентів нами 
зафіксовано статистично достовірні позитивні 
кореляції (на рівні p < 0,05) між показником сили 
волі та показником мнемічної рефлексії (r = 0,38), 
показником самоконтролю в діяльності та показ-
ником мнемічної рефлексії (r = 0,46), показником 
соціального самоконтролю та показником мне-
мічної рефлексії (r = 0,65), показником загального 
самоконтролю та показником мнемічної рефлек-
сії (r = 0,54). Водночас зафіксовано статистично 
достовірний негативний зв’язок (на рівні p < 0,05) 
між показником емоційного самоконтролю та показ-
ником мнемічної рефлексії (r = – 0,4). Констатуємо, 
що мнемічна рефлексія як процес осмислення, 
процес аналізу суб’єктом навчально-професій-
ної діяльності своєї мнемічної своєрідності, свого 
мнемічного досвіду передбачає певну емоційну 
розкутість, отже, надмірний емоційний самокон-
троль заважає людині осягнути причини своєї 
мнемічної ефективності або навпаки. Мнемічна 
рефлексія також потребує певного вольового 
напруження, контролю з боку свідомості, логіки 
та структури діяльності, виваженості індивіда в 
плані соціальної активності тощо. Узагалі, про-
цес мнемічної рефлексії є яскраво вираженим, 
довільно регульованим метакогнітивним процес.

У результаті здійсненого нами кореляційного 
аналізу показників метапам’яті (метамнемічне 
відтворення) та показників вольової сфери сту-
дентів нами зафіксовано статистично достовірні 
позитивні кореляції (на рівні p < 0,01) між показ-
ником сили волі та показником метамнемічного 
відтворення (r = 0,62), показником емоційного 
самоконтролю в діяльності та показником метам-
немічного відтворення (r = 0,47), показником само-
контролю в діяльності та показником метамнеміч-
ного відтворення (r = 0,68), показником загального 
самоконтролю та показником метамнемічного від-
творення (r = 0,5). Також зафіксовано відсутність 
статистично достовірного зв’язку між показником 
соціального самоконтролю та показником метам-
немічного відтворення. 

Припускаємо, що вибірковість довільного та 
мимовільного запам’ятовування, яку і характери-
зує показник метамнемічного відтворення, тісно 

пов’язана з динамічною характеристикою вольо-
вої сфери суб’єкта навчально-професійної діяль-
ності, вимагає від нього стриманості у власних 
емоційних проявах, ретельності та виваженості 
в процесі організації власної діяльності. Заглом, 
метамнемічне відтворення виступає як цілком 
довільний психічний процес, який передбачає 
розвинений самоконтроль суб’єкта в емоційній та 
діяльнісній сферах, індиферентний щодо само-
контролю в соціальній сфері.

Висновки. За результатами проведеного 
дослідження можемо зробити такі висновки:  
1) у теоретичному плані метапам’ять людини 
тісним чином пов’язана із процесами довіль-
ної регуляції, самоконтролю та самокерування 
суб’єктом своєї навчально-професійної діяль-
ності, визначальними в цьому аспекті виступа-
ють процеси метамоніторингу (спостереження 
людини за власними когнітивними, зокрема мне-
мічними характеристиками й актуальними пара-
метрами інформації, що підлягає засвоєнню) та 
метаконтролю (доцільність розподiлу зусиль, 
управління та координація механізмів засвоєння 
iнформацiї, стратегічне когнітивне планування, 
використання певної мнемічної тактики та кон-
кретних адекватних ситуації мнемічних технік); 
2) виявлено, що мнемічна рефлексія як складова 
частина метапам’яті супроводжується певним 
вольовим напруженням, контролем із боку свідо-
мості, логіки та структури діяльності, виважені-
стю індивіда в плані соціальної активності тощо; 
3) метамнемічне відтворення виступає як цілком 
довільний психічний процес, який передбачає 
розвинений самоконтроль суб’єкта в емоцій-
ній та діяльнісній сферах, індиферентний щодо 
самоконтролю в соціальній сфері. 

Перспективними питаннями є уточнення 
опосередкованого впливу процесів метамоніто-
рингу та метаконтролю на креативність суб’єкта 
навчально-професійної діяльність через його 
метамнемічну підструктуру, з’ясування психоло-
гічної динаміки процесів самоконтролю у зв’язці 
з ефективністю метамнемічної підсистеми в про-
цесі професійної підготовки майбутнього фахівця.
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Саврасов Н. В. Психологические особенности саморегуляции мнемической подструктуры 
субъекта учебно-профессиональной деятельности

Анализируются теоретико-методологические основания исследования психологических особен-
ностей саморегуляции мнемической активности современного студента. Эмпирическим путём изу-
чаются и интерпретируются основные характеристики саморегуляции мнемической подсистемы 
субъекта учебно-профессиональной деятельности, закладываются предпосылки дальнейших психо-
лого-педагогических исследований механизмов и закономерностей влияния метакогнитивных фак-
торов на динамику креативности будущего специалиста в процессе профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: метапамять, субъект, регуляция, учебно-профессиональная деятельность, 
воля, структура, показатель, связь. 

Savrasov M. V. Psychological features of self-regulation of the mnemonic substructure of the 
subject of educational and professional activities

The theoretical and methodological bases of research of psychological features of self-regulation of mne-
monic activity of the modern student are analyzed. Empirically studied and interpreted the main character-
istics of self-regulation of the mnemonic subsystem of the subject of educational and professional activity, 
laid the foundation for further psychological and pedagogical research mechanisms and patterns of influence  
of metacognitive factors on the dynamics of creativity of the future specialist in the process of professional 
training. 

Key words: meta-memory, subject, regulation, training and professional activities, will, structure, index, 
link.
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ВПЛИВ СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ НА АДАПТАЦІЮ  
ДО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ КУРСІВ 
У статті представлено результати емпіричного дослідження впливу ставлення до навчання на 

адаптацію студентів різних курсів до закладу вищої освіти. Встановлено більш тісний зв’язок склад-
ників ставлення до навчання з показниками адаптації до навчальної групи та навчальної діяльності 
за групами студентів першого і третього курсів порівняно із другим та четвертим курсами. Серед 
складників мотиваційного й емоційного компонентів ставлення до навчання визначені специфічні для 
студентів різних курсів предиктори адаптації до навчальної діяльності та навчальної групи. 

Ключові слова: адаптація до закладу вищої освіти, адаптація до навчальної діяльності, адапта-
ція до навчальної групи, ставлення до навчання, мотиваційний компонент ставлення до навчання, 
емоційний компонент ставлення до навчання, студенти різних курсів.

Постановка проблеми. Незважаючи на чис-
ленність досліджень адаптації студентів до нав-
чання в закладах вищої освіти, більшість із них 
присвячені адаптації студентів-першокурсни-
ків до освітнього процесу, середовища закладу 
вищої освіти, соціально-психологічній адаптації. 
Не багато досліджень, спрямованих на вивчення 
змін адаптованості студентів до закладу вищої 
освіти протягом всього періоду навчання, інфор-
мованість щодо яких сприяла б більш ефективній 
підготовці висококваліфікованих кадрів, розро-
бленню програм психолого-педагогічного супро-
воду навчально-виховного процесу в закладах 
вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У роботах сучасних дослідників психологічну 
адаптацію студента до умов навчання в закладі 
вищої освіти розуміють як процес досягнення 
студентом психологічного комфорту в умовах 
освітнього середовища [1, c. 15], як взаємодію 
особистості студента й освітнього середовища, 
в якій особистість виступає активним суб’єктом 
адаптації, відповідальним за успішність вибору 
стратегій та результатів навчального процесу 
[2, с. 21–22]. Н. Кулеша у своєму дисертаційному 
дослідженні в системі чинників психологічної 
адаптації студентів до закладу вищої освіти виді-
ляє соціальні (матеріальне становище родини, 
соціальне походження студента, взаємини 
в родині, нова дидактична ситуація, особистість 
викладача, спілкування в студентській групі) та 
індивідуально-психологічні (особливості темпе-
раменту, нервово-психічна напруга, психічне здо-
ров’я, інтелектуальний розвиток, навчальна моти-
вація, професійний інтерес) чинники [1, c. 15]. 
Соціально-психологічну адаптацію й адаптацію 
до навчальної діяльності як компоненти адаптації 
до умов навчання в закладі вищої освіти виділяє 
у своєму дослідженні К. Огарьова [2, с. 21–22].

У дослідженні О. Горбунової здійснено аналіз 
змін адаптації студентів першого – третього курсів 
до середовища закладу вищої освіти. Визначено 
зростання тривожності студентів та інтенсив-
ності страху відрахування на другому курсі та 
їх зниження на третьому курсі, що свідчить про 
адаптацію емоційної сфери студентів до стресів 
у навчальній діяльності. Задоволеність навчан-
ням, стосунками з викладачами й адміністрацією 
закладу вищої освіти, за даними О. Горбунової, 
має негативну динаміку від першого до третього 
курсів [3, с. 58–61]. На наш погляд, вивчення 
адаптації студентів до умов навчання в закладі 
вищої освіти потребує врахування ставлення 
студентів до навчання, але питання впливу став-
лення до навчання на успішність адаптації сту-
дентів до закладу освіти залишається недостат-
ньо вивченим.

Мета статті – визначити вплив ставлення до 
навчання студентів різних курсів на їхню адапта-
цію до закладу вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Під час орга-
нізації емпіричного дослідження ми виходили 
з розуміння ставлення студентів до навчання як 
єдності мотиваційного й емоційного компонен-
тів. Мотиваційний компонент утворюють мотиви 
навчальної діяльності, а емоційний – переживання 
студентів, викликані задоволеністю або незадово-
леністю їхніх потреб у процесі навчання [4, с. 54]. 
Задоволеність навчанням – це емоційне став-
лення студентів до навчальної діяльності й умов її 
перебігу, що включає ставлення до різних аспектів 
навчальної діяльності студентів [5, с. 122].

Дослідження проводилося з використанням 
таких методик: «Адаптованість студентів у виші» 
Т. Дубовицької, А. Крилової; «Шкала академіч-
ної мотивації» Т. Гордєєвої, О. Сичова, Є. Осіна; 
«Тест-опитувальник задоволеності навчальною 
діяльністю» Л. Міщенко.
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Під час статистичного оброблення даних вико-
ристано кореляційний аналіз (r-критерій Пірсона) 
і множинний регресійний аналіз. Метою кореля-
ційного аналізу було визначення взаємозв’язків 
показників адаптації студентів до закладу вищої 
освіти та складників їхнього ставлення до нав-
чання. Множинний регресійний аналіз (покрокова 
процедура із включенням) дав змогу виявити 
серед складників ставлення студентів до нав-
чання предиктори, що впливають на показники 
адаптації студентів різних курсів до закладу вищої 
освіти, і визначити ступінь впливовості кожного 
предиктора. Статистичне оброблення даних здій-
снювалося за допомогою SPSS 6.0.

У дослідженні брали участь 288 студентів 
Харківського національного педагогічного універ-
ситету імені Г.С. Сковороди та Національного уні-
верситету цивільного захисту України, серед яких 
74 першокурсники, 72 студентів другого курсу, 
72 студентів третього курсу, 70 студентів четвер-
того курсу. 

Під час вивчення структури кореляційних зв’яз-
ків показників адаптації студентів різних курсів до 
навчальної діяльності та складників їхнього став-
лення до навчання виявилося, що найбільш тісний 
зв’язок спостерігається на першому та третьому 
курсах навчання, а на другому та четвертому кур-
сах виявлені лише поодинокі зв’язки адаптації 
студентів до навчальної діяльності та складників 
ставлення до навчання (табл. 1). 

За результатами проведеного кореляцій-
ного аналізу виявилось, що більш адаптовані до 
навчальної діяльності першокурсники характе-
ризуються більш високими показниками задово-
леності навчальним і виховним процесом, обра-
ною професією, стосунками з одногрупниками 
та викладачами, власним побутом. У них біль-
шою мірою проявляється цікавість до предмета 

пізнання, прагнення пізнати нове, зрозуміти дослі-
джуваний предмет, бажання досягти максимально 
високих результатів у навчанні, прагнення до роз-
витку своїх здібностей, свого потенціалу в межах 
навчальної діяльності. Чим менш адаптовані 
студенти-першокурсники до навчальної діяльно-
сті, тим більшою мірою спонукання до навчання 
зумовлюється в них почуттям сорому й обов’язку, 
виявляється відсутність інтересу до навчальної 
діяльності й усвідомленості її важливості та сенсу.

Більш адаптовані до навчальної діяльності 
другокурсники характеризуються більш високими 
показниками задоволеності стосунками з одно-
групниками та власним побутом. У них більшою 
мірою проявляється прагнення до розвитку своїх 
здібностей, бажання досягти максимально висо-
ких результатів у навчанні, зокрема заради від-
чуття власної значущості і підвищення самооцінки 
завдяки досягненням у навчанні. 

У групі студентів третього курсу, як і в групі 
студентів-першокурсників, встановлено позитивні 
зв’язки між адаптацією до навчальної діяльно-
сті та всіма складниками емоційного компонента 
ставлення до навчання, а також складниками 
мотиваційного компонента ставлення до нав-
чання, що відповідають внутрішній академічній 
мотивації, а саме: пізнавальною мотивацією, 
мотивацією досягнення і саморозвитку. Обернені 
зв’язки поєднують адаптацію до навчальної діяль-
ності з екстернальною мотивацією й амотивацією. 
Отже, більш адаптовані до навчальної діяльності 
третьокурсники характеризуються більш високими 
показниками задоволеності навчальним і вихов-
ним процесом, обраною професією, стосунками 
з одногрупниками та викладачами, власним побу-
том, більш вираженим пізнавальним інтересом, 
прагненням до максимально високих навчальних 
результатів, до розвитку свого потенціалу в межах 

Таблиця 1
Взаємозв’язок показників адаптації студентів різних курсів до навчальної діяльності  

та складників їхнього ставлення до навчання

Складники ставлення до навчання
Курс

1 2 3 4
Пізнавальна мотивація 0,462** 0,640** 0,515**
Мотивація досягнення 0,528** 0,484** 0,601**
Мотивація саморозвитку 0,477** 0,471** 0,560**
Мотивація самоповаги 0,686**
Інтроектована мотивація – 0,251*
Екстернальна мотивація – 0,643**
Амотивація – 0,638** – 0,512**
Загальна задоволеність навчальною діяльністю 0,533** 0,633**
Задоволеність навчальним процесом 0,383** 0,638**
Задоволеність виховним процесом 0,290* 0,534**
Задоволеність обраною професією 0,481** 0,250* 0,425**
Задоволеність стосунками з одногрупниками 0,495** 0,271* 0,604** 0,501**
Задоволеність стосунками з викладачами 0,491** 0,298*
Задоволеність побутом 0,434** 0,239* 0,261*

Примітка: * – p < 0,05, ** – p < 0,01.
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навчальної діяльності. Крім того, чим більш 
адаптовані студенти третього курсу до навчаль-
ної діяльності, тим меншою мірою ця діяльність 
зумовлена зовнішніми вимогами, бажанням уник-
нути можливих проблем, тим менше їх характери-
зує навчальна амотивація.

У групі студентів четвертого курсу визначено 
лише три статистично значущі зв’язки між адап-
тацією до навчальної діяльності та складниками 
ставлення до навчання. Більш адаптовані до 
навчальної діяльності студенти четвертого курсу 
відрізняються більш високими показниками піз-
навальної мотивації, задоволеності стосунками 
з одногрупниками й обраною професією.

Розрахунок кореляцій дозволив пересвідчи-
тися в тому, що між показниками адаптації сту-
дентів різних курсів до закладу вищої освіти та 
складниками їхнього ставлення до навчання існує 
певний взаємозв’язок. Застосування множинного 
регресійного аналізу дозволило виявити серед 
складників ставлення до навчання предиктори 
адаптованості студентів різних курсів до навчаль-
ної діяльності, а також ступінь впливовості кож-
ного предиктора.

Предикторами адаптації до навчальної діяль-
ності студентів першого курсу виявились амоти-
вація (β = – 0,397; t = – 4,341; р < 0,001), моти-
вація досягнення (β = 0,305; t = 3,657; р < 0,001), 
інтроектована мотивація (β = – 0,284; t = – 3,46; 
р < 0,001), задоволеність побутом (β = 0,247;  
t = 2,663; р < 0,05). Сукупний вплив вказаних 
складників на адаптацію до навчальної діяльності 
студентів першого курсу є статистично значущим  
(р ≤ 0,01). Отримана регресійна модель адаптації 
до навчальної діяльності студентів першого курсу 
описує 69,3% загальної дисперсії.

Значення показника адаптації до навчальної 
діяльності для студентів першого курсу найкра-
щим чином можна спрогнозувати за допомогою 
такого рівняння регресії:

Адаптація до навчальної діяльності = 8,964 + 
1,398 ЗП – 0,379 АМ + 0,302 МД – 0,270 ІМ, де 
ЗП – задоволеність побутом, АМ – амотивація, 
МД – мотивація досягнення, ІМ – інтроектована 
мотивація. 

Предикторами адаптації до навчальної діяль-
ності студентів другого курсу виступають мотива-
ція самоповаги (β = 0,546; t = 11,03; р < 0,001), 
задоволеність стосунками з одногрупниками  
(β = 0,167; t = 2,18; р < 0,05). Сукупний вплив 
зазначених складників на адаптацію до навчаль-
ної діяльності студентів другого курсу є статис-
тично значущим (р ≤ 0,001). Отримана регре-
сійна модель адаптації до навчальної діяльності 
студентів другого курсу описує 80,1% загальної 
дисперсії.

Значення показника адаптації до навчальної 
діяльності для студентів другого курсу найкращим 

чином можна спрогнозувати за допомогою такого 
рівняння регресії:

Адаптація до навчальної діяльності = – 4,183 + 
0,968 ЗСО + 0,834 МСП, де ЗСО – задоволеність 
стосунками з одногрупниками, МСП – мотивація 
самоповаги.

Предикторами адаптації до навчальної діяль-
ності студентів третього курсу є екстернальна 
мотивація (β = – 0,592; t = – 4,871; р < 0,001), піз-
навальна мотивація (β = 0,431; t = 3,552; р < 0,01). 
Сукупний вплив вказаних складників на адаптацію 
до навчальної діяльності студентів третього курсу 
є статистично значущим (р ≤ 0,001). Отримана 
регресійна модель адаптації до навчальної діяль-
ності студентів третього курсу описує 71,6% 
загальної дисперсії.

Значення показника адаптації до навчальної 
діяльності для студентів третього курсу найкра-
щим чином можна спрогнозувати за допомогою 
такого рівняння регресії:

Адаптація до навчальної діяльності = 9,858 – 
0,489 ЕМ + 0,431 ПМ, де ЕМ – екстернальна моти-
вація, ПМ – пізнавальна мотивація.

Предикторами адаптації до навчальної діяль-
ності студентів четвертого курсу виявилися пізна-
вальна мотивація (β = 0,673; t = 7,702; р < 0,001), 
задоволеність стосунками з одногрупниками 
(β =  0,232; t = 3,303; р < 0,01), задоволеність 
обраною професією (β = 0,269; t = 2,481; р < 0,05). 
Сукупний вплив вказаних складників на адапта-
цію до навчальної діяльності студентів четвер-
того курсу є статистично значущим (р ≤ 0,001). 
Отримана регресійна модель адаптації до 
навчальної діяльності студентів четвертого курсу 
описує 97,4% загальної дисперсії.

Значення показника адаптації до навчальної 
діяльності для студентів четвертого курсу найкра-
щим чином можна спрогнозувати за допомогою 
такого рівняння регресії:

Адаптація до навчальної діяльності = – 7,031 +  
1,648 ЗСО + 1,409 ЗОП + 0,632 ПМ, де ЗСО –  
задоволеність стосунками з одногрупниками, 
ЗОП –задоволеність обраною професією, ПМ – 
пізнавальна мотивація.

Отримані за результатами кореляційного ана-
лізу зв’язки показників складників мотиваційного 
й емоційного компонентів ставлення до навчання 
студентів першого курсу та їхньої адаптації до 
навчальної групи вказують на те, що більш адап-
товані студенти характеризуються більш вираже-
ним інтересом до процесу пізнання, прагненням 
здобувати нові знання, досягати максимально 
високих результатів у навчальній діяльності, праг-
ненням до поваги й визнання з боку значущих 
інших, а також самоповаги завдяки досягненням 
у навчанні. Більш високі показники адаптованості 
до навчальної групи в першокурсників сполуча-
ються з більш виразною задоволеністю навчаль-
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ною діяльністю, навчальним і виховним процесом, 
обраною професією, стосунками з одногрупни-
ками і викладачами, побутом. Зниження адапта-
ції до навчальної групи в студентів першого курсу 
супроводжується зниженням інтересу до навчаль-
ної діяльності, зростанням відчуття її безглуздості 
та непотрібності (табл. 2). 

У студентів другого курсу адаптованість до 
навчальної групи напряму пов’язана із задово-
леністю стосунками з викладачами й одногруп-
никами, а в студентів четвертого курсу – із задо-
воленістю обраною професією та стосунками 
з одногрупниками.

Більш адаптовані до навчальної групи студенти 
третього курсу характеризуються більшою задо-
воленістю навчальною діяльністю, навчальним 
і виховним процесом, стосунками з одногрупни-
ками і викладачами, побутом. Зниження адаптації 
до навчальної групи в студентів супроводжується 
загостренням відчуття безглуздості та непотрібно-
сті навчання, зростанням фрустрованості автоно-
мії, мотивованості навчальної діяльності, прагнен-
ням уникнути проблем (табл. 2).

За результатами множинного регресійного 
аналізу визначені такі предиктори адаптації до 
навчальної групи студентів першого курсу: задово-
леність стосунками з одногрупниками (β = 0,565; 
t = 6,475; р < 0,001), амотивація (β = –0,337; 
t = – 4,406; р < 0,001), мотивація самоповаги  
(β = – 0,169; t = – 2,587; р < 0,01), задоволеність побу-
том (β = 0,164; t = 2,344; р < 0,05). Сукупний вплив 
вказаних складників на адаптацію до навчальної 
діяльності студентів першого курсу є статистично 
значущим (р ≤ 0,01). Отримана регресійна модель 
адаптації до навчальної діяльності студентів  
першого курсу описує 76,5% загальної дисперсії.

Значення показника адаптації до навчальної 
діяльності для студентів першого курсу найкра-

щим чином можна спрогнозувати за допомогою 
такого рівняння регресії:

Адаптація до навчальної групи = 5,557 + 
2,885 ЗСО + 0,903 ЗП – 0,304 АМ – 0,173 МСП, 
де ЗСО – задоволеність стосунками з одногрупни-
ками, ЗП – задоволеність побутом, АМ – амотива-
ція, МСП – мотивація самоповаги.

Предикторами адаптації до навчальної групи 
студентів другого курсу є задоволеність сто-
сунками з одногрупниками (β = 0,777; t = 7,236; 
p < 0,001), задоволеність стосунками з виклада-
чами (β = – 0,345; t = – 3,215; p < 0,01). Сукупний 
вплив вказаних складників на адаптацію до 
навчальної діяльності студентів другого курсу 
є статистично значущим (р ≤ 0,001). Отримана 
регресійна модель адаптації до навчальної діяль-
ності студентів другого курсу описує 62,2% загаль-
ної дисперсії.

Значення показника адаптації до навчальної 
групи для студентів другого курсу найкращим 
чином можна спрогнозувати за допомогою такого 
рівняння регресії:

Адаптація до навчальної групи = 6,445 + 
4,182 ЗСО – 2,206 ЗСВ, де ЗСО – задоволеність 
стосунками з одногрупниками, ЗСВ – задоволе-
ність стосунками з викладачами. 

Предикторами адаптації до навчальної групи 
студентів третього курсу є задоволеність виховним 
процесом (β = 0,850; t = 7,360; р < 0,001), задово-
леність стосунками з одногрупниками (β = 0,499; 
t = 5,064; р < 0,001), задоволеність стосунками 
з викладачами (β = – 0,415; t = – 3,541; р < 0,01). 
Сукупний вплив вказаних складників на адапта-
цію до навчальної групи студентів третього курсу 
є статистично значущим (р ≤ 0,001). Отримана 
регресійна модель адаптації до навчальної групи 
студентів третього курсу описує 85,4% загальної 
дисперсії.

Таблиця 2
Взаємозв’язок показників адаптації студентів до навчальної групи  

та складників їхнього ставлення до навчання

Складники ставлення до навчання
Курс

1 2 3 4
Пізнавальна мотивація 0,384**
Мотивація досягнення 0,280*
Мотивація саморозвитку
Мотивація самоповаги 0,488**
Інтроектована мотивація
Екстернальна мотивація – 0,594**
Амотивація – 0,745** – 0,567**
Загальна задоволеність навчальною діяльністю 0,626** 0,204*
Задоволеність навчальним процесом 0,420** 0,201*
Задоволеність виховним процесом 0,409** 0,830**
Задоволеність обраною професією 0,522** 0,348**
Задоволеність стосунками з одногрупниками 0,821** 0,612** 0,733** 0,547**
Задоволеність стосунками з викладачами 0,583** 0,514** 0,279*
Задоволеність побутом 0,593** 0,764**

Примітка: * – p < 0,05, ** – p < 0,01.
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Значення показника адаптації до навчальної 
групи для студентів третього курсу найкращим 
чином можна спрогнозувати за допомогою такого 
рівняння регресії:

Адаптація до навчальної групи = – 2,243 + 
4,912 ЗВП – 3,056 ЗСВ + 2,847 ЗСО, де ЗВП – 
задоволеність виховним процесом, ЗСВ – задово-
леність стосунками з викладачами, ЗСО – задово-
леність стосунками з одногрупниками. 

Предиктором адаптації до навчальної групи 
студентів четвертого курсу виявилась задоволе-
ність стосунками з одногрупниками (β = 0,947; 
t = 10,226; р < 0,001), вплив якої є статистично зна-
чущим (р ≤ 0,001). Отримана регресійна модель 
адаптації до навчальної групи студентів четвер-
того курсу описує 88,8% загальної дисперсії. 

Значення показника адаптації до навчальної 
групи для студентів четвертого курсу найкращим 
чином можна спрогнозувати за допомогою такого 
рівняння регресії:

Адаптація до навчальної діяльності = – 2,066 + 
4,611 ЗСО, де ЗСО – задоволеність стосунками 
з одногрупниками.

Висновки. Показники адаптації до навчальної 
групи та навчальної діяльності більш тісно пов’я-
зані зі складниками ставлення студентів до нав-
чання на першому та третьому курсах навчання 
порівняно із другим та четвертим курсами.

Предикторами адаптації до навчальної діяль-
ності виявились: для студентів першого курсу – 
амотивація, мотивація досягнення, інтроектована 
мотивація, задоволеність побутом; для студентів 
другого курсу – мотивація самоповаги, задово-
леність стосунками з одногрупниками; для сту-
дентів третього курсу – екстернальна мотивація, 
пізнавальна мотивація; для студентів четвертого 
курсу – пізнавальна мотивація, задоволеність сто-

сунками з одногрупниками, задоволеність обра-
ною професією.

Предикторами адаптації до навчальної групи 
виявились: для студентів першого курсу – задо-
воленість стосунками з одногрупниками, амоти-
вація, мотивація самоповаги, задоволеність побу-
том; для студентів другого курсу – задоволеність 
стосунками з одногрупниками і викладачами; для 
студентів третього курсу – задоволеність вихов-
ним процесом, стосунками з одногрупниками і 
викладачами; для студентів четвертого курсу – 
задоволеність стосунками з одногрупниками.

Перспективи подальших розвідок у даному 
напрямі вбачаємо у вивченні більш широкого 
спектра ставлень студентів, що можуть впливати 
на їхню адаптованість до закладу вищої освіти.
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Скрипник Н. Г. Влияние отношения к обучению на адаптацию к высшему учебному заведению 
студентов разных курсов

В статье представлены результаты эмпирического исследования влияния отношения к обуче-
нию на адаптацию студентов разных курсов к высшему учебному заведению. Установлена более 
тесная связь составляющих отношения к обучению с показателями адаптации к учебной группе 
и учебной деятельности по группам студентов первого и третьего курсов в сравнении со вторым 
и четвертым курсами. Среди составляющих мотивационного и эмоционального компонентов отно-
шения к обучению определены специфические для студентов разных курсов предикторы адаптации 
к учебной деятельности и учебной группе. 

Ключевые слова: адаптация к заведению высшего образования, адаптация к учебной деятель-
ности, адаптация к учебной группе, отношение к обучению, мотивационный компонент отношения 
к обучению, эмоциональный компонент отношения к обучению, студенты разных курсов.

Skrypnyk N. Н. The influence of attitude to learning on adaptation to the higher education institution 
of students of different courses 

The article presents the empirical findings of the influence of attitude to learning on adaptation of students 
of different courses to the higher education institution. Closer connection of attitude to learning constituents 
with parameters of adaptation to a group and learning activity in the 1st and 3rd courses groups of students 
in comparison with the 2nd and 4th courses has been determined. Among the constituents of motivational and 
emotional components of attitude to learning, predictors of adaptation to learning activity and group, specific 
for students of different courses, have been identified. 

Key words: adaptation to the higher education institution, adaptation to learning activity, adaptation to 
learning group, attitude to learning, motivational component of learning attitude, emotional component of atti-
tude to learning, students of different courses. 
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ 
 В ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ
У статті представлено теоретичний аналіз проблеми психологічного захисту особистості. 

Проаналізовано різні підходи до розуміння психологічного захисту в психоаналізі, гуманістичній пси-
хології, вітчизняній психології. Визначено особливості впливу даного феномена на професійне ста-
новлення вчителя, на процес професійно-педагогічного спілкування. Показані можливості методу 
активного соціально-психологічного навчання, розробленого Т. Яценко, у досягненні вчителем педа-
гогічного професіоналізму. Доведено необхідність особистісної психокорекції вчителя, зорієнтованої 
на виявлення глибиннопсихологічних основ його особистісних проблем.

Ключові слова: психологічний захист, професійне становлення вчителя, психологічне пізнання, 
психокорекція, особистісні проблеми.

Постановка проблеми. Як слушно зауважу-
вала Т. Яценко [5], ще донедавна система підго-
товки вчителів була більшою мірою орієнтована 
на забезпечення їх знаннями, ніж уміннями; були 
відсутні спеціальні психологічні методи активного 
впливу на особистість учителя з метою профе-
сійної психокорекції таких його якостей, які конче 
потрібні для ефективної взаємодії з учнями.

Необхідною передумовою професійного ста-
новлення вчителя є його особистісна психоко-
рекція, зорієнтована на виявлення глибинно- 
психологічних основ особистісних проблем, що 
деструктують процес спілкування з іншими людьми.

З допомогою спілкування учитель не лише 
передає учням певні знання, але й формує їхній 
світогляд, високі ідеали, виховує духовність, фор-
мує особистість учня.

Щоби сформувати необхідні особистісні якості 
в учнів, сам учитель повинен мати такі якості, як 
відкритість, доброзичливість, співчуття, щирість, 
здатність приймати й розуміти іншого та ін. Ці 
якості, у свою чергу, необхідно сформувати, але 
формування в молодого вчителя необхідних осо-
бистісних якостей – досить складний і емоційно 
насичений процес. Лише через власне емоційне 
переживання ситуації спілкування, як підкреслює 
Т. Яценко, вчитель може прийти до продуктивних 
висновків, які сприяють особистісному розвитку [5].

Виклад основного матеріалу. Відомо, що 
кожна жива істота має різні способи захисту від 
різних негативних впливів. Усі способи фізіологіч-
ного, механічного, гуморального й іншого захисту, 
які спрямовані на боротьбу зі шкідливим аген-
том, виконують для організму позитивні функції. 

Значно складніші процеси «психологічного захи-
сту» людини. 

Власне, термін «психологічний захист» уведе-
ний 3. Фрейдом. У його теорії психоаналізу меха-
нізми «психологічного захисту» розглядалися 
як засіб урегулювання конфлікту між біологічним 
і соціальним середовищем суб’єкта, між свідомі-
стю і «несвідомим».

Послідовники 3. Фрейда вважають, що «пси-
хологічний захист» виконує негативні функції, 
оскільки він поза свідомістю суб’єкта керує його 
діями і виявляється в неадекватності самоспр-
нйняття і сприйняття інших.

Механізмами «захисту» представники гуманіс-
тичної психології вважають природжені альтруїс-
тичні мотиви.

У працях К. Роджерса зазначено, що для осо-
бистості функції «захисту» мають дезадаптацій-
ний характер, оскільки завдяки «психологічному 
захисту» уявлення про себе може не відповідати 
дійсності, а це, у свою чергу, провокує «захисні» 
реакції з метою збереження неправильного 
знання про себе.

Пріоритет у порушенні проблеми психоло-
гічного захисту у вітчизняній науці належить 
Ф. Басіну. Він розглядає психологічний захист як 
механізм, спрямований на запобігання розладам 
поведінки й фізіологічних процесів за наявно-
сті як внутрішнього неусвідомленого конфлікту, 
так і зіткнення цілком усвідомлених, афективно 
насичених настанов. За Ф. Басіним, до захисних 
механізмів належить створення розширеної смис-
лової настанови, спрямованої на нестабілізацію 
вузькоафективного її вияву. Цим забезпечується 
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здатність трансформувати первинне афективне 
прагнення. Захист, незважаючи на його здатність 
частково мобілізувати поведінку, підкоряється 
інфантильній настанові, чим сприяє ілюзорному 
спрощенню й усуненню психологічних труднощів 
суб’єкта [2].

Р. Грановська вважає, що психологічний захист, 
будучи бар’єром, який звужує та спотворює пов-
ноцінне спийняття світу, спричиняє гальмування 
розвитку творчої фантазії, інтуіції [4].

О. Арестова зі співавторами відповідно до 
моделі діяльності розглядають три рівні функціо-
нування психологічного захисту:

1) інструментальний рівень (для операції) – 
захисні механізми являють собою несвідоме реа-
гування за мінімального опрацювання отримува-
ної інформації. До цього рівня належать реакції 
витіснення;

2) рівень атрибуції і мети – механізми, актуалі-
зація яких спричиняє перекомпонування елемен-
тів ситуації та способів її інтерпретації, раціоналі-
зація, компенсація, проекція;

3) рівень смислової переорієнтації – принцип 
дії захисних механізмів цього рівня – отримання 
знання про себе для прогнозування ситуації і 
вибору найкращих альтернатив, така захисна пове-
дінки сприяє розвитку особистості. До таких меха-
нізмів належать інтелектуалізація і сублімація [1].

Ф. Василюк класифікує захисні механізми за 
їхньою спрямованістю: на звільнення людини від 
неузгодженості й амбівалентності почуттів; на 
оберігання її від усвідомлення тривоги, страху, 
сорому тощо. Водночас автор зазначає, що 
захисні механізми являють собою ригідні, авто-
матичні, вимушені, неусвідомлювані процеси 
відображення дійсності та регуляції поведінки, що 
призводить до дезінтеграції, самообману, уявного 
вирішення внутрішнього конфлікту та неврозу [3].

Т. Яценко вважає, що для «психологічного захи-
сту» характерною є не одноразовість, а типовість, 
інтегративність та структурна диспозиційність, що 
включає когнітивні, емотивні і поведінкові аспекти; 
захисна система підпорядкована єдиному гене-
ральному механізму – «від слабкості до сили».

Подальший розвиток психодінамічної теорії 
привів автора до виокремлення двох різновидів 
захистів: базальних і ситуативних, перефіричних 
захистів.

Похідними функціонування всієї «захисної» 
системи особистості є такі психічні якості, вла-
стивості і стани, які вкрай небажані для педагога, 
оскільки заважають становленню професійно гра-
мотного спілкування з учнями. За наявності «пси-
хологічного захисту», як підкреслює Т. Яценко 
[5], у суб’єкта розвивається однобічна підвищена 
чутливість до інформації, яка стосується гідності 
власного «Я». Водночас він зазвичай проявляє 
нечутливість і навіть жорстокість до інших людей, 

якщо їхні вчинки не узгоджуються із «захисними» 
бажаннями і цілями, незважаючи на те, що сам 
може бути людиною вкрай вразливою.

Крім того, особистість, яка «захищається», 
має явно виражені й досить складні труднощі  
із прийняттям певної частини людей, чиї цінно-
сті й «захисні» засоби не відповідають тим, які є 
в неї. Водночас постає проблема: якщо визнати 
достойність інших, то треба взяти під сумнів 
власні цінності й засоби, а значить, і гідність 
власного «Я». «Захист» спрацьовує в такому разі 
однозначно – неприйняттям, але не всіх людей, 
а лише тих, які несуть загрозу достойності влас-
ного «Я». Можна уявити, які складності для педа-
гога викликає втрата функціонування «захисту». 
Підвищена чутливість до ситуації схвалення і 
несхвалення породжує в суб’єкта невпевненість 
і напругу в ситуаціях, що являють собою небез-
пеку для задоволення цих бажань.

Емпіричний матеріал свідчить про те, що поруч 
із прагненням одержати схвалення й визнання, осо-
бистість, яка «захищається», нерідко уникає ситуа-
ції, де вона може бути центром уваги. Цей парадокс 
можна пояснити, виходячи з генези становлення 
«психологічного захисту», тому він не є обов’яз-
ковим для всіх особистостей, що «захищаються».

Особливість «психологічного захисту» така, 
що він реалізується здебільшого через стосунки 
з іншими людьми, бо його генеза сягає корінням у 
процес вільного, нерегламентованого спілкування.

Загальна педагогічна дезадаптація, як твер-
дить Т. Яценко, полягає в тому, що вчитель із роз-
винутим «захистом», прагнучи до задоволення 
власних бажань, дуже слабо і в спотвореному 
вигляді відображує бажання учнів.

Ще однією складністю педагогічного спілку-
вання за начності «захисту» є пошук винного 
в невдачах у зовнішніх обставинах або в партнері 
по спілкуванню. Тому, якщо вчитель – особистість, 
що «захищається», то причину своїх невдач 
він, імовірно, буде шукати (і знаходити) лише 
у виправдовуючому для себе аспекті: у недоско-
налості вузівської підготовки, шкільної системи, 
у негативному впливі на учнів батьків, школи, 
у неврозності дітей тощо. Водночас у нього майже 
зовсім відсутня концентрація, за якої варто було б 
звернути увагу на власні особистісні особливості, 
бо саме вони і спричиняють ті чи нші ускладнення.

Нездатність учителя знайти істинну причину 
невдачі (і успіху) призводить до того, що внаслі-
док стереотипності непродуктивних психологічних 
ходів аналізу своєї діяльності, а також діяльності 
своїх колег, у нього притуплюються, а не розвива-
ються педагогічні здібності. У такому разі спроби 
аналізу допущених прорахунків зазвичай потра-
пляють у замкнене коло, що зрештою створює 
в учителя відчуття безвихідності, психологічної 
безпорадності, «незахищенності».
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Тим часом педагог, як ніхто інший, повинен 
уміти вирішувати власні проблеми і надавати 
в цьому допомогу учням.

Особистості, яка «захищається», властива 
велика втрата енергії, що виснажує її сили, 
нервову систему, втягує людей, що спілкуються 
з нею (у нашому випадку – учнів) у круговерть 
непродуктивних міжособистих маніпуляцій. Тому 
педагогічна діяльність з її безперервним проце-
сом спілкування й потенційною нерівністю пози-
цій вчителя й учня (на користь першого) створює 
сприятливий ґрунт для реалізації «захисних» тен-
денцій педагога.

Не менш серйозними втратами функціону-
вання «захисту» є непослідовність поведінки осо-
бистості й непостійність її ставлень, слабкість, 
хиткість, які в будь-яку хвилину можуть повер-
нутися: легше це відбувається в негативний бік і 
важче – у позитивний.

Зрозуміло, що в педагогічній взаємодії це 
явище вкрай не бажане, оскільки створює над-
лишкову напругу в учнів, примушує їх приладжу-
ватися під настрій учителя. Негативне ставлення 
до вчителя може перенестися (і переноситься, 
про що свідчать наші дослідження) і на предмет, 
який він викладає, до того ж за розвинутого «захи-
сту» інтереси «Я» домінують (хоч і приховано) над 
всіма іншими аспектами життєдіяльності суб’єкта.

Отже, після всього сказаного неважко уявити, 
який деструктивний вплив створює «психоло-
гічний захист» на процес професійно-педагогіч-
ного спілкування. Ускладнює ситуацію і те, що 
похідними «психологічного захисту» є такі, вкрай 
неприйнятні для учителя, якості, як егоїзм, недо-
брозичливе ставлення до іншого, неприйняття 
певних якостей іншого, непослідовність поведінки, 
підозрілість, помисливість, домінування інтересів 
«Я» над професійними інтересами, перекручення 
реальності, порушення розуміння й адекватного 
емоційного відображення себе й іншої людини. 
Щоби змінити негативні якості вчителя, необхідно 
включати його в таке спілкуання, яке дозволить 
досліджувати себе, з’ясувати і вирішити свої осо-
бистісні проблеми, пов’язані з неусвідомлюва-
ними аспектами власної психіки.

У дослідженні питань неусвідомлюваного нові 
можливості відкриває розроблений Т. Яценко 
метод активного соціально-психологічпого 
пізнання. Його перевагою є те, що все навчання 
будується на матеріалі мимовільної, спонтанної 
активності його учасників, яка диктується «захис-
ними» настановами. З метою виходу на глибин-
ноособистісні причини такого роду діяльності 
(активності) у групі АСПП створюється атмосфера 
щирості, емоційної підтримки, теплоти, що усу-
ває необхідність ситуативного захисту «Я». Крім 
того, як вказує автор, АСПП забезпечує необхідну 
поступовість, багаторівневість, багаторазовість 

у процесах самопізнання й психокорекції, що доз-
воляє оптимізувати здібності спілкування.

В основі функціонування груп лежить праг-
нення прилучити учасників навчання до процесу 
власного самопізнання. А це передбачає встанов-
лення зв’язків причинно-наслідкових залежнос-
тей між свідомими й нсусвідомлюваними компо-
нентами в межах «захисної» системи, якщо така 
в суб’єкта виявляється.

Висновки. Провідну роль у формуванні меха-
нізму психологічного захисту відіграє ідеалізоване 
«Я». Основою цього процесу є аналітико-синте-
тичні взаємозв’язки і взаємозалежності між різ-
ними «образами Я», які виникають і формуються 
позадосвідним шляхом. Найважливішим компо-
нентом «ідеалізованого Я» є його «минуле», як 
уважає Т. Яценко. Саме «минуле» визначає напе-
ред «ідеалізованість Я» і, природно, кладе свій від-
биток на «теперішнє», «ідеальне», «майбутнє Я».

«Ідеальне Я» визначає наперед систему очіку-
вань (частіше за все неусвідомлених) щодо влас-
ного відображення в очах інших. Дані очікування 
не є пасивними. Дослідження показало, що ціла 
система «захисних» засобів спрямована на те, 
щоб ці очікування задовольнялися.

Можна з упевненістю сказати, як зазначає 
автор, що чим більше «ідеалізоване Я» буде збіга-
тися з ідеальним і нормативним «Я», тим більше 
засоби досягнення очікувань суб’єкта від ото-
чення будуть об’єктивними і просоціально спря-
мованими. І навпаки, чим більше «ідеалізоване 
Я» буде неадекватним  нормативному «Я», тим 
більша небезпека використання «об’єктивно зна-
чущих засобів для підтвердження свого бажаного 
відображення в очах оточення».
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Солодухова О. Г., Солодухов В. Л. Проблема психологической защиты в деятельности моло-
дого учителя

В статье представлен теоретический анализ проблемы психологической защиты личности. 
Проанализированы различные подходы к пониманию психологической защиты в психоанализе, гума-
нистической психологии, отечественной психологии. Определены особенности влияния данного 
феномена на профессиональное становление учителя, на процесс профессионально-педагогиче-
ского общения. Показаны возможности метода активного социально-психологического познания, 
разработанного Т. Яценко, в достижении учителем педагогического профессионализма. Доказана 
необходимость личностной психокоррекции учителя, ориентированной на выявление глубиннопси-
хологических основ его личностных проблем.

Ключевые слова: психологическая защита, профессиональное становление учителя, психологи-
ческое познание, психокоррекция, личностные проблемы.

Solodukhova O. H., Solodukhov V. L. Problem of psychological defence in the young teacher’s 
activities

The article presents the theoretical analysis of the problem of psychological defence of the individual. 
Various approaches to understanding psychological defence in psychoanalysis, humanistic psychology, and 
domestic psychology have been analysed. The specific features of the influence of this phenomenon on the 
professional formation of the teacher, on the process of professional and pedagogical communication are 
determined. The possibilities of the method of active socio-psychological cognition, developed by T. Yatsenko, 
in the teacher’s achieving pedagogical professionalism are shown. The need for personal psychocorrection 
of the teacher, oriented on revealing the deep-psychological foundations of his personal problems, is proved.

Key words: psychological defence, professional teacher formation, psychological cognition, psychocorrec-
tion, personal problems. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ  
ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВ 7-Х, 8-Х, 9-Х КЛАСІВ 
НА ДОПРОФІЛЬНОМУ РІВНІ НАВЧАННЯ
У статті наведено теоретичні та практичні аспекти розв’язання актуального психолого-пе-

дагогічного завдання – професійного самовизначення учнів 7-х, 8-х, 9-х класів, на прикладі аналізу 
результатів експериментального дослідження структури та динаміки психологічних особливостей 
мотивації професійного самовизначення за допомогою факторного аналізу, проведеного за методом 
головних компонент із подальшим Varimax-обертанням.

Ключові слова: структура мотивації, динаміка мотивації, факторний аналіз, допрофільний рівень 
навчання.

Постановка проблеми. Науковий, теоретичний 
та практичний інтересвикликає проблема актуалі-
зації професійного самовизначення учнів загаль-
ноосвітніх шкіл, ініційована сучасною реформою 
освіти Нової української школи, а саме: обов’яз-
ковий перехід від допрофільного до профільного 
рівня навчання в школі, з необхідністю вибору 
подальшого профілю навчання в школі або вибору 
професійного навчального закладу, який передба-
чає формування й розвиток мотиваційного компо-
нента процесу професійного самовизначення.

Сензитивність саме підліткового віку для роз-
витку мотивації професійного самовизначення 
детермінована соціальною ситуацією розвитку 
особистості учня, входженням у світ дорослих, 
інтенсивним розвитком інтелектуальних здібнос-
тей, становленням нового рівня самосвідомо-
сті, розвитком особистісної ідентичності, зміною 
«Я-концепції», поглибленням особистісної рефлек-
сії, самоствердженням своєї індивідуальності, 
осмисленням домагань на соціальне визнання, 
виникненням ієрархії мотивів, становленням стій-
кості панівних мотивів [8, с. 400; 9, с. 198].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Підлітковий вік – неоднорідний період, що визна-
чається наявністю різних фаз, у межах яких відбу-
вається низка суттєвих змін [3, с. 501]. Це один із 
кризових вікових періодів, що пов’язаний із бурх-
ливим розвитком усіх провідних компонентів осо-
бистості і фізіологічними змінами, зумовленими 
статевим дозріванням [2, с. 300]. Отже, цими 
аспектами може бути зумовлена психологічна 
характеристика учнів 8-х класів, які перебувають 
на перших ланках розгортання особистісного роз-
витку (у межах підліткового віку) і тільки почина-
ють шлях до справжньої дорослості, пізнання 
себе й інших тощо. 

Динамічні зміни компонентів мотиваційної 
структури особистості підлітка залежать як від 
його індивідуальних, вікових особливостей як 
суб’єкта навчання, так в від змін у змісті й органі-
зації процесу навчання і життєдіяльності [1, с. 98; 
4, с. 202]. Під час проведення аналізу мотиваційної 
структури процесу навчання й виховання учнів в 
умовах загальноосвітньої школи потрібно розгля-
дати змістові й динамічні характеристики мотивів 
в єдності. Змістові пов’язані з характером навчаль-
ної діяльності (усвідомлення, самостійність, 
узагальнення, дієвість, поширення на декілька 
навчальних предметів, спрямованість на різні боки 
навчальної діяльності, цікавість до змісту навчаль-
них матеріалів, їхньої тематики, проблематики). 
Динаміка мотивів має віковий характер і пов’я-
зана з етапом навчання. Якщо професійні, пізна-
вальні, змістові, внутрішні мотиви не сформовані, 
навчальна діяльність визначається мотивами, не 
пов’язаними безпосередньо з її змістом [5, с. 5–14; 
6, с. 15]. Мотиви впливають на процеси осмис-
лення, усвідомлення, запам’ятовування, визнача-
ють поведінку суб’єкта навчання, вибірковість про-
цесів сприйняття, уваги, пам’яті, мислення, уяви, 
забезпечують вибір цілей і засобів їх досягнення.

Мета статті – навести теоретичні та практичні 
аспекти розв’язання актуального психолого-пе-
дагогічного завдання – професійного самовизна-
чення учнів 7-х, 8-х, 9-х класів. на прикладі ана-
лізу результатів експериментального дослідження 
структури та динаміки психологічних особли-
востей мотивації професійного самовизначення 
за допомогою факторного аналізу, проведеного 
за методом головних компонент із подальшим 
Varimax-обертанням.

Виклад основного матеріалу. Для унаоч-
нення отриманих результатів та осмислення 
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психологічних особливостей структури мотивації 
професійного самовизначення в учнів 7-х, 8-х, 
9-х класів нами використано факторний аналіз. 
Факторний аналіз проведений за методом голов-
них компонент із подальшим Varimax-обертанням 
[12, с. 117; 13, с. 243; 14, с. 190; 15, с. 76]. Під 
час виконання факторного аналізу зупинилися 
на дев’ятифакторному вирішенні. Виділені чин-
ники мають власні значення більше 1 і пояснюють 
68,95% дисперсії (див. табл. 1).

Отже, нами визначено провідні чинники та 
менш значущі. Три провідні чинники (пояснюють 
32,49% дисперсії) охоплюють параметри, що опи-
сують особливості розвитку в навчанні за умов 
прояву емоційного складника, психофізіологічні 
та соціальні передумови виникнення шкільної 
тривожності, а також зазначають взаємозв’язок 
інтелектуально-мотиваційних показників («загаль-
ний інтелект» за методикою Дж. Равена та «мотив 
прагнення до успіху» за методикою А. Мехрабіана, 
модифікація М. Магомед-Емінова).

Найбільш значущими серед школярів 7-х класів 
є прояви емоційного мотиву, мотиву саморозвитку 
та пізнавального мотиву в навчанні. З найбіль-
шою вагою до складу першого чинника увійшов 
саме показник емоційного мотиву. Тому можемо 
припустити, що саме емоційна зовнішня скла-
дова частина навчання постає провідною в учнів  
7-х класів. Вона взаємопов’язана із прагненням 
підлітка пізнати себе та світ довкола, розвива-
тись у навчанні. Водночас не менше значення має 
загальна тривожність у школі, з якою найбільше 
пов’язана низька фізіологічна опірність стресу.

До складу другого чинника також увійшли пере-
живання соціального стресу, фрустрація потреби 
в досягненні успіху, побоювання невідповідності 
очікуванням оточення.

Як зазначалося раніше, загальний емоційний 
стан учня 7-го класу в школі взаємопов’язаний, 
з одного боку, із соціальними чинниками (пережи-
вання щодо контактів у класі, очікування негатив-
них оцінок від інших), а з іншого – з особливос-
тями психофізіологічної організації, що знижують 
пристосовність дитини до ситуацій стрессоген-
ного характеру та підвищують вірогідність неадек-
ватного, деструктивного реагування на тривожний 
чинник середовища.

Не менш значущим є і виявлений зв’язок інте-
лектуально-мотиваційних параметрів у структурі 
мотивації професійного самовизначення. Так, 
до складу третього чинника з найбільшою вагою 
увійшли мотив прагнення до успіху (за мето-
дикою «Опитувальник мотивації досягнення» 
А. Мехрабіана, модифікація М. Магомед-Емінова) 
та показник загального інтелекту (за методикою 
«Прогресивні матриці» Дж. Равена).

Наступні три фактори (пояснюють 21,06% дис-
персії) віддзеркалюють взаємопов’язаність осо-
бливостей вибору професії і специфіки прагнень 
до навчальних досягнень, зумовлених іншими 
людьми (батьки, вчителі); взаємопов’язаність, 
проте не вираженість страхів щодо ситуації пере-
вірки знань та проблем і страхів у стосунках із вчи-
телями (відповідно до знака факторного наванта-
ження); а також прояв страху самовираження.

 Так, до складу четвертого фактора з най-
більшою вагою увійшли показник «оптимізм/
реалізм професійного вибору» (за методикою 
І. Кондакова), «мотив досягнення» та «зовнішній 
мотив» (за методикою М. Алексєєвої, М. Дригус). 
Зв’язки між зовнішнім мотивом і мотивом досяг-
нення та між показником оптимізму професійного 
вибору і зовнішнім мотивом навчальної діяльно-
сті вже визначені нами під час аналізу кореляцій, 

Таблиця 1
Факторна структура мотивації професійного самовизначення учнів 7-х класів

Фактор 1 Емоційний мотив (0,79) Пізнавальний мотив (0,58) Мотив самороз-
витку (0,60) 2,59 11,77%

Фактор 2 Загальна тривожність  
у школі (0,76)

– переживання соціального 
стресу (0,50);

– фрустрація потреби в досяг-
ненні успіху (0,50).

Боязнь  
невідповідності 

очікуванням ото-
чення (0,65)

Низька 
фізіологічна 

опірність 
стресу (0,73)

2,45 11,15%

Фактор 3 Загальний інтелект (0,71) Мотив прагнення до успіху (0,82) 2,10 9,57%

Фактор 4 Оптимізм щодо професій-
ного вибору (0,80) Мотив досягнення (0,57) Зовнішній мотив 

(0,60) 1,79 8,15%

Фактор 5 Побоювання ситуації пере-
вірки знань (– 0,78)

Проблеми і страхи в стосунках з 
учителями (– 0,74) 1,56 7,12%

Фактор 6 Боязнь самовираження 
(0,86) 1,27 5,79%

Фактор 7 Висока самооцінка (0,89) Самостійність у професійному 
виборі (– 0,50) 1,18 5,37%

Фактор 8 Рішучість у професійному 
виборі (– 0,52)

Імпульсивність професійного 
вибору (– 0,81) 1,16 5,29%

Фактор 9 Комунікативний мотив 
(0,76) Мотив позиції школяра (0,68) 1,03 4,69%

Примітка: у двох останніх стовпчиках – власне значення фактора та відсоток сумарної дисперсії відповідно.
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проте одночасний вхід до чинника цих трьох показ-
ників може свідчити про особливості сприйняття 
впливів дорослих. Отже, з одного боку, рівень 
учнівського прагнення до здобуття успіху взаємо-
пов’язаний із прагненням або уникнення покарання 
(учительського, батьківського), або отримання 
похвали, а з іншого – із цим останнім прагнен-
ням взаємопов’язане ідеалізоване уявлення 
про вирішення проблем професійного вибору.

Поруч із цим, відповідно до параметрів, що 
увійшли до складу п’ятого та шостого факторів із 
найбільшою вагою та знаків факторного наван-
таження, можемо визначити, що, з одного боку, 
в учнів 7-х класів наявний страх самовираження, а 
з іншого – взаємопов’язаний низький рівень пере-
живань щодо оцінки вчителя та стосунків із ним. 

Останню ланку займають три фактори (пояс-
нюють 15,35% дисперсії), відповідно сьомий, 
восьмий та дев’ятий, які описують такі компо-
ненти структури мотивації професійного само-
визначення, як: взаємозв’язок між незалежністю 
та високою самостійністю в професійному виборі 
і високою самооцінкою; необережним ставленням 
до питань професійного самовизначення і рішу-
чістю, упевненістю в професійному виборі; про-
явом комунікативного мотиву в навчанні і мотивом 
позиції школяра.

Факторний аналіз дав змогу визначити взаємо-
пов’язаність самостійного вибору професії учнем 
7-го класу з високою самооцінкою. Водночас визна-
чальним є і прояв імпульсивності, необережності 
у виборі професії, що взаємопов’язаний із рішучі-
стю під час здійснення такого вибору. Усвідомлення 
позиції «Я-учень» взаємопов’язане із прагненням 
мати певну позицію в стосунках з оточенням.

Отже, здійснений аналіз отриманих даних дає 
змогу визначити, що в учнів 7-х класів структура 
мотивації професійного самовизначення, з одного 
боку, менш чітка, ніж в учнів 8-х та 9-х класів, 
з іншого боку, провідним у ній постає визначення 
особливостей пізнання себе та світу довкола за 
умов прояву емоційного складника в навчанні, 
проявів психофізіологічних та соціальних пере-
думов появи шкільної тривожності, взаємозв’язку 
інтелектуально-мотиваційних параметрів процесу 
професійного самовизначення.

По-друге, наявний прояв взаємопов’язаності 
особливостей вибору професії і специфіки праг-
нень до навчальних досягнень, зумовлених іншими 
людьми (батьки, вчителі); взаємопов’язаність, 
проте не вираженість страхів щодо ситуації пере-
вірки знань та проблем і страхів у стосунках з учи-
телями (відповідно до знака факторного наван-
таження); а також прояв страху самовираження.

 По-третє, наймеш вираженими в структурі 
мотивації професійного самовизначення постають 
аспекти власне професійного самовизначення 
(визначений зв’язок між високою самостійністю 

в професійному виборі і високою самооцінкою; 
необережним ставленням до питань професійного 
самовизначення і рішучістю професійного вибору) 
та особливості прояву комунікативної шкільної 
мотивації (зв’язок комунікативного мотиву в нав-
чанні і мотиву позиції школяра).

Визначені особливості можуть вказувати 
на те, що такий етап розвитку може відображати 
латентне професійне самовизначення.

Для унаочнення отриманих результатів та ос- 
мислення психологічних особливостей структури 
мотивації професійного самовизначення в учнів 
8-х класів виділені чинники мають власні зна-
чення більше 1 і пояснюють 71,67% дисперсії (див. 
табл. 2). Отже, нами визначено провідні фактори 
та менш значущі. Три провідні фактори (поясню-
ють 34,16% дисперсії) охоплюють параметри, що 
описують особливості саморозвитку в навчанні, 
соціальний чинник мотивації та психофізіологічні 
передумови появи загальної шкільної тривожності.

Найбільш значущими серед школярів 
8-ого класу є прояви мотиву саморозвитку, мотиву 
досягнення, пізнавального мотиву та мотиву пози-
ції школяра. Під час кореляційного аналізу озна-
чені мотиви вже визначались як стрижневі. Дані 
факторного аналізу дають змогу визначити, що 
з найбільшою вагою до складу першого фактора 
увійшов саме показник мотиву саморозвитку.

Саме тому можемо припустити, що, на відміну 
від учнів 7-х класів, для яких емоційний зовнішній 
складника навчання постає провідним і пов’яза-
ним із мотивом саморозвитку, в учнів 8-х класів 
на перший план виходить прагнення до пізнання 
себе і розвитку власних здібностей як взаємо-
пов’язане із прагненням підлітка до досягнень, 
пізнання світу й усвідомлення позиції «Я-школяр». 
Наголосимо на тому, що мотив досягнення, який 
увійшов в учнів 8-х класів до складу цього фак-
тора, в учнів 7-х класів відображається лише 
в складі четвертого фактора.

Отже, прояв мотиву досягнень у 8-х класах є 
більш значущим. Не менш значущими постають 
соціальні чинники мотивації. Як видно з таблиці 2, 
позитивний полюс другого фактора представле-
ний показниками «зовнішній мотив (заохочення, 
покарання)» та «залежність у професійному 
виборі». Водночас негативний – показниками 
«переживання соціального стресу» та «проблеми 
і страхи в стосунках з учителями». 

У процесі кореляційного аналізу нами визна-
чалися зв’язки зовнішнього мотиву з переживан-
ням соціального стресу, переживання соціального 
стресу із проблемами і страхами в стосунках з учи-
телями. Всі означені параметри відображають 
саме соціальні аспекти мотивації професійного 
самовизначення в учнів 8-х класів. Підкреслимо, 
що з найбільшою вагою до складу другого фак-
тора увійшов саме показник переживання соці-
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ального стресу (він наявний і в складі другого 
фактора в учнів 7-х класів, проте не є провідним). 
Знак факторного навантаження вказує на невира-
женість цього параметра. 

З іншого боку, значущими постають зовнішній 
мотив навчальної діяльності та залежність профе-
сійного вибору, що вказує на переважання зовніш-
ньої мотивації [10, с. 130].

Водночас не менше значення має загальна 
тривожність у школі, з якою найбільше пов’язана 
низька фізіологічна опірність стресу. До складу 
третього фактора з найбільшою вагою увійшли 
саме ці показники. Як зазначалося раніше, загаль-
ний емоційний стан учня 8-го класу в школі взає-
мопов’язаний з особливостями психофізіологічної 
організації, що знижують пристосовність дитини 
до ситуацій стрессогенного характеру та підви-
щують вірогідність неадекватного, деструктивного 
реагування на тривожний чинник середовища.

Цікаво, що подібні складники розташовані 
в складі другого фактора в учнів 7-х класів, тож 
постають більш значущими. 

Наступні три фактори (пояснюють 21,93% дис-
персії) відбивають особливості прояву нерішучо-
сті в професійному виборі, страхи під час оціню-
вання й особливості прояву емоційного мотиву 
в навчанні.

Так, як видно з таблиці 2, позитивний полюс 
четвертого фактора представлений показником 
«нерішучість у професійному виборі» методики 
І. Кондакова. Тоді як негативний – показниками 
оптимізму та рівня самооцінки. Як визначено нами 
раніше, нерішучість у професійному виборі взає-
мопов’язана з низьким рівнем оптимізму профе-
сійного вибору та заниженою самооцінкою.

Порівнюючи зміст цього фактора в учнів 7-х та 
8-х класів, можемо визначити, що в учнів 8-х кла-

сів більшого прояву знаходить структура, що відо-
бражає взаємозв’язки професійних настановлень, 
а в 7-му класі – зв’язки між окремим параметром 
професійного вибору й особливостями зовнішньої 
навчальної мотивації.

До складу п’ятого фактора увійшли показники 
методики Б. Філіпса. Позитивний полюс означе-
ного фактора представлений показником «боязнь 
невідповідності очікуванням оточення», що 
позначає орієнтацію на значущість інших в оцінці 
власних результатів, вчинків і думок. Негативний 
полюс цього чинника представлений показни-
ком «побоювання ситуації перевірки знань», що 
відображає негативне ставлення і переживання 
тривоги в ситуаціях перевірки знань, досягнень, 
можливостей, особливо якщо виступати потрібно 
публічно. Це вказує на вираження страху невідпо-
відності очікуванням оточення за невираженості 
боязні ситуації перевірки знань (особливо публіч-
ної) в учнів 8-х класів. Означене визначене і серед 
учнів 7-х класів. Натомість серед учнів 7-х класів 
боязнь невідповідності очікуванням оточення вхо-
дить до складу другого фактора з позитивним 
знаком факторного навантаження, що свідчить 
про те, що для цих учнів він постає актуальним, 
на відміну від учнів 8-х класів.

Найбільшу вагу в межах шостого фактора 
можна відзначити серед показників методики 
Б. Філіпса «фрустрація потреби в досягненні 
успіху» й «емоційний мотив навчання» методики 
М. Алексєєвої, М. Дригус, який відбиває оцінку на 
змістовності навчального процесу, а емоційного 
його складника. Тоді як перший показник відо-
бражає несприятливе психічне тло, яке не дозво-
ляє учню розвивати свої потреби в успіху. Як вже 
визначалося раніше, емоційний мотив навчання 
постає провідним у межах першого фактора серед 

Таблиця 2
Факторна структура мотивації професійного самовизначення учнів 8-х класів

Фактор 1 Мотив саморозвитку 
(0,88)

Пізнавальний мотив 
(0,61)

Мотив позиції 
школяра (0,53) Мотив досягнення (0,65) 2,89 13,16%

Фактор 2 Зовнішній мотив (0,61) Залежність у професій-
ному виборі (0,60)

Переживання 
соціального 

стресу (– 0,68)

Проблеми і страхи  
в стосунках з учителями 

(– 0,57)
2,57 11,69%

Фактор 3 Загальна тривожність  
у школі (0,82)

Низька фізіологічна опір-
ність стресу (0,79) 2,04 9,31%

Фактор 4 Нерішучість у професій-
ному виборі (0,81)

Реалізм професійного 
вибору (– 0,60)

Занижена само- 
оцінка (– 0,69) 1,77 8,07%

Фактор 5 Побоювання ситуації 
перевірки знань (– 0,72)

Страх невідповідності 
очікуванням оточення 

(0,84)
1,69 7,71%

Фактор 6 Емоційний мотив (0,75) Фрустрація потреби в 
досягненні успіху (0,64) 1,35 6,15%

Фактор 7 Загальний інтелект (0,90) Мотив прагнення  
до успіху (0,58) 1,22 5,54%

Фактор 8 Раціоналізм професійного 
вибору (0,86) 1,14 5,17%

Фактор 9 Комунікативний мотив 
(0,76)

Боязнь самовираження 
(0,53) 1,07 4,87%

Примітка: у двох останніх стовпчиках власне значення фактора та відсоток сумарної дисперсії відповідно.
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учнів 7-х класів, тобто для них він є вкрай значу-
щим, порівняно з учнями 8-х класів.

Останню ланку займають три фактори (пояс-
нюють 15,58% дисперсії), відповідно сьомий, вось-
мий та дев’ятий, які описують інтелектуально-мо-
тиваційні аспекти професійного самовизначення, 
його раціоналізм та прагнення до зайняття певної 
позиції в стосунках з оточенням під час навчання.

Сьомий фактор представлений двома показ-
никами: «загальний інтелект» (за методикою  
Дж. Равена) та «мотив прагнення до успіху» (за ме- 
тодикою А. Мехрабіана, модифікація М. Магомед-
Емінова). Означений зв’язок визначений і під час 
кореляційного аналізу. Також наголосимо на тому, 
що ці показники утворюють третій фактор серед 
даних учнів 7-х класів, тобто цей зв’язок постає 
більш значущим, аніж серед учнів 8-х класів.

До складу восьмого фактора з найбільшою 
вагою увійшов показник методики І. Конда- 
кова – «раціоналізм/імпульсивність професійного 
вибору». Зазначимо, що високі бали за цим показ-
ником свідчать про ґрунтовність, розсудливість, 
раціоналізм, готовність діяти за планом, утримува-
тися від імпульсивних рішень, що властиво учням 
8-х класів. В учнів 7-х класів до складу цього фак-
тора, навпаки, увійшов параметр імпульсивності 
професійного вибору.

До складу дев’ятого фактора з найбільшою 
вагою увійшов показник методики М. Алексєєвої, 
М. Дригус – «комунікативний мотив навчання», 
методики Б. Філіпса – «страх самовираження». 
Це відображає особливості прагнення до шкіль-
ної комунікації в учнів 8-х класів. Натомість в учнів  
7-х класів цей мотив пов’язаний із мотивом позиції 
школяра (див. табл. 3.7).

Отже, здійснений аналіз отриманих даних дає 
змогу визначити, що, по-перше, в учнів 8-х кла-
сів структура мотивації професійного самовизна-
чення є більш чіткою, аніж в учнів 7-х класів. 

По-друге, провідними в ній постають особли-
вості саморозвитку в навчанні, соціальний чинник 
мотивації та психофізіологічні передумови виник-
нення загальної шкільної тривожності. Тож, пере-
дусім, значущим є взаємозв’язок прагнення до 
успіхів у навчанні із внутрішнім мотивом навчаль-
ної діяльності, що зумовлює навчання заради 
прагнення до власного розвитку. З іншого боку, 
значущими постають зовнішній мотив навчаль-
ної діяльності та залежність професійного само-
визначення, що вказує на переважання зов-
нішньої мотивації. Поряд Водночас не меншого 
значення набуває загальна тривожність у школі,  
з якою найбільше пов’язана низька фізіологічна 
опірність стресу.

По-третє, наявна взаємопов’язаність нерішу-
чості в професійному виборі з низьким рівнем 
оптимізму професійного вибору та заниженою 
самооцінкою; вираженість страху невідповідності 

очікуванням оточення, який віддзеркалює орієнта-
цію на значущість інших в оцінці власних резуль-
татів, вчинків і думок, за невираженості страху 
щодо ситуації перевірки знань; взаємопов’яза-
ність прагнення до емоційно комфортної атмос-
фери, яку створює учитель на уроці, та наявним 
несприятливим психічним тлом, яке не дозволяє 
дитині розвивати свої потреби в успіху (фрустра-
ція потреби в досягненні успіху).

По-четверте, наймеш вираженими в структурі 
мотивації професійного самовизначення поста-
ють інтелектуально-мотиваційні аспекти, раціо-
налізм професійного самовизначення та взає-
мопов’язаність комунікативного мотиву з боязню 
самовираження. 

Визначені особливості можуть вказувати на те, 
що такий етап розвитку може відображати почат-
ковий етап професійного самовизначення.

Для унаочнення отриманих результатів та 
осмислення психологічних особливостей мотива-
ції професійного самовизначення в учнів 9-х кла-
сів виділені чинники мають власні значення 
більше 1 і пояснюють 69%, 72% дисперсії (див. 
табл. 3). Отже, нами визначено провідні фактори 
та менш значущі. Три провідні фактори (поясню-
ють 36,55% дисперсії) містять параметри, що опи-
сують особливості навчальної мотивації, вибору 
професії та досягнення успіху. 

Одразу наголосимо на тому, що такі склад-
ники провідних факторів можуть характеризувати 
вихід мотивації професійного самовизначення на 
новий рівень. Підкреслимо, що в учнів 7-го класу 
провідні фактори описують особливості розвитку 
в навчанні за умов прояву емоційного складника, 
психофізіологічні та соціальні передумови появи 
шкільної тривожності, взаємозв’язок інтелектуаль-
но-мотиваційних показників, а в учнів 8-го класу – 
особливості саморозвитку в навчанні, соціальний 
чинник мотивації та психофізіологічні передумови 
виникнення шкільної тривожності.

Натомість в учнів 9-го класу простежується 
тенденція до укріплення системи навчальної 
мотивації, поруч з якою укріплюються зв’язки між 
елементами професійного вибору, а також визна-
чальними постають аспекти досягнення успіху. 
Отже, наявний розвиток структури мотивації про-
фесійного самовизначення.

Зупинимося більш детально на складниках 
кожного з факторів. Найбільш значущими серед 
школярів 9-го класу постають прояви зовнішнього 
та комунікативного мотивів, які під час кореляцій-
ного аналізу визначались як стрижневі, та емоцій-
ного мотиву, мотиву досягнень та позиції школяра, 
які під час кореляційного аналізу визначались 
як значущі.

Дані факторного аналізу дають змогу визна-
чити, що з найбільшою вагою до складу першого 
фактора увійшли саме показники зовнішнього 



ISSN 2663-6026 (Print), 2663-6034 (Online). Теорія і практика сучасної психології

146

та комунікативного мотивів. Саме тому можемо 
припустити, що, на відміну від учнів 7-х класів, 
для яких емоційна зовнішня складова частина 
навчання постає провідною, учнів 8-х класів, 
для яких провідним постає мотив саморозвитку, 
в учнів 9-х класів на перше місце виходить зна-
чення шкільної комунікації та прояв зовнішньої 
регуляції навчальної діяльності, що вже зазна-
чено нами раніше.

Склад другого фактора містить показники, 
пов’язані з різними аспектами професійного 
вибору. Наголосимо на тому, що вони відсутні 
в провідних чинниках за даними учнів 7-х та 
8-х класів (в останніх до складу другого фактора 
увійшов лише показник «залежність у професій-
ному виборі»). Водночас, відповідно до знака 
факторного навантаження, можемо зазначити, що 
учням 9-х класів властиві нерішучість та залеж-
ність професійного вибору з наявним раціоналіз-
мом його здійснення.

Дані факторного аналізу дають змогу визна-
чити, що з найбільшою вагою до складу другого 
фактора увійшов саме показник нерішучості в про-
фесійному виборі. Під час кореляційного аналізу 
визначені взаємозв’язки цього показника зі ступе-
нем раціоналізму та залежності цього вибору, що і 
відображено в змісті даного фактора.

Цікавим здається і склад третього фактора. 
Він, на наш погляд, відображає аспекти тенден-
ції до досягнення успіху учнями 9-го класу, які 
не відображені в змісті факторів в учнів 7-х та  
8-х класів, а саме: високий рівень фрустрації 
потреби в досягненні успіху за наявного про-
яву високого рівня мотиву уникнення невдачі. 
Як зазначалося під час кореляційного аналізу, 

показник фрустрації потреби в досягнення успіху 
в учнів 9-х класів негативно корелює з показником 
рівня розвитку мотиву прагнення до успіху/мотиву 
уникнення невдачі.

Наступні три фактори (пояснюють 22,39% дис-
персії) відбивають соціальні чинники шкільної 
тривожності та низькі показники рівня інтелек-
туального розвитку загального (невербального) 
інтелекту (за методикою «Прогресивні матриці» 
Дж. Равена).

Так, як видно з таблиці 3, негативний полюс 
шостого фактора представлений єдиним показ-
ником загального інтелекту (за методикою 
«Прогресивні матриці» Дж. Равена). Підкреслимо, 
що в учнів 7-х та 8-х класів зазначений зв’язок інте-
лектуально-мотиваційних параметрів – мотиву 
прагнення до успіху (за методикою «Опитувальник 
мотивації досягнення» А. Мехрабіана, модифіка-
ція М. Магомед-Емінова) та показника загального 
інтелекту (за методикою «Прогресивні матриці» 
Дж. Равена). Під час кореляційного аналізу нами 
зазначалося, що в учнів 9-х класів визначена 
наявність статистично значущого негативного вза-
ємозв’язку між показником рівня розвитку загаль-
ного (невербального) інтелекту (за методикою 
«Прогресивні матриці» Дж. Равена) та емоційним 
мотивом (за методикою М. Алексєєвої, М. Дригус). 
Чим меншим є рівень розвитку загального інте-
лекту, тим більшим є прояв прагнення до емо-
ційно комфортної атмосфери на уроці [7, с. 399; 
11, с. 518]. Можливо, відбувається певна компен-
сація наявного інтелектуального рівня емоційними 
характеристиками, що зумовлюють навчання.

Зупинимося на характеристиці показників, 
що склали четвертий та п’ятий фактори.

Таблиця 3
Факторна структура мотивації професійного самовизначення учнів 9-х класів

Фактор 1 Комунікативний мотив (0,82) Зовнішній 
мотив (0,80)

Емоційний мотив 
(0,58)

– мотив досягнення (0,56);
– мотив позиції школяра (0,51). 3,30 15,01%

Фактор 2 Нерішучість у професійному 
виборі (0,82)

Залежність у 
професійному 
виборі (0,71)

Раціоналізм про-
фесійного вибору 

(0,58)
2,57 11,72%

Фактор 3 Фрустрація потреби в досяг-
нення успіху (0,77)

Мотив уник-
нення невдачі 

(– 0,74)
2,16 9,82%

Фактор 4 Боязнь самовираження 
(– 0,80)

Переживання 
соціального 

стресу (– 0,68)

Загальна тривож-
ність у школі (0,57)

Проблеми і страхи в стосунках 
з учителями (0,50) 1,89 8,61%

Фактор 5 Боязнь невідповідності очі-
куванням оточення (– 0,74)

Страх ситуації 
перевірки 

знань (0,54)

Низька фізіологічна 
опірність стресу 

(– 0,51)
1,64 7,45%

Фактор 6 Загальний інтелект (– 0,89) 1,39 6,33%

Фактор 7 Пізнавальний мотив (0,78) Мотив само-
розвитку (0,77) 1,19 5,44%

Фактор 8 Висока самооцінка (0,83)
Оптимізм щодо 
професійного 
вибору (0,50)

1,17 5,34%

Примітка: у двох останніх стовпчиках – власне значення фактора та відсоток сумарної дисперсії відповідно.
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До складу четвертого фактора увійшли показ-
ники методики Б. Філіпса. Позитивний полюс 
означеного фактора представлений показниками 
«загальна тривожність у школі» і «проблеми і 
страхи в стосунках з учителями», а негатив-
ний – «боязнь самовираження» і «переживання 
соціального стресу».

Найбільшу вагу в межах п’ятого фактора має 
показник методики Б. Філіпса – «боязнь самови-
раження». Знак факторного навантаження вказує 
на невираженість цього параметра.

Водночас, як зазначалося під час кореляцій-
ного аналізу, загальна тривожність у школі взає-
мопов’язана з відсутністю прояву страху самови-
раження. За умов прояву останнього меншим стає 
вираження переживання соціального стресу.

Цікаво, що в учнів 7-х класів виявлено звороті 
характеристики. Ураховуючи знак факторного 
навантаження, зазначимо, що цим учням не влас-
тиві переживання проблем і страхів у стосунках з 
учителями, високий рівень боязні самовираження, 
а загальна тривожність здебільшого зумовлена 
психофізіологічним, а не соціальними парамет- 
рами. Означене спостерігається і в учнів 8-х класів.

Ця відмінність учнів 9-х класів відображається 
і під час аналізу складників п’ятого фактора. 
До його складу також увійшли показники методики 
Б. Філіпса. Негативний полюс цього фактора пред-
ставлений показниками «боязнь невідповідно-
сті очікуванням оточення» і «низька фізіологічна 
опірність стресу», а позитивний – «побоювання 
ситуації перевірки знань».

Найбільш вагомим у межах п’ятого фактора є 
показник методики Б. Філіпса – «боязнь невідпо-
відності очікуванням оточення». Знак факторного 
навантаження вказує на невираженість цього 
параметра.

Водночас знак факторного навантаження 
показника «побоювання ситуації перевірки знань» 
вказує на його представленість серед учнів 
9-х класів. Наголосимо на тому, що в учнів 7-х та 
8-х класів, згідно з даними щодо факторної струк-
тури мотивації професійного самовизначення, 
означене не проявляється: їм властиві боязнь 
невідповідності очікуванням оточення, низька 
фізіологічна опірність стресу, яку зазначено вище, 
з іншого боку – страх щодо ситуації перевірки 
знань не є вираженим.

Отже, структура шкільних переживань в учнів 
9-х класів різниться від аналогічної в учнів 7-х та 
8-х класів, що ще раз підкреслює особливості фак-
торної структури мотивації професійного самови-
значення учнів 9-х класів.

Останню ланку займають два фактори (пояс-
нюють 10,78% дисперсії), відповідно сьомий та 
восьмий, які описують прагнення до розвитку 
здібностей, особливості самооцінки та її зв’язку 
з аспектами професійного вибору.

Сьомий фактор представлений двома показ-
никами: «пізнавальний мотив» і «мотив самороз-
витку» (за методикою М. Алексєєвої, М. Дригус). 
Означений зв’язок визначений і під час кореля-
ційного аналізу. Також наголосимо на тому, що ці 
мотиви, згідно з кількістю взаємозв’язків із ними 
в кореляційній матриці даних, визначені як такі, 
що мають їх найменшу кількість, отже, попе-
редньо можемо припустити, що вони не постають 
значущими. Можливо, саме цим пояснюється те, 
що вони склали передостанній фактор визначе-
ної факторної структури мотивації професійного 
самовизначення.

Водночас у факторній структурі мотивації про-
фесійного самовизначення в учнів 7-х та 8-х класів 
означені мотиви постають провідними, оскільки 
входять до складу першого фактора. 

І, нарешті, до складу восьмого фактора з най-
більшою вагою увійшли показники методики 
І. Кондакова – «оптимізм/реалізм професійного 
вибору» і «висока самооцінка/занижена самоо-
цінка». Означений зв’язок визначений і під час 
кореляційного аналізу. 

Зазначимо, що, враховуючи знак факторного 
навантаження, можна визначити високу самоо-
цінку й оптимізм щодо професійного вибору, вод-
ночас саме показник самооцінки має найбільшу 
вагу в межах цього фактора. 

Таке поєднання є особливістю факторної 
структури мотивації професійного самовизна-
чення в учнів 9-х класів, оскільки в учнів 7-х кла-
сів показник оптимізму увійшов до складу чет-
вертого фактора (разом із показниками «мотив 
досягнення» та «зовнішній мотив» за методикою 
М. Алексєєвої, М. Дригус), висока самооцінка – 
до складу сьомого фактора (разом із показником 
високої самостійності в професійному виборі), 
а в учнів 8-х класів – позитивний полюс четвертого 
фактора представлений показником «нерішучість 
у професійному виборі» методики І. Кондакова, 
а негативний – показниками реалізму та рівня 
самооцінки. Отже, в учнів 8-х класів відзначається 
низький рівень самооцінки, взаємопов’язаний 
із реалізмом щодо професійного вибору.

Висновки. Отже, здійснений аналіз отриманих 
даних дає змогу визначити таке:

– по-перше, в учнів 9-х класів структура моти-
вації професійного самовизначення розвивається 
й укріплюється;

– по-друге, складники провідних факторів 
у структурі мотивації професійного самовизна-
чення в учнів 9-х класів можуть характеризувати 
вихід мотивації професійного самовизначення на 
новий рівень. На відміну від учнів 7-х та 8-х кла-
сів, в учнів 9-х класів простежується тенденція до 
укріплення системи навчальної мотивації, поруч 
з якою укріплюються зв’язки між елементами про-
фесійного вибору, а також визначальними поста-
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ють аспекти досягнення успіху. Водночас в учнів 
9-х класів на перше місце виходить значення 
шкільної комунікації та прояв зовнішньої регуля-
ції навчальної діяльності. Проявляються нерішу-
чість та залежність професійного вибору з вира-
женим раціоналізмом його здійснення. Наявний 
високий рівень фрустрації потреби в досягненні 
успіху за прояву високого рівня мотиву уник-
нення невдачі;

– по-третє, проявляються соціальні чинники 
загальної шкільної тривожності (проблеми і страхи 
в стосунках з учителями, побоювання ситуації 
перевірки знань) та низькі показники рівня роз-
витку загального (невербального) інтелекту;

– по-четверте, наймеш вираженими в структурі 
мотивації професійного самовизначення поста-
ють прагнення до розвитку власних здібностей 
у навчальній діяльності (вираження взаємозв’язку 
пізнавального мотиву і мотиву саморозвитку), 
особливості самооцінки та її зв’язку з аспектами 
професійного вибору (висока самооцінка й опти-
мізм щодо професійного вибору). 

Пропозиції. Отримані емпіричні результати 
мають бути враховані під час розроблення сис-
теми розвивально-корекційних заходів.
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пределения учащихся 7-х, 8-х, 9-х классов на допрофильном уровне обучения

В статье представлены теоретические и практические аспекты решения актуальной психоло-
го-педагогической задачи – профессионального самоопределения учащихся 7-х, 8-х, 9-х классов, на 
примере анализа результатов экспериментального исследования структуры и динамики психоло-
гических особенностей мотивации профессионального самоопределения с помощью факторного 
анализа, проведенного методом главных компонент с последующим Varimax-вращением.

Ключевые слова: структура мотивации, динамика мотивации, факторный анализ, допрофиль-
ный уровень обучения.

Spytsia-Orishchenko N. A. Psychological features of motivation of professional self-determination 
of pupils at pre-profile level of education

The theoretical and practical aspects of the solution of the actual psychological and pedagogical problem 
of professional self-determination of pupils at the pre-profile level of education are presented in the article.  
The research is done by the factor analysis, conducted by the method of the main components with subse-
quent Varimax rotation.

Key words: motivation structure, dynamics of motivation, factor analysis, pre-profile level of education.
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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ
У статті розглядаються особливості розвитку властивостей самоактуалізованої особистості 

студентів. Подані механізми розвитку особистісних властивостей: самопізнання, самостимулю-
вання, самопрограмування, самореалізація та самопрезентація. Наводяться тематичні блоки про-
грами розвитку самоактуалізації студентів та їх прогнозовані результати.

Ключові слова: самоактуалізація, самореалізація, студент, механізми розвитку особистісних 
властивостей. 

Постановка проблеми. Наукова проблема 
полягає в тому, що в сучасних роботах розгляда-
ються окремі аспекти особистості, яка самоактуа-
лізується, її специфічні особливості, проте постає 
необхідність дослідження та розвитку самоактуа-
лізації як інтегративного особистісного утворення, 
яке представлене певними особистісними власти-
востями і має свої особливості прояву в студент-
ському віці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У психології розуміння самоактуалізації пов’язане 
з ідеями особистісного саморозвитку й динамічної 
концепції особистості (К. Абульханова-Славська, 
Л. Анциферова, І. Бех, Л. Божович, Б. Братусь, 
І. Булах, Є. Головаха, О. Кроник, Д. Леонтьєв, 
С. Максименко, І. Маноха, В. Муляр, В. Роменць, 
Л. Сохань, В. Татенко, Т. Титаренко та ін.).

Проблема самоактуалізації в студентському 
віці досліджена в роботах О. Городілової, І. Єгори- 
чевої, Л. Кобильнік, Є. Лопатіна, Н. Петрової, 
І. Туркової, І. Саділова, Т. Соломки, Л. Цурікової, 
Є. Ященко та ін. Окремі аспекти розвитку профе-
сійних здібностей, особливостей самовизначення, 
самореалізації та самоактуалізації висвітлено 
в працях В. Міхеєва, М. Молоканова, В. Фокіна, 
Н. Щербакової, Є. Ященко та ін.

Мета статті – розробити програму розвитку 
властивостей особистості студентів, які сприяють 
ефективній реалізації їхніх потенційних можливо-
стей, особистісному зростанню.

Виклад основного матеріалу. Теоретичними 
підвалинами для розроблення програми слу-
гували такі механізми розвитку особистісних 
властивостей, як: самопізнання, самостимулю-
вання, самопрограмування, самореалізація та 
самопрезентація.

Самопізнання забезпечує усвідомлення, з’ясу-
вання своїх можливостей, своїх позитивних та 
негативних якостей, особистісних властивос-
тей, що сприяють або перешкоджають повному 
вияву себе. Самостимулювання як внутрішнє 
спонукання до саморозвитку, самостійної роботи 
над удосконаленням своєї особистості передба-

чає використання прийомів самокритики, само-
стимуляції, самонаказу, самообов’язковості, 
самопримусу. Самопрограмування охоплює фор-
мулювання мети й завдань, визначення шляхів, 
ресурсів для повного прояву своїх потенційних 
можливостей. Основними елементами самореа-
лізації вважають: прийоми організаційно-управ-
лінського характеру, інтелектуальний розвиток, 
саморегуляцію психічних станів. Самопрезентація 
може бути визначена як уявлення форм і методів 
роботи над собою, що відповідають актуальному 
розвитку властивостей особистості.

Психологічний зміст програми передбачає 
створення умов для усвідомлення особистістю 
своїх індивідуальних особливостей, більш чіткого 
та глибокого уявлення про себе та свій актуальний 
стан; розвиток здатності адекватно вибудовувати 
життєві плани, цілі, коригувати їх. Реалізація пси-
хологічного змісту програми забезпечується під 
час відкриття й пошуку себе, формування відпо-
відальності та свободи, привітності та відкритості, 
орієнтації на успіх і творчість. Тому особистість 
буде здатна стати на шлях самоактуалізації, жити 
осмислено та продуктивно.

Під час реалізації програми особливу увагу 
необхідно звернути на створення клімату довіри, 
який дозволить продемонструвати велику інтен-
сивність зворотного зв’язку. Це надасть можли-
вість учасникам реально побачити себе очима 
інших, зорієнтуватися у власному внутрішньому 
світі й досвіді прояву своїх можливостей, вирі-
шенні проблем, реалізації поставлених цілей. 
Визначальною для створення клімату довіри є 
рольова позиція тренера, яка повинна бути спря-
мована не на протиставлення себе групі, а на інте-
грацію з нею, тобто він повинен виступати як один 
з учасників групи, хоча і задавати на початкових 
етапах групові норми й моделі поведінки.

Програма складається із чотирьох тематично 
взаємопов’язаних блоків. У кожному блоці виділя-
ємо окремі завдання.

Перший блок є інформаційно-аналітичною 
основою тренінгу і передбачає осмислення про-
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цесу самоактуалізації, аналіз, оцінювання якостей 
і властивостей особистості, що сприяють повному 
прояву можливостей.

Завдання першого блоку:
1) актуалізація процесу самоактуалізації;
2) ознайомлення з обмеженнями й перешко-

дами самоактуалізації;
3) побудова кожним учасником групи власного 

шляху реалізації потенціалу;
4) створення мотивації на самозміну;
5) аналіз позитивних та негативних якостей 

особистості, оцінювання можливості їх викори-
стання для самоактуалізації;

6) складання портрету особистості, що самоак-
туалізується.

Другий блок спрямований на формування 
в учасників групи здатності приймати себе та 
інших, міжособистісно взаємодіяти.

Завдання другого блоку:
1) активізація самопізнання;
2) самоаналітична робота, яка сприяє при-

йняттю власної особистості;
3) формування позитивного ставлення 

до інших людей;
4) розвиток уміння встановлювати адекватну 

систему стосунків і спілкування з оточенням;
5) вироблення навичок попереджати й вирішу-

вати конфлікти.
Третій блок орієнтований на вироблення нави-

чок щодо планування робочого часу й цілепокла-
дання; прагнення досягати високих результатів 
і майстерності в діяльності.

Завдання третього блоку:
1) отримання теоретичних знань про особли-

вості ефективного планування робочого часу, жит-
тєвих цілей;

2) набуття практичних навичок раціональної 
організації робочого дня;

3) розвиток умінь адекватно формулювати цілі;
4) оцінювання доцільності виконуваних дій 

у досягненні бажаних результатів;
5) створення умов для формування мотивації 

досягнення успіху.
Четвертий блок присвячений розвитку умінь 

долати труднощі в різних складних ситуа-
ціях; вихованню творчої настанови, прагнення 
до досконалості, самоактуалізації.

Завдання четвертого блоку:
1) ознайомлення з терміном «проблема»;
2) переживання досвіду проблемної ситуації;
3) формування групового вирішення проблеми;
4) розвиток умінь висувати, аналізувати і пере-

структурувати ідеї;
5) подолання бар’єрів творчого процесу.
Реалізація першого блоку програми перед-

бачає ознайомлення студентів з теоретичними 
положеннями гуманістичної теорії, поглядами 
на розвиток особистості вітчизняних учених, 

що працюють над проблемою самоактуалізації  
особистості.

Звертаємо увагу на те, що «<…> самореалі-
зація особистості є, насправді, органічно прита-
манною будь-якій людині (і зовсім недоречними 
є тези, що нібито дуже невелика кількість людей 
(3% за А. Маслоу) – самореалізуються, оскільки 
це «роблять» усі)» [1, с. 168]. З метою уник-
нення занепокоєння через те, що тільки незна-
чний відсоток людей досягає вершин самоакту-
алізації, доцільно навести також погляди інших 
сучасних учених (Г. Балл, М. Бондар, М. Гасюк, 
В. Гупаловська, Л. Кобильник, Ю. Долінська), які 
підкреслюють, що кожна людина має приховані 
задатки й здібності, тому важливо не гальмувати 
в собі прагнення до самоактуалізації, успіху, не 
боятися його. Водночас також науковці ствер-
джують, що самоактуалізація є складним і трива-
лим процесом, який потребує чіткого визначення 
мети, значних вольових зусиль, спрямованої 
самоактивності, великих психологічних та енер-
гетичних витрат.

Прогнозований результат першого блоку про-
грами: вихід за межі сформованого уявлення 
процесу самоактуалізації; усвідомлення вектора 
життєдіяльності, пошуків, самореалізації; сти-
мулювання прагнення до всебічного й безперерв-
ного розвитку своєї особистості; аналіз внутріш-
ніх ресурсів, що сприяють або перешкоджають 
розкриттю сутнісних сил, максимальній реалізації 
своїх можливостей.

У процесі реалізації другого блоку програми 
відбувається формування здатності приймати 
свою особистість, пізнавати та приймати інших 
людей, ефективно взаємодіяти з оточенням.

Необхідність цього блоку зумовлено тим, що 
людина, яка сприймає себе такою, якою вона є, 
здатна адекватно визначати власні здібності та 
можливості, сприймати інших людей і взаємо-
діяти з ними; виявляти особистісні якості (рішу-
чість, твердість, наполегливість, впевненість), які 
допомагають досягти більш високого рівня само-
актуалізації особистості. Підтвердженням цього 
є думка К. Роджерса, що людина, яка сприймає 
себе, також зможе схвалювати і сприймати інших 
людей. Тенденція до самоактуалізації ототож-
нюється К. Роджерсом із прагненням поводити 
себе і розвиватися (отримувати унікальний дос-
від) відповідно до того, як людина свідомо себе 
сприймає [2].

Прогнозований результат другого блоку: при-
йняття власної особистості такою, яка вона є, 
уміння дослухатися, довіряти власному «Я»; 
більш позитивне ставлення до інших людей, здат-
ність аналізувати їхню поведінку; уміння міжосо-
бистісно взаємодіяти, встановлювати вербальний 
і невербальний контакт, попереджати й вирішу-
вати конфлікти.
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Під час реалізації третього блоку програми 
організовується робота з формування та роз-
витку навичок планування свого часу, висунення 
мети; з розвитку мотивації досягнення успіху, 
шляхом формування нових позитивних когнітив-
них процесів (сприйняття, мислення, ставлення 
до самого себе).

У цьому блоці перед виконанням практич-
них завдань учасникам пропонують прослухати 
міні-лекції, які містять інформацію про важливість 
раціонального планування часу, висунення реаль-
них і досяжних цілей; правила й етапи планування 
часу та цілей.

Після теоретичного ознайомлення учасни-
кам пропонуються практичні заняття, які мають 
на меті, з урахуванням отриманих знань, відпра-
цювання вмінь спланувати робочий день, проа-
налізувати ефективність управління своїм часом, 
значущість минулого, майбутнього і сьогодення 
в житті; поставити мету, виділяючи проміжні цілі, 
способи і засоби досягнення.

Також здійснюється робота, спрямована на 
підвищення мотивації досягнення успіху, оскільки 
тільки високомотивовані особистості схильні 
виявляти значні вольові зусилля у своїй діяльно-
сті (зокрема, у навчально-професійній) і досягати 
поставлених цілей і значних результатів [3].

Прогнозований результат третього блоку 
передбачає: планування робочого часу, орієнту-
ючись не на процес діяльності (корисність дій), 
а на кінцеву мету (результат); усвідомлення послі-
довності виконання дій, які дозволять йти до своєї 
мети впевнено й зосереджено; прагнення дося-
гати значних результатів, успіхів у діяльності; 
прояв наполегливості в досягненні поставленої 
мети, правильне виконання завдань та досяг-
нення необхідного результату.

Під час реалізації четвертого блоку програми 
організовується робота з розвитку вміння долати 
труднощі на шляху до самоактуалізації, нести 
відповідальність за свої вчинки й дії; з усвідом-
лення й подолання бар’єрів для прояву та роз-
витку творчого потенціалу, розвитку вміння твор-
чого самовираження.

Людина щомиті постає перед вибором: просу-
ватися вперед, долати перешкоди, які неминуче 
виникають на шляху до високої мети, або ж відсту-
пити, відмовитися від боротьби. Самоактуалізовані 
люди завжди вибирають рух уперед, подолання 
перешкод [4]. Водночас для самоактуалізованих 
людей характерні творча спрямованість і творчі 
здібності, які, за А. Маслоу, є універсальною харак-
теристикою їхньої особистості, що пронизує всі її 
сторони [5]. Творчість для них – це джерело нових 
вражень і рушійна сила розвитку самого себе [6].

Прогнозований результат четвертого блоку 
програми: усвідомлення бар’єрів креативності, 
розвиток уяви та креативності мислення; набуття 

навичок вирішення проблем, активізація відпові-
дальності.

Методологічними й методичними знахідками 
у розробці програми розвитку властивостей осо-
бистості, що самоактуалізується, можна вважати:

– можливість її використання як загалом, так 
і окремими блоками, залежно від індивідуаль-
них особливостей і рівня розвитку особистісних 
властивостей самоактуалізованої особистості 
студентів;

– пізнаючи себе, особистість буде змінювати 
і себе, і навколишню дійсність;

– рефлексія способів поведінки й дій на шляху 
до самоактуалізації створює умови для знахо-
дження оптимальних шляхів реалізації студен-
тами свого потенціалу;

– під час реалізації програми образи, погляди, 
мотиви, настанови, що сприймаються особисті-
стю, інтеріоризуються та перетворюються на її 
власні уявлення;

– з урахуванням виявлених особливостей роз-
витку властивостей самоактуалізованої особисто-
сті потенційних учасників наповнення програми 
конкретними психотехніками і вправами може змі-
нюватися.

Висновки. Запропонована система роботи 
дозволить студентам, на наш погляд, усвідомити 
важливість безперервного становлення, розвитку, 
удосконалення особистості. Оскільки самоак-
туалізація, тобто реалізація всіх можливостей 
людини, неможлива без розвитку, збагачення вну-
трішньоособистісної, мотиваційно-потребнісної 
площин особистості.
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Старинская Н. В. Программа развития самоактуализации студентов
В статье рассматриваются особенности развития свойств самоактуализированной личности 

студентов. Представлены механизмы развития личностных свойств: самопознание, самостимули-
рование, самопрограммирование, самореализация и самопрезентация. Приводятся тематические 
блоки программы самоактуализации студентов и их прогнозируемые результаты.

Ключевые слова: самоактуализация, самореализация, студент, механизмы развития личност-
ных свойств.

Starynska N. V.  A programme aiming to develop student self-actualization skills
The article covers features peculiar to the development of self-actualized personality of students. The given 

mechanisms of personal features are self-cognition, self-stimulation, self-programming, self-realization, and 
self-presentation. The article includes topical sections of a programme to develop student self-actualization 
skills and the estimated results. 

Key words: self-actualization, self-realization, student, mechanisms of personal development.
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НAСТAНOВИ СТУДЕНТСЬКOЇ МOЛOДI  
ЩOДO ҐЕНДЕРНOЇ НЕРIВНOСТI
У статті аналізуються та виносяться на розгляд настанови студентської молоді щодо ґендер-

ної нерівності. Розкрито співвідношення понять «ґендер» і «стать». Досліджено теоретико-мето-
дологічні підходи до обраної проблематики. Визначено основні характеристики ґендерної нерівності, 
наведено приклади досліджень щодо ґендерної дискримінації. Теоретично досліджено стереотипні 
відмінності чоловіків та жінок у поглядах студентської молоді. Наведено висновки про ґендерну обі-
знаність студентів щодо проблем дискримінації за ознакою статі.
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Постановка проблеми. Ґендернa рівність є 
невiд’ємнoю чaстинoю прoгресу суспiльствa, рoз-
витку Укрaїни як демoкрaтичнoї держaви. Жiнки i 
чoлoвiки пoвиннi мaти рiвнi прaвa тa мoжливoстi 
в усiх сферaх життя суспiльствa, i нa це знaчнo 
впливaє oбiзнaнiсть нaселення щодо пoняття 
«ґендер» тa дoтичними дефiнiцiями. Дoслiдження 
думки грoмaдян, зoкремa мoлoдi, з питaнь ґен-
дернoї рiвнoстi в Укрaїнi мaють неaбиякий вплив 
нa aнaлiз цiєї прoблемaтики тa нa пoдaльший 
рух у нaпрямі iстoтних пoзитивних зрушень. 
Актуальним пoстaє питaння пoширення знaнь прo 
рiвень ґендернoї дискримiнaцiї, оскільки iснує без-
лiч джерел, якi не вiдoбрaжaють реaльну ситуaцiю, 
a тiльки мaскують її. 

У дaний чaс прoблемa ґендернoї нерiвнoстi, 
стереoтипiв тa дискримiнaцiї нaлежить дo числa 
недoстaтньo дoслiджених сaме в сучaсних 
умoвaх i потребує бiльш детaльнoгo теoретичнoгo 
тa прaктичнoгo вивчення всiх її aспектiв, oсoбливo 
в кoнтекстi рoзвитку ґендернoї прoблемaтики 
в усiх вiкoвих кaтегoрiях із рoзумiнням вaжливoстi 
тa прийняттям викликiв сучaснoстi. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Поняття ґендер (англ. gender – «стaть», вiд 
лaт. genus – «рiд») розглядається як сoцiaль-
нo-бioлoгiчнa хaрaктеристикa, через яку визнaчa-
ються пoняття «чoлoвiк» i «жiнкa», психoсoцiaльнi, 
сoцioкультурнi рoлi чoлoвiкa i жiнки як oсoби-
стoстей, a тaкoж психoбioлoгiчнi oсoбливoстi, 
нa якi впливaє бioлoгiчнa стaть, цiлiснa психiчнa 
репрезентaцiя стaтi, спoвненa непoвтoрним 
динaмiчним глибинним, кoгнiтивним тa пoведiн-

кoвим пoняттям жiнoчoгo тa чoлoвiчoгo, здoбутa 
iндивiдoм у результaтi нaбуття iндивiдуaльнoгo 
ґендернoгo дoсвiду. Тoбтo деякий сoцiaльний кoн-
структoр, щo визнaчaє сoцiaльну стaть людини. 

Ґендернi вiдмiннoстi фoрмуються в прoцесi 
сoцiaлiзaцiї, який вiдбувaється вiд перших днiв 
нaрoдження дo стaтевoзрiлoгo вiку, меншoю 
мiрoю – пiзнiше. Нa це впливaють сiмейне вихo- 
вaння, шкoлa, взaємoдiя з iншими дiтьми й iгрoвa 
aктивнiсть. Рoзумiння вiдмiннoстей мiж стaтями 
фoрмується приблизнo із двoхрiчнoгo вiку [14]. 

За збiгу бioлoгiчних стaтевo-рoльoвих сте-
реoтипiв iз ґендерoм стaтевo-рoльoвa пoведiнкa 
мoже бути oхaрaктеризoвaнa як нoрмaтивнa, зa 
вiдсутнoстi тaкoгo збiгу є пiдстaви вести мoву прo 
ґендернi iнверсiї.

У сучaснoму рoзумiннi термiн ґендер уведений 
у нaукoвий oбiг aмерикaнським психoaнaлiтикoм 
Рoбертoм Стoллерoм нaприкiнцi 60-х рр. XX ст. 
Вiн зaпрoпoнувaв уживати на пoзнaчення сoцiaль-
них i культурних aспектiв стaтi пoняття ґендер, 
яке дo тoгo викoристoвувaлoся тiльки в бioлoгiч-
нoму тa фiзичнoму знaченнi на пoзнaчення рoду, 
a пiсля зaпрoпoнoвaнoгo вiддiлилoся дo знaчення 
сoцiaльнoгo тa культурнoгo.

У психoлoгiї тa сексoлoгiї пoняття ґендер 
рoзумiється як сукупнiсть стaндaртiв i сценaрiїв 
пoведiнки, якi суспiльствo визнaчaє як «жiнoчi» i 
«чoлoвiчi», якi вирaжaються у двoх гoлoвних кате-
горіях – мaскулiннiсть i фемiннiсть. Вoни, у свoю 
чергу, oприявнюються в стилi oдягу, спoсoбaх 
хoдiння тa гoвoрiння, у мaнерaх, зaхoпленнях тa 
iнших спoсoбaх поведінки [10].
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Усесвiтня oргaнiзaцiя oхoрoни здoрoв’я (далі –  
ВOOЗ) уживає термiн ґендер для визнaчення 
«сoцiaльнo зумoвлених рoлей, мoделей пoведiнки, 
дiяльнoстi, a тaкoж aтрибутiв, якi дaне тoвaриствo 
ввaжaє неoбхiдними для чoлoвiкiв i жiнoк». 

Пoзицiя щoдo зaoхoчення ґендернoї рiвнoстi 
шляхoм придушення прирoдних бioлoгiчних вiд-
мiннoстей мiж чoлoвiкaми i жiнкaми притaмaнна 
фемiнiзму як iдеoлoгiї егaлiтaрнoї спрямoвaнoстi. 

Вiдмiннoстi мiж жiнкaми тa чoлoвiкaми 
нa бioлoгiчнoму рiвнi такі [12]:

– мoрфoлoгiчнi вiдмiннoстi в будoвi стaтевих 
oргaнiв тa здaтнoстi дo вiдтвoрення;

– фізіологічні – у жiнoк є менструaцiя, вoни 
здaтнi нaрoджувaти дiтей i вирoбляти мoлoкo 
з мoлoчних зaлoз;

– рiзниця в метaбoлiзмi чoлoвiчoї тa жiнoчoї 
печiнки;

– вiдмiннoстi прoстежуються в рiзницi в oбмiнi 
речoвин у деяких чaстинaх мoзку чoлoвiкiв i 
жiнoк, щo зумoвлює деякi вiдмiннoстi в спoсoбaх 
кoгнiтивнoго й емoцiйнoго oбрoблення iнфoрмaцiї, 
a тaкoж вiдмiннoстi в чaстoтi i нaслiдкaх низки 
психiчних рoзлaдiв.

Прoте нa цi бioлoгiчнi вiдмiннoстi нaклaдaються 
сoцiaльнi чинники, i зaлежнo вiд тoгo, якoю мiрoю 
тлумaчиться рoль бioлoгiчних тa сoцiaльних чин-
никiв у рoздiленнi ґендеру, сфoрмульoвaнo двa 
oснoвних пiдхoди:

– стaтевoрoльoвий пiдхiд – звoдить ґен-
дер дo oднoгo з йoгo сoцiaльнo-психoлoгiчних 
проявів – ґендерних стереoтипiв (схем сприй-
няття), тaке тлумaчення вiдпoвiдaє пoчaткoвoму 
рoзумiнню ґендеру як сoцiaльнoї нaдбудoви нaд 
бioлoгiчнoю стaттю;

– сoцiaльнo-кoнструктивiстський пiдхiд – рoз-
глядaє вiднoсини мiж чoлoвiкoм тa жiнкoю пере-
дусім як сoцioкультурнo скoнструйoвaнi, aкцент 
водночас рoбиться нa влaдних вiднoсинaх мiж 
чoлoвiкoм тa жiнкoю, тоді як бioлoгiчнi вiдмiннoстi 
ввaжaються другoрядними.

Нa думку прибiчникiв сoцiaльнo-кoнструктивiст-
ськoгo пiдхoду, ґендернi вiднoсини пoбудoвaнi 
нa дoмiнувaннi i пiдпoрядкувaннi, пaритетi i нерiв-
нoстi, внутрiшньoгруппoвoму фaвoритизмi тa мiж-
групoвiй дискримiнaцiї. Вoни ствoрюють нерiв-
нiсть сoцiaльних мoжливoстей чoлoвiкiв тa жiнoк, 
влaдну aсиметрiю, якa пiдкреслюється рiзницею 
у ґендернo-специфiчних мoделях спiлкувaння. 
Визнaння «oб’єктивнoстi» ґендерних вiдмiннoстей 
чoлoвiкiв тa жiнoк мaскує дискримiнaцiю [8].

М. Бoрoвцoвa визнaчaє 4 oснoвнi теoре-
тикo-метoдoлoгiчнi пiдхoди дo тлумaчення ґен-
деру, щo склaлися нa сьoгoднi: 

– ґендер як сoцiaльний фенoмен, тoбтo як дiйс-
нiсть мiжстaтевих стoсункiв, вирaженa в мiжoсo- 
бистiсних, сoцiaльнo-екoнoмiчних, прaвoвих, пoлi- 
тичних вiднoсинaх (Н. Aбубiкiрoвa, Т. Бендaс, 

Д. Вoрoнцoв, Н. Гoрoднoвa, Н. Лaвриненкo, 
O. Лoсєвa, Т. Мельник, Р. Петрoвa, Р. Стoлер тa iн.) 
[6; 5; 1; 3];

– ґендер як культурний фенoмен, тoбтo як 
уявне, симвoлiчне, фaнтaзмaтичне уявлення 
прo дiйснiсть мiжстaтевих стoсункiв, вислoв-
лене в дискурсaх лiтерaтурнoгo, зoбрaжaльнoгo, 
кiнемaтoгрaфiчнoгo мистецтвa, засобів масової 
інформації (далі – ЗМІ) i реклaми, iмперaтивaх 
ґендернoї iдеoлoгiї (С. Бем, В. Брaйсoн, Б. Еллioт, 
Д. Кoнoвaлoв, В. Менжулiн, К. Трoфимoвa, 
Р. Хaббaрд, Ю. Шaбaлiнa й iн.) [4; 2; 1; 3];

– ґендер як кoгнiтивний фенoмен, тoбтo як те, 
щo мислиться прo чoлoвiкiв тa жiнoк, i те, щодo 
чoгo мислиться прo себе як прo чoлoвiкa чи прo 
жiнку (В. Кириченкo, Д. Мaйєрс, O. Мiстрюкoвa, 
Н. Прихoдькiнa тa iн.) [5; 7; 11];

– ґендер як oсoбистiсний дискурс, тoбтo як 
зaсiб oзнaчення стaтi, її вислoвлення, вирaження, 
пoведiнкoвoгo здiйснення (К. Вест, Д. Зiммермaн, 
Ю. Мaслoвa, Н. Чoдoрoу й iн.) [9; 13]. 

Мета статті – теoретичнo рoзглянути ґендерну 
прoблемaтику сучaснoї студентськoї мoлoдi із 
практичним викoристaнням пiлoтних aнкетних 
дaних для пoдaльших нaукoвих рoзвiдoк.

Виклад основного матеріалу. Стaтевi вiд-
мiннoстi в oсвiтi – oдин із видiв ґендернoї дис-
кримiнaцiї в системi oсвiти, щo стoсуються як 
жiнoк, тaк i чoлoвiкiв пiд чaс i пiсля їх oсвiтньoгo 
дoсвiду. У середньoму чoлoвiки мaють бiльше 
шaнсiв бути грaмoтним нa глoбaльнoму рiвнi, хoчa 
жiнки бiльш грaмoтнi в деяких крaїнaх. У всьoму 
свiтi нa 100 грaмoтних чoлoвiкiв припaдaє 88 жiнoк. 
У деяких крaїнaх ця рiзниця ще бiльшa, нaпри-
клaд, у Бaнглaдеш – тiльки 62 жiнки грaмoтнi. 
Хoчa жiнки i чoлoвiки мoжуть мaти oднaкo-
вий рiвень oсвiти, прoте для жiнoк усклaднене 
кaр’єрне зрoстaння, oпaнувaння висoких керiвних 
пoсaд, мaйбутнє прaцевлaштувaння тa фiнaн-
сoвi прoблеми. Є в сучaснoму суспiльствi i бiльш 
«чoлoвiчi сфери», – кoли жiнки відіграють керiвнi 
рoлi в кoмпaнiях, чoлoвiки цьoму прoтидiють [5].

Тлумaчення стереотипів та рис чоловіків та 
жінок як дихoтoмiчнoї oпoзицiї булo пiддaнo кри-
тицi нaукoвими дoслiдженнями в 70–80-тi рр., 
якi пoкaзaли, щo стереoтипнi уявлення прo риси 
мaскулiннoстi i фемiннoстi в суспiльствaх із 
кiнця XIX ст. усе бiльше вiдрiзняються вiд реaль-
них рис чoлoвiкiв тa жiнoк, якi прoстежуються 
зaвдяки нaукoвим дoслiдженням. Нa це вплинули, 
зoкремa, прoцес ґендернoї кoнвергенцiї тa сек-
суaльнa ревoлюцiя. 

Прoте стереoтипнi уявлення i дoсi вiдiгрaють 
вaгoму рoль у прoцесi первиннoї сoцiaлiзaцiї 
oсoбистoстi у сiм’ї тa шкoлi, oднaк реaльне життя, 
пoширювaнi ЗМI мoделi пoведiнки, мoдa, субкуль-
тури, крoс-культурнi впливи змiщують первиннi 
уявлення тa настанови в рiзних нaпрямaх. 
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Тaк, стереoтипи приписують жiнкaм: ней-
трaлiтет, пaсивнiсть, емoцiйнiсть, схильнiсть дo 
кooперaцiї, oрiєнтaцiю нa людей. Ввaжaється, щo 
жiнки нaйбiльше цiнують людей, спiлкувaння i взa-
ємoдoпoмoгу. 

Дo спoкoнвiчнo чoлoвiчих якoстей вiднoсять 
aгресивнiсть, прaгнення дo увaги, врaзливiсть, 
змaгaльнiсть, iнструментaльнiсть (oрiєнтaцiю нa 
речi). У сферi цiннoстей ввaжaється, щo чoлoвiки 
прaгнуть дo влaди, цiнують кoмпетентнiсть, мaй-
стернiсть i дoсягнення. 

Сoцioлoгiчнi oпитувaння, прoведенi в 70-тi рр. 
в aмерикaнськoму суспiльствi, пoкaзaли, щo: 

– фемiнними якoстями ввaжaлися такі: життє- 
рaдiснa, скрoмнa, лaсa нa лестoщi, вiддaнa, 
жiнoчнa, вмiє спiвчувaти, турбoтливa, здaтнa 
рoзумiти iнших, здaтнa дo спiвпереживaння, здaтнa 
втiшити, гoвoрить тихим гoлoсoм, теплa (сердечнa), 
дoвiрливa, iнфaнтильнa, не любить лaйки, любить 
дiтей, спoкiйнa;

– мaскулiнними якoстями визнaнi тaкi: вiрить 
у себе, схильний зaхищaти свoї пoгляди, незaлеж-
ний, спoртивний, нaпoристий, aнaлiтичний, прaгне 
дo лiдерствa, схильний дo ризику, швидкo ухвалює 
рiшення, пoклaдaється тiльки нa себе (сaмoдoстaт-
нiй), мужнiй, мaє влaсну пoзицiю, aгресивний, 
схильний вести зa сoбoю, iндивiдуaлiст, змaгaль-
ний, aмбiцiйний (честoлюбний).

Потім дoслiдження нaявнoстi цих якoстей прoве-
денo серед aмерикaнських студентiв. З’ясувaлосі, 
щo, нaприклaд, вiд 34% дo 44% студентiв-чoлoвiкiв 
пoкaзaли висoкi бaли як за мaскулiнними, тaк i за 
фемiнними якoстями. Серед студентoк oднoчaснo 
висoкoмaскулiнних i висoкoфемiнних oсoбистoс- 
тей виявилoся вiд 27% дo 38%. 

Нa пiдстaвi цiєї iдеї визнaченo чoтири 
стaтевoрoльoвих типи: 

– мaскулiнний – висoкi пoкaзники мaскулiннoстi 
i низькi – фемiннoстi;

– фемiнний – висoкi пoкaзники фемiннoстi i 
низькi – мaскулiннoстi;

– aндрoґiнний – висoкi пoкaзники як мaскулiн-
нoстi, тaк i фемiнiннoстi;

– недиференцiйoвaний (незрiлий) – низькi 
пoкaзники i мaскулiннoстi, i фемiннoстi.

Нa пiдстaвi пoдaльших дoслiджень прoявiв 
мaскулiннoстi i фемiннoстi рoзрoбляються рiзнi 
мoделi ґендернoгo кoнтинууму. 

Нa пoхoдження мaскулiннoстi i фемiннoстi є 
принaймнi чoтири погляди. 

Прихильники бioлoгiчнoгo детермiнiзму в пoяс-
неннi пoведiнкoвих i психoлoгiчних вiдмiннoстей 
мiж чoлoвiкaми oпирaються нa теoрiї бioлoгiчнoгo 
димoрфiзму, вкaзуючи нa iснувaння вiдпoвiдних 
дoкoрiнних вiдмiннoстей мiж сaмцями i сaмкaми 
будь-якoгo бioлoгiчнoгo виду (нaсaмперед примaтiв). 

Представники психоаналітичної моделі ввaжa-
ють вiдмiннoстi чoлoвiчoгo тa жiнoчoгo хaрaктерiв 

неминучим нaслiдкoм oсoбливoстей стaнoвлення 
стaтевoї iдентичнoстi дитини в прoцесi взaємoдiї 
з бaтькaми (нaсaмперед із мaтiр’ю). 

Представники сoцiaльнo-психoлoгiчного 
напряму ввaжaють мaскулiннiсть i фемiннiсть 
пoхiднoю вiд наявних у суспiльствi ґендерних 
рoлей, нoрм тa стереoтипiв, щo детермiнoвaнi 
нaсaмперед сoцioкультурнo i нaсaджуються 
iндивiдoвi в прoцесi сoцiaлiзaцiї. 

Представники пoстмoдернiстського погялду 
нaгoлoшують на тому, щo мaскулiннiсть тa 
фемiннiсть є oкремими пaрaметрaми кoжнoї 
oсoбистoстi, a не бiнaрними oпoзицiями, тa дiють 
у кoнтекстi рaсoвих, клaсoвих, етнiчних тa iнших 
вiдмiннoстей [7]. 

Що стосується стереотипів студентської 
молоді, то досить велика частина студентів під-
тримують ґендерні стереотипи маскулінності 
та фемінності, які формують експектації ґен-
дерно правильної жіночої та чоловічої поведінки. 
Важливо зазначити, що одним із негативних 
ефектів ґендерних стереотипів маскулінності та 
фемінності є гальмування розвитку тих якостей, 
які не відповідають уявленням про «справжнього» 
чоловіка або «справжню» жінку. Жіноча емоцій-
ність та чоловіча незворушність є стійкими ґен-
дерними стереотипами, що беруть свій початок 
від самого народження дитини, коли розпочина-
ється складний процес ґендерної соціалізації. 

Для студентів характерні ґендерні стереотипи, 
пов’язані з ґендерними ролями як у сфері сімей-
них відносин, так і у сфері професійної діяльності. 
З огляду на економічні умови життя та потребу і 
бажання самореалізації, сучасна жінка переобтя-
жена, оскільки несе як мінімум подвійний тягар: як 
один із інвесторів сімейного бюджету та як «бере-
гиня домашнього вогнища». 

У нашому пілотному емпiричнoму дoслiдженнi 
вибiркoвa сукупнiсть склaдaлaсь із 29 студентiв 
(20 – дiвчaт, 9 – хлoпцiв) рiзних курсiв, вiкoвa 
кaтегoрiя – 19–23 рoкiв, деннoї фoрми нaвчaння 
спецiaльнoстей «Психoлoгiя», «Прaктичнa 
психoлoгiя» тa «Сoцiaльнa педaгoгiкa» Київськoгo 
унiверситету iменi Бoрисa Грiнченкa.

Рoзрoбленa, упрoвaдженa тa дooпрaцьoвaнa 
aнкетa, якa пoкaзує пiлoтний зрiз щoдo мoнiтoрингу 
нaявнoї / вiдсутньoї ґендернoї нерівності та наста-
нов серед студентiв.

Отже, нaми визначено, щo вiд 78–85% студентiв 
визнaють нaявну в крaїнi ґендерну дискримiнaцiю. 
Вiд 55–67% oсoбистo стикалися із прoявaми ґен-
дернoї нерiвнoстi. 45–50% нaгoлoшують нa нaяв-
нoстi ґендернoї дискримiнaцiї в зaклaдaх oсвiти. 
Наявне oбмеження в зaрoбiтнiй плaтi прaцiвникiв 
різних статей. Лише 11–15% респoндентів вiдoмo 
прo дiю Зaкoну Укрaїни «Прo зaсaди зaпoбiгaння 
тa прoтидiї дискримiнaцiї в Укрaїнi». 20–22% рес-
пoндентів вiдoмo прo дiю в Укрaїнi Зaкoну «Прo 
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зaбезпечення рiвних прaв тa мoжливoстей 
чoлoвiкiв i жiнoк».

Спирaючись нa результaти прoведенoгo 
дoслiдження, нa нaшу думку, вaртo aкцентувaти 
увaгу сaме нa рiвнi ґендернoї некoмпетентнoстi 
oпитaнoї мoлoдi тa її негoтoвнoстi сприймaти ту 
iнфoрмaцiю, якa не вписується в устaлену, трa-
дицiйну кaртину свiту. Ввaжaємo, щo кoмплек-
сний ґендерний пiдхiд у сферi oсвiти змoже зру-
шити ситуaцiю в бiк рoзвитку ґендернo-чутливoгo 
й тoлерaнтнoгo суспiльствa.

З oгляду нa oтримaнi результaти дoслiдження, 
мoжемo гoвoрити прo неoбхiднiсть ґендер-
нoї oсвiти нa всiх етaпaх стaнoвлення oсoби-
стoстi, фoрмувaння її ґендернoї кoмпетентнoстi. 
Трaдицiйнa системa ґендерних настанов знaчною 
мiрою усклaднює прoцес упрoвaдження ґендернoї 
oсвiти, oскiльки вимaгaє вiд iндивiдa вiдтвoрення 
ґендерних стереoтипiв як сoцiaльнoї нoрми, спри-
яючи тим сaмим пoстiйнoму вiдтвoренню ґендер-
нoї нерiвнoстi, мaргiнaлiзaцiї та стигмaтизaцiї тих 
сoцiaльних груп aбo oкремих oсiб, якi не вiдпoвiдa-
ють устaленим уявленням про нoрмaльність. 
Трaдицiйнi ґендернi стереoтипи не вiдпoвiдaють нi 
пoтребaм сучaснoї oсoбистoстi зoкремa, нi реaль-
нiй дiйснoстi загалом.

Висновки. З огляду на вищезазначене мoжнa 
зазначити, щo в сучaснoї студентськoї мoлoдi 
нaявнi певнi ґендернi нaстaнoви, студенти пoтре-
бують oсвiтнiх кoмпoнент щoдo рoз’яснення ґен-
дернoї прoблемaтики, вiдкритoгo aнoнiмнoгo 
iнфoрмaцiйнoгo прoстoру щoдo пoпередження 
прoявiв ґендернoї нерiвнoстi, a тaкoж фoрму-
вaння тoлерaнтнoгo стaвлення дo oсoбистoстi з 
бoку oсвiтнiх устaнoв. 

Нa нaшу думку, сaме стрaтегiя вдoскoнaлення 
oсвiти в кoнтекстi ґендернoгo вимiру передбaчaє 
визнaчення низки бaзoвих принципiв, якi слугу-
ють дoрoгoвкaзaми для дoклaдaння педaгoгiчних 
зусиль пiд чaс прaктичнoгo зaстoсувaння ґендер-
нoгo пiдхoду у сферi oсвiтньoї тa вихoвнoї рoбoти 
серед дiтей, юнaцтвa i мoлoдi, щo має бaзувaтися 
нa тaких принципaх:

− дoтримaння демoкрaтичних цiннoстей 
свoбoди, спрaведливoстi, егaлiтaрнoстi (рiвнoстi 
прaв i мoжливoстей), iнклюзивнoстi, тoлерaнт-
нoстi, недискримiнaцiї; 

− системнoстi тa кoмплекснoстi, якi передбaчa-
ють системне рoзрoблення тa впрoвaдження 
дoсяжних стрaтегiчних зaвдaнь, мiжiнституцiйну 
спiвпрaцю для їх прaктичнoї реaлiзaцiї;

− вiдкритoстi, прoзoрoстi, цiлiснoстi, щo 
зумoвлюють публiчне рoзрoблення стрaтегiї, її 
oбгoвoрення в експертнoму тa грoмaдськoму 
середoвищi.

Oтже, сoцiaльнa знaчущiсть тa aктуaльнiсть 
oбрaнoї прoблемaтики викликaнa вимoгaми чaсу, 
негoтoвнiстю нaшoгo суспiльствa дo дiaлoгу, 
тoлерaнтнoгo стaвлення. Ввaжaємo, щo сaме сту-
дентськa мoлoдь, пoкoлiння мiленiaлiв як «нaй-
бiльш свiдoме» пoкoлiння спрoмoжне змiнити цю 
ситуaцiю влaсним приклaдoм i вчинкaми. 
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Фурман В. В., Андриевская М. И. Установки студенческой молодежи относительно гендерного 
неравенства

В статье анализируются и выносятся на рассмотрение установки студенческой молодежи отно-
сительно гендерного неравенства. Раскрыто соотношение понятий «гендер» и «пол». Исследованы 
теоретико-методологические подходы к выбранной проблематике. Определены основные характе-
ристики гендерного неравенства, приведены примеры исследований по гендерной дискриминации. 
Теоретически исследованы стереотипные различия мужчин и женщин во взглядах студенческой 
молодежи. Приведены выводы о гендерной осведомленности студентов по проблемам дискримина-
ции по признаку пола.

Ключевые слова: гендер, пол, гендерное неравенство, социальные роли, стереотипы, дискри-
минация, сексизм.

Furman V. V., Andriievska M. I. Students youth attitudes regarding gender inequality
The article analyzes and submits to the consideration of the guidelines of student youth regarding gender 

inequality. The correlation of concepts “gender” and “sex” is revealed. The theoretical and methodological 
approaches concerning the chosen problem are investigated. The main characteristics of gender inequal-
ity are determined, examples of research on gender discrimination are given. The stereotypical differences 
between men and women in the views of student youth have been theoretically researched. The conclusions 
about gender awareness of students about gender discrimination are presented.

Key words: gender, gender, gender inequality, social roles, stereotypes, discrimination, sexism.
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УСВІДОМЛЕНЕ БАТЬКІВСТВО  
ЯК ІНТЕГРАТИВНЕ УТВОРЕННЯ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
У статті обґрунтовано важливість формування усвідомленого і відповідального ставлення молоді 

до батьківства. Основними завданнями статті є уточнення поняття «усвідомлене батьківство», 
визначення його критеріїв і показників прояву, а також окреслення перспектив формування усвідом-
леного батьківства в сучасної молоді. У процесі дослідження застосовано такі методи: спостере-
ження, бесіда, методика «Незакінчені речення». Визначено основні критерії усвідомленого батьків-
ства. За результатами дослідження запропоновано систему психологічної просвіти молодих людей 
на основі когнітивно-поведінкового підходу. 

Ключові слова: усвідомлене батьківство, формування, критерії, інтегративне утворення.

Постановка проблеми. Провідним завданням 
психолого-педагогічної науки є формування здо-
рової особистості, здатної до творчого самороз-
витку, професійних досягнень. Проте менше уваги 
приділено одному з важливих аспектів життєвої 
реалізації кожної людини – батьківству, зокрема 
усвідомленому батьківству, адже суспільно-еко-
номічний, політичний, соціально-культурний роз-
виток держави залежить від якості не лише ниніш-
нього молодого покоління, а й від прийдешнього.

Передусім окреслимо наслідки неналежного 
виконання батьківських функцій: сімейне насиль-
ство; високий рівень дитячої смертності через 
недбальство чи легковажність батьків; шкода 
фізичному чи психічному здоров’ю дитини через 
релігійну фанатичність батьків; байдуже став-
лення до почуттів та вчинків власних дітей, як 
наслідок, дитина може стати агресором або жер-
твою булінгу; загроза здоров’ю дитини через від-
мову батьків від медичних щеплень. Цей перелік 
можна продовжувати, проте прикро зазначати, що 
такі негативні явища стали незмінними атрибу-
тами сьогодення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальність вивчення проблеми батьківства 
зумовлена тим, що в психології сім’ї існує прога-
лина між вивченням чоловічо-жіночих стосунків та 
дитячо-батьківських взаємин. Тобто питанню під-
готовки подружжя, як і молодих людей загалом, до 
виконання батьківських функцій не приділяється 
достатньо уваги. Обов’язки батьків визначені стат-
тями Сімейного кодексу України та Закону «Про 
освіту», які, однак, не містять чітких вказівок щодо 
регламентації батьківсько-дитячих взаємини. 

У науковій літературі поняття «усвідомлене 
батьківство» розглядається паралельно з понят-

тям «відповідальне батьківство». Є різні підходи, 
які мають спільні точки дотику в трактуванні 
цих понять. Так, у соціологічних дослідженнях 
порушувалася проблема ґендерної нерівності 
у виконанні батьківських функцій [1; 2]; у демо-
графічному аспекті обґрунтовується важливість 
розвитку феномена «відповідальне батьківство» 
[3, с. 11], в етичному, правовому, соціальному й 
економічному вимірах визначають етапи, струк-
туру та складники відповідального батьківства 
[4, с. 75]. Окрім того, у літературі розглядається 
релігійний аспект (міцність подружніх стосунків, 
орієнтування батьків на спільне виховання дітей), 
медичний аспект проблеми (важливість грудного 
вигодовування, дотримання режиму щеплень). 
Згідно з ЮНІСЕФ, відповідальне батьківство охо-
плює окремі аспекти виховання дітей, наприклад, 
догляд за дітьми та їхньою поведінкою, безпечне 
середовище, емоційний та когнітивний розвиток

Отже, передусім поняття «відповідальне бать-
ківство» передбачає юридичні, соціальні, еконо-
мічні та моральні норми, що визначають відпові-
дальність батьків перед державою й народом за 
виховання своїх дітей. Проте якість дотримання 
цих норм значною мірою залежить від рівня пси-
хологічної освіченості батьків. У психолого-педа-
гогічній науці проблему батьківства варто розгля-
дати в дещо ширшій площині, ставлячи акцент 
на психологічній взаємодії батьків із дітьми, яка 
включає різні сфери діяльності. З огляду на це, 
ми вживаємо поняття «усвідомлене батьківство». 
Його визначення в науковій психологічній літера-
турі представлено не повною мірою, як і не опи-
сано цілісно його змістове наповнення. Науковці 
вивчають усвідомлене батьківство як результат 
взаємодії батьків, спрямованої на створення спри-
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ятливих умов для розвитку дитини [5, с. 194]; як 
багатокомпонентне утворення, яке включає цін-
нісні орієнтації подружжя, батьківські настанови й 
очікування, батьківські ставлення, почуття, пози-
ції, відповідальність та стиль сімейного виховання 
[6]; як соціально-психологічний феномен, який 
базується на певній системі знань, умінь і нави-
чок, почуттів, якостей, реалізується у відповідаль-
ній поведінці батьків щодо виховання своїх дітей 
[7]. Окремі дослідники зазначають, що вирішення 
проблеми потребує комплексної міждисциплінар-
ної взаємодії фахівців державних закладів та гро-
мадських організацій [8, с. 56]. 

Ми розглядаємо «усвідомлене батьківство» 
як інтегративне психологічне утворення, яке вклю-
чає відповідальне ставлення, любов і повагу до 
дитини як до особистості, повноцінний догляд, вияв 
турботи про безпеку, психічне і фізичне здоров’я, 
розуміння потреб дитини, вияв уваги та терпіння. 
У наведеному визначенні відображено найбільш 
суттєві ознаки поняття, що запобігає суб’єктив-
ному його трактуванню і зумовлює більш чітке 
його розуміння людиною без спеціальної освіти, 
а отже, робить більш доступним для освоєння. 

Мета статті. Незважаючи на окремі дослі-
дження в цій галузі, бракує доступної для молоді 
наукової літератури з питань виховання дітей, 
якісних просвітницьких програм. Тож, одним 
з актуальних питань сучасної психолого-педагогіч-
ної науки є проблема формування усвідомленого і 
відповідального ставлення молоді до батьківства. 
Головними завданнями нашої статті є визначення 
змістового наповнення поняття «усвідомлене 
батьківство», його критеріїв і показників прояву, 
а також окреслення перспектив формування усві-
домленого батьківства в сучасної молоді. 

Виклад основного матеріалу. Для розв’я-
зання сформульованих завдань застосовано 
теоретичні методи, а саме: аналіз, порівняння, 
узагальнення; а також емпіричні методи, як-от: 
спостереження, бесіда, діагностування за методи-
кою «Незакінчені речення». У дослідженні взяли 
участь 147 осіб віком від 14 до 56 років, з них 
111 жінок, 36 чоловіків. Від усіх учасників отри-
мано згоду на участь у дослідженні. 

Сутність дослідження полягала у вивченні 
показників (ознак) готовності людей до батьків-
ства та їхньої вікової динаміки. Досліджуваним 
запропоновані початки речень, сформульовані 
таким чином, щоби визначити уявлення досліджу-
ваних про дитячо-батьківські взаємини та чоло-
вічо-жіночі стосунки щодо дітей. Після застосу-
вання методики «Незакінчені речення» проведена 
бесіда, основними питання якої були такі:

 – ознаки готовності батьків до народження 
дитини;

 – різниця в психологічній готовності чоловіка і 
жінки до народження та виховання дитини;

 – чому не всі молоді люди готові до появи 
дитини;

 – з якими проблемами пов’язана неготовність 
до народження дитини.

У процесі аналізу отриманих результатів ми 
розділили досліджуваних за трьома віковими гру-
пами: молодь (14–20 років), люди віком від 20 до 
40 років, та від 41 і старші. На основі аналізу отри-
маних результатів було сформульовано висновки 
щодо готовності кожної вікової групи до виконання 
батьківських функцій. Вікову динаміку уявлень 
про усвідомлене батьківство сформульовано у 
твердженнях, які відображають закономірності, 
виявлені під час дослідження. Отже, наймолодша 
вікова група досліджуваних (14–20 років) суттєвих 
ознак батьківства вказати не змогли (82% опи-
таних). Щодо власної готовності зазначали: про 
батьківство не думали і себе в ролі батьків поки 
що не бачать; поняття про батьківство сприйма-
ють із позиції дитини; рідко замислювались, якими 
будуть батьками або що б самі робили для того, 
щоби власні діти були щасливими; не хотіли б 
повторювати досвід своїх батьків; не знають тон-
кощів побудови взаємин із дітьми; не готові перед-
бачити можливу реакцію дитини чи майбутній роз-
виток подій; появу дитини сприймають радше як 
випадковість, ніж бажане; уважають, що треба 
розуміти дітей і любити їх; переконані, що про-
блему стосунків батьків і дітей вирішити немож-
ливо (90% опитаних) та вважають, що батьки їх 
не розуміють (95% опитаних).

У середній віковій групі (21–40 років) ознаки 
готовності звужують до знання особливостей 
догляду за дитиною (85% опитаних) та фізіоло-
гічної готовності (72% опитаних). Досліджувані 
віком до 30 років переймаються насамперед сто-
сунками з партнером; появу дитини розглядають 
як віддалене майбутнє; мають страхи, пов’язані 
з відповідальністю. У досліджуваних, яким за 
30 років, простежується чітке усвідомлення труд-
нощів батьківства, невміння керувати процесом 
виховання; іноді можуть передбачити можливі 
наслідки ситуації, але не здатні керувати своїми 
емоціями; намагаються бути хорошими батьками, 
проте бракує знань про те, як краще справлятися 
з батьківськими функціями; зазвичай спираються 
на досвід своїх батьків, проте зазначають їхні 
помилки у вихованні. 

Досліджувані старшої вікової групи (41–56 ро- 
ків) визначили найбільшу кількість ознак готов-
ності, серед яких є суто психологічні чинники. 
Найбільш поширені: розуміння мети народження 
дитини (вказали 56% опитаних); здатність брати 
відповідальність на себе (76%); усвідомлення 
своєї відповідальності за досягнення дітей (48%). 
За даними опитування, люди зрілого віку усві-
домлюють власні помилки та шкодують про деякі 
свої вчинки і слова, адресовані дітям; детальніше 
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визначають ознаки батьківства; нерідко не схва-
люють власних дітей як батьків, прагнули б їх під-
мінити; зазначають, що конфлікт батьків і дітей – 
вічний; висловлюють бажання ділитися досвідом 
виховання; уважають найважливішою батьків-
ську любов у дитинстві; визнають значущість 
для подружжя відповідних знань із психології та 
педагогіки; вказують на відповідальність за вибір 
партнера та власний фізичний стан; іноді вважа-
ють, що думати про любов та народження дітей 
потрібно лише в молодості.

Спільними ознаками готовності до батьків-
ства для всіх вікових категорій досліджуваних 
є такі: матеріальне благополуччя (наявність 
роботи) – 100% опитаних; фізіологічна готов-
ність – 98%; бажання мати дітей, підсилене 
спроможністю батьків, – 80%; чиста і світла 
любов дітей – 96% опитаних. Причинами него-
товності до батьківства в різних вікових групах 
названо: негативний досвід дитинства через 
образу на батьків (86% усіх опитаних); недо-
статній розвиток емоційної сфери (71% опита-
них); небажання брати на себе відповідальність 
(найчастіше спостерігається в чоловіків) (64%); 
обмеження в професійній кар’єрі (зазначили 
82% жінок); розрив або погіршення стосунків із 
партнером (78% усіх опитаних).

Отже, зазначимо, що за результатами опи-
тування, зразком для наслідування у вихованні 
дитини для сучасної молоді є: досвід власних 
батьків (49% опитаних молодих людей від 14 до 
20 років), досвід знайомих людей (11%), приклади 
з літератури та кіно (4% опитаних), також наявне 
бажання не повторювати помилок власних батьків 
(36% опитаних). Можна стверджувати, що сучасні 
молоді люди, досягнувши повноліття, не мають 
повноцінного уявлення про те, як побудувати 
оптимальні дитячо-батьківські стосунки, як вихо-
вати розвинену, здорову (у фізіологічному та пси-
хологічному сенсі) особистість. Узагальнивши та 
проаналізувавши результати опитування, сфор-
мулюємо декілька теоретичних положень, які 
мають стати базовими для практичного вирішення 
означеної проблеми.

У результаті проведеного дослідження визна-
чено критерії усвідомленого батьківства, на основі 
яких можна оцінювати рівень сформованості усві-
домленого батьківства в молодих людей. Критерії 
включають найсуттєвіші прояви, дотримання яких 
у власному житті та у взаємодії з дитиною може 
сприяти розвитку готовності молодої людини 
до батьківства.

1. Фізіологічний критерій полягає у дотриманні 
батьками здорового способу життя і залучення 
дітей до нього; вихованні відповідального став-
лення до власного здоров’я; проведенні необхід-
них медичних щеплень; розвитку навичок догляду 
за власним тілом; дотриманні загальноприйнятих 

норм сну, праці, харчування, відпочинку; вихо-
ванні ґендерної самосвідомості в дитини.

2. Психолого-педагогічний критерій втілюється 
в побудові оптимальної взаємодії на рівні «дорос-
лий – дитина»; розумінні індивідуально-психоло-
гічних (вікових, статевих) особливостей змін орга-
нізму; розвитку пізнавальних процесів та творчих 
здібностей відповідно до віку; налагодженні про-
дуктивної комунікативної взаємодії і знаходженні 
компромісних рішень; встановленні довірливих 
стосунків і емоційного контакту; наданні психо-
логічної підтримки; прогнозуванні можливого роз-
витку подій та реакцій дитини; розвитку навичок 
емоційної саморегуляції; розумінні потреб дитини, 
захисті соціальних, матеріальних інтересів; вста-
новленні системи адекватних заборон і заохочень.

3. Соціально-поведінковий критерій відобра-
жає дотримання національних традицій; запро-
вадження власних сімейних традицій у побуті, 
дозвіллі, сімейній взаємодії; формування бать-
ківського авторитету; залучення до культурно-іс-
торичних надбань та духовних цінностей суспіль-
ства; змістовне дозвілля.

4. Матеріальний критерій полягає у створенні 
сприятливих умов для життя, навчання, вихо-
вання дитини; розвитку навичок утримання побуту, 
забезпеченні оптимальних матеріальних умов; 
прищепленні базових навичок взаємодії у межах 
соціально-економічних відносин у суспільстві.

Отже, визначені критерії та їхні показники ста-
новлять основу системи психологічної просвіти 
молодих людей, визначають структуру готовності 
до батьківства і є вихідними для визначення форм 
і методів формування усвідомленого батьківства 
в сучасної молоді. Основною формою роботи має 
бути комплекс занять (навчально-просвітницький 
курс), який базується на когнітивно-поведінковому 
підході і включає такі складові частини, як:

1. Корекційна робота, яка полягатиме в ана-
лізі власного досвіду дитячо-батьківської взаємо-
дії, подоланні стереотипів щодо виховного впливу 
на дитину. Корекційно-розвивальна робота може 
проводитися у формі тренінгових занять на теми: 
«Психологічні проблеми дитинства: нерозуміння, 
самотність, потреби», «Аналіз батьківських поми-
лок», «Стосунки між сиблінгами: партнерство 
чи конкуренція?».

2. Теоретичний компонент, що спрямований 
на формування системи знань про усвідомлене 
батьківство в межах тем: «Психологія сімейних 
стосунків», «Психологія батьківства: настанови та 
очікування», «Пренатальна педагогіка», «Вікові 
кризи дитинства», «Вікові періоди розвитку 
дитини: труднощі і новоутворення», «Сімейний 
бюджет і суспільство» тощо. 

3. Уміння і навички продуктивної взаємодії 
з дитиною доцільно формувати під час реаліза-
ції практичного компонента (тренінги, рольові 



2019 р., № 2, Т. 2.

161

вправи) на теми: «Школа мудрого батьківства», 
«Проблеми домашнього насилля: причини, 
засоби подолання», «Розвиток творчих здібнос-
тей», «Стилі батьківської поведінки», «Дитячо-
батьківське спілкування». 

У процесі реалізації пропонованого комплек-
сного навчально-просвітницького курсу важливо 
застосовувати різноманітні методи роботи, як-от: 
бесіда з елементами тренінгу, психологічний ана-
ліз ситуацій, рольові вправи, бінарна лекція, віде-
олекція, дискусія, евристична бесіда, відвідування 
дитячих закладів і спілкування з дітьми раннього і 
дошкільного віку, участь у заходах, які проводять 
психологи дитячих закладів тощо.

Процес формування усвідомленого ставлення 
до виконання батьківських функцій є складним, бага-
товекторним, а тому потребує ґрунтовного науко- 
вого вивчення та психолого-педагогічної організа-
ції. Основними перешкодами формування в моло- 
ді відповідального батьківства можуть бути такі:

– уявлення кожної людини про норми виховного 
впливу (оціночні категорії, мірило адекватності) є 
суб’єктивним, отже, батькам складно визначити, 
коли саме вони відступають від «виховних норм»; 

– зазвичай кожна людина певною мірою пере-
обтяжена власними деструкціями, комплексами, 
ригідними переконаннями тощо, а це перешкод-
жає бути гнучким у взаємодії із власними дітьми; 

– відсутність доступних і валідних методів діа-
гностики рівня готовності до виконання батьків-
ських обов’язків. 

Основними шляхами роботи психолога з подо-
лання окреслених перешкод є такі:

1. Система проведення занять, спрямованих 
на формування усвідомленого батьківства, має 
бути розроблена та координована фахівцями-пси-
хологами. Вони допоможуть аналізувати конкретні 
життєві ситуації, з’ясовувати їхню причинно- 
наслідкову зумовленість, прогнозувати можливий 
розвиток подій.

2. Корекція особистісних деструкцій (психо-
корекційна робота). Щоби запобігти негатив-
ному впливу особистісних деструкцій людини, 
ми пропонуємо формувати новоутворення саме 
в юнацькому віці (не виправляти помилки у вихо-
ванні своїх дітей, а навчати їх не припускатися 
помилок). Тож, систему занять із формування пси-
хологічного утворення «усвідомлене батьківство» 
доцільно запровадити на початковому етапі про-
фесійної підготовки молоді.

3. Розроблення опитувальника для визначення 
готовності до батьківства. Він може бути укладений 
на основі визначених критеріїв та їхніх показників.

Висновки і пропозиції. Пропонований підхід 
до формування інтегративного новоутворення 
«усвідомлене батьківство» є системним, побудо-
ваний з урахуванням таких дискусійних моментів: 
означений процес доцільно починати з корекцій-

ної роботи; у молоді віком до 16 років ще не сфор-
мована готовність до прийняття інформації про 
батьківство, тому варто враховувати вікові осо-
бливості та потреби юнаків і дівчат; процес фор-
мування інтегративного утворення повинен мати 
особистісно орієнтований характер. Ураховуючи 
результати проведеного дослідження, можемо 
стверджувати, що найбільш доцільно запрова-
дити навчально-просвітницькиий курс для молоді 
на початковому етапі професійного становлення. 
Основні напрями формування усвідомленого 
батьківства в сучасної молоді такі:

– формування ґрунтовної системи знань про 
зміст поняття «усвідомлене батьківство», крите-
ріїв та показників його прояву;

– розвиток стійких умінь і навичок взаємодії 
з дитиною;

– розвиток саморефлексії своїх досягнень 
і помилок у взаємодії з дитиною;

– формування особистісних якостей (відпові-
дальність, терплячість, наполегливість, послідов-
ність, працьовитість, життєва активність, почуття 
гумору тощо).

Для впровадження в систему освіти зазначених 
положень варто вибудувати відповідно до крите-
ріїв систему знань, умінь і навичок, якими повинні 
оволодіти молоді люди. У перспективі подальших 
досліджень – розроблення методів діагностики 
готовності до усвідомленого батьківства; активне 
впровадження представлених положень в освіт-
ньому процесі; більш ґрунтовне опрацювання 
та застосування форм, методів і прийомів форму-
вання означеного утворення. 
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Шавровская Н. В., Смалиус Л. Н. Осознанное родительство как интегративное образование 
юношеского возраста

В статье обоснована значимость формирования осознанного и ответственного отношения 
молодежи к родительству. Основными заданиями статьи являются конкретизация понятия «осоз-
нанное родительство», определение его критериев и показателей проявления, а также перспектив 
формирования осознанного родительства у современной молодежи. В ходе исследования применены 
следующие методы: наблюдение, беседа, методика «Незаконченные предложения». Названы основ-
ные критерии осознанного родительства. По результатам исследования предложена система пси-
хологического просвещения молодых людей на основе когнитивно-поведенческого подхода

Ключевые слова: осознанное родительство, формирование, критерии, интегративное образо-
вание.

Shavrovska N. V., Smalyus L. N. Сonscious paternity as integrative formation in young age
The article substantiates the importance of forming a conscious and responsible attitude of young people 

towards paternity. The main tasks of the article are to clarify the concept of “conscious paternity”, to determine 
its criteria and indicators, as well as to describe the prospects for the formation of conscious fatherhood. In 
the course of the research, methods were used: observation, conversation, “Unfinished sentences”. The basic 
criteria of conscious paternity are determined. The results of the study suggest a system of psychological 
education of young people.

Key words: paternity, conscious paternity, formation, criteria, integrative education.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 
АКАДЕМІЧНО ЗДІБНОГО УЧНЯ БАЗОВОЇ ШКОЛИ
Стаття присвячена теоретичному аналізу психологічних детермінант становлення особисто-

сті академічно здібного учня базової школи. Обґрунтовано специфіку впливу особистісних якостей 
та властивостей на становлення особистості в молодшому підлітковому віці. Встановлено, що 
одним із чинників становлення особистості академічно здібного учня є психологічне благополуччя. 
Узагальнено і виділено основні компоненти психологічного благополуччя: самосприйняття, пози-
тивні стосунки з оточенням, автономія, управління навколишнім середовищем, мета в житті, осо-
бистісний ріст. Зроблено висновок, що для становлення особистості академічно здібного учня та 
для успішного втілення себе в житті необхідно бути компетентним у питаннях емоційного самопо-
чуття та психологічного благополуччя.

Ключові слова: особистість, розвиток, детермінанти становлення, академічно здібний учень, 
психологічне благополуччя, компетентність.

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі розвитку українського суспільства одним 
з основних завдань шкільної освіти є не лише 
виявлення резервів здібних і обдарованих учнів, 
але й забезпечення спрямованості навчально-ви-
ховного процесу на формування та розвиток гар-
монійно розвиненої особистості обдарованого 
учня, його здатності до впевнених і самостійних 
дій у різноманітних навчальних і життєво-побуто-
вих ситуаціях, які постають перед ним у процесі 
взаємодії із суспільним середовищем. Тому потре-
бує вирішення проблема забезпечення особистіс-
ної, соціальної самореалізації та професійного 
самовизначення академічно здібних і обдарова-
них дітей у нових соціально-економічних умовах.

Проблема особистості належить до найбільш 
суперечливих і складних у сучасній психології. 
З одного боку, поняття особистості пов’язане із 
зовнішнім соціальним образом, «маскою», яку 
«одягає» людина в різних життєвих ситуаціях. 
З іншого – зміст цього поняття значно складніший 
і глибший, вказує на певну особливість, своєрід-
ність, неповторність внутрішнього світу людини, 
що визначає і її поведінку, і спосіб реагування на 
навколишню дійсність.

Аналіз наукових джерел дає підстави стверджу-
вати, що, незважаючи на те, що поняття «особи-
стість» є одним із центральних не лише в психоло-
гії, але й у всіх людинознавчих науках, дотепер не 
існує єдиного, спільного для всіх визначення даного 
поняття та його причинної детермінації, особливо 
це стосується детермінанти становлення особи-
стості академічно здібного учня базової школи.

Проблема становлення особистості акаде-
мічно здібного учня базової школи актуалізува-

лася завдяки новим тенденціям, спочатку в педа-
гогіці, а згодом і в психології, коли педагоги і 
психологи усвідомили, що неможливо зрозуміти 
сутність особистості академічно здібного учня 
без усідомлення призначення самої людини та 
всіх питань, що стосуються її розвитку, серед яких 
чільне місце посідає проблема детермінації роз-
витку особистості.

Мета статті – здійснити теоретичний аналіз 
психологічних детермінант становлення особи-
стості академічно здібного учня базової школи.

Теоретичний аналіз проблеми. Сьогодні 
в освіті відбуваються значні зміни, які мають на 
меті вдосконалити систему навчання, сприяти ста-
новленню особистості учня. Реформування освіти 
в Україні потребує нових підходів, які б покращили 
ефективність навчання і виховання, створили 
більш комфортні умови для розвитку особистості. 
Сучасний учень повинен отримувати можливість 
не тільки здобувати знання, необхідні компетенції 
щодо основ наук, оволодівати потрібними вмін-
нями та навичками відповідно до вимог закладів 
загальної середньої освіти, але і розвивати осо-
бистісні ресурси психологічного благополуччя [2].

Основними методологічними засадами 
дослідження виступили базові теоретичні поло-
ження про психологію обдарованості та твор-
чості (О. Матюшкін, В. Моляко, О. Пономарьов, 
Б. Теплов); загальнотеоретичні основи психології 
мотивації (Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн) 
та основні положення про роль мотиваційної 
й емоційної сфери в детермінації розвитку зді-
бностей (В. Вілюнас, Б. Додонов, О. Кульчицька, 
О. Чебикін); ідеї щодо становлення гармонійно 
розвиненої особистості та її самореалізації як 
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ключових умов життєвого успіху (О. Бондарчук, 
Т. Говорун, Л. Дьоміна); теоретичні положення 
про роль активності в становленні особистості 
(К. Абульханова-Славська, Г. Балл, Л. Божович, 
М. Боришевський, Г. Костюк, С. Рубінштейн) і взає-
мозв’язок цих процесів із творчістю (В. Петровський, 
В. Роменець, В. Татенко, Т. Титаренко); ідеї щодо 
позитивного психологічного функціонування осо-
бистості та розуміння феномена психологічного 
благополуччя (А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, 
Ш. Бюлер, Б. Ньюгартен, Д. Биррен, Н. Бредберн, 
К. Ріфф).

Свого часу, звертаючись до проблеми особи-
стості, Г. Костюк зазначав, що особистість є склад-
ною цілісною системою, що здатна до високого 
рівня саморегуляції, самопідтримки, самовідтво-
рення і самовдосконалення. Як цілісна система 
особистість одночасно є складовою частиною 
іншої, значно більшої системи – людського інди-
віда. Учений зазначав, що об’єктивна соціальна 
сутність особистості завжди реалізується її суб’єк-
тивними психічними засобами, системою нейро-
фізіологічних механізмів, функціонування яких 
залежить від біохімічних, біофізичних та інших 
систем організму, які визначають динаміку форму-
вання, перебігу та становлення психічної діяльно-
сті і психічних властивостей особистості. Учений 
підкреслював, що психічний розвиток особистості, 
хоч і керується ззовні, проте здійснюється як про-
цес, що саморозвивається шляхом внутрішньо 
необхідного руху, «саморуху», проходячи шлях від 
нижчих до вищих рівнів [4].

Підтримуючи ідею цілісності і саморозвитку 
Г. Костюка, С. Максименко зазначає, що особи-
стість – це форма існування психіки людини, яка 
являє собою цілісність, здатну до саморозвитку, 
самовизначення, свідомої предметної діяльності і 
саморегуляції, має свій унікальний і неповторний 
внутрішній світ.

У результаті аналізу наукових уявлень про 
основні психологічні детермінанти становлення 
особистості академічно здібного учня можна ска-
зати, що одним із чинників є психологічне благо-
получчя. 

Збільшення досліджень психологічного бла-
гополуччя у світі спостерігається в другій поло-
вині ХХ ст. і пов’язане з актуалізацією проблем 
психічного і психологічного здоров’я особистості. 
Психологічне благополуччя як показник якості 
життя людини є досить складним явищем і про-
цесом, що відображає когнітивно-емоційну оцінку 
людиною якості свого життя і виявляється в задо-
воленості ним загалом і окремими його сферами, 
у переживанні позитивних емоцій і почуттів, у від-
чутті реалізації власного потенціалу. У структурі 
складників психологічного благополуччя найчас-
тіше виокремлюють когнітивні й емоційні компо-
ненти; наголошують на його ресурсних, процесу-

альних, результативних, структурних, оціночних 
складниках [3].

Також існують базові складові частини психо-
логічного благополуччя: позитивне ставлення до 
інших людей; прийняття себе; здатність дотриму-
ватися власних переконань (автономія); здатність 
керувати своїм життям, контроль над навколи-
шнім середовищем (компетентність); наявність 
цілей, які надають життю сенс і напрям; саморе-
алізація і розвиток.

Зазначимо, що психологічне благополуччя 
особистості пов’язане з упевненістю, адекватною 
самооцінкою, позитивним поглядом на життя, 
доброзичливістю, товариськістю й емоційною ста-
більністю.

Термін «благополуччя» у західній психології 
розуміється в широкому сенсі як «багатофактор-
ний конструкт, який являє собою складний вза-
ємозв’язок культурних, соціальних, психологіч-
них, фізичних, економічних і духовних чинників». 
У М. Селигмана поняття «благополуччя людини» – 
це «позитивна ефективність, що поєднується з 
діяльністю». В. Даль визначає семантичне зна-
чення слова «добробут» як «спокійний і щасливий 
стан; життя в достатку, повна забезпеченість» [2].

Психологічне благополуччя – це феномен, який 
допомагає людям оцінювати власне життя. Така 
оцінка може бути насамперед когнітивною (напри-
клад, задоволеність життям чи сімейне благопо-
луччя) або ж може часто полягати в позитивних 
(радість, щастя, задоволення тощо) чи негативних 
емоціях (наприклад, депресія). Психологічне благо-
получчя може розглядатися як душевний комфорт – 
узгодженість психічних процесів і функцій, відчуття 
цілісності, внутрішньої рівноваги, задоволеність 
собою та своєю діяльністю. Психологічне благо-
получчя більш стійке в разі гармонії особистості.

Психологічне благополуччя є результатом 
переживання особистістю успіхів чи досягнень 
у професійній реалізації, гармонії в особистому 
житі, реалізацією особистістю власного потенці-
алу тощо.

Усі перелічені складники тісно взаємозалежні 
та впливають один на одного. Віднечення бага-
тьох феноменів до тих чи інших складників бла-
гополуччя досить умовне. Наприклад, відчуття 
спільності, усвідомлення і переживання сенсу 
життя цілком можна зарахувати до чинників, які 
створюють душевний комфорт, а не лише соці-
альне чи духовне благополуччя [1].

Психологічне благополуччя залежить від наяв-
ності чітких цілей, успішності реалізації планів 
діяльності й поведінки, наявності ресурсів та умов 
для досягнення цілей, а також від актуального 
афективного стану. Психологічне благополуччя 
створюють позитивні міжособистісні взаємини, 
можливості спілкуватися й одержувати від цього 
позитивні емоції, задовольняти потребу в емо-
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ційному теплі. Руйнує благополуччя соціальна 
ізоляція (депривація), напруженість у значущих 
міжособистісних зв’язках, яка характерна для під-
літкового віку. 

У своєму дослідженні психологічного благо-
получчя К. Ріфф узагальнила і виділила шість 
його основних компонентів, як-от: самосприй-
няття, позитивні стсоунки з оточенням, автоно-
мія, управління навколишнім середовищем, мета 
в житті, особистісний ріст [3]. Розглянемо їх більш 
докладно.

Управління навколишнім середовищем перед-
бачає наявність якостей, які зумовлюють успішне 
оволодіння різними видами діяльності, здатність 
досягати бажаного, долати труднощі на шляху 
реалізації власних цілей, у разі нестачі цієї харак-
теристики спостерігається відчуття власного без-
силля, некомпетентності, наявна нездатність щось 
змінити або поліпшити для того, щоби домогтися 
бажаного.

Особистісний ріст передбачає прагнення 
розвиватися, навчатися і сприймати нове, а також 
наявність відчуття власного прогресу. Якщо осо-
бистісне зростання з якихось причин неможливе, 
то наслідком цього стає почуття нудьги, стагна-
ції, відсутність віри у свої здібності до змін, ово-
лодіння новими вміннями і навичками, водночас 
зменшується інтерес до життя.

Позитивні стосунки з оточенням – у цьому 
разі розглядається як уміння співпереживати, так і 
здатність бути відкритим для спілкування, а також 
наявність навичок, які допомагають встановлю-
вати і підтримувати контакти з іншими людьми. 
Крім цього, дана характеристика включає в себе 
бажання бути гнучким у взаємодії з іншими, уміння 
прийти до компромісу. Відсутність цієї якості свід-
чить про самотність, нездатність встановлювати 
і підтримувати довірливі відносини, небажання 
компромісів, замкнутість.

Наявність життєвих цілей породжує почуття 
осмислення існування, цінності того, що було 
в минулому, відбувається зараз і буде відбуватися 
в майбутньому. Відсутність цілей у житті призво-
дить до відчуття безглуздості, туги, нудьги.

Самосприйняття відображає позитивну само-
оцінку себе і свого життя загалом, усвідомлення і 
прийняття не тільки своїх позитивних якостей, але 
і своїх недоліків. Протилежність самосприйняття – 
почуття незадоволеності собою, що характеризу-
ється неприйняттям деяких якостей своєї особи-
стості, незадоволеності своїм минулим.

Експерти Вcecвiтньoї opгaнiзaцiї oхopoни 
здopoв’я (далі – ВООЗ) ужили термін «благопо-
луччя» як основний критерій для визначення здо-
ров’я: «здоров’я – це не тільки відсутність хвороб 
або фізичних дефектів, але і стан повного фізич-
ного, розумового і соціального благополуччя» [2]. 
Благополуччя «більшою мірою зумовлено само- 

оцінкою і почуттям соціальної приналежності, ніж 
біологічними функціями організму, і пов’язано 
з реалізацією фізичних, духовних і соціальних 
можливостей людини».

Останніми роками багато уваги приділяється 
психологічному благополуччю дитини, яке розці-
нюється як показник оптимальності її психічного 
розвитку та психологічного здоров’я. Аналізуючи 
численні дослідження, що стосуються даної про-
блеми, можна зробити висновок, що саме психо-
логічне благополуччя є найбільш ємним поняттям 
визначення розвитку дитини. У всіх програмних 
документах у даний час велика увага приділя-
ється проблемі збереження, підтримки і зміцнення 
здоров’я учнів. Переживання благополуччя (або 
неблагополуччя) інтегративне, на нього впливають 
різні сторони буття молодшого підлітка, у ньому 
злиті багато особливостей ставлення підлітка 
до себе і навколишнього світу. Основними пси-
хологічними особливостями, які спостерігаються 
в молодшому підлітковому віці, є: інтелектуальний 
розвиток; емоційна вразливість; розвиток волі; 
розуміння соціального середовища; період іден-
тифікації себе в суспільстві; конфлікти; відчуття 
приналежності; автономність. Серед причин, які 
можуть впливати на психічне здоров’я молодшого 
підлітка, можна виділити такі: навчальне переван-
таження учнів, порушення психогігієнічних норм 
організації освітнього процесу, характер стосунків 
між вчителем та учнями, мікроклімат у класі. Тому 
саме молодші підлітки потребують достатнього 
рівня психологічного благополуччя [4].

Для збереження здоров’я молодших підлітків 
у педагогічному процесі і їхнього психологічного 
благополуччя необхідна реалізація здоров’язбе-
режувальних принципів, форм і методів навчання 
і виховання. Ступінь психологічного благополуччя 
може бути визнаний фундаментом психологічного 
здоров’я особистості. Щодо молодшого підлітка 
воно може бути визначено як стійке емоційно-по-
зитивне самопочуття дитини в школі, що є осно-
вою її вікових соціальних потреб.

Показниками психологічного благополуччя ака-
демічно здібного учня є: позитивна «Я-концепція»; 
загальний емоційний стан у школі; задоволеність 
навчальною діяльністю; можливість досягнення 
позитивних результатів і переживання власного 
успіху; ставлення до ситуації перевірки знань 
і оцінки; задоволеність стосунками з учителем 
і взаєминами в шкільному колективі. Однією із 
цілей діяльності педагогічного колективу стає 
створення в межах ситуації шкільного навчання 
соціально-психологічних умов для максимального 
особистісного розвитку й успішного навчання ака-
демічно здібних молодших підлітків [1].

Величезну роль в її реалізації відіграє цілеспря-
мована діяльність педагогів-психологів і всього 
педагогічного колективу щодо забезпечення пси-
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хологічного благополуччя учасників освітнього 
процесу. Основними завданнями в межах даного 
напряму визначаються: 

– створення психолого-педагогічних умов, що 
сприяють формуванню емоційної, соціальної, 
комунікативної компетентностей учнів, творчому 
розвитку учасників освітнього процесу;

– виявлення і розвиток індивідуальних особли-
востей і можливостей дитини, індивідуального 
рівня досягнень, прогноз її розвитку; 

– профілактика виникнення соціальної деза-
даптації на всіх етапах шкільного дитинства; 

– надання своєчасної психологічної допомоги 
академічно здібним молодшим підліткам та іншим 
учасникам освітнього процесу у вирішенні особи-
стісних актуальних проблем; 

– створення сприятливого соціально-психо-
логічного клімату взаємодії академічно здібних 
молодших підлітків та дорослих у межах освіт-
нього процесу;

– формування психологічної культури учнів, 
педагогічних працівників та батьків, підвищення 
їхньої соціально-педагогічної компетентності; 

– консультування педагогів, батьків із питань 
підтримки дитини [1]. 

Кожний із традиційних напрямів роботи може 
мати змістовний блок, що стосується емоційного 
самопочуття в школі.

Найголовніше зараз – це прийти до розуміння 
всіма учасниками освітнього процесу важливості 
розвитку емоційної компетентності й об’єднання 
спільних зусиль у цьому процесі. Без цього ком-
понента неможливе формування мобільної,  
гнучкої, здатної до соціальної адаптації і наці-
леної на самореалізацію особистості. Період 
шкільного дитинства відіграє визначальну роль у 
формуванні цих умінь, а тому повинен бути наси-
чений різними формами роботи, що розвивають 
емоційний світ учня. Пріоритет у такій роботі 
і педагога, і психолога повинен бути відданий 
активним формам.

Потрібно також розуміти необхідність побудови 
спеціальної роботи з педагогічним колективом. 
У напруженому ритмі навчального життя необ-
хідно знаходити можливість пропонувати варіанти 
групової діяльності, які можуть супроводжуватися 
емоційним виплеском самих педагогів і навчати їх 
технологіям роботи з емоційного розкриття і роз-
витку дитини.

Сучасна людина для успішного втілення себе 
в житті повинна бути компетентною в питаннях 
емоційного самопочуття та психологічного бла-
гополуччя. Емоційна компетентність визначає 
здатність висловлювати власні емоції так, щоби 
вони були зрозумілі іншими, водночас розпізна-
вати емоційні прояви партнера по спілкуванню, 
уміння керувати своїми емоціями і загальну стре-
состійкість особистості. А виховання таких же 

якостей в академічно здібних молодших підліт-
ків стає необхідним компонентом навчальної та 
виховної функції педагогічної діяльності. І вчити 
цьому треба не тільки тому, що «потім це стане 
в пригоді», а й тому що стикатися із проблемами, 
вирішувати їх, робити значущі вибори доводиться 
кожному з наших дітей тут, сьогодні, зараз. 

Психологічне благополуччя в школі є одним із 
найбільш важливих критеріїв ставлення до школи 
і до навчання загалом. Психологічне благополуччя 
значною мірою буде залежати від різноманітності 
методів, які вчитель використовує у своїй роботі, 
а також урахування вікових особливостей молод-
ших підлітків під час вибору цих методів, особи-
стого прикладу педагога і батьків.

Проблема психологічного благополуччя харак-
теризує переживання i стани, влaстиві здoрoвій 
ocoбиcтocтi. Не випaдкoвo пoняття «блaгoпoлyччя» 
уживається ВООЗ як ocнoвний критeрiй для 
визнaчeння здopoв’я, у якoмy здopoв’я – цe 
нe тiльки вiдcyтнiсть хвopoб aбo фiзичних дeфeк-
тiв, a й стaн пoвнoгo фiзичнoгo, poзyмoвoгo i 
coцiaльнoгo блaгoпoлyччя [2].

Проаналізувавши різні підходи, можна виді-
лити основні складники та чинники психологічного 
благополуччя, які впливають на розвиток та ста-
новлення особистості:

1. Задоволеність життям як інтегральна когні-
тивно-емоційна оцінка.

2. Функціональний статус – психічний і психо-
фізіологічний стан, тобто відсутність негативних 
переживань, станів, що мають негативні наслідки 
для організму і психіки, є необхідною складовою 
частиною благополуччя. Довгий час ці проблеми 
залишалися пріоритетом медичного або біологіч-
ного розуміння благополуччя, однак безсумнів-
ний їх зв’язок із психологічним аспектом даного 
феномена.

3. Ціннісно-мотиваційна сфера як загальна 
усвідомленість життя, так і індивідуальна система 
пріоритетів, система координат.

4. Уміння використовувати наявні можливо-
сті для досягнення поставлених значущих цілей, 
а також загальна несуперечність потреб і можли-
востей.

5. Соціальне благополуччя потребує соціаль-
ної підтримки, відкритості у взаєминах, відсут-
ності конфліктів, сприятливого соціального ото-
чення, а також благополуччя близьких і значущих 
людей, безпосередньо пов’язаних із широтою 
образу «Я».

6. Самооцінка і самоставлення, зокрема 
впевненість у власних можливостях у подоланні 
негативних обставин, прийняття особистої відпо-
відальності за власне життя, відсутність внутріш-
нього конфлікту.

7. Самоефективність, досягнення визначених 
цілей і наявність змістотворних перспектив [3].
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Аналіз стану досліджуваної проблеми дозво-
лив зробити висновок, що однією із психологіч-
них детермінант становлення особистості акаде-
мічно здібного учня є психологічне благополуччя. 
Згідно із сучасними дослідженнями, до основних 
компонентів психологічного благополуччя нале-
жать такі: самосприйняття, позитивні стосунки 
з іншими, автономія, управління навколишнім 
середовищем, мета в житті, особистісний ріст.

На нашу думку, показниками психологічного 
благополуччя академічно здібного учня є: пози-
тивна «Я-концепція»; загальний емоційний стан 
у школі; задоволеність навчальною діяльністю; 
можливість досягнення позитивних результатів і 
переживання власного успіху; ставлення до ситуа-
ції перевірки знань і оцінки; задоволеність стосун-
ками з учителем і взаємовідносинами в шкільному 
колективі. Отже, для становлення особистості 
академічно здібного учня та для успішного вті-
лення себе в житті необхідно бути компетентним 
у питаннях емоційного самопочуття та психологіч-
ного благополуччя.
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Щербакова Е. А. Психологические детерминанты становления личности академически спо-
собного ученика базовой школы

Статья посвящена теоретическому анализу психологических детерминант становления лич-
ности академически способного ученика базовой школы. Обоснованна специфика влияния личност-
ных качеств и свойств на становление личности в младшем подростковом возрасте. Установлено, 
что одним из факторов становления личности академически способного ученика является психо-
логическое благополучие. Выделены основные компоненты психологического благополучия: само-
восприятие, позитивные отношения с окружающими, автономия, управление окружающей средой, 
цель в жизни, личностный рост. Сделан вывод о том, что для становление личности академически 
способного ученика и для успешного воплощения себя в жизни необходимо быть компетентным в 
вопросах эмоционального самочувствия и психологического благополучия.

Ключевые слова: личность, развитие, детерминанты становления, академически способный 
ученик, психологическое благополучие, компетентность.

Shcherbakova O. O. The psychological determinants of the personality formation of an academically 
capable student of the basic school 

The article is devoted to the theoretical analysis of the psychological determinants of the personality forma-
tion of an academically capable student of the basic school.   The specificity of the  personality traits and qual-
ities influence on the formation of the personality in the younger adolescence is substantiated. Psychological 
well-being is established to be one of the factors of the personality formation of an academically capable 
student. The six main components of psychological well-being are summarized and highlighted: self-percep-
tion, positive relations with others, autonomy, environmental management, purpose in life, personal growth. It 
is concluded that one of the psychological determinants of the person  formation of an academically capable 
student is psychological well-being. In order to become an academically capable student   successful in his/her 
life, one needs to be competent in matters of emotional well-being and psychological well-being.

Key words: personality, development, determinants of formation, academic ability, psychological well- 
being, competence.
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ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
У статті дається визначення «діти з особливими потребами». Розглянуто питання класифікації 

дітей з психофізичними порушеннями. Розкрито зміст індивідуальної програми розвитку та визна-
чені теоретичні аспекти психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами. 

Ключеві слова: діти з особливими потребами, інклюзивна освіта, індивідуальна програма роз-
витку, супровід, психологічний супровід, педагогічний супровід.

Постановка проблеми. У зв’язку з реалізацією 
державної програми про інклюзивну освіту на сьо-
годні залишається актуальним розв’язання широ-
кого спектру проблем навчання і виховання дітей 
з особливими освітніми потребами. Проблемами 
організації навчання і виховання, психологічного 
супроводу та соціально-педагогічного патронату 
дітей з особливими освітніми потребами розгля-
даються з позиції психологічних, педагогічних, 
організаційно-методичних вимог щодо організації 
роботи з такими дітьми. Особлива роль у цьому 
процесі належить працівникам психологічної 
служби та їх співпраці з вчителями, батьками, 
працівниками психолого-медико-педагогічної кон-
сультації (нині – інклюзивно-ресурсного центру) та 
громадськістю, які повинні створити умови і надати 
допомогу в психологічній та соціальній адаптації, 
підготовці до повноцінного життя в суспільстві 
дітей з особливими освітніми потребами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми психолого-педагогічного супроводу та 
залучення дітей з особливими освітніми потре-
бами до навчання в загальноосвітніх навчальних 
закладах, реабілітації та соціалізації до суспільних 
норм досліджують вітчизняні науковці, зокрема: 
Т. Євтухова, І. Іванова, А. Колупаєва В. Ляшенко, 
О. Савченко, О. Столяренко, А. Шевчук та інші.

Мета статті – визначення та обгрунтування 
теоретичних аспектів психолого-педагогічного 
супроводу дітей з особливими освітніми потре-
бами та їх інтеграція у загальноосвітнє середо-
вище.

Загальноприйнятий термін «діти з особли-
вими освітніми потребами» робить наголос на 
необхідності забезпечення додаткової підтримки 
в навчанні дітей, які мають певні особливості роз-
витку. Варто зазначити, що в Україні основною 

категорією дітей з особливими освітніми потре-
бами загальноприйнято вважати дітей з особли-
востями психофізичного розвитку. Ці діти мають 
відхилення від нормального фізичного чи психіч-
ного розвитку, зумовлені вродженими чи набу-
тими порушеннями. Залежно від типу порушення 
виокремлюють такі категорії дітей: з порушеннями 
слуху (глухі, оглухлі, зі зниженим слухом); з пору-
шеннями зору (сліпі, осліплі, зі зниженим зором); 
з порушеннями інтелекту (розумово відсталі, із 
затримкою психічного розвитку); з мовленнє-
вими порушеннями; з порушеннями опорно-рухо-
вого апарату; зі складною структурою порушень 
(розумово відсталі сліпі чи глухі; сліпоглухонімі 
та інші); з емоційно-вольовими порушеннями та 
діти з аутичним спектром [5, с. 19]. Тобто, поняття 
«діти з особливими освітніми потребами» широко 
охоплює всіх дітей, чиї освітні проблеми виходять 
за межі загальноприйнятої норми. Також воно 
стосується дітей з особливостями психофізичного 
розвитку, обдарованих дітей та дітей із соціально 
вразливих груп (наприклад, вихованців дитячих 
будинків тощо) [4, с. 33].

Основна мета загальноосвітнього навчаль-
ного закладу, в якому впроваджується інклюзивне 
навчання, – надання індивідуально-зорієнтованої 
педагогічної, психологічної та соціальної допо-
моги дітям, які мають додаткові (особливі) потреби 
у процесі навчання.

Навчання дітей з особливими освітніми потре-
бами в загальноосвітніх навчальних закладах на 
основі застосування особистісно-зорієнтованих 
методів навчання визначено «Порядком органі-
зації інклюзивного навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах», затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України № 872 від 15 серпня 
2011 року, що на практиці забезпечується шляхом 
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складання «Індивідуальної програми розвитку 
дитини».

Основною умовою успішного навчання дітей 
з особливими освітніми потребами в умовах 
загальноосвітнього навчального закладу є обґрун-
тування й запровадження в навчальний процес 
індивідуальної програми розвитку із гнучкою варі-
ативною структурою її компонентів, а саме: інди-
відуального навчального плану, індивідуальної 
навчальної програми, системи необхідної адапта-
ції та модифікації, комплексу додаткових послуг, 
які б забезпечили навчання таких учнів у відпо-
відності з їхніми можливостями та з урахуванням 
додаткових потреб.

Індивідуальне планування навчально-вихов-
ного процесу має на меті:

– розроблення комплексної програми розвитку 
дитини з особливими освітніми потребами, що 
допоможе пристосувати середовище до потреб 
дитини;

– надання додаткових послуг та форм під-
тримки під час навчання та виховання;

– організацію спостереження за динамікою 
розвитку учня [8].

Створення індивідуальної програми розвитку 
у співпраці з батьками та іншими фахівцями все 
ще залишається новою практикою для педаго-
гів, які працюють в інклюзивних групах чи класах 
дошкільних і загальноосвітніх навчальних закла-
дів. Їх досвід надзвичайно важливий для форму-
вання та поширення знань не тільки про розробку 
індивідуальних програм розвитку, а й про інклю-
зивну освіту загалом.

Індивідуальна програма розвитку – це доку-
мент, який містить детальну інформацію про 
дитину і систему додаткових послуг, види необ-
хідної адаптації та модифікації навчальних 
матеріалів, індивідуальну навчальну програму 
та за потреби індивідуальний навчальний план. 
Вона виконує низку функцій:

1. Навчально-методичну. Як інструмент органі-
зації навчання індивідуальна програма розвитку 
окреслює перелік послуг, які надаються учневі, 
містить загальну інформацію про учня, поточні 
показники успішності й поведінки, рекоменда-
ції психолого-медико-педагогічної консультації, 
навчальні цілі, способи та форми оцінювання 
навчальних досягнень, показники динаміки роз-
витку, адаптації та модифікації, які необхідно 
здійснити, враховуючи потреби учня. Також зазна-
чаються додаткові послуги, які надаються фахів-
цями (наприклад, психологом, логопедом, корек-
ційним педагогом);

2. Комунікативну. Як засіб комунікації індиві-
дуальна програма розвитку спрямована на вирі-
шення одразу кількох завдань. Насамперед, вона 
інформує всіх значущих для учня осіб (зокрема 
батьків) про те, чому навчання дитини потребує 

розробки індивідуальної програми розвитку, роз-
робляється командою фахівців, які безпосеред-
ньо працюють з дитиною, із залученням членів 
родини. Така співпраця забезпечує інформування 
батьків про потенційні можливості дитини, дина-
міку її розвитку та регулює комплекс суперечли-
вих питань, які можуть виникати між батьками 
та вчителями у процесі навчання дитини.

3. Менеджменту. Індивідуальна програма роз-
витку визначає, чи потрібні дитині або її батькам 
додаткові консультації, спеціальний транспорт, 
допоміжний персонал та інші супутні послуги.

4. Моніторингу, контролю дотримання норма-
тивних вимог та оцінки. Саме індивідуальна про-
грама розвитку є документальним свідченням 
організації навчання таких дітей в інклюзивних 
умовах, а отже, предметом вивчення при здійс-
ненні контролю та наданні методичної допомоги 
органами управління освітою [6, c. 5–6].

Таким чином, метою психолого-педагогічного 
супроводу дітей з особливими освітніми потре-
бами в навчально-виховних закладах міста є 
вивчення особистісного потенціалу, а саме: спів-
відношення рівня розумового розвитку дитини і 
вікової норми, розвитку когнітивної сфери, сфор-
мованості мотивації до навчання; особливості 
емоційно-вольової сфери; індивідуально-харак-
терологічні особливості, їх творчий та інтелекту-
альний розвиток через залучення всіх учасників 
навчально-виховного процесу (батьків, педагогів, 
дітей) до реалізації запланованих дій щодо осо-
бливостей розвитку, спілкування, навчання; соціа-
лізація та адаптація; професійна орієнтація дітей 
з особливими потребами.

Основним завданням психолого-педагогічного 
супроводу є:

– соціалізація дітей з особливими потребами 
через залучення всіх учасників навчально-вихов-
ного процесу (батьків, педагогів, дітей) до реаліза-
ції запланованих дій щодо особливостей розвитку, 
спілкування, навчання, професійної орієнтації, 
соціальної адаптації дитини;

– вивчення особистісного потенціалу, а саме: 
співвідношення рівня розумового розвитку 
дитини і вікової норми; рівня розвитку когнітивної 
сфери; особливостей емоційно-вольової сфери; 
індивідуально-характерологічних особливостей; 
рівня сформованості мотивації до навчання; 
їхнього творчого та інтелектуального розвитку  
[1, с. 250].

Психологічна служба забезпечує вчасне і сис-
тематичне вивчення психофізичного розвитку 
дитини, мотивів її поведінки і діяльності з ураху-
ванням вікових, інтелектуальних, фізичних, ста-
тевих та інших індивідуальних особливостей, 
створення психологічних умов для саморозвитку 
та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і 
виховних завдань навчальними закладами.
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Однією з актуальних проблем соціалізації 
дитини в суспільстві є порушення мовленнєвого 
розвитку. Одним із напрямків  роботи є виявлення 
та супровід таких дітей з дошкільного віку до кін-
цевого вирішення проблеми обов’язково через 
співпрацю з практичними психологами та бать-
ками. Тільки через інформування батьків, через 
підвищення їх психолого-педагогічної компетент-
ності з питань повноцінного розвитку їх дітей мож-
ливо займатися супроводом та вирішенням про-
блеми дітей з особливими потребами.

Отже, практичні психологи забезпечують 
супровід навчання та розвитку дітей з особли-
вими освітніми потребами у загальноосвітньому 
навчальному закладі за таким алгоритмом:

1. Перевірка готовності дитини до навчання 
в школі у дітей, які проходять підготовку до нав-
чання, виявлення навчальних труднощів у дітей, 
визначення причин цих труднощів у бесіді з бать-
ками; за потреби – скерування до відповідних 
додаткових фахівців з метою встановлення при-
чин та надання допомоги.

2. Участь у підготовці документів для розгляду 
на засіданні психолого-медико-педагогічної кон-
сультації.

3. Ознайомлення з висновками і рекомендаці-
ями психолого-медико-педагогічної консультації 
щодо організації навчання дитини та надання їй 
додаткових послуг.

4. Проведення спостереження за поведінкою 
дитини на уроках та в позаурочний час, за особли-
востями її поведінки та взаємодії з однолітками, 
педагогами.

5. Проведення індивідуальних спостережень, 
досліджень за дитиною з метою вивчення її інди-
відуальних особливостей, схильностей, інтересів 
та потреб, аналіз періоду адаптації.

6. Участь у складанні індивідуальної програми 
супроводу дитини, розробка індивідуального 
плану корекційно-розвиткової роботи з урахуван-
ням виявлених особливостей дитини.

7. Участь у розробці необхідних для адаптації 
матеріалів з переліком форм і прийомів, а саме: 
надання рекомендацій педагогам щодо враху-
вання особливостей навчально-пізнавальної діяль-
ності дитини при визначенні методів роботи з нею.

8. Сприяння у створенні позитивного мікроклі-
мату в шкільному колективі та взаємодії з дітьми, 
проведення заходів, спрямованих на профілак-
тику стигматизації і дискримінації в оточенні 
ровесників, формування дружнього та неупере-
дженого ставлення до дитини з особливими освіт-
німи потребами.

9. Надання консультативної допомоги педаго-
гам у роботі з дитиною.

10. Налагодження співпраці з фахівцями, 
які безпосередньо працюють із дитиною з осо-
бливими освітніми потребами та беруть участь 

у розробці індивідуальної програми розвитку 
[7, с. 18–19].

Психолого-педагогічний супровід дітей з осо-
бливими освітніми потребами займає чи не най-
важливіше місце серед переліку напрямів орга-
нізації роботи з такими дітьми в інклюзивному 
освітньому середовищі. Психологічний супровід 
дітей із порушенням у розвитку розглядається як 
діяльність психолога, яка спрямована на ство-
рення комплексної системи клініко-психологіч-
них, психолого-педагогічних і психотерапевтичних 
умов, що сприяють успішній адаптації дітей, їх 
реабілітації й особистісному становленні в соціумі 
(школа, сім’я, група однолітків та інше).

Висновки. Отже, забезпечення психолого-пе-
дагогічного супроводу дітей з особливими освіт-
німи потребами є невід’ємною частиною розвитку 
сучасної освіти. В її основі лежить індивідуальний 
підхід до кожної дитини з вадами розвитку. Таким 
чином, питання впровадження інклюзивної освіти 
є не лише актуальним, а й таким, що може бути 
реально розв’язане засобами навчально-вихов-
ного процесу.
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В статье дается определение «дети с особыми потребностями». Рассмотрен вопрос классифи-
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The article defines “children with special needs”. The questions of classification of children with psycho-
physical disorders are considered. The content of the individual program of development is disclosed and the 
theoretical aspects of psychological and pedagogical support of children with special needs are determined.
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ПСИХОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСОБЛИВИХ УМОВАХ
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 
ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
УКРАЇНИ З ОЗНАКАМИ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДЧУЖЕННЯ
У статті висвітлено результати дослідження соціальних та індивідуальних цінностей рятуваль-

ників з ознаками професійного відчуження. Доведено, що цінності рятувальників є важливим чинни-
ком ефективності діяльності в екстремальних умовах. Відсутність сформованої системи ціннос-
тей особистості призводить до втрати професійної ідентичності, тобто прояву професійного 
відчуження. У зв’язку із цим у роботі розглянуто та проаналізовано особливості ціннісної системи 
працівників Держвної служби з надзвичайних ситуацій, які ідентифікують себе із професією, та пра-
цівників з ознаками професійного відчуження. Автором проведено дослідження, яке дало змогу зазна-
чити достовірні відмінності в цінностях рятувальників із різним рівнем професійного відчуження на 
рівні нормативних ідеалів і на рівні індивідуальних пріоритетів. Крім того, у роботі проведено коре-
ляційний аналіз та встановлено взаємозв’язок між рівнями цінностей у досліджуваних із різним про-
фесійним відчуженням.

Ключові слова: професійне відчуження, професійна ідентичність, професійна діяльність, цінно-
сті, нормативні ідеали, індивідуальні пріоритети.

Постановка проблеми. Професійна діяль-
ність співробітників Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) належить 
до тієї діяльності, відмінною особливістю якої є 
постійне зіткнення з небезпекою. Надзвичайні 
обставини, які є невід’ємною частиною профе-
сійного досвіду пожежних, створюють екстре-
мальні умови їх діяльності у зв’язку із загрозою 
для життя, фізичного і психічного здоров’я спів-
робітників, а також із загрозою життю, здоров’ю, 
благополуччю оточення, з масовими людськими 
жертвами і значними матеріальних втратами. 
Професія рятувальника характеризується 
такими особливостями: наявність травмуючих 
ситуацій, стресових впливів і постійна готовність 
до ризику [2, c. 196]. 

У зв’язку з особливостями діяльності працівник 
ДСНС повинен мати професійні цінності, як-от: 
традиційна стабільна підтримка встановлених 
правил та норм, справедливість, патріотизм, без-
пека (власна й інших), прагнення досягнення цілей 
(мети) та універсалізм (самовдосконалення). На 
нашу думку, відсутність або недостатній розвиток 
цих цінностей може знизити ефективність профе-
сійної діяльності та призвести до виникнення про-
фесійного відчуження.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. На основі концепції М. Рокича Ш. Шварц 
(90-і рр. XX ст.) розробляє новий теоретичний 

і методологічний підхід до вивчення цінностей. 
За Ш. Шварцом, цінності особистості існують на 
двох рівнях: 1) рівень нормативних ідеалів (цінно-
сті, які відображають життєві принципи поведінки 
людини); 2) рівень індивідуальних пріоритетів 
(цінності, що залежні від групового тиску й співвід-
носяться з конкретними вчинками людини).

Узагальнюючи визначення поняття «цінність» 
багатьох західних теоретиків, Ш. Шварц і У. Білскі 
виокремлюють такі їхні характеристики:

1) цінності – це переконання, коли цінності 
активізуються, вони змішуються з почуттями;

2) цінності – це бажані людиною цілі й образ 
поведінки, що сприяє досягненню цих цілей;

3) цінності не обмежені певними діями і ситу-
аціями;

4) цінності виступають як стандарти, що зумов-
люють вибір, або як оцінка вчинків, людей, подій, 
ситуацій тощо;

5) цінності мають ієрархічну структуру; упоряд-
кований набір цінностей формує систему цінніс-
них пріоритетів.

Отже, кожній людині властива індивідуальна, 
специфічна ієрархія цінностей, яка є сполучною 
ланкою між духовною культурою суспільства 
й духовним світом особистості, між суспільним 
та індивідуальним буттям. Дана система склада-
ється в процесі діяльнісного предметного сприй-
няття індивідами змісту суспільних цінностей, 
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Таблиця 1
Порівняльний аналіз цінностей нормативних ідеалів працівників ДСНС  

із різним рівнем професійного відчуження (ранги)

№ з/п Шкали  
цінностей

1 група (працівники, які ідентифікують 
себе із професією) Me (P25; P75)

2 група (працівники з ознаками  
професійного відчуження)  Me (P25; P75)

U р

1. Влада 7 (5; 9) 8 (7; 9) 4 677 0,041
2. Досягнення 3 (1; 4) 5 (4; 6) 4 524 0,017
3. Гедонізм 8 (7; 9) 6 (5; 7) 4 162 0,001
4. Стимуляція 8 (5; 9) 7,5 (5; 9) 5 546 0,727
5. Самостійність 7,5 (6; 9) 3 (1; 5) 4 045 0
6. Універсалізм 4 (2; 5) 3 (2; 6) 5 392 0,660
7. Доброта 5 (4; 7) 3 (2; 5) 4 689 0,045
8. Традиції 3 (1; 3) 8 (6; 9) 4 072 0,000
9. Конформність 6 (5; 7) 7 (6; 8) 4 689 0,043

10. Безпека 3 (1; 5) 3 (1; 5) 5 349 0,587
Примітка: напівжирним шрифтом виділені статистично значущі відмінності між групами досліджуваних на рівні р  ≤  0,05; 

Ме – медіана; (P25; P75) – міжквартильний розмах.

Рис. 1. Рангові показники нормативних ідеалів працівників ДСНС за опитувальником Ш. Шварца 
(ранги 1–10)

Рис. 2. Рангові показники індивідуальних пріоритетів працівників ДСНС за опитувальником 
Ш. Шварца (ранги 1–10)
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об’єктивованих у витворах матеріальної та духов-
ної культури [1, c. 89].

Сучасні дослідження показують, що працівники 
ДСНС України, які не мають достатніх здібностей 
для роботи в даній службі, не тільки значно довше 
опановують діяльність, а й працюють гірше інших, 
найчастіше припускаються помилок, менш надійні 
в роботі [3, c. 179]. Тому відсутність чітко сфор-
мованої системи цінностей особистості в профе-
сійній діяльності може призводити до втрати про-
фесійної ідентичності, тобто прояву професійного 
відчуження.

Мета статті – проаналізувати особливості цін-
нісної системи працівників ДСНС із різною профе-
сійною ідентичністю, дослідити взаємозв’язок між 
цінностями нормативних ідеалів та цінностями 
індивідуальних пріоритетів у працівників, які 
ідентифікують себе із професією, та працівників 
з ознаками професійного відчуження.

Виклад основного матеріалу. За допомогою 
«Ціннісного опитувальника» Ш. Шварца дослі-
джено особливості соціальних та індивідуаль-
них цінностей працівників ДСНС України. Для 
виявлення статистично достовірних відмінностей 
використані статистичні непараметричні критерії 
U-Манна-Уітні та r-Спірмена.

За результатами першої та другої частин опиту-
вальника Ш. Шварца отримані профілі цінностей 
в обох групах досліджуваних фахівців (рис. 1, 2).

Як свідчать отримані дані, для працівників, 
що ідентифікують себе із професією, найбільш 
значущими цінностями є: досягнення, традиції та 
безпека (ранги 1–3); найменш значущими: само-
стійність, стимуляція та гедонізм (ранги 8–10), а 
такі цінності, як: універсалізм, доброта, конфор-
мність та влада, мають середній ранг значущості 
(ранги 4–7). Для працівників з ознаками професій-
ного відчуження найбільш значущими цінностями 
є: безпека, самостійність та доброта (ранги 1–3); 
найменш значущими для них є: влада, стимуля-
ція та традиції (ранги 8–10); а такі цінності, як: уні-
версалізм, досягнення, гедонізм та конформність 
мають середній ранг значущості (ранги 4–7).

Далі проведений порівняльний аналіз ціннос-
тей нормативних ідеалів працівників ДСНС із різ-
ним рівнем професійного відчуження (таблиця 1).

Проведений аналіз отриманих даних свідчить 
про таке:

– за шкалою «Влада» виявлено значущі відмін-
ності (U = 4 677; p = 0,041). Це свідчить про те, що 
досліджувані 1 групи прагнуть досягти домінант-
них позицій (суспільний імідж, суспільне визнання) 
або зберегти в межах загальної соціальної сис-
теми. Досліджувані 2 групи менш наполегливі 
в досягненні соціального статусу або престижу, 
контролю або домінування над людьми і засобами  
(авторитет, багатство, соціальна влада, збереження 
свого суспільного іміджу, суспільне визнання);

– за шкалою «Досягнення» виявлено значущі 
відмінності (U = 4 524; p = 0,017). Дані свідчить 
про те, що досліджувані 1 групи прагнуть бути 
успішними в професійній діяльності, проявляють 
активність та компетентність у безпосередній вза-
ємодії в суспільстві та дотримуються соціальних 
стандартів. Досліджувані 2 групи менше прагнуть 
досягти мети, вони не приділяють достатньої 
уваги соціальній повазі та компетентності в про-
фесійному колективі, тому соціальне схвалення 
для них не є значущим мотивом; 

– за шкалою «Гедонізм» виявлено значущі 
відмінності (U = 4 162; p = 0,001). Дані свідчить 
про те, що для досліджуваних 1 групи ця цінність 
у профілі особистості незначуща, що дозволяє їх 
характеризувати як більш стабільних, вони рідко 
діють за імпульсом і дотримуються встановле-
них правил і норм, майже не здатні піддатися 
спокусам та насолодам. Досліджувані 2 групи 
характеризуються поведінкою, яка спрямована 
на досягнення задоволення, вони прагнуть бути 
більш щасливими, але в професійній діяльності 
можуть зневіритися у своїй спроможності дося-
гати поставлених цілей, можуть діяти за імпуль-
сом задоволення (фізичним або матеріальним), 
до того ж нехтують встановленими правилами 
та нормами етикету в професійному колективі;

– за шкалою «Стимуляція» значущих відмін-
ностей не виявлено (U = 5 546; p = 0,927). Це свід-
чить про те, що досліджувані 1 та 2 груп характе-
ризуються низькою потребою в стимуляції, також 
вони не завжди прагнуть до новизни і глибоких 
переживань;

– за шкалою «Самостійність» виявлено зна-
чущі відмінності (U = 4 045; p = 0,000). Дані свід-
чить про те, що для досліджуваних 1 групи ця 
цінність не є значущою в профілі нормативних 
ідеалів особистості. Їх можна охарактеризувати як 
особистостей, що під час ухвалення рішення при-
слуховуються до порад близьких людей (батьки, 
родичі, друзі). Досліджувані 2 групи мають показ-
ники, що дають можливість характеризувати їх як 
особистостей, що вважають себе самостійними, 
мають змогу керувати своїм життям, мислять 
рефлексивно і творчо, більш автономні та неза-
лежні у своїх діях; 

– за шкалою «Універсалізм» значущих від-
мінностей не виявлено (U = 5 392; p = 0,660). Це 
свідчить про те, що для досліджуваних 1 та 2 груп 
мотиваційною метою є: розуміння, терпимість, 
захист благополуччя всіх людей і природи;

– за шкалою «Доброта» виявлено значущі від-
мінності (U = 4 689; p = 0,045). Дані свідчать про 
те, що досліджувані 1 групи характеризуються як 
менш доброзичливі та в деяких ситуаціях можуть 
бути менш порядними. Досліджувані 2 групи вва-
жають себе більш доброзичливими в буденній 
взаємодії із близькими людьми, прагнуть до збе-
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реження благополуччя людей, з якими перебува-
ють в особистих контактах (користь та лояльність 
на благо інших, відповідальність, дружба, зріла 
любов, чесність, поблажливість, толерантність);

– за шкалою «Традиції» виявлено значущі від-
мінності (U = 4 072; p = 0). Дані свідчать про те, що 
в досліджуваних 1 групи сформовані особисті сим-
воли і ритуали, їхня роль і функціонування визна-
чаються досвідом групи і закріплюються в тра-
диціях і звичаях, у професійній діяльності дана 
цінність є нормою поведінки. Досліджувані 2 групи 
мають показники низького рівня значущості даного 
типу цінностей, що свідчить про деяку неповагу 
до традицій, неприйняття звичаїв та ідей, які існу-
ють у культурі, недотримання їх у своєму житті;

– за шкалою «Конформність» виявлено значущі 
відмінності (U = 4 675; p = 0,0439). Дані свідчать 
про те, що досліджувані 1 групи характеризуються 
як особистості, що мають прагматичне ставлення 
до готових стандартів у поведінці, визнають наяв-
ний стан речей, законів, норм, правил, схиляються 
перед авторитетами, майже ігнорують унікаль-
ність поглядів, інтересів, уподобань естетичних 
та інших смаків окремих людей. Досліджувані 
2 групи вважають себе менш слухняними, дисци-
плінованими та ввічливими. Вони менше підда-
ються тиску більшості в групі (у колективі), більш 
суперечливі в прийнятті законів, норм та правил;

– за шкалою «Безпека» достовірних відміннос-
тей не виявлено (U = 5 349; p = 0,587). Це свідчить 
про те, що досліджувані 1 та 2 груп характеризу-
ються як особистості, що прагнуть до соціального 
порядку, взаємодопомоги, збереження здоров’я, 
хвилюються за сімейну та національну безпеку, 
стабільність суспільства і гармонію взаємин у соці-
умі для вирішення загальних завдань на користь 
самозбереження, виживання і розвитку. 

Отже, отримані результати дають можливість 
стверджувати, що більшість нормативних ідеа-
лів-цінностей досліджуваних груп кардинально 
відрізняються. Ці відмінності проявляються 

в  тому, що фахівці, які ідентифікують себе із про-
фесією, прагнуть домінувати та проявляти ініці-
ативу, безапеляційно визнавати наявні правила, 
закони та норми. Вони компетентні й активні, ста-
більні та консервативні в професійній діяльності. 
Ці працівники дотримуються традицій, звичаїв, 
установлених правил та норм поведінки, думки 
та поради близьких людей для них важливі в разі 
ухвалення рішень. 

Фахівців з ознаками професійного відчуження 
можна характеризувати як особистостей, що праг-
нуть до збереження благополуччя людей та прояву 
поваги до інших. Вони менш наполегливі в поліп-
шенні свого соціального статусу та престижу про-
фесії, мають низький рівень мотивації в досяг-
ненні цілей, не вірять у власну спроможність 
досягати успіху. Для цих працівників задоволення 
життям є рушійним механізмом під час вико-
нання професійних завдань. Ці працівники мають 
власну позицію та здатні проявляти домінантність 
щодо оточення, що в подальшому може призве-
сти до негативних наслідків у життєдіяльності.

Далі було проведено порівняльний аналіз цін-
ностей індивідуальних пріоритетів працівників 
ДСНС із різним рівнем професійного відчуження 
(таблиця 2).

Проведений аналіз отриманих даних свідчить 
про таке:

– за шкалою «Влада» виявлено значущі відмін-
ності (U = 4 682; p = 0,036). Це свідчить про те, що 
досліджувані 1 групи, досягнувши певних цілей та 
домінантних позицій (суспільний імідж, суспільне 
визнання), у реальних буднях професійної діяль-
ності можуть бути менш наполегливими в досяг-
ненні цілей у подальшому. Досліджувані 2 групи 
більш наполегливі в досягненні соціального ста-
тусу або престижу, контролю або домінування над 
людьми і засобами (авторитет, багатство, соці-
альна влада, збереження свого суспільного іміджу, 
суспільне визнання), вони схильні до суперництва 
та прагнуть зайняти вищу позицію в соціумі;

Таблиця 2
Порівняльний аналіз цінностей індивідуальних пріоритетів працівників ДСНС  

із різним рівнем професійного відчуження (ранги)
№  
з/п

Шкали  
цінностей

1 група (працівники, які ідентифікують 
себе із професією) Me (P25; P75)

2 група (працівники з ознаками  
професійного відчуження) Me (P25; P75) U P

1. Влада 7 (6; 8) 5(4; 6) 4 682 0,036
2. Досягнення 3 (1; 3) 8 (6; 9) 4 038 0
3. Гедонізм 8 (7; 9) 3 (1; 5) 4 007 0
4. Стимуляція 8 (7; 9) 8 (5; 9) 5 117 0,570
5. Самостійність 7 (6; 9) 3 (2; 4) 4 171 0,001
6. Універсалізм 5 (4; 6) 7 (5; 9) 4 688 0,032
7. Доброта 4 (3; 5) 6 (4; 8) 4 595 0,040
8. Традиції 3 (1; 4) 7,5 (5; 9) 4 056 0
9. Конформність 5,5 (4; 7) 3 (1; 4) 4 217 0,001

10. Безпека 3 (1; 4) 3 (1; 5) 5 124 0,589
Примітка: напівжирним шрифтом виділені статистично значущі відмінності між групами досліджуваних на рівні р ≤ 0,05; 

Ме – медіана; (P25; P75) – міжквартильний розмах.
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– за шкалою «Досягнення» виявлено значущі 
відмінності (U = 4 038; p = 0). Дані свідчать про те, 
що досліджувані 1 групи проявляють активність 
та компетентність у безпосередній взаємодії із 
суспільством та дотримуються соціальних стан-
дартів, досягають успіху в професійній діяльності. 
Досліджувані 2 групи під час досягнення цілей 
не приділяють достатньої уваги соціальній повазі та 
компетентності в професійному колективі, тому соці-
альне схвалення для них не є значущим мотивом; 

– за шкалою «Гедонізм» виявлено значущі від-
мінності (U = 4 007; p = 0). Дані свідчить про те, що 
для досліджуваних 1 групи ця цінність у профілі 
особистості не значуща, що дає змогу їх характе-
ризувати як більш стабільних, вони рідко діють за 
імпульсом та дотримуються встановлених правил 
і норм, не завжди здатні піддатися спокусам та 
насолодам. Для досліджуваних 2 групи ця цінність 
є значущою, тому їхня поведінка характеризу-
ється спрямованістю на досягнення задоволення;

– за шкалою «Стимуляція» значущих відмін-
ностей не виявлено (U = 5 117; p = 0,570). Це свід-
чить про те, що досліджувані 1 і 2 груп не прагнуть 
до новизни і глибоких переживань. Ця цінність не 
є важливою для фахівців обох груп у профілі інди-
відуальних пріоритетів працівників ДСНС;

– за шкалою «Самостійність» виявлено зна-
чущі відмінності (U = 4 171; p = 0,001). Дані свід-
чать про те, що для досліджуваних 1 групи дана 
цінність не є значущою в профілі індивідуальних 
пріоритетів особистості. Досліджувані 2 групи, для 
яких вищевказана цінність є значущою, характе-
ризуються як особистості, що здебільшого діють 
та вирішують самостійно, отже, мають змогу керу-
вати своїм життям, мислити рефлексивно і творчо, 
нестандартно й ініціативно, більш автономні та 
незалежні у своїй поведінці та діях як у соціумі, 
так і під час професійної діяльності;

– за шкалою «Універсалізм» виявлено значущі 
відмінності (U = 4 688; p = 0,032). Це свідчить про 
те, що для досліджуваних 1 групи мотиваційною 
метою є розуміння, терпимість, захист благопо-
луччя всіх людей і природи. Досліджувані 2 групи 
менше співпереживають та менш солідарності 
з іншими (друзі, колеги), ніж досліджувані 1 групи;

– за шкалою «Доброта» виявлено значущі 
відмінності (U = 4 595; p = 0,040). Дані свідчать 
про те, що досліджувані 1 групи характеризу-
ються як більш гуманні, чесні та доброзичливі. 
Досліджувані 2 групи менш доброзичливі у сто-
сунках з оточенням через те, що їхні добрі вчинки 
не були високо оцінені та позитивно сприйняті 
іншими в минулому;

– за шкалою «Традиції» виявлено значущі від-
мінності (U = 4 056; p = 0). Дані свідчить про те, 
що досліджувані 1 групи з повагою ставляться 
до авторитетів, вони солідарні з установленими 
нормами, правилами та традиціями, які існують 

в колективі. Досліджувані 2 групи в реальному 
житті зневажливо ставляться до традицій, не 
визнають звичаїв та ідей, які існують в соціумі 
(можуть їх порушувати); 

– за шкалою «Конформність» виявлені значущі 
відмінності (U = 4 217; p = 0,001). Дані свідчать 
про те, що досліджувані 1 групи характеризуються 
як особистості, що безапеляційно визнають наяв-
ний стан речей, законів, норм, правил, під час 
вирішення будь-яких завдань прислуховуються 
до думок авторитетів, часто не сприймають уні-
кальність поглядів, інтересів, уподобань, естетич-
них та інших смаків окремих людей. Досліджувані 
2 групи у своїх стосунках із колегами менш слух-
няні, дисципліновані та ввічливі порівняно з дослі-
джуваними 1 групи; 

– за шкалою «Безпека» достовірних відміннос-
тей не виявлено (U = 5 124; p = 0,589). Це свід-
чить про те, що досліджувані 1 та 2 груп характе-
ризуються як особистості, що через забезпечення 
соціального порядку, безпеки сім’ї, національної 
безпеки, взаємодопомоги та дотримання поряд-
них взаємовідносин формують колективну без-
пеку як головну цінність у професійній діяльності.

У результаті кореляційного аналізу встанов-
лено, що в групі працівників, які ідентифікують 
себе із професією, існує статистично значущий 
взаємозв’язок між цінностями нормативних іде-
алів та цінностями індивідуальних пріоритетів 
(rs  = 0,274, p ≤ 0,007). Це свідчить про узгодженість 
ціннісних профілів особистості, тобто ці фахівці 
стабільні у своїх ціннісних перевагах, у ставленні 
до життя, у реалізації ціннісних орієнтацій та пове-
дінці в житті.

У працівників з ознаками професійного від-
чуження між цінностями нормативних ідеалів та 
цінностями індивідуальних пріоритетів статис-
тично значущих кореляцій не виявлено (rs = 0,09, 
p > 0,864). Це свідчить про незбіг бажаних ціннос-
тей фахівців цієї категорії з тими цінностями, які 
вони реалізують у власному житті.

Висновки. Отже, отримані результати дають 
можливість стверджувати, що більшість індиві-
дуальних пріоритетів-цінностей досліджуваних 
груп суттєво різняться. Ці відмінності проявля-
ються в тому, що фахівці, які ідентифікують себе 
із професією, мають досвід ефективного керу-
вання підлеглими, дотримуються встановлених 
правил, норм та цінностей, які існують у колек-
тиві. Вони здебільшого активні та компетентні, 
пунктуальні, коректні та солідарні в стосунках, 
прагнуть досягати успіху в професійній діяль-
ності, стійкі у своїх намірах та переконаннях. 
Фахівці цієї групи враховують поради близьких 
та прислуховуються до думок авторитетних осіб. 
Традиційний спосіб їхньої поведінки є символом 
групової солідарності, виразом єдиних цінностей 
і гарантією виживання.
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Фахівців з ознаками професійного відчуження 
можна характеризувати як особистостей, що праг-
нуть досягти соціального статусу та престижу 
в соціумі, але не повною мірою можуть реалізо-
вувати свої цілі, нераціонально використовують 
свій потенціал та схильні виявляти агресивність 
у досягненні статусу. Вони не бажають соціаль-
ного схвалення, менш відповідальні та можуть 
діяти імпульсивно, водночас нехтують прави-
лами та нормами колективу. Ці працівники більш 
самостійні, автономні та незалежні у своїх намі-
рах та під час ухвалення рішень, але здебільшого 
можуть бути недоброзичливими у стосунках. Вони 
часто зневажливо ставляться до традицій, зви-
чаїв та ідей, можуть бути недисциплінованими 
та неввічливими в професійній взаємодії.

Отримані результати можна використати під 
час розроблення програми психокорекції та пси-

хопрофілактики професійного відчуження праців-
ників ДСНС України.
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Сергиенко А. А. Особенности социальных и индивидуальных ценностей сотрудников 
Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям с признаками профессиональ-
ного отчуждения

В статье отражены результаты исследования социальных и индивидуальных ценностей спа-
сателей с признаками профессионального отчуждения. Доказано, что ценности спасателей явля-
ются важным фактором эффективности деятельности в экстремальных условиях. Отсутствие 
сформированной системы ценностей личности приводит к потере профессиональной идентично-
сти, то есть проявлению профессионального отчуждения. В связи с этим в работе рассмотрены 
и проанализированы особенности ценностной системы работников Государственной службы 
Украины по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицируют себя с профессией, и работников 
с признаками профессионального отчуждения. Автором проведено исследование, которое позво-
лило отметить достоверные различия в ценностях спасателей с различным уровнем профессио-
нального отчуждения на уровне нормативных идеалов и на уровне индивидуальных приоритетов. 
Кроме того, в работе проведен корреляционный анализ и установлена взаимосвязь между уровнями 
ценностей исследуемых с разным профессиональным отчуждением.

Ключевые слова: профессиональное отчуждение, профессиональная идентичность, професси-
ональная деятельность, ценности, нормативные идеалы, индивидуальные приоритеты.

Serhiienko O. O. Features of social and individual values in workers of SES Ukraine with signs of 
professional estrangement

The article states that the values of the rescuers are manifested in the forms of behavior and certain 
actions, which are an important factor in the efficiency of labor in their extreme profession and in the perfor-
mance of their assigned duties. The absence of a well-formed system of personality values in professional 
activities leads to the loss of professional identity, that is, the manifestation of professional estrangement. In 
this connection, the peculiarities of the value system of the SES employees who identify themselves with the 
profession and workers with signs of professional alienation are analyzed and analyzed. In this regard, the 
work examined and analyzed the peculiarities of the value system of employees of SES, who identify them-
selves with the profession and workers with signs of professional estrangement. The author conducted a study 
that allowed us to obtain reliable distinctions in the values of rescuers with different levels of professional 
estrangement at the level of normative ideals and at the level of individual priorities. In addition, the work con-
ducted a correlation analysis and established the relationship between the levels of values in the study with 
different professional estrangement.

Key words: professional estrangement, professional identity, professional activity, values, normative ide-
als, individual priorities.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ  
З ЕФЕКТИВНІСТЮ УПРАВЛІННЯ 
Стаття присвячена дослідженню компонентів особистості, виявленню чинників творчого потен-

ціалу та їх зв’язку з ефективністю управління. 
Актуалізація потреби у творчій особистості в умовах перетворення суспільства порушує 

питання про необхідність створення умов для виховання такої особистості. Тому творчий підхід 
в освітньому процесі під час підготовки майбутніх керівників має особливе значення. Керувати – 
означає вести до успіху інших, розуміючи під успіхом реалізовану мету. Креативність в управлінській 
діяльності має особливе значення для розвитку нашого суспільства. Попит на творчу особистість 
у наш час дуже великий. Креативні управлінці досягають більших успіхів. Необхідно шукати методи і 
способи розвитку креативності в майбутніх керівників.

Ключові слова: творчій компонент, підготовка до управлінської діяльності, творчість, креатив-
ний потенціал, ефективність управлінської діяльності.

Постановка проблеми. У наш час в умовах 
переходу суспільства на нові економічні рубежі 
необхідно розкривати творчі можливості кожної 
людини, формувати особистість як творця управ-
ління суспільством і власним розвитком. Важливим 
для особистості стає усвідомлене, творчо пере-
творююче ставлення до цілей суспільства, його 
ідеалів, а також до власної індивідуальності. 

Генетично запрограмовані здібності людини 
до творчої діяльності в розвинутому суспільстві 
не тільки спонтанно розвиваються, але і ціле-
спрямовано формуються відповідно до об’єктив-
ної потреби суспільства. Тому процес підготовки 
ефективного керівника із творчим компонентом 
стає актуальним.

Новизна підготовки майбутніх спеціалістів 
полягає у поєднанні навичок керівника з викорис-
танням творчого підходу в системі управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасні зміни в Україні потребують нових заходів 
у підготовці майбутніх керівників, запровадження 
таких форм навчання, які б сприяли самовдоско-

наленню, формуванню навичок творчого розв’я-
зання будь-яких управлінських завдань, особи-
стісному та професійному саморозвитку. 

Чимало досліджень присвячено вивченню 
управлінських якостей (Л. Карамушка (2004 р.),  
Л. Кудряшова (1986 р.), Л. Орбан-Лембрик 
(2001 р.), В. Шпалінський (1998 р.) та інші). Загальні  
складники креативного потенціалу досліджені 
Д. Богоявленською (1993 р.), Е. Боно (2005 р.). 
Аспекти ролі особистості керівника досліджува-
лися такими вченими, як: А. Морозов (2003 р.), 
Г. Щокін (2001 р.), В. Шепель (1994 р.) та інші.

 Мета статті – виявити рівень особистіс-
них і творчих здібностей майбутніх керівників, 
знайти ефективні форми підготовки спеціаліс-
тів до управлінської діяльності, розвинути творчі 
здібності особистості студентів та підготувати їх 
до ефективного управління.

Для досягнення мети необхідно виконати такі 
завдання:

– проаналізувати рівень особистісних якостей 
майбутніх керівників організації;
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– оцінити творчі здібності молоді;
– розробити методи формування творчого під-

ходу до управлінської діяльності.
У процесі роботи використано такі методи: 

теоретичний аналіз проблеми; емпіричні (конста-
тувальний та формувальний експерименти; пси-
хологічне тестування; спостереження), на основі 
яких проаналізовано психологічні чинники, що 
впливають на розвиток творчого потенціалу; 
методи статистичної обробки кількісних даних.

Нами вивчалися загальні чинники, які вплива-
ють на оптимізацію підготовки студентів до управ-
лінської діяльності: індивідуальні властивості 
особистості, комунікативні характеристики групи, 
особливості організації навчального процесу 
у вищому навчальному закладі й ін.

Також вивчалися творчі здібності майбутніх 
керівників. Творчі здібності керівника закладені 
в психологічному потенціалі його особистості, 
настанові на пошук проблемних ситуацій у сис-
темі керування й на самостійність у розв’язанні 
завдань. Використання творчого підходу до управ-
лінської діяльності – це основна риса ефективного 
керівництва [1]. 

Виклад основного матеріалу. Майбутньому 
керівнику необхідні здібності й уміння управляти 
собою, боротися зі стресами й конфліктами, 
а також уміння здійснювати об’єктивну самоо-
цінку, самоконтроль і саморегуляцію.

Діяльність керівника залежить від ступеня 
управлінської майстерності. Творчий підхід в управ-
лінні допомагає знаходити ефективні рішення і 
способи поведінки в нових ситуаціях, переборю-
вати стереотипність мислення і поведінки у звич-
них ситуаціях, знаходити нові, оригінальні рішення. 

Наше дослідження спрямоване на вивчення 
особистісних якостей і творчих здібностей студен-
тів, розроблення заходів щодо розвитку творчого 
потенціалу в майбутніх керівників.

Відповідно до цього запропоновано такі 
завдання:

1. Виявити особистісні та творчі якості майбут-
ніх керівників та розробити заходи, спрямовані на 
формування творчого потенціалу.

2. Розробити комплекс завдань та тренінгів, які 
розвивають творчий компонент у підході до управ-
лінської діяльності.

Реалізація розвивальних творчих заходів 
передбачала запровадження в навчальний про-
цес комплексу завдань, які вирішувались на тре-
нінгах і проблемних лекціях. 

Під час роботи розроблено методику інтерпер-
сонального тренінгу, яка дає можливість скорегу-
вати особистісні якості та трансформувати форми 
взаємодії в системі управління. Також у навчаль-
ний процес уведені елементи проблемного нав-
чання, що дають можливість розвинути творчі 
здібності майбутніх управлінців.

Для проведення експерименту із числа сту-
дентів – майбутніх менеджерів – створено екс-
периментальну (100 осіб) та контрольну (98 осіб) 
групи. Студенти в обох групах мали приблизно 
однакові соціально-демографічні характеристики: 
навчалися на одному факультеті, мали однакову 
спеціальність, були приблизно одного віку.

Необхідно зазначити, що в експерименталь-
ній групі підготовка майбутніх менеджерів орга-
нізації мала системний та цілісний характер, 
а в контрольній групі – фрагментарний харак-
тер (розглядалися лише окремі проблеми щодо  
розвитку креативного потенціалу в майбутніх 
менеджерів).

Під час досліджень спочатку проведено тес-
тування й опитування. Після завершення фор-
мувального експерименту також проведені діа-
гностичні зрізи. Для цього використовувалися 
повторне тестування, опитування, інтерв’ювання, 
статистичні методи оброблення даних.

За результатами порівняльного аналізу 1-го та 
2-го діагностичних зрізів визначено, що в експе-
риментальній та контрольній групах виявлено 
статистично значущі відмінності в рівнях сфор-
мованості особистісних та креативних складників 
(р < 0,01, за критерієм Х2). Але динаміка за всіма 
складниками підготовки менеджерів була пози-
тивною.

Наше дослідження дало підстави виділити 
важливі якості майбутнього управлінця, а саме: 
схильність до виявлення нового, невідомого; 
спроможність йти на розумний (зважений) ризик; 
допитливість; розмаїття ідей; здогадливість, інту-
їтивізм; змагальність. Водночас такі індивідуаль-
но-психологічні якості, якими повинні характери-
зуватися професійні керівники, як: наполегливість, 
рішучість, завбачливість, самодостатність, опти-
мізм, енергійність, зорієнтованість на результат, 
самовпевненість, нами виявлені частково. 

Ефективна управлінська діяльність потребує 
від керівника таких задатків і здібностей, які доз-
волятимуть йому в найкоротший час досягати 
високих показників у керівництві.

Нами в дослідженні виявлено здібності, які 
повинен мати ефективний керівник:

1. Творчі (креативні) здібності – це такі вміння, 
які дозволяють керівникові генерувати нові ідеї, 
позбуватися від традиційних схем, оперативно 
вирішувати проблеми, створювати продукт, 
що відрізняється новизною, оригінальністю, уні-
кальністю.

Креативність керівника – це його здатність 
передбачати, опираючись на свою інтуїцію.

2. Організаторські здібності необхідні керівни-
кові для керівництва людьми, забезпечення чіт-
кого ритму роботи співробітників, а також органі-
зації своєї власної роботи. Багато чого залежить 
від здатності керівника розуміти специфіку управ-
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лінської праці і знаходити найбільш ефективні 
методи організації та контролю.

3. Здатність ухвалювати рішення – це вміння 
керівника самостійно ухвалювати відповідальні 
рішення та неухильно реалізовувати їх у практичній 
діяльності. Даний вид здібностей особливо яскраво 
проявляється в складних ситуаціях, коли вчи-
нок пов’язаний із відомим ризиком і необхідністю 
вибору з декількох альтернатив. У бізнесі особливо 
цінується здатність ризикувати і йти на компроміс.

4. Педагогічні здібності – це сукупність пси-
хічних особливостей менеджера, необхідних для 
успішного навчання й виховання підлеглих.

5. Комунікативні здібності – уміння легко вста-
новлювати контакти з людьми й співпрацювати 
з ними, що, у свою чергу, викликає задоволення 
від спілкування. Це також уміння керівника дотри-
муватися вимог ділового етикету, проявляти 
ввічливість і коректність, витримувати дистанцію 
й не відкриватися повністю.

 Також виявлено взаємозв’язок між творчим 
потенціалом керівника й ефективністю управлін-
ської діяльності організації, проаналізовано роль 
творчої особистості в управлінській діяльності. 

У дослідженні ми виявили зв’язок між показни-
ком психологічного статусу студента, його став-
ленням до роботи та роллю, яку студент виконує 
у масових заходах. З’ясувалося, що студенти 
з високим психологічним статусом частіше висту-
пають у ролі організаторів заходів, більш автори-
тетні у науково-дослідній і суспільній діяльності, 
ніж студенти з низьким психологічним статусом. 
Студенти з високим рівнем успішності посідають 
провідне місце в системі міжособистісних взаємин 
у групі.

Управлінська майстерність визначається спе-
ціальними знаннями, уміннями й основними здіб-
ностями керівника.

1. Концептуальна майстерність характеризу-
ється здатністю розуміти перспективу й розро-
бляти відповідні стратегії для організації загалом.

2. Адміністративна майстерність – здатність 
виконувати організаційні правила, ефективно 
діяти в умовах обмеженого часу, передавати свої 
розпорядження працівникам.

3. Аналітична майстерність – здатність пра-
вильно використовувати наукові й кількісні під-
ходи, техніку й кошти для вирішення управлін-
ських завдань.

4. Технічна майстерність – здатність за допо-
могою спеціальних знань, умінь і навичок вирішу-
вати робочі завдання.

5. Майстерність ухвалення рішень – здатність 
вибирати підходящий курс дій із декількох альтер-
натив.

6. Підприємницька майстерність – здатність 
сполучити керування ресурсами з постійним праг-
ненням розширювати масштаби справи.

7. Комунікаційна майстерність – здатність 
передавати свої ідеї й думки працівникам та 
іншим особам як в усній, так і в писемній формі.

8. Соціально-психологічна майстерність – 
здатність ефективно управляти колективом з ура-
хуванням індивідуально-психологічних якостей 
працівників та їхніх потреб.

З’ясовано, що студенти, у яких виявляється 
творче мислення, наводять докази, надають 
висновки; відповідаючи на запитання, спира-
ються не тільки на чужі, але й на власні висновки; 
критично ставляться до чужих думок, наполяга-
ють на переконливому аргументуванні кожного 
висловленого положення; швидко орієнтуються 
щодо надання відповіді на запитання, сформу-
льовані в нових варіантах, прагнуть оригінально 
відповісти; схильні до дослідницької роботи [2].

Також нами виявлена позитивна кореляція 
між інтернальністю і визначенням сенсу життя 
(р < 0,01): чим більше суб’єкт вірить, що все в його 
житті залежить від його власних зусиль і здібнос-
тей, тим частіше він знаходить у житті зміст і 
бачить ціль. Студенти-екстернали (57%) прагнуть 
до постійного спілкування, а студенти-інтернали 
(43%) краще працюють на самоті, ніж під спосте-
реженням. Студентів-екстерналів відрізняє підви-
щена тривожність, менша терпимість до інших, 
менша популярність, підвищена агресивність, 
стурбованість. Результати наших досліджень 
показують, що до екстернального локусу контр-
олю схильні менш відповідальні студенти, як і 
до поведінки, що відхиляється від норми, а також 
низької успішності. 

Студенти, які виявляють низький рівень суб’єк-
тивного контролю, зазвичай позиціонують себе 
як нерішучих, залежних, егоїстичних, несамостій-
них, дратівливих. А студенти з високим рівнем 
суб’єктивного контролю вважають себе справед-
ливими, самостійними, незалежними, рішучими, 
дружелюбними.

У дослідженні з’ясовано, що до засобів стиму-
ляції творчої активності належать такі: розвиток 
допитливості, заохочення висловлювання ори-
гінальних ідей, забезпечення можливостей для 
вправ і практики, забезпечення сприятливої атмос-
фери, надання студентам можливості активно ста-
вити запитання, ухвалювати самостійні рішення [3].

Під час роботи нами запропоновано низку 
тренінгових вправ та розвиваючих завдань. 
Проведення тренінгових вправ із розвитку твор-
чого підходу до діяльності свiдчить про ефектив-
нiсть формування необхiдних майбутнім керівни-
кам практичних комунiкативних умiнь, розвиток 
пiзнавальних iнтepeciв i навичок управління. Варто 
зазначити, що розвивальні заходи з формування 
творчого потенціалу в студентів-менеджерів були 
успішно апробовані в Харківській державній ака-
демії культури.
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Отже, можна зробити висновок про те, що 
розроблені нами розвивальні заходи з форму-
вання творчого потенціалу в майбутніх керівників 
реально сприяли підвищенню рівня підготовки 
майбутніх управлінців.

Висновки:
1. З’ясовано, що існує взаємозв’язок між твор-

чим потенціалом керівника і якісним управлінням.
2. Виявлено, що управлінська діяльність вису-

ває особливі вимоги до особистості керівника. 
3. Підготовка майбутніх керівників до управлін-

ської діяльності полягає у втіленні в навчальний 
процес нових розвиваючих завдань та тренінго-
вих вправ.
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Харций Е. Н., Виденеев И. А., Перевозная Т. А. Взаимосвязь творческих способностей с эффек-
тивностью управления

 Статья посвящена исследованию компонентов личности, выявлению факторов творческого 
потенциала и их связи с эффективностью управления. 

 Актуализация потребности в творческой личности в период преобразования общества выдви-
гает вопрос о необходимости создания определенных условий для воспитания такой личности. 
Поэтому творческий подход в образовательном процессе при подготовке будущих руководителей 
имеет особое значение. Управлять – значит вести к успеху других, понимая под успехом реализу-
емую цель. Креативность в управленческой деятельности имеет особое значение для развития 
общества. Спрос на творческую личность в наше время очень большой. Креативные управленцы 
достигают больших успехов. Необходимо искать методы и способы развития креативности у буду-
щих руководителей.

 Ключевые слова: творческий компонент, подготовка к управленческой деятельности, творче-
ство, креативный потенциал, эффективность управленческой деятельности.

Khartsii O. M., Videneiev I. O., Perevozna T. O. The relationship of creativity with management 
efficiency

 The article is devoted to research of a component of the person are certain, identification of creative poten-
tial factors and their relation to management efficiency. 

 Updating creative person needs in terms of transformation of society raises questions about the need to 
create certain conditions for bringing such a person. So creativity in education in preparing future leaders is of 
particular importance. Manage means lead to the success of others, understanding the purpose of success-
fully implemented. Creativity in management is of particular importance for the development of our society. 
Demand for the creative person in our time is very high. Creative managers achieve greater success. It is 
necessary to look for methods and techniques of creativity in future leaders.

 Key words: creative potential, efficiency of administrative activity, creative, creative component of person.
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ФОРМУВАННЯ ТАЛАНТУ К. Д. УШИНСЬКОГО
У статті розкривається важливість розвитку творчих здібностей особистості. Підкреслюється 

важливість впливу середовища на розвиток особистості. Розглядаються питання формування твор-
чих здібностей особистості залежно від освітнього середовища. Привертається увага до факторів, які 
впливають на розвиток творчих здібностей у сімейному середовищі. Проаналізовані найбільш значущі 
фактори, які впливають на розвиток творчих здібностей, а також які можуть створювати бар’єри 
розвитку творчості. Автором співвіднесені внесок К.Д. Ушинського у світову науку та класифікація 
американського психолога М. Боден. Відповідно, творчість Костянтина Дмитровича є І-творчістю – 
історичною та унікальною. Теоретично проаналізовано, що творчість можлива в будь-якій сфері, осо-
бливо в освітній. А також творчий процес стимулюється в умовах, які його заохочують. 

У статті проаналізовані основні фактори, що вплинули на розвиток здібностей К.Д. Ушинського, 
шляхом біографічного методу. Досліджуються фактори, що впливають на формування творчого 
підходу в умовах життєдіяльності К.Д. Ушинського. 

У статті розглянуто вплив сім’ї його батьків на формування його особистості. Також висвітлено 
його стосунки з батьком та матір’ю. Вплив смерті матері на одинадцятилітнього Костянтина,  
а також на подальше його життя. Аналізуються його здібності до навчання, ранні прояви писем-
ного таланту, а також стосунки з однолітками та викладачами у гімназії. Особливе значення мав 
вплив директора гімназії І.Ф. Тимковского, вчителя історії М.Г. Єрофєєва та інших вчителів гімназії, 
які розвинули здібності юного Ушинського до гуманітарних наук, скерувавши його життєвий шлях  
у професійному напряму до педагогічної та літературної діяльності.

У підсумку зазначено, що мікросередовище є важливим аспектом, в умовах якого відбувається роз-
виток творчих здібностей людини. Розвиток творчого підходу в особистості включає вільне вихо-
вання сім’ї, індивідуальний підхід до формування особистості та інші системи, які безпосередньо 
впливають на людину.

Ключові слова: особистість, творчість, талант, розвиток, творчі здібності, креативність, 
формування особистості, К.Д. Ушинський.

Постановка проблеми. Сучасна наука досить 
швидко розвивається. Однак є велика імовірність 
того, що частина дітей потопає в інформаційному 
потоці, який, на думку науковців, заважає прояву 
таланту та розвитку творчих здібностей. На цей 
час у психологічній науці визначають зовнішні та 
внутрішні бар’єри розвитку творчості. В.О. Моляко 
відносить до внутрішніх бар’єрів розвитку твор-
чості такі: незібраність, лінощі; незацікавленість 
у роботі; хвороби; незадовільний психічний стан; 
негативні звички; робота без режиму; невміння 
організувати свій̆ час; негативні якості характеру 
та мислення. На нашу думку, можна ще додати 
прокрастинацію, недостатність вмотивованості та 
сил на виконання творчої роботи. Дуже важливим 
фактором є вплив стресу та перевантаженість 
роботою, внаслідок якого відбувається профе-
сійне вигорання й про творчість в такому стані вже 
не йдеться.

Повертаючись до творчості, необхідно зау-
важити про значущість творчого процесу як для 
самої особистості, так і для суспільства зага-
лом. Психолог Маргарет Боден з Університету 
Суссексу розрізняє ідеї, які є новими «лише для 
свідомості конкретного індивіда» (вона називає 

це П-творчістю тобто психологічною творчістю), 
та ідеї, які «наскільки відомо, нові для всієї історії 
людства» (вона називає це І-творчістю, історич-
ною творчістю). Коли у когось виникає ідея нова 
для нього самого, це П-творчість. Дитина знахо-
диться у процесі нескінченної творчості, роблячи 
і придумуючи те, що для дорослих є звичним  
і очевидним. У цих своїх вчинках діти відкривають 
і стверджують власну особистість. М. Боден під-
креслює, що літера «І» означає «історичний», але 
не «історично значимий». Важливо не історичне 
значення ідеї, а її новизна в часі і просторі. Тобто 
можна розглядати це як різницю між «новизною»  
і «унікальністю». Новизна – це нововведення, 
тобто щось, що трапляється вперше. Це не абсо-
лютна якість. «Вперше» може означати перший 
раз в свідомості творця, в групі, або в певний 
період. Унікальність – це характеристика абсо-
лютна. Це означає, що щось створене не схоже ні 
на що інше з існуючого раніше [1]. 

Звернемося до біографії видатного педа-
гога К.Д. Ушинського. Проаналізувавши основні 
етапи формування видатного педагога, можемо 
прослідкувати розвиток його таланту. Загалом 
К.Д. Ушинський визнаний у всьому світі педагог- 
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теоретик, педагог-філософ, він вперше об’єднав 
у педагогіці досягнення антропологічних наук, 
зробив синтез наукових знань про людину. Його 
праця «Людина як предмет виховання. Досвід 
педагогічної антропології» розкрила нові шляхи 
розвитку педагогіки, підніс її на новий щабель. 
Тобто його внесок можна віднести до так званої 
І-творчості. Отже, проаналізувавши його основні 
віхи життя, можемо дослідити фактори, які впли-
нули на розвиток його таланту.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідженням розвитку творчих здібнос-
тей займались як зарубіжні, так і вітчизняні 
науковці, такі як: Б.М. Теплов, Н.С.Лейтес, 
В.М. Дружинін, О.М. Леонтьєв, В.Д. Шадриков, 
Н.І. Чуприкова, Є.П. Ільїн, Д. Векслер, Р. Уайсберг, 
Д.Б. Богоявленська, М.Є. Богоявленська. У сучас-
ній Україні це питання вивчають такі науковці, як 
Г.О. Балл, І.М. Біла, П.П. Горностай, В.В. Клименко, 
В.О. Моляко, О.Л. Музика, Л. П. Міщиха, 
В.В. Рибалка, В.А. Роменець, С.О. Сисоєва та 
інші. Кожен з науковців, хто займався досліджен-
ням творчих здібностей, зробив певний внесок  
у розвиток теорії творчості. Однак не існує єдиного 
підходу до вивчення розвитку творчих здібнос-
тей особистості. Постає потреба в застосуванні 
біографічного методу, в аналізі життя видатних 
науковців. На нашу думку, аналіз процесу фор-
мування особистості видатного педагога-філо-
софа К.Д. Ушинського виявив ще один з підхо-
дів у розвитку таланту індивіда. Життєдіяльність 
відомого педагога досліджували науковці в розрізі 
історичних подій, а також вивчення педагогічної, 
філософської та лінгводидактичної спадщини. 
Однак дослідження присвячені здебільшого ідеям 
народності виховання, розробці антропологічного 
підходу, формуванню категоріального апарату 
педагогіки як науки, розвитку проблем дидактики, 
теорії виховання, організації шкільної освіти, про-
фесійній підготовці вчителів тощо. Ці питання 
вивчали такі вітчизняні науковці, як Н. Антонець, 
М. Грищенко, Н. Дічек, С. Єгоров, Є. Мединський, 
В. Струмінський, О. Сухомлинська та інші.

Отже, не дивлячись на певну кількість праць, 
присвячених висвітленню життєпису та науковим 
доробкам К.Д. Ушинського, роботи, присвячені 
дослідженню особливостей його зростання та 
формування творчих здібностей, мають пооди-
нокий характер. Таким чином, постає об’єктивна 
потреба у вивченні факторів, що вплинули на роз-
виток таланту К.Д. Ушинського.

Мета статті – дослідити умови, в яких розви-
вались творчі здібності та формувався талант 
К.Д. Ушинського.

Виклад основного матеріалу. К.Д. Ушинський 
народився в небагатій дворянській сім’ї в 
1823 році. Він був третім сином у родині 
Ушинських. Всі дитячі роки пройшли в невеликому 

маєтку, розташованому в чотирьох верстах від 
міста Новгород-Сіверського на березі річки Десни. 
Батьки К.Д. Ушинського були освіченими людьми. 
Його батько – Дмитро Ушинський, був учасни-
ком Вітчизняної війни 1812 року, після відставки 
з військової служби у 1824 р. був переведений 
у Полтавську казенну палату. Згодом працював 
викладачем кадетського корпусу. Після звіль-
нення з військової служби через хворобу у званні 
підполковника працював службовцем у різних 
установах Тули, Вологди, Полтави, Петербурга, 
Новгорода-Сіверського. Такі переїзди здебільшого 
були пов’язані з тим, що сім’я не мала великих 
матеріальних статків, оскільки Дмитро Григорович 
відпустив селян на волю ще перед введенням 
селянської реформи 1861 року [6]. 

Саме в ті кілька місяців перебування сім’ї 
Ушинських у Тулі і народився Костянтин. Після його 
народження сім’я переїхала до Полтави, а згодом 
до Новгорода-Сіверського на Сіверщині, де наро-
дилися ще два сини. Там сім’я відставного підпол-
ковника жила у приватній садибі за містом на висо-
кому березі річки Десни. Мати – Любов Степанівна 
Гусак-Капніст, походила з родини українського шля-
хетського роду грецького походження Капністів, 
відомого українського письменника В.В. Капніста. 
Любов Степанівна багато уваги приділяла вихо-
ванню та навчанню сина протягом одинадцяти 
років. Вона дуже підтримувала сина Костянтина  
і розвивала здібності майбутнього педагога. Любов 
Степанівна сама керувала початковим навчанням 
сина, дала змістовну домашню освіту, що дозво-
лило хлопчикові вступити одразу до 3 класу гімна-
зії. Мати прагнула пробудити у сина допитливість, 
інтерес до читання, любов до України та української 
мови, мала беззаперечний вплив на становлення 
його особистості. У родині була хороша бібліотека, 
і К.Д. Ушинський вже в дитинстві багато читав. 
Отже, безсумнівно, що в «материнської школі» він 
не тільки отримав початкові знання, а й розвинув 
базові здатності до подальшого навчання. 

Напевно тому К.Д. Ушинський відводив у своїх 
працях значну роль у формуванні особистості 
дитини, розвитку її творчих здібностей сім’ї, бать-
кам, насамперед матері. Він вважав, що початкову 
освіту, основи грамотності взагалі найкраще здобу-
вати в сім’ї, під керівництвом рідної матері. Він кри-
тикував тогочасну французьку і німецьку систему 
навчання і виховання дітей, за якою батьки відда-
вали своїх дітей з 3–5 річного віку на навчання і вихо-
вання в дитячі притулки та школи. К. Ушинський вва-
жав одним із важливих принципів виховання, який 
сприяє формуванню творчої особистості дитини, 
принцип демократизації. Його головною засадою  
є свобода та самостійність, надана дитині [2].

Звичайна духовно-моральна сім’я посіяла 
в душі Костянтина глибоко релігійне почуття, 
яке в подальшому позначилося на його  
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педагогічних поглядах. У дитячих враженнях 
також можна віднайти основу тієї віри в жінку, 
яку послідовно висловлював у роки педагогічної 
діяльності Ушинський. Він надавав жінці почесну 
роль і в суспільстві як необхідному діячеві, і в 
сім’ї як виховательці дітей. Саме мати прищепила 
синові любов до української мови і культури, яку 
педагог проніс через усе своє життя. 

Померла мама Костянтина Дмитровича дуже 
рано, коли йому було одинадцять років. «Мати 
моя померла, коли мені не було ще дванадцяти 
років, а батько після смерті матері майже не жив 
вдома, отже, жив я один з найменшим братом 
моїм у тому хутірці, куди ніхто не наглядав» [7].

Згодом юнак пішов навчатися у місцеву пові-
тову гімназію. Він був прийнятий одразу до тре-
тього класу, який в сучасній школі прирівнюється 
до шостого. На відміну від інших учнів гімназії, 
Костянтин Ушинський не жив у пансіонаті, а кож-
ного дня ходив на навчання пішки за чотири вер-
сти в одну й іншу сторону. Там же він товаришував 
з іншими учнями з незаможних сімей [7].

Гімназія мала великий вплив на формування 
його як особистості. Як згадував сам Костянтин 
Дмитрович, у 1830-ті роки у тій гімназії освіта 
надавалася не гірша, а може й краща, ніж у дея-
ких інших подібних закладах. У гімназії Костянтин 
Ушинський був зразковим учнем. Він багато читав, 
часто був ініціатором диспутів на різні теми. Як 
відзначали пізніше його біографи, він терпіти не 
міг несправедливості деяких вчителів. 

Вагомий вплив на освітньо-виховний процес 
мав директор новгород-сіверської гімназії про-
фесор Ілля Тимківський – професор-класик, який 
любив словесність і прищеплював цю любов 
своїм вихованцям. Сам К.Д. Ушинський у спога-
дах про навчання в новгород-Сіверській гімна-
зії писав: «виховання, яке ми отримали в бідній 
повітовій гімназії маленького містечка Новгорода-
Сіверського, було в навчальному відношенні не 
тільки не нижче, але навіть вище того, яке в той 
час виходило в багатьох інших гімназіях. Цьому 
багато сприяла пристрасна любов до науки  
і дещо навіть педантична повага до неї покійного 
директора н-ської гімназії, старого професора Іллі 
Федоровича Тимківського» [6]. 

Під впливом захоплення І.Ф. Тимківським 
Костянтин Ушинський пізніше напише: «Немає 
сумніву, що багато що залежить від загального 
розпорядку в закладі, але головне завжди буде 
залежати від особистості безпосереднього вихо-
вателя, що стоїть віч-на-віч з вихованцем. Вплив 
особистості вихователя на молоду душу стано-
вить ту виховну силу, яку не можна замінити ні 
підручником, ні моральними сентенціями, ні сис-
темою покарань і заохочень» [6].

З дитинства у нього відмічалися гарні здібно-
сті до навчання, завдяки чому К. Ушинський дуже 

швидко засвоював учбову програму та докладав 
мінімум зусиль на підготовку до занять. Маючи 
розвинені загальні здібності, він небагато часу 
витрачав на приготування завдань, нерідко про-
сто задовольнявся прочитанням заданого в класі 
вже перед уроком. Увесь вільний час присвячу-
вав читанню і прогулянкам. Безперервне читання 
викликало у нього посилену душевну роботу, так 
що з роками він почав помітно усамітнюватися, 
здійснюючи віддалені прогулянки.

Читаючи без розбору все, що попадало під 
руку у батьківській і гімназичній бібліотеці, юний 
Ушинський непомітно навіть для самого себе при-
діляв більше уваги творам історичного характеру  
і подорожам. Напевно, це пов’язано з тим, що учи-
тель історії Г. Єрофеєв також мав вагомий вплив на 
становлення інтересів та формування особисто-
сті Костянтина. Сам вчитель користувався вели-
кою повагою учнів. Ймовірно, саме його вплив, 
вплив директора гімназії І.Ф. Тимковского та 
інших вчителів гімназії розвинули здібності юного 
К. Ушинського до гуманітарних наук, скерувавши 
його життєвий шлях у професійному напряму до 
педагогічної та літературної діяльності. Отже, 
можна відмітити швидкий розвиток вроджених зді-
бностей, які поєдналися у Костянтина Дмитровича 
з жагою до знань, які нерозривно пов’язані з твор-
чим мисленням. К.Д. Ушинський вважав, що не 
слід протиставляти навчання і розвиток здібнос-
тей дитини. Знання, які отримує дитина, її дос-
від та спостереження під керівництвом педагога 
поступово і систематично залучають учня до 
науки, розвивають його здібності мислити, уза-
гальнювати, розвивають його уяву і пам’ять.

Після закінчення гімназії у 1840 році Костянтин 
Дмитрович вступив на юридичний факультет 
Московського університету. Важливим чинником 
розвитку особистості Костянтина можна зазначити 
«соціальний» фактор, завдяки якому він отриму-
вав важливий досвід у його студентському житті. 
Можна згадати про його відносини з одноклас-
никами, які були старші за нього, але сприймали 
його як рівного, та те, що вони були з менш забез-
печених сімей, ніж він, але це ніяк не впливало на 
їх відносини. Новий досвід та широке коло спілку-
вання, «гімназійне життя» та рання самостійність 
значно вплинули на розвиток творчих здібностей, 
коли Ушинський розширював свій світогляд та 
формував власну думку.

У 1844 році К.Д. Ушинський закінчив універ-
ситет з відзнакою. Йому було присвоєно звання 
другого кандидата прав. Згодом К.Д. Ушинський 
отримав запрошення працювати професором на 
кафедру у Ярославський юридичний ліцей.

Висновки і пропозиції. Отже, дитинство  
і юність Ушинського пройшли в умовах, які спри-
яли вільному, різнобічному розвитку його осо-
бистості. Сім’я батьків Костянтина Дмитровича 
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стала важливим фактором, в умовах якого відбу-
вався розвиток його творчих здібностей. Гімназія, 
в якій він навчався, сприяла зміцненню і розвитку 
здібностей його початкового домашнього вихо-
вання.

Отже, розвиток творчого підходу у особистості 
включає вільне виховання сім’ї, індивідуальний 
підхід до формування особистості та інші сис-
теми, які безпосередньо впливають на людину.
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Vynohradova V. The formation of K. D. Ushynskyi’s talent
The article reveals the importance of a personality’s creative abilities development. The importance of the 

environment effect on a personality’s development has been emphasized. The issues of a person’s creative 
abilities formation depending on the educational environment have been considered. Attention is drawn to 
the factors that influence creative abilities development in a family environment. The most significant factors 
affecting creative abilities development, as well as possible barriers to creativity development, have been 
analysed. The author correlated K.D. Ushynskyi’s contribution to the world science and to the classification 
of the American psychologist M. Boden. Accordingly, the creativity of Konstyantyn Dmytrovych is I-creativity, 
historical creativity and it is unique. It has been theoretically analysed that creativity is possible in any field, 
especially in the educational one, as well as the fact that creative process is stimulated in the encouraging 
conditions.

The main factors that influenced K.D. Ushynskyi’s abilities development through a biographical method 
have been analysed in the article. The factors influencing creative approach formation in the conditions  
of K.D. Ushynskyi’s life are being investigated.

The article considers the influence of his parents’ family on his personality’s formation. His relationship 
with his father and mother have also been highlighted, in particular, the influence of his mother’s death on the 
eleven-year-old Konstyantyn, as well as on his further life. His learning abilities, early manifestations of his 
written talent, as well as his relationships with peers and teachers in the gymnasium are being analysed too. 
Of particular importance was the influence of the director of the gymnasium, I.F. Tymkovskyi, history teacher 
G. Yerofeyev and other teachers of the gymnasium, who developed the abilities of young Ushynskyi to the 
humanities, guiding his life path in the professional direction to pedagogical and literary activities.

As a conclusion, it has been noted that the microenvironment is an important aspect in the conditions of 
which the development of a person’s creative abilities takes place. The development of a person’s creative 
approach includes the free family upbringing, an individual approach to a personality’s formation, and other 
systems that directly affect a person.

Key words: personality, creativity, talent, development, creative abilities, creativity, personality’s formation, 
K.D. Ushynskyi.
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