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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТРАХУ 
У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
У статті представлено результати емпіричного дослідження наявних страхів у студентської 

молоді. Розкрито особливості вияву страху в юнацькому віці. Проаналізовано особливості та сут-
ність страхів, актуальних для сучасних студентів, на прикладі майбутніх психологів. Досліджено, 
що актуальні страхи сучасних студентів пов’язані з життям у соціумі та здебільшого є суб’єктив-
ними. Представлено результати емпіричного дослідження наявних страхів студентської молоді. 
Ключовими моментами дослідження зокрема, є такі. Актуальність дослідження обумовлена тим, що 
зараз важко знайти людину, яка б ніколи не відчувала страху. Сьогодні майже кожен студент, ймо-
вірно, має страхи. Особливо небажаним страх є в юному віці, адже юність – це чутливий, сенситив-
ний період для формування та закріплення ціннісних орієнтацій як стійкої структури особистості, 
яка певною мірою характеризує відносини людини з навколишнім світом у подальшому дорослому віці. 
Психологічно молодь вирішує завдання остаточного, ефективного самовизначення та інтеграції у 
доросле суспільство, тому молода людина може відчувати особливі страхи, які є соціально опосеред-
кованими та виражають більш психологічно тонкий спектр морально-етичних почуттів та пере-
живань. Цей період характеризується досвідом різних страхів, пов’язаних з відповідальністю за при-
йняття рішень, можливими проблемами в особистому житті та освіті. Страх впливає на всі сфери 
життя людини й знижує ефективність будь-якої діяльності. Страх також впливає на ефективність 
та успішність навчально-пізнавальної діяльності. Навчання в університеті – це дуже відповідальний 
період у житті молодих людей. Від того, наскільки сильно вони здатні налагодити відносини в цей 
період, багато в чому залежить їх майбутня професійна діяльність. Студенти в цей період навчання 
повинні мати можливість організовувати власну освітню діяльність. Їх незалежність виявляється 
у свідомій саморегуляції, здатності досягати своїх цілей, будувати програму дій, спрямованих на їх 
досягнення. Однак страх часто заважає студентам здійснювати свою незалежність.

Ключові слова: студенти, юнацький вік, форми та вияв страху, особливості страхів, ієрархія 
страхів.

Постановка проблеми. Тема дослідження 
страхів вважається актуальною завжди. Страх та 
тривожність були визнані суттєвими аспектами 
людської поведінки ще у Старому Заповіті, дав-
ньогрецькій та римській літературі [7, с. 78]. Перші 
спроби вдосконалити уявлення людини про свої 
страхи здійснювали такі давньогрецькі та римські 
мислителі, як Діоген, Сенека, Епікур, Лукрецій, 
Платон, Аристотель, Цицерон. Вони досліджу-
вали причини виникнення й прояв страху.

Актуальною темою дослідження є прояви стра-
хів у студентської молоді. Навчання у вищому 
навчальному закладі – це дуже відповідальний 
період у житті молодих людей. Від того, як вони 
будуть його вибудовувати, багато в чому залежить 
їхня майбутня професійна діяльність. Студенти 
в цей період навчання повинні вміти самостійно 
організовувати свою навчальну діяльність. 
Самостійність у них проявляється в усвідомленій 

саморегуляції як можливості та вмінні суб’єкта 
усвідомлювати свої цілі, вибудовувати програму 
дій, спрямованих на їх досягнення [7, с. 79]. Однак 
саме страх найчастіше заважає студентам прояв-
ляти свою самостійність.

Проблему страху аналізували сучасні україн-
ські та зарубіжні вчені. Дослідженням страхів у сту-
дентів займалися А.І. Дурсунова та К.А. Холуєва. 
Дослідниці виявили, що у 13,4% студентів почуття 
страху виникає часто, іноді відчувають це почуття 
76,1% опитуваних молодих людей, а 10,5% сту-
дентів взагалі не відчувають страху. Найбільш 
поширеними страхами виявляються соціальні 
страхи. Вони виникають у 79,1% опитуваних сту-
дентів і проявляються в страху перед іспитами, 
викладачами, публічними виступами [5, с. 205].

Вагомий внесок у дослідження соціального 
страху в юнацькому віці зробив англійський вче-
ний Дж. Боулбі. Він вважав, що найсильнішим 



ISSN 2663-6026 (Print), 2663-6034 (Online). Теорія і практика сучасної психології

6

страхом для особистості є страх самотності, 
дослідник стверджував, що за ним стоять біоло-
гічні причини. Спираючись на це, можемо сказати, 
що людина завжди боролася з кризовими ситуаці-
ями найбільш ефективно завдяки допомозі близь-
ких людей, тому соціальні стосунки – це основа 
людської природи, особистість не може їх уник-
нути на жодному етапі свого життя, і юнацький вік 
не є винятком [9, с. 106].

В.А. Гузенко, вивчаючи соціальні страхи у 
юнацькому віці, виділяла вияв найбільш характер-
них, якими є страх самостійності, втрати близької 
людини, страх перед обмеженнями, незадоволе-
ністю, позбавленням. Нею наводилися дані, що 
у 88% респондентів діагностувалися ситуативні 
соціальні страхи. Науковець виявила, що най-
більш характерними були страх перед незадо-
воленістю, відчуттям слабкості, невпевненості 
(48%); страх перед обмеженнями й примушен-
нями (41%); страх перед залежністю та внутріш-
ньою самотністю (28%). Зазначено, що для осіб 
юнацького віку провідною є захисна поведінка, 
яка характеризується відчуженістю, дистанцією 
в емоційних відносинах, внутрішньою забороною 
щирого емоційного ставлення. Причинами такої 
поведінки є соціальний страх перед пустотою 
(перед відсутністю переживань) та страх опини-
тися у стані фрустрації, який був виявлений у 19% 
досліджуваних [3, с. 15].

Як вважає С. К’єркегор, страх існує протягом 
життя людини, виступає в ролі основополож-
ної енергетичної складової поведінки, а також 
визначає зміст особистості та її життєвого шляху 
[4, с. 108]. Однак ця проблема залишається мало-
вивченою.

Мета статті полягає у психологічному аналізі 
результатів дослідження особливостей страху у 
студентської молоді.

Виклад основного матеріалу. Страх діє на 
всі сфери життя людини та знижує ефектив-
ність будь-якої діяльності. Страх є небажаним в 
юнацькому віці, тому що юність – це сензитивний 
період для становлення та закріплення цінніс-
них орієнтацій як стійкої структури особистості, 
що певною мірою характеризує стосунки людини 
з оточуючим світом у подальшому дорослому 
житті, а також страх впливає на ефективність 
та успішність навчально-пізнавальної діяльності 
[17, с. 59].

Дослідницько-експериментальна робота 
виконувалась на базі Чорноморського націо-
нального університету ім. Петра Могили. В екс-
перименті взяли участь 40 студентів 2–3 кур-
сів, здебільшого дівчата (32), віком від 18 до 
21 року. Експериментальна частина складалася 
з двох етапів. На першому етапі експерименту 
було проведено діагностику за допомогою опи-
тувальника «С-тест» В.Л. Леві, який розробле-

ний для діагностики загального рівня страхів 
[8, с. 85]. Цей тест складається із 60 тверджень, 
для відповідей на які респондентам пропо-
нується 10-бальна шкала. Загальний рівень 
страхів може коливатися від 0 до 600 балів. За 
загальною сумою отриманих балів виявляється 
приналежність респондента до певного рівня. 
Відповідно до цього опитувальника виділяють 
7 рівнів:

− Гіпер Альфа (від 0 до 3 балів);
− Альфа Сміливий (від 4 до 40 балів);
− Бета Впевнений (від 41 до 120 балів);
− Гамма Коливний (від 121 до 220 балів);
− Тета Тривожний (від 221 до 350 балів);
− Омега Тремтливий (від 350 до 550 балів);
− Гіпер Омега (від 551 балу).
Також автором опитувальника виділено певні 

зони страху, або поля впевненості. До них нале-
жать танатофобія (страх смерті, болю, хворіб; 
страхи відкритих та закритих просторів); соціо-
фобія (соціально-оціночні страхи; страх висту-
пів, іспитів, зустрічей); агресофобія (страх перед 
агресією); залежні страхи; панфобія (загальнопо-
бутові страхи); езофобія (містичні страхи); форту-
нофобія (страхи перед вдачею).

Загалом можемо констатувати, що за результа-
тами діагностики відповіді респондентів розподі-
лилися на три групи за рівнем страху, такі як Бета 
(низький), Гамма (середній), Тета (високий). Так, 
до групи Бета із загальної вибірки ми віднесли 
4 респондентів (10%), до групи Гамма – 9 респон-
дентів (22,5%), а до групи Тета – 27 респондентів 
(67,5%), тобто ми бачимо, що за результатами діа-
гностики за опитувальником «С-тест» найбільший 
високі показники мають респонденти за рівнем 
Тета (рис. 1).

Таким чином, до респондентів рівня Бета 
належать люди, які досить впевнені в собі, 
мають середній рівень тривожності та сильну 
психіку, але не дуже стійку. Найчастіше страх 
виникає у них лише тоді, коли виникає реальна 
загроза. Також прихована невпевненість може 
перешкоджати досягненню мети. Респонденти 
рівня Гамма здаються на перший погляд досить 
впевненими, але насправді так лише здається. 
Рівень тривожності в нормі, але в деяких ситуа-
ціях виходить за межі. Вони можуть майстерно 
приховати своє занепокоєння, але коли хочуть 
приховати страх самі від себе, то стають агре-
сивними. Підсвідомі страхи обмежують досяг-
нення в тих областях, у яких респонденти мають 
гарні здібності.

Респонденти рівня Тета справляють враження 
врівноваженої людини, але насправді схильні до 
страхів. Рівень тривожності вище норми. В разі 
реальної загрози вони можуть проявити шален-
ство, можливі неадекватні панічні реакції, а також 
зриви.
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Щодо переважання зон страху, то на рис. 2 ми 
бачимо домінування зони соціофобії, далі йдуть 
агресофобія, танатофобія тощо. Домінування 
соціофобії можна пояснити тим, що в цей віковий 
період формуються ідентичність, самостійність, 
змінюється соціальне оточення, для юнаків в цей 
період вкрай важлива позитивна оцінка оточу-
ючих. Друге місце посідає агресофобія, адже в 
цей період важливим є соціум, але його вороже 
ставлення у вигляді агресії може стати причиною 
страху. Третє місце посідає танатофобія, причи-
нами якої є хвороби та смерті, які також не менше 
хвилюють молодь у цей період, адже їхня стресо-
стійкість ще не занадто добре сформована.

На другому етапі проведено діагностику за допо-
могою опитувальника ієрархічної структури акту-
альних страхів особистості (ІСАС) Ю.В. Щербатих 
та Е.М. Івлєва [18, с. 130]. Він допомагає визна-
чити інтенсивність страхів, а також наявність чи 
відсутність фобій. Цей тест складається з 24 твер-
джень, для відповідей на які респондентам пропо-
нується 10-бальна шкала. У табл. 1 відображено 
середні значення видів страху, які були отримані в 
результаті проходження методики студентами.

Рис. 3 більш наочно демонструє результати 
діагностики. На ньому ми бачимо страхи, які пере-
важають найбільше. Так, перше місце посідає 
страх хвороби близьких (8,6), друге – страх перед 
негативними наслідками хвороби близьких (7,8), 
а третє – страх перед іспитами (7,55). Отже, ми 
можемо стверджувати, що ці страхи хвилюють 
молодь найбільше. Можливо, страх перед хворо-
бою близьких з’являється в студентів через те, що 
вони бояться стати самостійними. Страх перед 
іспитами пов’язаний з домінуванням провідної 
діяльності, якою є навчання, що із суб’єктивної 
точки зору кожен студент сприймає по-різному.

Висновки. Отже, отримані нами результати 
дають змогу зробити висновок про те, що більшість 
студентів занадто схильна до проявів страхів. 
У студентів виділяються дві найпоширеніші фобії, а 
саме соціофобія, яка спричинена різними соціаль-
ними чинниками, наприклад іспитами, новим ото-
ченням, переїздом до іншого міста, й танатофобія, 
адже студенти бояться своїх  хворіб, захворювань 
близьких, а також смерті, на що, можливо, впливає 
зміна сприйняття часу, оскільки юнаки розуміють, 
що час швидкоплинний та немає нічого вічного.

 

10% 

22,5% 

67,5% 

Гіпер 
Альфа  
Альфа 

Бета 

Гамма 

Тета 

Рис. 1. Середнє значення рівнів страху
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Рис. 2. Середнє значення зон страху
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Таблиця 1
Середні значення видів страху у студентів

№ Вид страху Середнє значення
1 Страх павуків і змій 7,25
2 Страх темряви 5,55
3 Страх божевілля 5,9
4 Страх хвороби близьких 8,6
5 Страх злочинності 7,1
6 Страх керівництва 6,05
7 Страх змін в особистому житті 7,3
8 Страх відповідальності 6,85
9 Страх старості 5,1
10 Страх за серце 5,65
11 Страх бідності 6,35
12 Страх перед майбутнім 7,2
13 Страх перед іспитами 7,55
14 Страх війни 7,05
15 Страх смерті 4,15
16 Страх закритих просторів 4,85
17 Страх висоти 6,35
18 Страх глибини 5,9
19 Страх перед негативними наслідками хвороби близьких 7,8
20 Страх захворіти якоюсь хворобою 6,15
21 Страхи, пов’язані зі статевою функцією 4,9
22 Страх самогубства 1,65
23 Страх перед публічними виступами 7
24 Страх агресії через ставлення до близьких 3,8
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Рис. 3. Середні показники видів страху у студентів

Можливо, причинами цього є навчання, новий 
колектив, перехід до самостійного життя. Крім 
того, нервова система ще не дуже стійка, тому 
студентам важко справлятися зі стресовими ситу-
аціями та своїми тривожними станами. Зараз існує 
безліч методів, які допомагають позбутися страху, 
аби він не руйнував подальше життя людини.

Важливу роль у подоланні страху має стороння 
допомога, тобто підтримка в тяжкі хвилини життя 
з боку іншої людини, особливо якщо така людина 
є авторитетом для індивіда, що переживає страх. 
Ефективним методом у боротьбі зі страхом і 

тривогою є психологічний захист. Для боротьби 
зі страхом використовуються також спеціальні 
методики (аутогенне тренування, нейролінгвіс-
тичне програмування (НЛП)). Аутотренінг осо-
бливо ефективний за наявності легких страхів, а 
практичні методи НЛП (розроблені Р. Бендлером, 
Дж. Гріндером та іншими спеціалістами) «працю-
ють» досить успішно під час подолання не лише 
страху, але й тривоги та хвилювання [16]. Дієвим 
засобом допомоги студентам у подоланні їх стра-
хів є проведення психологічних тренінгів та інди-
відуальних консультацій за актуальними темами.
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Amplieieva O. M. Analysis of the study of fear features in student youth
The article presents the results of an empirical study of existing fears in student youth. The relevance of 

the study is due to the fact that it is now difficult to find a person who would never feel a sense of dread. The 
peculiarities of expressing fear at a young age are revealed. Psychologically, youth solves the task of definitive, 
effective self-determination and integration into the adult society, and therefore the young person may expe-
rience special fears that are socially mediated and express a more psychologically subtle spectrum of moral 
and ethical feelings and experiences.

This period is characterized by the experience of different fears related to the responsibility of decision-mak-
ing, with possible problems in personal life and education. Fear affects all spheres of human life and reduces 
the effectiveness of any activity. Fear is undesirable in adolescence, because adolescence is a sensitive 
period for the formation and consolidation of value orientations as a stable personality structure, which char-
acterizes to some extent the relations of the person with the surrounding world in later adulthood. Fear also 
affects the effectiveness and success of educational and cognitive activity.

Studying at a university is a very responsible period in young people’s lives. The extent to which they are 
able to build it depends largely on their future professional activity. Students in this period of study should be 
able to organize their own educational activities. Their independence is manifested in conscious self-regula-
tion. It is the ability and ability of the subject to realize their goals, to build a program of actions aimed at achiev-
ing these goals. However, fear often prevents students from exercising their independence. The peculiarities 
and essence of the fears that are relevant for the modern students on the example of future psychologists 
are analyzed. Today, almost every student is likely to have fears. It is researched that actual fears of modern 
students are connected with life in the society and in the majority are subjective.

Key words: students, adolescence, forms and manifestation of fear, features of fears, fear hierarchy.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
В УМОВАХ КОМУНІКАЦІЇ
У статті здійснено теоретичний аналіз сутності понять «партнерство», «педагогічне спілку-

вання», «партнерська взаємодія». Обґрунтовано думку про те, що для успішної взаємодії педагога 
з дітьми йому необхідна наявність і розвиток у процесі діяльності певних психологічних якостей 
та здібностей. Охарактеризовано ці психологічні якості. Визначено стилі педагогічного спілкування. 
Представлено результати практичного дослідження рівня емпатійності майбутніх педагогів, їх 
комунікативних та організаційних здібностей, домінування стилів поведінки в процесі спілкування.

Аналіз результатів тестування як методу наукового дослідження дав змогу зробити висновок 
про те, що здатність майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до партнерської взаємодії в 
перші роки навчання у закладі вищої освіти перебуває на середньому та низькому рівнях.

Для з’ясування схильності до ефективної взаємодії майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти проведено дослідження, що охоплювало вибірку студентів першого та другого курсів педаго-
гічного факультету Херсонського державного університету за спеціальністю «Дошкільна освіта».

Дослідження рівня емпатичних тенденцій (за А. Мехрабіеном) показало, що в групі студентів 
переважають високий та середній рівні емпатії, що свідчить про здатність адекватно сприймати 
переживання та почуття людей. Це позитивна тенденція, яка може стати спонукальною силою, 
спрямованою на допомогу іншим.

Частотний аналіз комунікативних та організаційних схильностей показав, що більшість студен-
тів проявила середній та низький рівні розвитку означених схильностей.

Отримані результати свідчать про те, що респонденти не уникають контактів з людьми, не 
обмежують коло своїх знайомств, хоча потенціал їх нахилів не відрізняється високою стійкістю. 
Більшість студентів уникає самостійних рішень та не проявляє ініціативу у встановленні контактів 
з іншими людьми.

Беручи до уваги отримані результати емпіричного дослідження, можемо стверджувати, що існує 
потреба здійснення подальших наукових розвідок та практичних розробок створення системи парт-
нерської взаємодії в професійній діяльності майбутніх фахівців.

Ключові слова: педагогічне спілкування, співробітництво, партнерська професійно-педагогічна 
позиція, емпатія, комунікативні та організаторські здібності, стилі поведінки в процесі спілкування.

Постановка проблеми. Останнім часом все 
більшої актуальності та практичної значущості 
набуває проблема партнерської взаємодії педа-
гога у професійній діяльності. Професіоналізм 
особистості як інтегральна психологічна харак-
теристика людини є одним з показників ступеня 
розвитку у неї здатності до партнерської взає-
модії. Фахова підготовка майбутніх педагогічних 
працівників потребує розвитку в них психологічної 
готовності до гуманістично спрямованої взаємодії 
з усіма учасниками освітнього процесу, яка харак-
теризується наявними партнерськими стосунками 
її суб’єктів. Визначення специфіки педагогічної 
взаємодії в умовах комунікації майбутніх фахівців 
забезпечить якісну професійну підготовку.

Дослідження в галузях психології (Р. Вердербер, 
В. Семиченко, Н. Пов’якель, Є. Волков) та педа-
гогіки (А. Бойко, О. Дубасенюк, В. Кан-Калик, 
М. Рибакова, Н. Якса) свідчать про те, що на 
цьому етапі розвитку суспільства взаємодія 
постає як одна з найбільш актуальних проблем 

сучасного життя. Науковцями активно вивчаються 
питання міжособистісної, професійної, педагогіч-
ної взаємодії, проте теоретичний аналіз проблеми 
партнерської взаємодії показав, що цей напрям 
недостатньо досліджений в сучасній психологіч-
ній науці.

Питання педагогічного спілкування висвіт-
люється у психолого-педагогічній літературі. 
Досліджувалися, зокрема, культура педагогічного 
спілкування й комунікативна майстерність учи-
теля (Л. Виготський, І. Зязюн, В. Сухомлинський, 
К. Ушинський та інші вчені); зміст і структура педа-
гогічного спілкування (Б. Ломов, С. Максименко, 
П. М’ясоїд, В. Семиченко та інші науковці); пси-
хологічні механізми педагогічного спілкування 
(О. Головаха, Н. Паніна та інші спеціалісти). 
Незважаючи на те, що проблема формування 
комунікативних здібностей у майбутніх педагогів 
знайшла своє висвітлення в низці наукових праць, 
окремі аспекти означеної проблематики залиша-
ються недостатньо вивченими.
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У процесі спілкування особа починає усвідом-
лювати потреби, цікавитися обопільним взає-
мовпливом, тому його дійсною «формулою», на 
думку М. Корнєва, А. Коваленко, Г. Андрєєвої, є 
«суб’єкт-суб’єктна» взаємодія [2, с. 76].

Останню можна також назвати партнерською, 
оскільки вона передбачає прояв рівноправних 
взаємостосунків з боку всіх учасників освітньої 
взаємодії, орієнтованої на прояв поваги до особи-
стості, визнання цінності думки кожного партнера. 
З огляду на те, що взаємодія опосередкована 
спілкуванням, а процес взаємодії реалізується 
через процес спілкування, в психолого-педагогіч-
ній літературі приділяється увага спілкуванню як 
умові взаємодії та процесу, в якому відбуваються 
становлення людської особистості, формування її 
властивостей [1, с. 91].

Мета статті полягає в теоретичному аналізі 
сутності понять «партнерство», «педагогічне спіл-
кування», «партнерська взаємодія»; виявленні 
психологічних якостей педагога для успішної вза-
ємодії з дітьми; представленні результатів прак-
тичного дослідження рівня емпатійності, комуніка-
тивних та організаційних здібностей, домінування 
стилів поведінки в процесі спілкування.

Виклад основного матеріалу. В сучасних пси-
холого-педагогічних дослідженнях відсутня єдність 
поглядів на феномен партнерства, не визначена 
його специфіка в умовах вищої школи, недостатньо 
вивчені умови й фактори становлення ефективної 
взаємодії. В процесі становлення педагогічних від-
носин не завжди віддається пріоритет таким особи-
стісним категоріям, як самоорганізація, самовизна-
чення, автономність, які надають гуманістичного 
смислу звичним для педагогічної діяльності понят-
тям і зміщують акценти на позицію співтворчості й 
технологію партнерства.

Здійснено теоретичний аналіз дефініцій таких 
основних понять, як «партнерство», «педагогічне 
спілкування», «партнерська взаємодія». З’ясовано 
етимологію слова «партнер» і визначено, що воно 
утворене від лат. “partitio” («частина»), пов’яза-
ного з “partio” («розділяю») [3, с. 300].

Виокремлено основні принципи та характери-
стики партнерства. Принципами, на яких вибу-
довується партнерство, є принципи рівноправ’я, 
прозорості та взаємної вигоди. Основними харак-
теристиками партнерства слід вважати взаємне 
визнання інтересів сторін як важливих і право-
мірних; добровільну основу; взаємну відповідаль-
ність сторін за виконання узгоджених рішень; 
взаємозалежність; паритетність на всіх стадіях 
партнерських відносин; чітке визначення й розпо-
діл зобов’язань; спільну діяльність; пошук і зна-
ходження компромісу під час вирішення супере-
чливих та конфліктних питань, що спрямоване на 
досягнення головної мети партнерства, якою є 
досягнення згоди.

Педагогічне спілкування є поліфункціо-
нальним, оскільки може бути орієнтованим на 
одночасне досягнення багатьох цілей, таких як 
встановлення й підтримка, контакт, розуміння, 
координація, здійснення впливу. Окрім вказаних 
вище функцій, теоретики й практики гуманістич-
ної психології виокремлюють співпереживання, 
самоствердження, пізнання особистості, підне-
сення особистості, відкриту позицію в спілку-
ванні, обміну. Функція співпереживання покли-
кана підтримати партнера (учня) в його виході на 
спілкування, що забезпечує усвідомлення учнем 
самоцінності, значущості свого «Я», своєї непов-
торності й самодостатності, формування адекват-
ної самооцінки та рівня домагань [4, с. 11].

У ході спілкування завдяки різним його видами 
здійснюється обмін думками, уявленнями, інтере-
сами, емоціями, результатами спільної діяльності, 
а також складаються певні відносини між людьми.

Наукою доведено, що особистість за своєю сут-
ністю є діалогічною, тобто в діалозі з іншими людина 
змінюється й розвивається, учасник процесу спілку-
вання стає необхідною умовою людського буття.

Вчені вже давно дійшли висновку, що спілку-
вання має велике значення для поступального 
руху особистості, адже особистість формується 
під час дії та взаємодії, в діяльності й спілкуванні 
особистість розвивається.

Отже, становлення особистості як соціальної 
якості людини відбувається у спільній діяльності 
та взаємодії з іншими людьми.

Розвиток особистості традиційно розгляда-
ється як результат соціалізації та виховання. 
Засобом виховання є процес спілкування, адже 
у найширшому розумінні спілкування трактується 
дослідниками як виховання.

Отже, спілкування є головною умовою соціалі-
зації та виховання. Без спілкування неможливий 
розвиток психіки особистості, а саме пізнаваль-
них процесів, вольової сфери, психічних якостей. 
У ході освоєння наявних систем спілкування та в 
результаті включення в спільну діяльність активно 
діючий суб’єкт опановує здатність орієнтуватися в 
соціальних ситуаціях, правильно визначати осо-
бливості та емоційні стани інших людей, вибирати 
адекватні способи ставлення до них і реалізувати 
ці способи в процесі міжособистісної взаємодії. 
Особливу роль тут відіграє вміння поставити себе 
на місце іншої людини (рефлексія, емпатія), що 
сприяє підвищенню моральності поведінки у спіл-
куванні, його культури.

Саме в процесі спілкування людина створює 
свій внутрішній суб’єктивний світ, а саме світ 
потреб та інтересів, ідей та уявлень, очікувань, 
цінностей, емоцій, ідеалів і ставлення до інших 
людей та самої себе.

Трактування категорії «взаємодія» дає право 
використовувати її синонім «інтеракція», який 



ISSN 2663-6026 (Print), 2663-6034 (Online). Теорія і практика сучасної психології

12

складається з двох частин, а саме латинського 
префіксу “inter” («поміж», «між») та кореня “actio” 
(«дія», «вплив»). Різноманітність поглядів на трак-
тування процесу між суб’єктами, що беруть участь 
у взаємодії, закладена в самому терміні, який 
одночасно означає взаємний вплив і діяльність 
[5, с. 161].

Комунікація в умовах педагогічної взаємо-
дії характеризується тим, що принаймні один із 
суб’єктів комунікаційного процесу є педагогом 
(або людиною, яка цілеспрямовано впливає на 
формування й розвиток певних якостей своїх 
товаришів по службі або підопічних).

В літературі виділено такі стилі педагогічного 
спілкування, як спілкування на основі високих 
професійних установок, інакше кажучи, на основі 
захопленості спільною творчою діяльністю; спіл-
кування на основі взаєморозуміння й дружнього 
ставлення, де педагог виконує роль наставника, 
старшого товариша; дистанційне спілкування, 
в якому у взаєминах простежується дистанція в 
усіх сферах, адже якщо в навчанні викладач ще 
якимось чином здатний спілкуватися, доносити 
інформацію з посиланням на авторитет і професі-
оналізм, то за межами навчальної аудиторії подіб-
ний стиль не сприяє встановленню взаєморозу-
міння між учнями й викладачем; інструментальне 
спілкування, де викладач виступає лише інстру-
ментом передачі інформації, яку він монопольно 
розташовує.

У педагогічній практиці в чистому вигляді ці 
стилі не зустрічаються, частіше спостерігається 
поєднання стилів в тій чи іншій пропорції за домі-
нування одного з них.

Для успішної взаємодії педагога з учнями йому 
необхідна наявність і розвиток у процесі діяльно-
сті багатьох психологічних якостей та здібностей.

По-перше, педагогу потрібні добре розвинені 
вербальні здібності, такі як розвиненість мов-
лення, багатий словниковий запас, правильний 
відбір мовних засобів. Якщо педагог нехтує вираз-
ністю мови, він багато втрачає в очах учнів, осо-
бливо під час формування першого враження від 
свого вигляду. Матеріалом для першого враження 
можуть бути різні асоціації, порівняння з іншими 
людьми, зокрема у вербальних проявах. Якщо 
мова не точна, рясніє неправильними наголосами, 
важко досягти продуктивної взаємодії. Надалі 
враження може змінитися, але все одно перше 
враження так чи інакше буде мимоволі виникати 
у свідомості під час взаємодії учнів з педагогом. 
Правильно поступає той, хто не лінується систе-
матично звертатися до тлумачних та орфографіч-
них словників, щоби переконатися в точності сло-
вовживання та правильності наголосів.

Необхідно культивувати в собі щирий інтерес 
до людей, товариськість, розвиненість комуніка-
тивних якостей, зокрема вміння слухати й чути.

По-друге, педагогу необхідно вміти підтриму-
вати зворотний зв’язок у спілкуванні, для чого 
потрібна розвинена емпатія, що виявляється 
у співчутті до іншої людини, співпереживанні, 
вмінні подумки поставити себе на місце партнера 
по спілкуванню. Підтримка зворотного зв’язку є 
найважливішою умовою взаємодії, на відміну від 
впливу, яке є односпрямованим, а зворотні зв’язки 
не припускає. Людина, захоплена сама собою, не 
відчуває співрозмовника й не здатна взаємодіяти 
з ним.

По-третє, потрібна здатність до педагогічної 
імпровізації, спонтанності (непідготовленої імпро-
візації). Педагогічна імпровізація є творчістю 
педагога на очах глядачів, тобто створенням 
нового на очах учнів. Уміння знайти несподіване 
у вивченому, об’єднати явища, в яких на перший 
погляд не може бути нічого спільного, здатність 
парадоксально мислити – всі ці вміння повинен 
опанувати кожен професіонал.

Педагогу необхідно навчитися керувати собою, 
своїм психічним станом, тілом, голосом, інтона-
цією, мімікою, вміти стримувати емоції.

Засвоєння особистістю суспільних еталонів, 
тобто комунікативних норм і правил, полегшує 
процес спілкування, допомагає швидко зорієн-
туватися й правильно відреагувати на ті чи інші 
типові риси людей. Це має особливе значення 
для особистості, що формується. Отримана в 
процесі міжособистісної взаємодії інформація 
робить дитину учасником обміну між людьми 
моделями поведінки, типами діяльності й спілку-
вання, цілями тощо.

Норми відносин діти засвоюють за допомогою 
дорослих через механізм наслідування й відтво-
рення або моделювання їх у власній діяльності і 
спілкуванні.

Для з’ясування схильності до ефективної вза-
ємодії майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти проведено дослідження, що охоплювало 
вибірку студентів першого та другого курсів педа-
гогічного факультету Херсонського державного уні-
верситету за спеціальністю «Дошкільна освіта».

Дослідження рівня емпатичних тенденцій (за 
А. Мехрабіеном) показало, що в групі студентів 
(n=100) переважає високий (46%) і середній (50%) 
рівні емпатії (низький становить 4%), що свідчить 
про здатність адекватно сприймати переживання 
та почуття людей. Це позитивна тенденція, яка 
може стати спонукальною силою, спрямованою 
на допомогу іншим.

Частотний аналіз комунікативних та організа-
ційних схильностей показав, що більшість сту-
дентів проявила середній (52%, 42%) та низький 
(32%, 40%) рівні розвитку означених схильностей. 
Високий виявили лише 16% та 18% опитуваних.

Отримані результати свідчать про те, що рес-
понденти не уникають контактів з людьми, не 
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обмежують коло своїх знайомств, хоча потенціал 
їх нахилів не відрізняється високою стійкістю. 
Більшість студентів уникає самостійних рішень та 
не проявляє ініціативу у встановленні контактів з 
іншими людьми.

Частотний аналіз показників стилів поведінки 
(за К. Томасом) показав такі результати: супер-
ництво становить 4,7; співпраця – 10,8; компро-
міс – 9,2; уникнення – 5,9; пристосування – 6,2. 
Продемонстровано переважання схильності до 
співпраці та компромісу.

Найменш вживаними стратегіями поведінки 
виявились уникнення й суперництво. Це означає, 
що досліджувані налаштовані на спільне обгово-
рення проблем і потреб, тривалу та ефективну 
взаємодію. Водночас респонденти демонструють 
схильність до компромісу задля збереження сто-
сунків з партнерами по взаємодії.

Зважаючи на отримані результати, зазначаємо, 
що існує потреба подальшого вивчення та роз-
витку ефективної партнерської взаємодії майбут-
ніх фахівців дошкільної освіти.

Висновки. Необхідною умовою успішного про-
цесу спілкування є комунікативна компетентність 
його учасників, при цьому вагомими аспектами є 
готовність педагогів до освітньої роботи, розвиток 
соціально-психологічних умінь, міжособистісної 
взаємодії, нерозривність педагогічного процесу з 
педагогічним спілкуванням.

Аналіз результатів тестування як методу нау-
кового дослідження дає змогу зробити висновок 

про те, що здатність майбутніх вихователів закла-
дів дошкільної освіти до партнерської взаємодії в 
перші роки навчання у ЗВО перебуває на серед-
ньому та низькому рівнях.

Беручи до уваги отримані результати емпірич-
ного дослідження, стверджуємо, що існує потреба 
проведення подальших наукових розвідок та 
практичних розробок створення системи партнер-
ської взаємодії в професійній діяльності майбут-
ніх фахівців.
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Anisimova O. E. Psychological features of pedagogical interaction in communication conditions
The theoretical analysis of the essence of the concepts of “partnership”, “pedagogical communication”, 

“partnership interaction” is carried out in the article; the idea that the successful interaction of the teacher with 
children requires the presence and development of certain psychological qualities and abilities in the process 
of activity, characterizes these psychological qualities, defines the styles of pedagogical communication; the 
results of practical research of the level of empathy of future teachers, their communicative and organizational 
abilities, dominance of behavior styles in the process of communication are presented.

The analysis of the test results as a method of scientific research has made it possible to conclude that the 
ability of future preschool educators to partner in the first years of study at a higher education institution is at 
the middle and low levels.

To determine the propensity for effective interaction of future preschool educators, a study was conducted 
covering a sample of first and second year students of the Pedagogical Faculty of Kherson State University, of 
the specialty “Preschool Education”.

A study of the level of empathic tendencies (according to A. Mehrabian) has shown that high and medium 
levels of empathy prevail in the group of students; which demonstrates the ability to adequately perceive peo-
ple’s experiences and feelings. This is a positive trend that can be an incentive to help others.

Frequency analysis of communicative and organizational inclinations revealed that the majority of students 
showed medium and low levels of development of identified inclinations.

The results obtained show that the respondents do not avoid contact with people, do not limit the circle of 
their acquaintances, although the potential of their inclinations does not differ with high stability. Most students 
avoid making their own decisions and do not take the initiative to connect with others.

Taking into account the results of empirical research, it can be argued that there is a need for further sci-
entific exploration and practical development of creating a system of partnership in the professional activities 
of future professionals.

Key words: pedagogical communication, cooperation, partnership professional-pedagogical position, 
empathy, communication and organizational skills, styles of behavior in the process of communication.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СТРЕСУ 
ТА ЖИТТЄСТІЙКОСТІ У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ 
В УМОВАХ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ
У статті на основі аналізу даних теоретичних та емпіричних досліджень розглянуто психоло-

гічні особливості прояву стресу та життєстійкості у дітей і підлітків в умовах воєнного конфлікту. 
Наведено емпіричні дані щодо психосоціального стану дітей і підлітків, що мешкають у зоні прове-
дення збройних операцій на Сході України. Проаналізовано концепцію стресу та розвитку життє-
стійкості з позиції підходу резилієнс і моделі соціальної екології.

Інтенсивність впливу екстремальних умов воєнного конфлікту та гострота отриманого стресу 
є настільки потужними, що реакція індивіда здебільшого постає у вигляді травматичного стресу 
і психологічної травми. Ситуація воєнного конфлікту зумовлює специфічну ситуацію: вплив пси-
хотравматичних факторів інтенсивно зростає, ускладнюється, є тривалим. Ефект звичайних 
стресових факторів посилюється дією додаткових потужних стресорів і психосоціальних проблем, 
що часто спричиняє ре-віктимізацію і призводить до гострої психологічної травми; дітям і підліткам 
ще важкоу свідомити суть стресової події, оскільки внаслідок певних вікових особливостей – недо-
статньої фізіологічної, соціальної та психологічної зрілості – вони орієнтуються на сприйняття 
ситуації значимими дорослими та більше запамєятовують власні відчуття ситуації.

Особливий погляд на вивчення проблем переживання стресу, психологічного відновлення та жит-
тєстійкості пропонує сучасний підхід резилієнс. На противагу традиційному підходу, орієнтованому 
на травму й ураженість, підхід резилієнс наголошує на важливості внутрішнього потенціалу осо-
бистості й зовнішніх чинників у розвитку життєстійкості та іманентній для особистості здатно-
сті до активізації індивідуальних психічних ресурсів і психологічного відновлення, зокрема в особливо 
критичних умовах воєнного конфлікту. Згідно з підходом резилієнс і відповідно до моделі соціальної 
екології слід говорити про умови та результати адаптації та відновлення в осіб, які зазнали стре-
сового, психотравматичного впливу та про розвиток життєстійкості у поєднанні характеристик 
особистісного розвитку та контексту перебування.

Ключові слова: стрес, життєстійкість, діти та підлітки, воєнний конфлікт, психологічне від-
новлення й адаптація, психологічна травма, підхід резилієнс, модель соціальної екології.

Постановка проблеми. Воєнний конфлікт на 
Сході України та затяжна соціально-політична 
криза в країні негативно позначаються на різ-
них рівнях функціонування людини: фізичному, 
соціальному і психологічному. Вочевидь, діти й 
підлітки відчувають цей вплив чи не найбільше, 
адже саме у цьому віці психіка людини зазнає 
істотних внутрішніх трансформацій і є особливо 
вразливою. За умов надзвичайної ситуації, якою 
і є війна, критичний процес внутрішніх особистіс-
них перетворень ускладнюється й обтяжується 
психологічним травмуванням і хронічним стресо-
вим станом.

Тема воєнного конфлікту та її зв’язок із про-
блематикою психоемоційного розвитку та пси-
хічного здоров’я особистості є достатньо новою 
для України. Наявні вітчизняні праці у цій сфері 
присвячено теоретичному огляду й емпіричному 
дослідженню окремих аспектів психологічного 
стану дітей і підлітків, що перебувають у зоні 
бойових дій на Сході України, на тимчасово оку-

пованих територіях, є внутрішньо переміщеними 
особами (Н. Бастун, О. Залеська, Н. Бочкор, 
Є. Дубровська, О. Панченко, А. Кабанцева, 
М. Маркова, Н. Макаренко, Ю. Удовенко) та 
вивченню впливу програм психологічної підтримки 
(С. Богданов, В. Чернобровкін, В. Чернобровкіна, 
В. Панок, Н. Пророк, С. Гончаренко). У західних 
джерелах сьогодні можна знайти значну кількість 
праць у сфері вивчення життєстійкості та психо-
соціальної допомоги дітям, постраждалим внаслі-
док воєнних конфліктів, однак все ще актуальною 
є потреба у дослідженні специфіки стресового 
стану та розвитку життєстійкості дітей і підлітків 
саме в умовах різних соціально-культурних кон-
текстів воєнних конфліктів (W. Tol, Т. Betancourt, 
М. Euwema, М. Wessels, J. Cohen, D. Karadzhov).

У зв’язку з цим важливо розглянути психоло-
гічні особливості прояву стресового стану та жит-
тєстійкості у дітей і підлітків в умовах проведення 
збройних операцій та, зокрема, в умовах воєнного 
конфлікту на Сході України.
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Мета статті – теоретично обґрунтувати та 
виокремити психологічні особливості прояву 
стресу та життєстійкості у дітей і підлітків в умовах 
воєнного конфлікту.

Виклад основного матеріалу. Дитячий і 
підлітковий вік є періодом стрімкого зростання, 
величезного потенціалу та, з іншого боку, значних 
ризиків, коли потужний вплив справляють зов-
нішні фактори. З одного боку, психіка людини в 
цей період є вразливою, з іншого – має величезні 
можливості розвитку та формування нових зді-
бностей [7; 32].

Важливе значення внутрішнього потенці-
алу особистості та зовнішніх чинників лежить в 
основі сучасного підходу резилієнс, на відміну від 
поширеного донедавна підходу, орієнтованого на 
травму й ураженість [13]. Підхід резилієнс дозво-
ляє змістити акцент з негативного впливу стресо-
вої ситуації та травмування на психічний потен-
ціал і спроможність індивіда впоратися з дією 
стресора і вийти з позитивними наслідками для 
здоровєя. З цієї позиції маємо можливість ствер-
джувати про іманентну для особистості здатність 
до активізації індивідуальних психічних ресурсів і 
психологічного відновлення, зокрема в особливо 
критичних умовах. За даними сучасних дослі-
джень, за таких умов значення індивідуальних від-
мінностей у реагуванні на стресор зменшується, 
але навіть у цих випадках гострий стрес виникає 
далеко не у кожного [7].

Основу концептуалізації базового поняття 
стрес заклали свого часу наукові праці Г. Сельє, 
Б. Голдстоуна, Р. Лазаруса, С. Фолкмана, 
С. Фобаролла, Б. Доренвенда. За Г. Сельє, 
стрес – це не просто нервове напруження, а 
неспецифічна реакція організму на будь-яку зміну 
умов, що вимагає пристосування і відновлення 
нормального стану. Вплив стресу виявляється не 
стільки в його наявності, скільки в мірі інтенсив-
ності та якості. Р. Лазарус і С. Фолкман розгля-
дали стрес вже у поєднанні з властивістю опану-
вати його, як комплекс адаптаційних реакцій, що 
проявляється на різних рівнях: фізіологічному, 
психологічному і поведінковому. Стрес виявля-
ється саме як реакція на особливості взаємодії 
особистості та середовища перебування. В умо-
вах фізіологічного стресу реакції є високостерео-
типні, тоді як психологічного – індивідуальні й не 
завжди передбачувані. У переживанні стресової 
ситуації саме психологічні реакції як непередба-
чувані, на відміну від фізіологічних, є найбільш 
чутливим індикатором стресу. Інтенсивність і 
гострота психологічних реакцій залежать від 
індивідуальних особливостей особи, яка пережи-
ває стрес, і зовнішніх умов; відповідно, характер 
стресової ситуації визначається мірою розбіжно-
сті між зовнішніми вимогами та тими потенціями, 
якими володіє субєєкт [7; 16].

У нашій роботі ми зосередимося саме на пси-
хологічних реакціях особи під час стресу й осо-
бливостях адаптаційного процесу в стресовій 
ситуації та, спираючись на наявну концептуалі-
зацію поняття стресу, розглядатимемо психоло-
гічний стрес як стан психічного напруження, що є 
індивідуальною реакцією людини на дію чинників, 
загрозливих для її взаємин із середовищем і від-
чуття внутрішнього психологічного комфорту.

Щодо поняття психологічної стійкості до стресу, 
або ж життєстійкості, аналіз наявних досліджень 
виявляє недостатню його розробленість як у 
теоретико-методологічному, так і в практичному 
аспектах. В україномовній науковій літературі нині 
немає усталеного загальновизнаного розуміння 
цього поняття, і на його позначення вживаються 
різні конструкти: стресостійкість, життєстійкість, 
життєздатність, психологічна пружність, стійкість 
до травми, психологічна стійкість до стресу, рези-
льєнтність (від англійського resilience – гнучкість, 
здатність до відновлення нормального функціону-
вання) [13; 12; 19].

Серед українських і російських дослідників поши-
рене розуміння цього концепту як особистісної яко-
сті, що характеризується емоційною стабільністю, 
низьким рівнем тривожності, високим рівнем само-
регуляції. Ця властивість особистості сприяє гармо-
нізації психічних процесів у напруженій емоційній 
ситуації, тому дуже часто багатьма авторами вжи-
вається поняття «емоційна стійкість» [2; 6; 17].

У західних наукових джерелах поняття рези-
льєнтність (resilience) розглядається як здатність 
до збереження позитивної адаптації, психічного 
здоровєя та вектору психічного розвитку, попри 
перебування під впливом стресових, часто пси-
хотравматичних факторів; збереження стану 
психологічного комфорту; позитивне реагування 
на негативні життєві події; здатність до конструк-
тивного сприйняття складних подій, досягнення 
бажаного стану соціальної й емоційної рівноваги 
навіть в умовах значних ризиків [20; 21; 24; 30; 
31]. Багато дослідників підкреслюють, що рези-
льєнтність слід розглядати не стільки як індиві-
дуальну властивість, скільки як процес адаптації 
за стресових умов. T. Betancourt і K. Khan, аналі-
зуючи низку досліджень проблем життєстійкості 
дітей у збройних конфліктах, стверджують, що 
загалом поняття психологічної адаптації, стійкості 
до стресу та психічного здоровєя дітей і підлітків 
в умовах війни слід розглядати скоріше як дина-
мічний процес. Сьогодні дедалі більше провідних 
світових дослідників, що вивчають проблеми пси-
хологічного відновлення у дітей після пережитих 
стресових подій, застерігають від трактування 
резильєнтності як персональної властивості 
окремих «невразливих» осіб, котрі почуваються 
добре навіть попри перебування у кризових стре-
сових умовах, зокрема війни. Натомість доречно 
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 говорити про умови та результати адаптації та 
відновлення у осіб, які зазнали стресового, пси-
хотравматичного впливу. У такому розумінні рези-
льєнтність є динамічним процесом досягнення 
позитивної адаптації в умовах впливу стресору 
[20; 26].

З огляду на зазначене вище, можемо зробити 
висновок про комплексну природу здатності особи-
стості до психологічної стійкості, захисту та адап-
тації. Попри застереження деяких авторів [8; 18] 
про неможливість ототожнення концептів резиль-
єнтності та життєстійкості, на нашу думку, поняття 
життєстійкості є одним із найбільш містких кон-
структів на позначення цієї здатності. Вважаємо, 
що з позиції підходу резилієнс це поняття набуває 
оновленого змісту: підкреслюється важливість 
внутрішніх і зовнішніх ресурсів як захисних факто-
рів для збереження внутрішнього психологічного 
комфорту та протидії стресовим факторам. Отже, 
поняття життєстійкості можемо сформулювати як 
здатність індивіда до психологічного відновлення 
і збереження психологічного комфорту завдяки дії 
захисних факторів.

Як вже зазначалося, життєстійкість особисто-
сті формується внаслідок дії захисних факторів 
і захисних процесів, сприятливих для позитив-
ного розвитку та позитивного психосоціального 
стану. Прихильники такого підходу стверджують, 
що правильно зрозуміти поняття життєстійко-
сті можна саме з соціоекологічної перспективи. 
Модель соціальної екології, вперше запропоно-
вана У. Бронфенбреннером, наголошує на важли-
вості вивчення розвитку життєстійкості індивіда у 
поєднанні характеристик особистісного розвитку 
та контексту перебування. Відповідно, зміцнення 
життєстійкості окремої особи передбачає також і 
посилення життєстійкості інших соціоекологічних 
рівнів системи, в якій вона перебуває: родина, 
друзі, громада тощо [20; 22; 24; 29; 13].

Екстремальні умови для розвитку і прояву жит-
тєстійкості у дітей і підлітків створюють надзви-
чайні події, до яких належать, зокрема, і воєнні 
конфлікти. Інтенсивність впливу таких подій і 
гострота отриманого стресу є настільки потуж-
ними, що реакція індивіда у більшості випадків 
постає у вигляді травматичного стресу та психо-
логічної травми. Психоемоційні переживання при 
психологічній травмі характеризуються невідпо-
відністю між загрозою та індивідуальними можли-
востями її подолання [1; 4; 6].

Відомо, що у разі недостатності або висна-
женості індивідуальних ресурсів психотравма-
тичні події здатні викликати потужну реакцію на 
стрес (до 48 годин після початку події), яка може 
перейти в гострий стан (до 1 місяця після трав-
матичної події), хронічний розлад адаптації (до 3 
місяців після травматичної події) чи посттравма-
тичний стресовий розлад (ПТСР). У декого ПТСР 

може розвинутися значно пізніше – через рік чи 
кілька років після пережитого [14].

За звичайних умов частота дії психотрав-
матичних чинників не є високою, і після впливу 
стресового фактору є час і можливість до стабі-
лізації психічного стану. Тоді як воєнні конфлікти 
зумовлюють специфічну ситуацію: вплив пси-
хотравматичних факторів інтенсивно зростає, 
ускладнюється, є тривалим, внаслідок чого вини-
кає порушення у психічній сфері особи. Ефект 
звичайних стресових факторів посилюється дією 
додаткових потужних стресорів: спостереженням 
військової техніки, стрілянини, вбивств, каліцтв, 
втратою близьких, а також супутніми соціально-е-
кономічними та психосоціальними проблемами: 
втратою засобів до існування, майна, вимуше-
ним переселенням, втратою набутих соціальних 
звєязків, неможливістю налагодити нові, станом 
тривоги, депресії, суїцидального ризику тощо. Не 
завжди отримана психотравма викликає стан тяж-
кої психічної хвороби, однак подібні переживання 
часто створюють хворобливі емоційні стани, що 
призводять до дезадаптації. Окрім того, будь-яка 
віктимізація підвищує надалі ймовірність ре-вікти-
мізації [10; 23; 25; 27].

Перебування в надзвичайних умовах воєн-
ного конфлікту спричиняє стан постійного стресу 
і травматизації для усіх учасників подій: як вій-
ськових, так і цивільних, всіх, кого ці події стосу-
ються прямо або опосередковано, а надто таких 
соціально вразливих категорій, як жінки, діти й 
підлітки, люди похилого віку. Окрім того, особли-
вістю воєнного конфлікту на Сході України є його 
гібридний характер, що чинить додатковий стре-
согенний вплив: втрачаються звичні орієнтири 
у сприйнятті навколишньої дійсності, відчуття 
стабільності та прогнозованості життя, деформу-
ються цінності [7; 14; 15].

Перебіг посттравматичних реакцій дітей і під-
літків, постраждалих від наслідків збройного кон-
флікту, має свою специфіку, на відміну від дорос-
лих. В умовах війни молоде покоління переживає 
низку стресогенних впливів, що часто спричиняє 
ре-віктимізацію і призводить до гострої психоло-
гічної травми. У звєязку з віковими особливос-
тями, а саме: недостатньою фізіологічною, соці-
альною і психологічною зрілістю підліткам ще 
важко усвідомити суть події, вони натомість орієн-
туються на сприйняття ситуації значимими дорос-
лими та більше запамєятовують власні відчуття 
ситуації і, як наслідок, внутрішня картина світу 
хаотично змінюється, що викликає тривожність, 
страхи, агресію тощо. Підлітки часто переживають 
подвійний стрес: власний внутрішній стрес і стре-
сову ситуацію в родині; їхній психологічний стан 
погіршується також несформованою здатністю до 
висловлення своїх почуттів через недостатність 
когнітивного досвіду [4; 20].
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Експрес-оцінка психосоціального стану дітей 
Донецької області, проведена ЮНІСЕФ у травні 
2014 р. – у період активних бойових дій, виявила, 
з-поміж інших показників, підвищений рівень 
стресу у чверті підлітків у віці від 13 до 18 років. 
За отриманою інформацією, найпоширенішими 
проблемами у поведінці дітей всіх вікових катего-
рій були втрата уваги, злість та агресія, а серед 
підлітків 13–18 років переважали ще й тривож-
ність і страх. Отримані дані засвідчили передусім 
негативний пережитий досвід: більше половини 
опитаних підлітків стали безпосередніми свід-
ками воєнних подій: військової техніки, сутичок, 
побиття, загроз зброєю тощо [5].

Результати інших досліджень у зоні воєнного 
конфлікту тоді також показали наявність високих 
показників психосоціального стресу у дітей зазна-
ченої вікової категорії, підвищеного рівня негати-
візму, стриманості емоцій, агресивності, високої 
потреби у захисті [9; 11; 25; 27].

Оцінювання рівня психосоціального стресу 
серед школярів Донецької та Луганської областей 
віком від 8 до 17 років, проведене у 2015–2016 рр. 
Центром психічного здоровєя та психосоціаль-
ного супроводу Національного університету 
«Києво-Могилянська академія», продемонстру-
вало, що близько 70% респондентів відчували 
стрес одразу після активних збройних дій у цьому 
регіоні. Отримані дані підтвердили, що більшість 
дітей і підлітків, які були свідками воєнних подій 
і їхніх наслідків, переживали критичний рівень 
стресу порівняно з тими учнями, котрі не мали 
такого досвіду. Було також виявлено, що дівчата 
здатні гірше впоратися зі стресом, аніж хлопці, а, з 
іншого боку, хлопці відчувають більше проблем із 
налагодженням стосунків з однолітками порівняно 
з дівчатами. Хлопці у 2,5 рази частіше мають про-
блеми із соціальним аспектом взаємин і майже 
удвічі більш гіперактивні [25; 27].

Масштабне опитування понад 3 000 підлітків з 
15-кілометрової зони вздовж лінії розмежування, 
проведене кількома міжнародними організаціями 
під егідою Дитячого Фонду ЮНІСЕФ вже у 2018 р., 
виявило також доволі високий відсоток (22,5%) 
тривожних підлітків із ризиком розвитку клінічного 
рівня екстерналізації та інтерналізації проблем у 
дорослому віці [3]. Дані звіту ЮНІСЕФ та деяких 
досліджень за 2017–2018 рр. продемонстрували 
вже певне покращення показників психологічного 
стану й адаптивних можливостей дітей шкільного 
віку, що мешкають у зоні воєнного конфлікту. Це 
можна пояснити, зокрема, здатністю дітей до 
швидшого, на противагу дорослим, відновлення 
нормального емоційного стану завдяки більшій 
психічної гнучкості й адаптивності. Іншим пози-
тивним чинником можна вважати професійну 
психосоціальну допомогу, що її протягом цього 
періоду надають дітям вчителі, психологи та інші 

спеціалісти, навчені в рамках проектної діяльності 
багатьох міжнародних фондів і громадських орга-
нізацій, які працюють у зоні воєнного конфлікту на 
Сході України [11; 28].

Висновки. Отже, можемо зробити висновок, 
що прояви стресу та життєстійкості у дітей і під-
літків загалом і зокрема тих, які мешкають у зоні 
воєнного конфлікту та піддаються значно біль-
шому психотравматичному впливу, зумовлені 
мірою розбіжності між обєєктивними зовнішніми 
вимогами та індивідуальним внутрішнім потенці-
алом і залежать від наявності та дії внутрішніх і 
зовнішніх факторів захисту. Індивід розглядається 
в контексті загальної соціоекологічної системи 
як одна з її взаємозалежних ланок. Саме тому 
визначальними для розробки програм психоло-
гічної профілактики, корекції та супроводу дітей 
і підлітків, постраждалих від наслідків воєнного 
конфлікту, є врахування конкретних особливих 
контекстуальних умов та індивідуальних факто-
рів, а також застосування комплексного підходу 
відповідно до моделі соціальної екології.

З огляду на зазначене вище можемо стверджу-
вати про актуальність і важливість подальшого 
вивчення особливостей переживання дітьми та 
підлітками стресових подій нинішнього воєнного 
конфлікту на Сході України, по-перше, для дослі-
дження проблем розвитку індивідуальної життє-
стійкості в ситуації воєнного конфлікту в умовах 
конкретного соціально-культурного середовища 
та, по-друге, у контексті вивчення психічних і пси-
хологічних проблем дитячого і підліткового віку, 
оскільки саме в цей період відбуваються істотні 
процеси психоемоційного розвитку й особистісного 
становлення, визначальні для психічного здоровєя 
та подальшої життєдіяльності вже зрілої людини.
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Basenko O. M. Psychological peculiarities of distress and resilience in children and adolescents 
affected by the armed conflict

The article examines the problem of distress and resilience in children and adolescents affected by the armed 
conflict; discusses relevant theoretical and empirical findings; presents empirical data on psychosocial wellbeing 
of children and adolescents living near the frontline in Eastern Ukraine; analyzes the concept of distress and 
resilience development through the approach of resilience as a process and the social ecology model.

Impact of the war extreme conditions and experienced stress is so intensive and heavy, that individual 
reactions often result in traumatic distress and psychological trauma. The situation of armed conflict causes 
specific situation: impact of psychotraumatic factors increases, becomes complicated and prolonged. Effect 
of common stress or sis doubled by additional forceful stress factors and psychosocial problems. That often 
leads to re-victimization and acute psychological trauma. Children and adolescents can hardly realize what 
has happened as due to their age limits: physiological, social, and psychological immaturity – they are oriented 
on reactions of the parents and other important adults and memorize their own feelings.

The approach of resilience as a process proposes another understanding of distress, psychological recov-
ery, and resilience problems. In contrast to the traditional trauma-oriented paradigm, the resilience approach 
focuses on importance of inner potentials and external factors for resilience development, on individual capa-
bility to activate psychic resources and recover in extreme situation of armed conflict. According to resilience 
approach and social ecology model, one had rather say about conditions and results of adaptation and recov-
ery of people suffered from stressful, traumatic events, as well as about resilience development in interaction 
of personal characteristics and contextual factors.

Key words: distress, resilience, children and adolescents, armed conflicts, psychological recovery, adap-
tation, psychological trauma, resilience approach, social ecology model.
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ОСОБИСТІСНА ЗРІЛІСТЬ ЯК УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО 
ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
У статті здійснено теоретичний підхід до аналізу проблеми особистісної зрілості та професійного 

зростання майбутнього педагога. Доводиться думка про єдність особистісного і професійного зростання 
на етапі професійного навчання, яка може забезпечити не тільки ефективність і надійність результа-
тів, але й розвиток особистості в діяльності, формування еталонної концепції «Я-професіонал», само-
ствердження, самореалізацію і повну адаптацію до соціального і професійного оточення.

Особистісна зрілість виступає тим фундаментом, на базі якого юнаки будують своє особисте 
і професійне, доросле життя. Вона забезпечує набування людиною ціннісного досвіду: смислотво-
рення, життєстійкості, повноцінної екзистенції, досвіду пристосування до умов життя, досвіду 
творчості, рефлексування. Саме тому формування і розвиток педагога-професіонала не вичерпу-
ється оволодінням професійними знаннями, вміннями та навичками і передбачає становлення зрілої 
особистості, що характеризується вищим рівнем особистісного, інтелектуального, соціального, 
морального, духовного і професійного розвитку.

Співвіднесення параметрів особистісно-професійного розвитку дозволило охарактеризувати 
механізми та критерії особистісного зростання. Здатність до самовдосконалення та формування 
власної життєвої стратегії – це ті пускові механізми, які дають можливість приймати рішення і 
регулювати свою поведінку, враховуючи й оцінюючи ситуацію, але виходячи насамперед зі своїх вну-
трішніх уявлень і принципів. Серед виділених нами критеріїв зосереджено увагу на формуванні у май-
бутніх педагогів здатності прийняття себе та інших людей. Формування вказаних здатностей доз-
воляє формувати щирі та відкриті стосунки з іншими людьми, мужньо та послідовно захищати свої 
погляди, сприймати життя у всій його повноті.

Досягнення високого рівня особистісної зрілості передбачає певну зосередженість на собі, праг-
нення бути вірним самому собі, рухатися до самопізнання, самовияву і саморегуляції у професійній 
підготовці. Результатом цього процесу є: розвиток відповідальності за свої дії; задоволення власних 
потреб без нанесення шкоди іншим (асертивність); досягнення успіху в професійній (педагогічній) 
діяльності, яка є сферою самовираження; енергійність і життєстійкість; відкритість до професій-
них змін і нового життєвого досвіду.

Ключові слова: зріла особистість, життєва стратегія, особистісний розвиток, професійний 
розвиток, самоактуалізація, самовираження, Я-концепція, Я-професійне.

Постановка проблеми. Сучасна українська 
освіта висуває високі вимоги до суб’єктів педа-
гогічної діяльності, які вимагають створенням 
реальних умов для збагачення інтелектуаль-
ного, емоційного, вольового, морально-духов-
ного потенціалу особистості, стимулювання у неї 
прагнення реалізувати себе, розширювати межі 
саморозвитку і самоактуалізації. Це, у свою чергу, 
передбачає вибір пріоритетних завдань і для 
професійної підготовки майбутнього вчителя, де 
акцентуватися увага повинна не тільки на фор-
муванні професійно значущих якостей, а й на 
повному розкритті особистісних здатностей, ком-
петентної оцінки індивідуальних властивостей, 
розвитку особистісного потенціалу та підвищення 
рівня особистісної зрілості.

Наукова проблема полягає в тому, що у дослі-
дженнях недостатньо представлений той аспект 
особистісної зрілості, який вказує на її зв’язок із 
професійним розвитком, зокрема із професійною 

діяльністю педагога. Лише тоді, коли обрана про-
фесія не суперечить сформованим особистісним 
характеристикам і професійне становлення осо-
бистості відповідає основним її ціннісним уявлен-
ням, а проблема вибору професії й оволодіння 
професійною діяльністю є частиною проблеми 
сенсу життя, тоді можна очікувати в майбутньому 
ціннісного ставлення до професійної діяльно-
сті. Таким чином, можна стверджувати, що фак-
тором особистісного розвитку та професійного 
зростання особистості є особистісна зрілість май-
бутнього спеціаліста.

Сутнісним характеристикам процесу станов-
лення та розвитку особистості як суб’єкта про-
фесійно-педагогічної та психологічної діяльності, 
зокрема, присвячена достатня кількість дослі-
джень сучасних вчених (Ю.Г. Громико, Є.І. Ісаєв, 
Т.В. Кудрявцев, М.В. Савчин, Ю.М. Швалб). 
Дослідники А.А. Реан, Т.М. Титаренко, О.С. Штепа, 
П.М. Якобсон та ін. особистісну зрілість роз-
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глядали як важливий фактор особистісного 
зростання. На нерозривний зв’язок особистісної 
зрілості з психологічною та соціальною вказували 
такі вчені, як М. Драганов, В.Т. Лісовський, Х. Томе, 
Л.П. Овсянецька, В.В. Радул, Д.І. Фельдштейн та 
ін. До компонентів особистісної зрілості дослід-
ники відносять відповідальність, терпимість, 
саморозвиток, реалістичну і стійку самооцінку, 
емоційну стабільність, мудрість, уміння будувати 
зрілі міжособистісні стосунки.

Науковці наголошують на сенситивності юнаць-
кого віку для особистісно-професійного розвитку. 
Л.В. Потапчук зазначає, що становлення особи-
стісної зрілості юнаків відбувається у єдності таких 
параметрів, як загальна інтернальність, інтерналь-
ність у галузі досягнень, у галузі міжособистісних 
відносин, сімейних і професійних відносинах, здо-
ров’я, емоційна зрілість, самоконтроль поведінки, 
показник реалізованості подій життя, адекватність 
самоствердження і ціле покладання [5].

Як бачимо, проблема особистісної зріло-
сті досліджується як зарубіжними (Ф. Перлз, 
Г. Олпорт, Г. Салліван та ін.), так і вітчизня-
ними вченими (Т.М. Титаренко, Л.В. Потапчук, 
В.М. Русалов, О.С. Штепа). Однак характеристики 
такої особистості описуються недостатньо повно 
і суб’єктивно, не проаналізовано ті аспекти осо-
бистісного розвитку й особистісної зрілості, які б 
вказували на їх зв’язок із професійною діяльністю.

Мета статті полягає у теоретичному аналізі 
особистісної зрілості та її ролі у професійному 
зростанні майбутнього педагога.

Виклад основного матеріалу. У науковій 
літературі проблема професійного зростання 
довгий час асоціювалася з наявністю певного 
потенціалу задатків або здібностей, які можуть 
забезпечити успішне формування необхідних 
професійних знань, умінь і навичок. Про гармоній-
ний розвиток особистості, про професіоналізацію 
як процес, який значною мірою визначає цей роз-
виток, практично не говорилося. Передбачалося, 
що з особистістю буде все в порядку, якщо вона 
за окремими параметрами відповідає вимогам, 
що пред’являються професійною діяльністю до 
суб’єкта. Однак у ряді випадків навіть за наяв-
ності необхідних особистісних якостей людина 
виявляється нездатною проявляти прагнення до 
активності, плідності (Е. Фромм), самоактуалізації 
(А. Маслоу), ідентичності (Е. Еріксон), повноцін-
ного функціонування (К.Роджерс), що є умовою 
особистісної зрілості та професіоналізму зага-
лом. Це як раз той випадок, коли формується не 
особистість, а функціонер, для якого характерна 
подвійна рольова позиція: для роботи і для себе.

Процес формування особистості майбутнього 
фахівця, якісна перебудова системи ціннісних орі-
єнтацій і відповідної структури мотивів та системи 
цілей і цінностей йде з перших днів перебування 

студента у виші. Ефективність цього процесу 
багато в чому залежить від того, наскільки швидко й 
успішно вчорашній абітурієнт подолає ті труднощі, 
з якими він неминуче стикається, потрапляючи в 
нову для нього ситуацію навчання у виші. У цей 
період відбувається найбільш інтенсивна зміна 
компонентів ціннісних орієнтацій і з’являються нові 
тенденції їх розвитку. Як вказує Н. Максимчук [4], 
саме за ступенем сформованості ієрархічної струк-
тури ціннісних орієнтацій можна судити про рівень 
особистісної зрілості. Фіксація особливостей пере-
будови ціннісних орієнтацій, що припадає на цей 
період, розкриває і змістовну сторону складного 
процесу становлення професіонала.

Юнак, який самовизначився у професійному 
плані, свідомо ставиться до своїх життєвих пла-
нів і цілей, які зможе самореалізувати у профе-
сійній сфері, професійних намірах (що він хоче), 
своїх особистісних і фізичних якостях (ким він є 
як професіонал), своїх можливостях, здібностях, 
даруваннях (що він може, межі його самовдоско-
налення), вимогах, що пов’язані з професійною 
діяльністю, професійною групою (що від нього 
вимагають), а також своєю готовністю функціону-
вати у вибраній сфері професійної діяльності [1].

Формування особистості у юнацькому віці 
є складним процесом, сутність якого полягає у 
сприйнятті, засвоєнні та суб’єктивно-творчому 
відтворенні соціально і професійно значущого 
досвіду життєдіяльності. Свідоме прийняття сту-
дентом професійно значущих цінностей і їх праг-
нення реалізувати себе у процесі професійної 
підготовки говорить про особистісну зрілість, яка 
найбільш повно характеризує особистість май-
бутнього фахівця і стає у майбутньому фактором 
професійного становлення особистості

Таким чином, весь процес професіоналіза-
ції зумовлений необхідністю підготовки май-
бутніх педагогів, які здатні, з одного боку, до 
особистісного зростання, самовизначення, само-
розвитку, з іншого – до професійної відповідаль-
ності, зростання домагань і прагнень, самоствер-
дження у професійній (педагогічній) діяльності. 
Визначальною детермінантою цього процесу є 
вміле поєднання особистісного та професійного 
розвитку, в якому важливо враховувати весь 
період особистісного зростання майбутнього про-
фесіонала від перших моментів виділення ним 
свого Я-професійного до періоду, коли завершу-
ється його професійна адаптація [1].

Особистісна зрілість дає можливість людині 
приймати конструктивні рішення (як в особистому 
житті, так і в професійній діяльності) і регулювати 
свою поведінку, виходячи зі своїх внутрішніх кри-
теріїв і уявлень. Оскільки особистісна зрілість є 
передумовою особистісно-професійного розвитку, 
для нас важливо було визначити та співвіднести 
основні параметри цього розвитку.
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Органічна єдність особистісного та профе-
сійного зростання педагога можливі тоді, коли у 
процесі «вростання» в професію (вибір профе-
сії, професійне навчання, здійснення педагогічної 
діяльності) формується здатність організовувати 
свої внутрішні та зовнішні ресурси для досягнення 
поставлених цілей і перспектив розвитку.

Для професійної педагогічної діяльності важ-
лива гармонія особистісного і професійного 
зростання суб’єкта праці, яка може забезпечити 
не тільки ефективність і надійність результатів, а 
й розвиток особистості в діяльності, формування 
еталонної концепції «Я-професіонал», самоствер-
дження, самореалізацію і повну адаптацію до 
соціального і професійного оточення.

Основний закон особистісного зростання спи-
рається на відому формулу К. Роджерса «якщо – 
то». Якщо є необхідні умови, то в людині актуалізу-
ється процес саморозвитку, природним наслідком 
якого будуть зміни в напрямку його особистісної 
зрілості. Головний сенс особистісного зростання – 
звільнення, набуття себе і свого життєвого шляху, 
самоактуалізація і розвиток всіх основних особи-
стісних атрибутів [6].

Психологічними механізмами особистіс-
ної зрілості є здатність до самовдосконалення 
та здатність формувати свою життєву позицію. 
Формування цих здатностей передбачає самоусві-
домлення та ціннісне ставлення до власного Я, 
прагнення до саморозвитку. Особистість, яка 
самовдосконалюється, повинна в будь-яку працю 
вносити творчість – проявляти індивідуальний 
підхід, мати особисту думку і вміти залучати інших 
людей у діяльність. Вона постійно перебуває в русі 
на шляху особистісного зростання. Найважливіше 
і головне зізнатися самому собі в своїх недоліках, 

знайти їх причину і крок за кроком викорінювати 
їх. Таким чином, особистісний ріст важливий для 
майбутнього педагога не просто сам по собі, а як 
здатність формувати свою життєву стратегію.

Життєва стратегія – це життєва програма, 
«сценарій» про щастя, який є у кожної людини; це 
система цінностей і цілей, реалізація яких згідно 
з уявленнями людини дозволяє зробити її життя 
найбільш успішним (в розумінні самої людини) і 
допомагає спрямовувати інших на шлях особи-
стісного зростання. Як основні показники ефек-
тивності стратегії життя людини виступають не 
конкретні досягнення, а задоволеність життям, її 
психічне здоров’я та психологічне благополуччя.

Тут слід зауважити, що формування життєвої 
позиції залежить від вибору тої чи іншої стратегії.

Зовнішні стратегії пов’язані з прагненням 
людини максимально швидко і просто адаптува-
тися до зовнішнього середовища. У цьому разі 
людина намагається якомога краще відповідати 
рольовим очікуванням, панівним соціальним 
цінностям і вимогам, бути такою, якою хочуть її 
бачити оточуючі. Головне питання, яке вирішує тут 
особистість: як жити, як знайти сенс того життя, 
яким вона живе.

Внутрішні стратегії базуються на цінностях осо-
бистісного зростання, розвитку, душевного і духов-
ного здоров’я, любові, прихильності, служіння 
суспільству. Ці стратегії пов’язані не стільки з адап-
тацією, скільки з самореалізацією педагога в житті. 
Головне питання для нього: для чого жити. Такий 
педагог прагне привести життя у відповідність зі 
своїм змістом. І тільки такий педагог здатний роз-
виватися, постійно самовдосконалюватися, може 
підготувати наших дітей до майбутнього, цікавого, 
незвичайного і дуже щасливого життя.

Таблиця 1
Взаємозв’язок особистісного та професійного розвитку

Параметри Особистісний розвиток Професійний розвиток
Цінності Розвиток і  формування ціннісних орієнтацій 

особистості як системи морально-духовних 
та етичних принципів, що детермінують 

життєдіяльність

Розвиток і формування ціннісних орієнтацій 
особистості як системи морально-духовних та 

етичних принципів, що детермінують професійну 
діяльність

Мета Розвиток тенденції до само актуалізації та 
самореалізації

Розвиток позитивної мотивації до професійної 
діяльності та підвищення професійної майстерності

Я-концепція Розвиток і поглиблення адекватного уявлення 
про себе; здатність до рефлексування своїх дій, 
вчинків, якостей, а також позитивне емоційно-

оціночне ставлення до себе

Адекватне формування Я-професійного; зміцнення 
адекватної й об’єктивної професійної самооцінки; 
аналіз оцінки себе як професіонала з боку колег

Перспектива Визначення напрямів подальшого внутрішнього 
зростання; визначенням своїх позитивних 

якостей

Прогнозування кар’єрного зростання і «творення» 
власної професійної біографії; усвідомлення еталонів 

своїх професійних якостей, які передбачають 
засвоєння норм, правил, моделей своєї професії

Завдання розвитку Активізація розвитку інтелектуального, 
емоційного, вольового, морально-духовного 
потенціалу особистості як здатності до більш 

абстрактного й узагальненого розуміння 
і диференціації, категоризації явищ 

навколишнього світу. Рефлексія особистісного 
досвіду і власної діяльності та поведінки.

Коригування, вдосконалення професійних знань, 
умінь і навичок, способів діяльності на основі 
інтеріоризації нової інформації. Планування 

і реалізація своїх освітніх траєкторій як у 
змістовому плані, так і в часовому аспекті; вибору 

індивідуального стилю діяльності. Рефлексія 
професійної діяльності, педагогічного досвіду.
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Як відзначають вчені [2; 3], у педагога є три 
можливості або три шляхи у визначенні перспек-
тив свого розвитку: шлях адаптації, шлях само-
розвитку і шлях стагнації (розпаду діяльності, 
деградації особистості). Адаптація дає можли-
вість пристосуватися до усіх вимог системи освіти, 
освоїти всі види діяльності, опанувати рольовими 
позиціями. Саморозвиток дозволяє постійно 
самовдосконалюватися, змінюватися, у підсумку 
повністю реалізувати себе як професіонала. 
Стагнація настає тоді, «коли вчитель зупиняється 
у своєму розвитку, живе за рахунок експлуатації 
стереотипів, старого багажу; професійна актив-
ність знижується, зростає несприйнятливість до 
нового і, як підсумок, втрачається навіть те, що 
колись дозволяло бути на рівні вимог» [2, c. 26]. 
Саме тому професійне навчання майбутніх педа-
гогів повинно бути спрямоване на формування 
самостійної, відповідальної особистості, здатної 
до самовираження, саморозвитку, самовдоскона-
лення та постійного особистісного та професій-
ного зростання.

Лише в тому разі, коли особистість поважає 
свій власний внутрішній світ, а також інші визна-
ють і поважають її, можливий повноцінний особи-
стісний ріст. З цього приводу В.Л. Леві зазначав, 
що особистісна зрілість можлива лише тоді, коли 
у людини стає більше:інтересів, а з тим і стимулів 
жити – смислового наповнення життя; можливості 
аналізувати – відрізняти одне від іншого; можли-
вості синтезувати – бачити зв’язок між подіями і 
явищами; розуміння інших (себе в тому числі), а 
з тим і можливості прощати; внутрішньої свободи 
і незалежності; відповідальності, взятої на себе 
добровільно; любові до світу і людям (до себе в 
тому числі) [3].

Можна стверджувати, що розвиток і форму-
вання здатності приймати себе та інших, виступає 
основним критерієм особистісної зрілості.

Прийняття себе означає визнання себе і безу-
мовну любов до себе такого, який я є, ставлення 
до себе як «особистості, гідної поваги, здатної 
до самостійного вибору». І чим сильніша і зріла 
особистість – тим більше вона здатна побачити і 
почути себе справжню, крізь нашарування масок, 
ролей і механізмів захисту. Така особистість наді-
лена адекватною і гнучкою «Я-концепцією», сво-
бодою у взаєминах з самим собою, відповідальні-
стю за своє життя [6].

Зріла особистість здатна і до прийняття інших 
людей такими, якими вони є, до поваги їх своєрід-
ності і права бути собою, до визнання їх безумов-
ної цінності і довіри їм. Вона вільна від забобо-
нів і стереотипів, здатна до адекватного, повного 
і диференційованого сприйняття навколишньої 
дійсності, здатна компетентно вирішувати міжо-
собистісні протиріччя і «жити з іншими в макси-
мально можливої гармонії» [6].

Найважливіша якість зрілої особистості – готов-
ність сміливо і відкрито зустрічати життєві проблеми 
і справлятися з ними, не спрощуючи, а проявля-
ючи «творчу адаптацію до новизни конкретного 
моменту і вміння висловити і використовувати всі 
потенційні внутрішні можливості» [6, c. 81]

Отже, зріла особистість здатна, як до розши-
рення власних професійних можливостей, так і 
здатна спрямовувати свої професійні орієнтації 
в тому напрямку, в якому стане можливим її осо-
бистісний розвиток (а не тільки професійний успіх 
або адаптація до соціуму).

Висновки. Важливим аспектом особистісного 
зростання майбутнього педагога є розвиток його 
особистісної зрілості, яка, в свою чергу, є голов-
ною і неодмінною умовою успішного професійного 
становлення. Зріла особистість здатна до прояву 
самостійності у своїх судженнях та вчинках, здатна 
нести відповідальність за результати своєї діяль-
ності, розвиток творчих можливостей, створення 
реальних умов для збагачення інтелектуального, 
емоційного-вольового та морально-духовного 
потенціалу особистості, стимулювання прагнення 
реалізувати себе та розширювати межі самороз-
витку і самореалізації у професійній діяльності. 
Проте сьогодні залишається недостатньо розро-
бленим питання щодо структури особистісної зрі-
лості та визначенні тих компонентів, які необхідно 
враховувати у професійному зростанні педагога.
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Bilozerska S. I. Personal maturity as a condition for professional development of a future teacher
The article takes a theoretical approach to the analysis of the problems of personal maturity and profes-

sional development of a future teacher. The idea of the unity of personal and professional growth at the stage 
of vocational training is proved. This unity can provide not only the effectiveness and reliability of the results, 
but also the development of the personality in the activity, the formation of the “me-professional” reference 
concept, self-affirmation, self-realization and full adaptation to the social and professional environment.

Personal maturity acts as the foundation on the basis of which young people build their personal and pro-
fessional, adult lives. It provides a person with the acquisition of valuable experience: the creation of meaning, 
vitality, full-fledged existence, the experience of adapting to living conditions, the experience of creativity and 
reflection. That is why the formation and development of a professional teacher is not limited to the mastery of 
professional knowledge and skills, but it also includes the formation of a mature personality characterized by a 
high level of personal, intellectual, social, moral, spiritual and professional development.

The correlation of the parameters of personal and professional development made it possible to charac-
terize the mechanisms and criteria of personal growth. The ability to self-improvement and the formation of 
the own life strategy are the starting mechanisms that make it possible to make decisions and regulate their 
behaviour taking into account and evaluating the situation, but proceeding primarily from their internal ideas 
and principles.Among the highlighted criteria, attention is focused on the formation of future teachers’ skills of 
accepting themselves and other people. The formation of these abilities allows you to form a sincere and open 
relationship with other people, courageously and consistently defend your views and perceive life in its entirety.

Achieving a high level of personal maturity implies a certain focus on oneself, the desire to be true to one-
self, to move towards self-knowledge, self-expression and self-realization in training. The result of this pro-
cess is: the development of responsibility for one’s actions; meeting one’s own needs without harming others 
(assertiveness); a success in professional (pedagogical) activity, which is a sphere of self-expression; vigour 
and vitality; openness to professional change and new life experiences.

Key words: mature personality, life strategy, personal development, professional development, self-updat-
ing, self-expression, me-concept.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРИВОЖНОСТІ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
У статті представлено теоретичний аналіз психологічної літератури щодо поняття тривож-

ності, її компонентів, рівнів прояву, характерник ознак тривожності та виокремлено чинники виник-
нення тривоги та тривожності, об’єктивні та суб’єктивні, а також психологічні чинники виникнення 
тривожності, такі як особистісні, адаптаційні та мотиваційні. Розглянуто особливості прояву три-
вожності у студентської молоді. З’ясовано розуміння тривожності як специфічного стану надмірного 
занепокоєння, стурбованості, психофізіологічного напруження за відсутності визначеного предмету 
тривоги, наявності інтенсивних мінливих негативних переживань і можливих соматичних порушень; 
виникнення чинників тривожності на психофізіологічному, соціальному та психологічному рівнях жит-
тєдіяльності особистості. Структуровано психологічні чинники особистісної тривожності у період 
студентства, що включають особливості Я-концепції та суперечливість часової перспективи.

Визначено методики психодіагностики для вивчення психологічних особливостей тривожності 
студентів: «Особистісна шкала прояву тривоги» Дж. Тейлора (адаптація Т.А. Немчина); «Шкала 
реактивної та особистісної тривожності» Ч.Д. Спілбергера (адаптація Ю. Ханіна); «Інтегративний 
тест тривожності» А. Бізюка, Л. Вассермана та Б. Іовлева. Результати експериментального дослі-
дження тривожності студентів засвідчують наявність вище середнього показників особистісної й 
реактивної тривожності, високі рівні інтенсивності її прояву, у зв’язку з чим молодь відчуває емоцій-
ний дискомфорт, має астенічні та фобічні реакції, схильність до тривожної оцінки майбутнього й 
соціального захисту, що виявляється в обмеженні міжособистісних зв’язків. Проведений кореляцій-
ний аналіз за допомогою коефіцієнту кореляції Спірмена дозволив констатувати наявність статис-
тично значущої прямо пропорційної кореляції шкали інтенсивності прояву тривоги з показниками 
особистісної, реактивної тривожності та з її компонентами (емоційний дискомфорт, астенічний і 
фобічний компоненти, тривожна оцінка перспективи, соціальний захист) на рівні значущості p ≤ 0,01.

Отримані результати засвідчують необхідність розробки психокорекційної програми щодо подо-
лання тривожності студентів, тому що високий рівень тривожності спричиняє негативне само-
почуття з наступним порушенням функціональних можливостей психіки, призводячи до порушення 
гармонійного розвитку особистості. Перспективами подальшого дослідження є вивчення вікових 
особливостей саморегуляції тривожності та специфіки її впливу на психічне здоров’я особистості.

Ключові слова: тривога, особистісна та реактивна тривожність, емоційний дискомфорт, асте-
нічний і фобічний компоненти.

Постановка проблеми. Поглиблення кризової 
ситуації у країні, нестабільність соціально-еконо-
мічного розвитку зумовлює неоднозначні зміни та 
розмивання соціально-етичних цінностей і смис-
лів особистості, що негативним чином впливає на 
психічне здоров’я та благополуччя кожного інди-
віда. Світові глобалізаційні процеси потребують 
наявності у спеціалістів не тільки професійних 
знань, умінь і навичок, а й наявних адаптацій-
них ресурсів, здатності навіть у форс-мажорних 
ситуаціях швидко реагувати, приймати рішення, 
бути лабільними, стресостійкими. Тому відновлю-

ється науково-практичний інтерес до проблеми 
тривожності, адже постійне перебування у стані 
невизначеності може спричинити появу психосо-
матичних захворювань, що потребують медичного 
лікування. У студентському віці і так напруженому 
новою соціальною ситуацією розвитку, справж-
ньою самостійністю, вимогами освітнього сере-
довища будь-які складні життєві ситуації можуть 
уможливити виникнення емоційного дисбалансу, 
страхів, тривожності. А за відсутності сформованої 
системи саморегуляції відбувається фіксація нега-
тивних станів, студент неспроможний  самостійно 
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подолати стрес. Саме необхідність більш глибо-
кого вивчення чинників тривоги у сучасних кризо-
вих реаліях та необхідність розробки практичних 
рекомендацій щодо їх профілактики та корекції 
актуалізують тему дослідження.

З. Фрейд звернув увагу, що унаслідок перед-
бачення небезпеки чи очікування важливої події 
при неявно визначеному об’єкті та умовах неви-
значеності у людини виникає стан внутрішнього 
занепокоєння, ознаками якого є відчуття загрози 
та власних переживань щодо її наслідків і тілесні 
реакції. Це дозволило виокремити залежно від 
умов виникнення її види: об’єктивну, невротичну, 
моральну. Проте К. Хорні та Г.С. Салліван соці-
ально детермінують тривогу як стан недовіри 
до соціуму загалом, тому потреба в її подоланні 
заважає особистісному самовдосконаленню. 
А тривожність як стан занепокоєння виникає у 
дитинстві за наявності страху несхвалення рід-
ними.

Е. Фромм зосереджується на відчуженості 
та самотності людини у суспільстві, К. Юнг вва-
жав, що тривожністю особистість реагує на сим-
воли колективного несвідомого. Когнітивісти 
пояснювали цей стан виходом виникаючих ситу-
ацій за межі власних конструктів. Протиріччя між 
Я-реальним і Я-ідеальним зумовлює напруже-
ність, викликаючи тривожність (за К. Роджерсом) 
[1]. С. Рубінштейн вбачав стан тривоги в очіку-
ванні людиною неконтрольованого сценарію роз-
витку подій у ситуації небезпеки, А. Прихожан – 
у переживанні емоційного дискомфорту унаслідок 
передчуття небезпеки. Б. Кочубей і Є. Новікова 
з позиції активності особистості виокремлюють 
конструктивну, недостатню та деструктивну види 
тривоги. Для екзистенціалістів почуття тривожно-
сті шкодить самореалізації та здоров’ю особисто-
сті [2].

Чинником виникнення тривоги (Л. Бороздіна, 
А. Парафіян) є неузгодженість між самооцінкою 

та рівнем домагань, а її інтенсивність залежить 
(А. Мікляєва, П. Румянцева) від індивідуальних 
особливостей особистості, при цьому оптимальний 
рівень необхідний для розвитку. С. Ставицька під-
креслює її зумовленість дією фрустраційних станів 
унаслідок незадоволеності базових потреб людини, 
Т. Титаренко та П. Горностай наголошують на заго-
стреному почутті провини й низькій самооцінці.

До компонентів тривоги О. Халік відносить: 
фізіологічний, когнітивний, емоційний і поведінко-
вий, а Я. Омельченко (тривога як стійка індивіду-
альна риса особистості) – фізіологічний і психоло-
гічний рівні її вияву [3].

Отже, узагальнення викладеного вище доз-
воляє стверджувати тривожність станом особи-
стості, ознаками якого є надмірне занепокоєння, 
стурбованість, психофізіологічне напруження за 
відсутності конкретного предмету тривоги, нега-
тивні переживання, їх інтенсивність, мінливість і 
наявність соматичних порушень.

Вивченню сутності, компонентів, чинників, 
рівнів прояву та характерних ознак тривожності 
присвячені роботи В. Астапова, П. Горностая, 
К. Ізарда, Р. Мея, А. Мікляєвої, Є. Новікової, 
Я. Омельченко, А. Парафіян, А. Прихожан, 
К. Роджерса, П. Румянцевої, С. Рубінштейна, 
Г.С. Саллівана, Ч. Спілбергера, С. Ставицької, 
З. Фрейда, Е. Фромма, О. Халік, Ю. Ханіна, 
К. Хорні та ін.

Мета статті – теоретично проаналізувати 
поняття тривожності особистостіта емпірично дослі-
дити особливості її прояву в період студентства.

Виклад основного матеріалу. Чинники три-
вожності можуть виникати в усіх сферах існування 
людини, умовно поділяючись на об’єктивні та 
суб’єктивні, виявляючись на психофізіологічному, 
соціальному і психологічному рівнях життєдіяль-
ності особистості. Зосередження на психологіч-
них, пов’язаних з індивідуальними особливос-
тями студентів, дозволяє виокремитиособистісні, 

 
Рис. 1. Психологічні чинники особистісної тривожності у період студентства
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адаптаційні та мотиваційні чинники, теоретична 
модель яких представлена на рис. 1.

До особистісних чинників тривожності відно-
сяться особливості Я-концепції та суперечливість 
часової перспективи. Саме дисгармонійне самос-
тавлення та неадекватна самооцінка як негативні 
аспекти самосвідомості можуть викликати почуття 
тривоги, зумовлюючи невпевненість особистості у 
власних силах і здібностях. За наявної заниженої 
самооцінки молодь відчуватиме тривогу у процесі 
навчання, міжособистісному спілкуванні в цілому. 
Такий пролонгований стан здатен спричинити під-
вищену тривожність у будь-яких ситуаціях, осо-
бливо це стосується саморозкриття, тому у таких 
студентів відсутня ініціатива та наявне бажання 
бути непомітними.

Суперечливість часової перспективи є певним 
відношенням людини до власного тривимірного 
простору, тому оптимальною буде часова єдність 
власного життя: «тут і тепер» при позитивному 
ставленні до вимірів минулого та майбутнього. 
Локус контролю розглядається як схильність осо-
бистості брати відповідальність за своє життя на 
себе (інтернальний, сприяє психоадаптації сту-
дента до нових умов) або покладання її на зовнішні 
фактори (екстернальний, соціально-психологічна 
дезадаптація, пасивна поведінка, труднощі спіл-
кування, дисгармонія самоставлення, диском-
форт) [4].

Конфліктна взаємодія мотивів зумовлює вияв 
певного рівня домагань. Невмотивований студент 
пасивно відноситься до свого життя, для нього 
життєві труднощі нездоланні, що негативно впли-
ває на реалізацію власного потенціалу [5], викли-
каючи емоційний дискомфорт, фрустрацію, страх 
відторгнення тощо. Отже, високий рівень тривож-
ності спричиняє негативне самопочуття з наступ-
ним порушенням функціональних можливостей 
психіки, призводячи до порушення гармонійного 
розвитку особистості.

Викладене вище дозволило визначити мето-
дики психодіагностики для з’ясування психо-
логічних особливостей тривожності студентів: 
«Особистісна шкала прояву тривоги» Дж. Тейлора 
(адаптація Т.А. Немчина); «Шкала реактивної 
та особистісної тривожності» Ч.Д. Спілбергера 
(адаптація Ю. Ханіна [6], «Інтегративний тест три-
вожності» А. Бізюка, Л. Вассермана та Б. Іовлева. 
Вибірку дослідження склали 42 студенти 
Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського віком від 18 до 
20 років. У ході дослідження з’ясовано наявність 
у 3% студентів дуже високого, у 40% – високого, 
у 32% – середнього рівнів тривоги з тенденцією 
до високого, що засвідчує постійний стан стурбо-
ваності та напруження, неадекватне відчуття три-
воги навіть у звичайних ситуаціях. Лише 25% осіб 
мають низький та середній з тенденцією до низь-

кого рівні тривоги: вони достатньо самоконтрольо-
вані, постійне відчуття тривоги їм не властиве.

Розгляд показників особистісної тривожності 
дозволяє діагностувати у 43% респондентів серед-
ній її рівень при 22% низького; високий у 35% осіб 
(їм властива схильність до частого відчуття стур-
бованості та занепокоєння, інколи й без вагомої 
причини, адже тривога для даних студентів є стій-
кою особистісною рисою). У 18% спостерігаємо 
низьку реактивну тривожність, у 37% середній 
рівень, що підтверджує їх можливість залишатися 
спокійними та врівноваженими у ситуаціях склад-
них життєвих обставин. Проте 45% досліджуваних 
ситуативно тривожні, а значить для них важлива 
власна суб’єктивною оцінка ситуації.

Завершальним етапом експерименталь-
ного дослідження тривожності студентів була 
діагностика особливостей прояву тривоги за 
допомогою «Інтегративного тесту тривожності», 
результати якого стверджують наявність у 44% 
осіб високого показника емоційного диском-
форту, що свідчить про схильність цієї групи 
досліджуваних до відчуття емоційної напруги, 
переважно негативного настрою, пригнічено-
сті, занепокоєння. Дані щодо астенічного ком-
поненту тривожності засвідчують переважання 
середнього рівню (75%), низький виявлено у 10% 
респондентів, високі показники діагностовано у 
15%, тобто цим респондентам властива часта 
й швидка втомлюваність, слабкість і виснаже-
ність. Аналізуючи фобічний компонент тривоги 
(нав’язливі страхи, думки, переживання), прихо-
димо до висновків: низькі показники виявлено у 
15% досліджуваних, середні – у 62%, а високі – 
у 23%. Тривожно оцінюють майбутнє 40% опи-
туваних, у той час як 17% мають низький рівень 
прояву, а інші 42% – середній. Соціальний 
захист (уникнення суспільних зв’язків та взає-
модій) характерний 15% респондентів, 57% має 
середній рівень прояву даного компоненту три-
вожності та 28% – низький. Загальний показник 
тривожності засвідчує здатність студентів зали-
шатися у стані спокою та рівноваги (62%), але 
38% респондентів високотривожні (схильність 
до занепокоєння, стурбованості, до відчуття 
страху, безпорадності та неминучої загрози).

Результати кореляційного аналізуза допомо-
гою коефіцієнту кореляції Спірмена дозволяють 
констатувати наявність статистично значущої 
прямо пропорційної кореляції шкали інтенсив-
ності прояву тривоги з показниками особистіс-
ної, реактивної тривожності та з її компонентами 
(емоційний дискомфорт, астенічний і фобічний 
компоненти, тривожна оцінка перспективи, соці-
альний захист) на рівні значущості p ≤ 0,01. 
Отже, чим вищим є ступінь інтенсивності три-
вожності, тим вищі рівні прояву зазначених 
показників.
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Висновки. Поняття тривожності визнача-
єтьсяяк специфічний стан надмірного занепоко-
єння, стурбованості, психофізіологічного напру-
ження за відсутності визначеного  предмету 
тривоги,  наявності інтенсивних мінливих нега-
тивних переживань та можливих соматичних 
порушень. Результати експериментального 
дослідження тривожності студентів засвідчують 
наявність вище середнього показників особистіс-
ної й реактивної тривожності, високі рівні інтен-
сивності її прояву, у зв’язку з чим молодь відчуває 
емоційний дискомфорт, має астенічні та фобічні 
реакції, схильність до тривожної оцінки майбут-
нього й до соціального захисту, що виявляється в 
обмеженні міжособистісних зв’язків. Аналіз даних, 
отриманих у ході емпіричного дослідження, 
засвідчує необхідність розробки психокорекцій-
ної програми щодо подолання тривожності сту-
дентів. Перспективами подальшого дослідження 
є вивчення вікових особливостей саморегуляції 
тривожності та специфіки її впливу на психічне 
здоров’я особистості.

Література:
1. Роджерс К. Взгляд на психотерапию: станов-

ление человека. Москва : Прогресс-Универс, 
1994. 401 с.

2. Царькова О.В. Теоретичні аспекти прояву пси-
хологічного феномену тривожності. Актуальні 
проблеми психології. 2015. Т. 7. № 38. С. 479-491.

3. Омельченко Я.М. Корекція тривожних станів 
молодших школярів засобами кататимно-імагі-
нативної психотерапії : автореф. дис. …  канд. 
психол. наук : 19.00.07. Київ, 2006. 20 с.

4. Ясточкіна І.А. Прояви тривожності серед сту-
дентської молоді. Вісник Запорізького націо-
нального університету. Серія : Педагогічні 
науки. 2014. № 1 (22). С. 173–180.

5. Вербицкий А.А., Бакшаева Н.А. Психология 
мотивации студентов : учебное пособие. 
Москва : Издательство Юрайт, 2016. 178 с.

6. Ханин Ю.Л. Межличностная и внутригруппо-
вая тревога в условиях значимой совместной 
деятельности. Вопросы психологии. 1991. 
№ 5. С. 56–64.

Bilous R. M., Sannikova I. S. Psychological features of anxiety among student youth
Theoretical analysis of psychological literature regarding notion of anxiety, its components, levels of mani-

festation, characteristic features of anxiety is presented in this article. Also objective and subjective causes of 
worry and anxiety appearance are singled out, as well as psychological causes of anxiety appearance, such 
as personal, adaptive and motivational. Features of anxiety manifestation among student youth are viewed. 
Notion of anxiety is verified as a specific state of extreme worriness, uneasiness, psychophysiological tension 
with lack of defined subject of worry, existence of intense changing negative feelings and possible somatic 
deviation; appearing of anxiety causes on psychophysiological, social and psychological levels. Psychological 
causes of personal anxiety among student youth are structured, including peculiarities of I-concept and  time 
perspective contradiction.

Methodology of psychodiagnostic for research on psychological features of students anxiety are defined: 
students anxiety: “Personal scale of anxiety manifestation” J. Taylor (adaptation of Т.А. Nemchin); “Scale of 
reactive and personal anxiety” Ch.D. Spilberger (adaptation of Y. Hanin); “Integrative test of anxiety” А. Bisuk, 
L. Vasserman and B. Iovlev. Results of empirical research of students anxiety reveal existence of higher than 
medium indicators of personal and reactive anxiety, high levels of intensity of its manifestation. Consequently 
youth feel emotional discomfort, have asthenic and phobic reactions, inclinations to alarming assessment of 
future and social security, which is reflected in limitation of interpersonal connections. Correlation analysis was 
performed using Spearman coefficient of correlation, which allowed to ascertain the existence of statistically 
relevant straightforward correlation scale of intensive manifestation of worry with features of personal and 
reactive anxiety, with others of its components (emotional discomfort, asthenic and phobic components, alarm-
ing assessment of perspective, social protection) at the level of relevance p ≤ 0,01.

Received results show the necessity of development of psycho-correction program with a purpose to over-
come student anxiety, as high level of anxiety causes negative feelings with further deviation of functional 
capacity of psyche, leading to a deviation of harmonious development of a personality. Perspectives of further 
research include a study of age peculiarities of anxiety self-regulation and specifics of its influence on the 
psychological health of a person. 

Key words: worry, personal and reactive anxiety, emotional discomfort, asthenic and phobic components.
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ГУБРИСТИЧНА МОТИВАЦІЯ У СТРУКТУРІ МОТИВАЦІЙНОГО 
ПРОФІЛЮ ОСІБ ЛІТНЬОГО ВІКУ
У статті розглядається проблема губристичної мотивації та структури мотиваційного про-

філю осіб літнього віку. Проведений теоретичний аналіз останніх досліджень цих явищ, розглянуто 
погляди таких вчених, як Ш. Річі, П. Мартін, В.Е. Мільман, Д.О. Леонтьєв, Ю. Козелецький, К.І. Фоменко. 
Виявлено, що поведінка людини полімотивована, а структура мотиваційного профілю складна та 
містить декілька мотивів, котрими керується людина. Структуру мотиваційного профілю складає 
сукупність найбільш актуальних потреб особистості. Прагнення ж до влади та самозатвердежння 
в соціумі є природним і здоровим бажанням людини. На основі даних, отриманих шляхом емпіричного 
дослідження, проведено статистичну обробку та інтерпретацію значущих кореляційних зв’язків. 
Методиками емпіричного дослідження були опитувальник губристичної мотивації К.І. Фоменко та 
методику «Діагностики мотиваційної структури особистості» В.Е. Мільмана, котра дозволяє про-
аналізувати мотиваційний та емоційний профілі особистості. Встановлена наявність важливого 
статистичного зв’язку між губристичною мотивацією та її формами. Крім того, виявлений ста-
тистично значущий зв’язок губристичної мотивації та прагненням до забезпечення себе комфор-
том, отримання гедоністичної насолоди та до створення ідеального образу високого соціального 
статусу. Встановлена важливість соціального статусу для людей з високим рівнем губристичної 
мотивації, а також наявність у них прагнення бути визнаними у всіх соціальних групах – як у робо-
чій сфері, так і в буденному житті. Встановлено наявність прагнення бути корисним для людей у 
робочій сфері та спроби відповідати своєму ідеальному робочому статусу. Виявлений кореляційний 
зв’язок між прагненням до переваги й астенічним типом переживання фрустрації, котрий зумовлює 
прагнення до гомеостатичного комфорту, підтримки стабільності в буденному і робочому житті, а 
також агресивне реагування особистості у разі невдачі та появи фрустраторів.

Ключові слова: полімотивованість, перевага, досягнення, влада, самоствердження.

Постановка проблеми. У сучасному суспіль-
стві вчені усе частіше звертаються до вивчення 
проблеми самореалізації осіб літнього віку, якщо в 
минулі роки актуальними були дослідження моти-
вації осіб юнацького та зрілого віку, то сьогодні 
перед нами постала мета вивчення тих рушіїв 
людської активності, котрі керують діяльністю осіб 
літнього віку, адже ця вікова група залишається 
менш вивченою в порівнянні з іншими. 

Серед усіх видів мотивації однією з найбільш 
актуальних є губристична мотивація як природне 
прагнення до самозатвердження в суспільстві, 
котре залишається актуальним для будь-якої 
вікової групи. Водночас людина керується не 
лише мотивацією, а й окремими актуальними для 
неї потребами, котрі разом складають мотива-
ційний профіль особистості. Нею рухає комплекс 
потреб, бажань і мотивів, котрі формують її пове-
дінку. Важливо розуміти, що не дивлячись на вік 
літня людина все ще може бути активним членом 
суспільства, у неї є потенціал як для розвитку, так 
і для реалізації власних амбіцій та прагнень.

Маловивченість питання губристичної мотива-
ції в осіб літнього віку робить наше дослідження 
актуальним та важливим для розширення поглядів 
щодо активності та саморозвитку цієї вікової групи.

У сучасній психології уже є значні наробітки з 
теми мотиваційного профілю особистості. До вче-
них, котрі займались вивченням цього питання, нале-
жать Ш. Річі, П.Мартін, В.Мільман, Д.О. Леонтьєв. 
Вивченню губристичної мотивації присвячені роботи 
таких вчених як Ю. Козелецький та К.І. Фоменко.

Метою статті є теоретичне дослідження явища 
губристичної мотивації та мотиваційного профілю 
особистості, а також статистичний аналіз отрима-
них в результаті емпіричного дослідження даних.

Виклад основного матеріалу. Ю. Козелецький 
називав терміном «губристична мотивація» при-
роднє прагнення особистості до самоствердження 
та закріплення високого статусу в суспільстві. 
Вчений стверджував, що цей вид мотивації може 
проявлятись у двох формах:

− як прагнення до переваги та підкріплення 
самооцінки, що реалізується в пошуку та закрі-
пленні власного місця у соціумі за допомогою 
міжособистісного суперництва. Суспільна оцінка 
діяльності людини оточуючими виконує функцію 
сповіщення, негативна віддача соціуму провокує 
появу сумнівів у людини, котра впевнена у власній 
повноцінності;

− як прагнення до досконалості, майстерності 
та реалізації своїх вмінь. Людина постійно пра-
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цює над самовдосконаленням. Індивід орієнту-
ється на власний стандарт досконалості, надаючи 
суспільній оцінці менше значення, тим самим ста-
ючи незалежним від реакції оточуючих [1, c. 15; 
2, с. 378].

Губристична мотивація є природним і важли-
вим психологічним явищем, оскільки зумовлює 
людину працювати над собою, формувати цілі 
та саморозвиватися. Нерідко людина вдається 
до використання таких рис як хитрість, надмірна 
амбіційність, любов до влади. Ця мотивація 
наявна у кожної людини, проте у різній мірі. Крім 
того, її прояв може залежати від тої ситуації, в якій 
опинилася людина або ж від її особистісних впо-
добань – якщо одна особа хоче бути найкращою в 
спорті, то для іншої це не є вагомим досягненням.

Щодо визначення поняття мотиваційного про-
філю особистості, то існує декілька поглядів на це 
явище. Британські вчені П. Мартін і Ш. Річі вба-
чають в цьому понятті фактори мотивації, котрі 
найбільш важливі для людини та котрим вона 
надає перевагу при виконанні робочої діяль-
ності. Сукупність цих факторів задає поведінці 
людини певну спрямованість, також вони можуть 
бути різними в кожної окремої людини [3, с. 7]. 
Найбільш актуальні потреби людини формують 
складну структуру мотивації, якою вона керу-
ється. Неможливо вважати, що прагнучи отри-
мати посаду, людина буде орієнтуватись лише 
на мотив отримання влади, оскільки крім панівної 
позиції, вона отримує також соціальне визнання, 
статки та більші можливості.

Американський вчений В.Е. Мільман стверджу-
вав, що структуру мотиваційного профілю станов-
лять усі мотиви людини, котрі задають її поведінці 
відповідну спрямованість, та допомагають особі 
в творчій реалізації та оволодінні професійними 
навичками [4, с. 23].

Людина у своїй діяльності не може керу-
ватися одним мотивом, її активність, згідно з 
Д.О. Леонтьєвим, полімотивована [5, с. 175]. 
Особистість керується великою кількістю моти-
вів, котрі разом формують складну та багато-
гранну структуру мотиваційного профілю особи-
стості. Базуючись на декількох мотивах поведінка 
людини набуває індивідуального забарвлення, як 
і її цілі.

Задля дослідження питання зв’язку губрис-
тичної мотивації та мотиваційного профілю осо-
бистості ми використали опитувальник губрис-

тичної мотивації К.І. Фоменко та методику 
«Діагностики мотиваційної структури особистості» 
В.Е. Мільмана. Вибірка складалась з 101 особи 
віком від 56 років. На основі отриманих емпірич-
них данних ми визначили коефіцієнт Пірсона.

Внаслідок проведеного статистичного аналізу 
отриманих даних ми встановили наявність ста-
тистичного зв’язку між прагненням досягнення та 
прагненням до переваги в осіб літнього віку. Це 
може свідчити, що навіть бажаючи досягти ідеалу 
та стати найкращим у своїй справі, люди все рівно 
прагнуть також за рахунок цього отримати пере-
вагу над іншими та зайняти домінантну позицію. 
Майстру, котрий найкраще виконує свою справу 
не достатньо бути вправним – йому також необ-
хідно визнання іншими його таланту, він потре-
бує значимості в соціумі. Як правило керуючись 
прагненням досягнення людина не завжди врахо-
вує критику інших, оскільки в своїх діях орієнту-
ється на ту модель поведінки, котру вона вважає 
взірцем. Проте позитивна реакція оточення на 
результат праці залишається важливим елемен-
том оцінки власної діяльності. Людині, що прагне 
переваги, недостатньо просто займати владну 
позицію - їй хочеться також мати ті таланти, котрі 
будуть робити її найкращим фахівцем в своїй 
сфері. Вона не просто хоче бути керівником - вона 
прагне, щоб інші також вбачали в ній лідера та взі-
рець, на який можна рівнятись. Крім того це гово-
рить і про складну структуру губристичної мотива-
ції людини, в силу взаємозв’язку усіх її форм.

Дані про взаємозв’язок губристичної мотива-
ції, її форм і соціально-психологічних установок 
людей літнього віку наведений в таблиці 1.

Був встановлений значущий кореляційний зв’я-
зок між прагненням до переваги та загальним іде-
альним прагненням підтримки життєзабезпечення. 
Це говорить про те, що прагнення домінувати та 
переважати над іншими супроводжується суб’єк-
тивним баченням ідеальних комфортних умов для 
життя. Чим сильніше виражене бажання займати 
домінантну позицію, тим вищі у людини вимоги до 
тих умов, в яких вона живе. Людина вважає себе 
гідною найкращого. Наприклад, вона намагається 
оточити себе тими предметами інтер’єру, котрі 
неодмінно будуть підкреслювати її статус та зна-
чущість в очах інших, тим самим затверджуючи 
свою позицію в соціумі. Це може також проявля-
тись в виборі проведення часу або ж гастрономіч-
них потребах - людина з більшим прагненням до 

Таблиця 1
Взаємозв’язок губристичної мотивації та її форм у людей літнього віку

Досягнення Перевага Губрис
Досягнення 1 ,431** ,837**
Перевага ,431** 1 ,849**

Губрис ,837** ,849** 1
Примітка: кореляції значущі на рівні ** р<0,01, * – р<0,05
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переваги з більшою ймовірністю буде надавати 
перевагу вечері в ресторані, а ніж домашній кухні. 
Подібні вибори зумовлені перш за все уявленням 
людини про статусність – обираючи заклади, одяг 
та їжу найвищого рівня вона тим самим підкреслює 
свої можливості перед іншими. Крім того це слугує 
способом довести самій собі, що її фінансова спро-
можність та смаки кращі, ніж в оточуючих.

Значущий кореляційний зв’язок встановлений 
між загальним ідеальним соціальним статусом, 
губристичною мотивацією та її формами - прагнен-
ням до досягнення та прагненням до переваги. Це 
свідчить, що навіть керуючись бажанням досягти 
ідеалу, людина орієнтується на певний образ соці-
ального статусу – ту модель соціальної взаємодії, 
до якої вона прагне. Їй може бути не достатньо 
просто бути майстром своєї справи – особі з висо-
ким рівнем губристичної мотивації необхідно отри-
мувати позитивну віддачу від суспільства у вигляді 
визнання її пріоритетності, компетентності та осві-
ченості. Затвердження високого статусу у суспіль-
стві не лише закріпить образ людини як найкра-
щого у своїй справі, а також надасть перевагу в 
соціумі. Це забезпечить визнання оточуючими, 
надання високої оцінки думці та поглядам людини, 
чия роль в суспільстві є важливою. Досягнення 
значущого соціального статусу є основної метою 
діяльності людини з високим рівнем губристичної 
мотивації. Важливо відмітити, що дані показали 
кореляційний зв’язок з загальним соціальним ста-
тусом - це в свою чергу говорить про важливість 
визнання людини в будь-якій соціальній групі, а не 
лише в тій, в котрій вона перебуває. Наприклад, 
затвердження своєї значущості в новому оточенні 
дасть особі більшу впевненість в собі і задоволь-
нить губристичні прагнення. Невизнання особи-
стості в якійсь одній соціальній групі, наприклад, в 
сім’ї, може призвести до деформації її поведінки і 
в інших групах – на роботі, серед однодумців.

Встановлений статистично значущий кореля-
ційний зв’язок між робочим ідеальним соціальним 
статусом, губристичною мотивацією та її складо-
вими. Такі результати говорять про те, що керую-
чись отриманням переваги над іншими або нама-
гаючись досягти вершини майстерності, людина 
не йде сліпо до своєї мети. Вона створює образ, 
на який орієнтується та якого прагне досягти, ана-
лізує та осмислює його, продумує та враховує 
деталі. Ця модель тим складніша, чим вищий в 
особи рівень губристичної мотивації, при цьому 
не важливо, чи людина орієнтується на перевагу 
над іншими або на досягнення успіху шляхом реа-
лізації своїх талантів. Для людини дуже важливо, 
щоб її реальний статус відповідав ідеальному, 
оскільки це слугуватиме одним з показників успіш-
ності її діяльності та самореалізації.

Також був встановлений значущий кореляцій-
ний зв’язок між робочим реальним соціальним 

статусом, губристичною мотивацією та її скла-
довими. Це свідчить, що особа з високим рівнем 
губристичної мотивації не просто будує образ, до 
якого необхідно прагнути, вона також намагається 
реалізувати свої наміри та відповідати тій моделі, 
котру вона сформувала. Оскільки їй недостатньо 
просто уявляти себе успішною та впливовою, вона 
докладає зусиль щоб втілити свої плани, працює 
над собою та намагається реалізуватись як про-
фесіонал та впливовий член суспільства. Людині 
важлива реакція оточуючих на неї та її дії – певною 
мірою це слугує для людини показником успіш-
ності її діяльності та досягнень. Досконалість в 
роботі та навчанні не лише є її ціллю, але й може 
виступати засобом досягнення переваги та само-
затвердження в суспільстві. Саме тому людина 
з високим рівнем губристичної мотивації нама-
гається практично використовувати свої вміння 
та таланти задля досягнення цілі, не нехтуючи 
при цьому соціально-неприйнятними чеснотами, 
наприклад, гординею, котра спрямовує її діяль-
ність в напрямку досягнення успіху. Заради своєї 
мети губристично спрямована особистість готова 
йти на обман та хитрість, намагається влитись в 
колектив і досягти в ньому високого статусу.

Встановлений статистично значущий кореля-
ційний зв’язок між робочою ідеальною суспільною 
корисністю, губристичною мотивацією та праг-
ненням до переваги. Людині з високим рівнем 
губристичної мотивації може бути недостатньо 
просто мати перевагу над іншими, вона також 
хоче, щоб її досягнення були корисними для 
людей. Практичне використання її здобутків та 
позитивне реагування оточуючих лише закріплює 
її високий статус в суспільстві, а іноді і зумовлює 
певну залежність інших людей від неї. Наприклад, 
статус спортсмена, котрий не лише є призером 
багатьох змагань, а й дає поради чи допомагає 
молодшим колегам, буде набагато вищий, ніж 
того, хто просто отримує призові місця, оскільки у 
першому випадку людина крім професійних вмінь 
також володіє інформаційним ресурсом, котрий 
може бути актуальним для відповідної соціальної 
групи. Чим вищий рівень губристичної мотивації, 
тим ретельніше людина буде намагатись реалі-
зовувати свої прагнення та ділитись отриманим 
досвідом та знаннями.

Також був встановлений статистично значу-
щий зв’язок між астенічним типом переживання 
фрустрації та прагненням до переваги. Особа, 
що прагне бути лідером або керівником у суспіль-
стві схильна до переживання гомеостатичного 
комфорту, їй подобається стабільність тих умов, 
в яких вона перебуває, проте лише тоді, коли в 
оточенні відсутні фрустратори. Вона намагається 
всіляко підтримувати постійність та незмінність 
свого середовища. При появі негативних подраз-
ників така людина схильна реагувати агресивно, 
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іноді їй важко стримувати свої емоції, а поведінка 
може ставати деструктивною. Оскільки цей тип 
людей схильний до переживання гедоністичних 
емоцій, фрустратори сприймаються ним як певна 
небезпека, що призводить до використання меха-
нізмів захисту. Людині з високим рівнем прагнення 
до переваги, котра пережила, наприклад, поразку, 
важко прийняти це. Вона стає роздратованою, 
емоційною, її діяльність стає регресивною.

Дані про взаємозв’язок губристичної мотивації, 
її форм та компонентів мотиваційного профілю 
людей літнього віку наведений в табл. 2.

Висновки. Отже, нами був встановлений 
кореляційний зв’язок між губристичною мотива-
цією, її формами – прагненням до досконалості та 
прагненням до переваги – та компонентами моти-
ваційного профілю осіб літнього віку. Був встанов-
лений значущий кореляційний зв’язок губристич-
ної мотивації та ідеальним образом загального та 
робочого соціального статусу – особа з високим 
рівнем губристичної мотивації формує власний 
складний образ успішної людини та намагається 
слідувати цій моделі в реальному житті. Вона 
прагне використовувати свої вміння на практиці 
та бути корисною для інших. Вождночас губрис-
тична особистість також прагне підвищення влас-
ного комфорту, що нерідко проявляється у побуті. 

Високий рівень губристичної мотивації зумовлює 
астенічну реакцію на фрустрацію, саме тому особі 
може бути доволі складно переживати момент 
невдачі, що призводитиме до її агресивної реакції 
на факт поразки. Також людині з високим рівнем 
прагненням до переваги та досконалості важливо 
отримувати визнання не лише в на роботі або 
навчанні – її необхідно самозатверджуватись і в 
інших соціальних групах, у яких вона перебуває.
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Таблиця 2
Взаємозв’язок губристичної мотивації, її форм і компонентів мотиваційного профілю 

у людей літнього віку

Підтримка 
життєзабезпечення 
(загальна ідеальна)

Соціальний 
статус 

(загальний 
ідеальний)

Соціальний 
статус (робочий 

ідеальний)

Соціальний 
статус (робочий 

реальний)

Суспільна 
корисність 

(робоча 
ідеальна)

Астенічний тип 
переживання 

фрустрації

Досягнення 0,033 ,238* ,253* ,251* 0,126 -0,145
Перевага ,211* ,324** ,288** ,235* ,212* ,282**

Губрис 0,143 ,331** ,313** ,284** ,196* 0,082
Примітка: кореляції значущі на рівні ** р<0,01, * - р<0,05

Brahina K. I. Hubristic motivation in the structure of the motivational profile of older adults
This article deals with the problem of hubristic motivation and the motivational structure of the personality 

profile of older adults. The theoretical analysis of recent studies of these phenomena, the views of scientists 
such as Sh. Ritchie, P. Martin, V.E. Milman, D.O. Leontiev, Yu. Kozeletsky, K.I. Fomenko was made. It was 
found that human behavior bases on polymotivation, and the structure of the motivational profile is complex 
and contains several motives that guide the person. The structure of the motivational profile is a set of the 
most urgent needs of the individual. The desire for power and self-affirmation in society is a natural and 
healthy human wish. On the basis of the results of empirical research, statistical processing and interpretation 
of significant correlations were carried out. For the empirical research we used K.I. Fomenko’s questionnaire 
of hubristic motivation and V.E. Milman’s test of “Diagnostics of motivational structure of personality”, which 
allows to analyze motivational and emotional profiles of personality. In the result of the study it was estab-
lished that there is a significant statistical connection between hubristic motivation and its forms. In addition, 
a statistically significant relationship between the hubristic motivation and the desire to provide themselves 
with comfort, hedonistic pleasure and to create an ideal image of high social status. We found the importance 
of social status for people with a high level of hubristic motivation, as well as the presence of their desire to 
be recognized in all social groups – both in the workplace and in everyday life. Established the presence of 
the desire to be useful to people in the workplace and attempt to match their ideal working status. There is a 
correlation between the desire for excellence and asthenic type of frustration experience, which predetermines 
the desire for homeostatic comfort, maintaining stability in everyday and working life, as well as the aggressive 
response of the individual in case of failure and the appearance of frustrators.

Key words: polymotivation, advantage, achieving of excellence, power, self-realisation.
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ПСИХОДІАГНОСТИКА ЗАВЗЯТОСТІ В НАВЧАЛЬНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТІВ
У статті представлено характеристику методики психодіагностики навчальної завзятості у шко-

лярів та студентів. Метою статті є розроблення методики діагностики особливостей завзятості 
в навчальній діяльності студентів та школярів. Здійснено психологічний аналіз наявних методів та 
методик діагностики завзятості. Доведено, що серед наявного психологічного інструментарію недо-
статньо методик дослідження завзятості, особливо у структурі навчальної діяльності. Проведене 
дослідження дало змогу розробити концептуальну модель методики навчальної завзятості, яка скла-
дається з чотирьох компонентів, таких як цілеспрямованість; зусилля, яких докладає особистість 
задля успішного виконання навчальної діяльності; рівень самоконтролю людини, яка навчається; здат-
ність цієї людини доводити справу до кінця. На нашу думку, завзяту навчальну дію доцільно тракту-
вати як здатність витримувати тривалі фізичні чи розумові навантаження, зберігати інтерес до 
навчальних проєктів, виконання яких триває місяцями або навіть довше, планувати власну ієрархію 
цілей задля досягнення головної мети, а також доводити розпочату діяльність до кінця. Розроблений 
опитувальник є 50 твердженнями, які зачіпають тематику цілей, сподівань, стійкості перед невда-
чами, навчальну діяльність, оцінку результатів власних дій. У статті представлено психометричні 
характеристики опитувальника навчальної завзятості. Представлено текст та ключі підрахунку 
результатів опитувальника. Надійність та валідність методики емпірично доведено.

Стандартизація опитувальника показала, що розроблена нами психодіагностична методика від-
повідає сучасним вимогам до психометричного обґрунтування психодіагностичного інструмента-
рію. Компоненти опитувальника тісно пов’язані з опитувальником Л. Голдберга «Маркери факто-
рів «Великої п’ятірки»», опитувальником «Контроль за дією» Ю. Куля та тестом життєстійкості 
С. Мадді, що дає змогу трактувати завзятість як один із предикторів регуляції навчальної діяльно-
сті студентів та школярів. Методика діагностики навчальної завзятості може бути використана 
для психодіагностики вольових якостей особистості, таких як цілеспрямованість, завзятість, а 
також вольових зусиль та їх подальшого коригування.

Ключові слова: завзята навчальна дія, вольова регуляції діяльності, навчальна завзятість, 
навчальна діяльність, підлітки та студенти.
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Постановка проблеми. У сучасній психологіч-
ній науці зазначається, що успіх у різноманітних 
видах діяльності, перш за все в навчальній, зале-
жить від низки певних характеристик, які допо-
магають людям організувати процес виконання 
діяльності та управляти ним. Важливість інте-
лекту для досягнення успіху в усіх професійних 
галузях добре встановлена, але менше відомо 
про інші індивідуальні відмінності, які прогнозу-
ють успіх. На нашу думку, однією з індивідуальних 
характеристик особистості може бути така якість, 
як завзятість.

Завзятість часто розглядалась психологами як 
результат певного психологічного явища, ніж як її 
предиктор, тобто ця риса була залежною змінною 
в дослідженнях атрибутивного стилю особистості, 
саморегуляції, орієнтації на мету тощо [8].

Актуальність дослідження обумовлена обме-
женням сучасного україномовного валідного та 
надійного діагностичного інструментарію вивчення 
завзятості в навчальній діяльності студентів та 

школярів, необхідністю розуміння принципів та 
діагностики цієї особистісної якості, особливо в 
підлітковому та юнацькому віці, адже завзятість 
є одним з найважливіших предикторів здатності 
людини контролювати власну поведінку та керу-
вати нею. У цьому разі йдеться про високий рівень 
мобілізації ресурсів, який підтримується суб’єктом 
діяльності.

Завзятість у навчальних діях у статті розу-
міється як збереження наміру діяти й досягати 
навчальної мети в конкуруючих умовах або під час 
появи зовнішніх дистракторів (випробувань, спо-
кус, перешкод, зовнішнього авторитетного тиску 
тощо). Це свого роду психологічний механізм під-
тримання розпочатої дії, прояв сили волі чи вольо-
вого контролю над дією [1]. Тут найголовнішою є 
будова системи регуляції. Також важливо зазна-
чити, що завзятість не може проявлятися не усві-
домлено, адже вона фактично є якісним станом 
системи психологічної регуляції дії в її мотивацій-
них, емоційних, когнітивних та психофізіологічних 
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компонентах. Людина з високим рівнем завзятості 
здатна до вольового контролю своєї діяльності, 
не відступати перед труднощами, впродовж дуже 
довгого часу всі сили покладати на досягнення 
наміченої мети вищого рівня, докладаючи вольо-
вих зусиль [10].

Мета статті полягає у розробленні методики 
діагностики особливостей завзятості в навчальній 
діяльності студентів та школярів.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
вольових якостей особистості в умовах навчання 
є однією з актуальних наукових проблем. У нау-
ковій літературі існує низка методик, спрямованих 
на дослідження наполегливості як риси характеру 
чи як окремих шкал в дослідженнях саморегуляції 
та самоконтролю, проте майже відсутній надійний 
та валідний діагностичний інструментарій дослі-
дження власне навчальної завзятості.

Серед дослідників, які займались розроблен-
ням проблеми завзятості та наполегливості, варто 
відзначити Т.О. Гордєєву, А.О. Сичова, які у своїх 
експериментальних роботах довели вплив напо-
легливості на успіх навчальної діяльності [3]. 
В.О. Олефір довів, що завзятість має значущий 
вплив на успішність студентів у навчанні, навіть 
більший за інтелект. У структурно-динамічній 
моделі мотивації діяльності, орієнтованій на досяг-
нення, дослідник виділив чотири блоки мотивацій-
них змінних, куди включив змінну завзятості під 
час досягнення поставлених цілей та зіткнення з 
труднощами й невдачами [7]. В.В. Гижицьким було 
розроблено методику навчальної наполегливості, 
а також обґрунтовано, що завзятість у навчаль-
ному процесі взаємопов’язана з інтересом до 
навчального предмета, стимулює учнів докладати 
зусиль на заняттях і присвячувати більше часу 
виконанню домашніх завдань [2]. Також доведено, 
що наполегливість корелює з почуттям гордості 
за академічними досягненнями, тобто мотивом 
самоповаги. М. Селігман довів, що у студентів за 
однакових набраних на іспиті балах кращі резуль-
тати тесту на завзятість продовжували прогнозу-
вати більш високі оцінки на заняттях. На іспиті 
більш наполегливі студенти отримували оцінки 
вище, ніж у інших, а студенти, чий результат 
був нижче, як правило, не відрізнялися високим 
результатом тесту на завзятість. Е.К. Фещенко 
у співавторстві з Є.П. Ільїним розробили мето-
дику дослідження власної завзятості. Дослідники 
стверджують, що завзятість більш виражена у 
людей, що мають високий рівень мотивації досяг-
нень [5]. Дослідниця завзятості як риси характеру 
А. Даквортс розробила «Шкалу завзяття», а також 
описала завзятість як певну сполуку “Grit”, у яку 
входять інтерес особистості до справи та зусилля, 
яких людина докладає для виконання цієї справи 
[9]. Адаптацію цієї шкали на російськомовній 
вибірці здійснила О.В. Алексєєва, яка дійшла вис-

новку, що завзятість складається з факторів ціле-
спрямованості та стійкості інтересів [1].

Розроблена нами методика спрямована на 
вивчення навчальної завзятості у підлітків та сту-
дентів [6]. У концептуальну модель методики було 
покладене уявлення про те, що завзята навчальна 
дія складається з цілеспрямованості, тобто праг-
нення людини, яка навчається, досягти навчальної 
мети; докладання цією людиною зусиль; високого 
самоконтролю; здатності доводити діло до кінця. 
На нашу думку, завзяту навчальну дію доцільно 
трактувати як здатність витримувати тривалі 
фізичні чи розумові навантаження, зберігати інте-
рес до навчальних проєктів, виконання яких три-
ває місяцями або навіть довше, планувати власну 
ієрархію цілей задля досягнення головної мети, а 
також доводити розпочату діяльність до кінця.

Розроблений опитувальник є 50 тверджен-
нями, які зачіпають тематику цілей, сподівань, 
стійкості перед невдачами, навчальну діяльність, 
оцінку результатів власних дій. Для кожного твер-
дження досліджуваним пропонувалося вибрати 
один із п’яти варіантів відповідей згідно зі шка-
лою Лайкерта («Не згоден», «Скоріше не згоден», 
«Важко відповісти», «Скоріше згоден», «Повністю 
згоден»), що оцінювались від 1 до 5 балів. 
Методика передбачає оцінювання за чотирма 
шкалами, описаними вище. Наведемо приклади 
тверджень та їх відношення до виділених шкал. 
Шкала «Цілеспрямованість»: «Якщо я хочу чогось, 
то буду досягати своєї мети», «Мене важко відво-
лікти, коли я виконую важливу роботу»; шкала 
«Зусилля»: «Мені доводиться докладати багато 
зусиль для того, щоби завершити навіть просте 
завдання», «Я працюю понад своїх сил»; шкала 
«Самоконтроль»: «Я систематично контролюю 
результати своєї навчальної діяльності», «Я гото-
вий (готова) знову й знову займатися вдоскона-
ленням вже закінченої роботи»; шкала «Здатність 
доводити діло до кінця»: «Я не доводжу розпочату 
справу до кінця», «Мій інтерес до певної справи 
не зникає до кінця її виконання, вона може ціка-
вити мене після отримання результату».

У психометричну вибірку для стандартиза-
ції опитувальника увійшли 260 досліджуваних 
(181 жінка та 79 чоловіків, середній вік яких ста-
новить 18 років). Вік досліджуваних варіював від 
13 до 25 років. Дослідження здійснювалося в 
Харківському національному педагогічному уні-
верситеті імені Г.С. Сковороди, Харківській дер-
жавній академії фізичної культури, Харківському 
педагогічному ліцеї № 4 та ХЗШ № 38 м. Харкова. 
Всі розрахунки виконувалися на комп’ютері 
за допомогою пакета статистичних програм 
Statistica 6.0.

Надійність методики.
Першим кроком оброблення отриманих 

«сирих» даних була перевірка внутрішньої 
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узгодженості опитувальника. Для цього розрахо-
вувалася статистика альфа Кронбаха для шкали, 
що включає всі 50 пунктів. Величина альфа 
Кронбаха для шкали з 50 запитань склала 0,874, 
що є прийнятною та хорошою величиною внутріш-
ньої узгодженості пунктів опитувальника навчаль-
ної завзятості.

Пунктів опитувальника, які погіршують психо-
метричний показник одномоментної надійності, 
виявлено не було. Можна стверджувати, що 
пункти нашого опитувальника володіють висо-
кою диференційною силою, тому кінцевий варіант 
опитувальника залишився без змін. Ця психодіа-
гностична методика відповідає сучасним вимогам 
до психометричного обґрунтування особистісних 
опитувальників.

Побудова нормативної шкали.
У табл. 1 представлено описові статистики 

«Опитувальника навчальної завзятості студентів 
та школярів».

Під час розбивки на три інтервали граничні 
значення норми для показників показали різні 
результати, що пов’язане з різною кількістю 
питань для характеристики кожного показника, 
тому було прийняте рішення перевести «сирі» 
результати за кожною шкалою опитувальника 
у стени. Мінімум та максимум за кожною шка-
лою були розбиті з огляду на ті результати, 
які можна отримати теоретично. Наприклад, 
шкала «Цілеспрямованість» включає 16 питань. 
Найменшу кількість балів, яку може отримати 
досліджуваний, дорівнює 16, найвищий бал 
становить 80. Діапазон значень варіюється від 
16 до 80 балів. Градуювання всередині цього 
діапазону було зроблене на основі визначення 
процентилей. Значенням, які отримані на групі 
стандартизації й потрапили в діапазон від нульо-
вого до десятого процентилей, ми розуміємо як 
1 стен; 2 стен присвоюємо тим балам, які потра-
пили між 10 і 20 процентилями тощо. Відповідна 
процедура була проведена з кожною шкалою 
«Опитувальника навчальної завзятості».

Ретестова надійність опитувальника.
Повторне тестування однієї і тієї ж вибірки 

(65 респондентів) було проведено з інтервалом 
у чотири тижні. Кореляція (за К. Пірсоном) між 
результатами першого та другого тестування 
(загального показника завзятості) виявилась на 

рівні r=0,79 при р≤0,05, що свідчить про високу 
ретестову надійність опитувальника.

Конструктна валідність методики.
Вона перевірялась шляхом визначення кореля-

ційних зв’язків показників опитувальника навчаль-
ної завзятості та показників таких опитувальників:

1) опитувальник самоорганізації діяльності 
(ОСД) О.Ю. Мандрикової;

2) опитувальник Л. Голдберга «Маркери фак-
торів «Великої п’ятірки»»;

3) тест-опитувальник А.В. Звєрькова та 
Є.В. Ейдмана «Дослідження вольової саморегу-
ляції»;

4) опитувальник «Контроль за дією» Ю. Куля;
5) тест життєстійкості С. Мадді в адаптації 

Д.О. Леонтьєва та О.І. Рассказової.
У табл. 2 представлено результати кореляцій-

ного зв’язку між представленими вище опитуваль-
никами та «Опитувальником навчальної завзято-
сті», які дають змогу повністю розкрити специфіку 
конструкта завзятої навчальної дії. Розпочнемо з 
аналізу статистично значущих зв’язків між загаль-
ним показником завзятості й чотирма шкалами 
опитувальника навчальної завзятості зі шкалою 
«Наполегливість» опитувальника самоорганізації 
діяльності (ОСД) О.Ю. Мандрикової: 0,55; 0,47; 
0,47; 0,35; 0,53 (р≤0,01). Це вказує на те, що опи-
тувальник навчальної завзятості справді вимірює 
той самий конструкт, що й шкала «Наполегливість» 
ОСД. Високі показники за цими шкалами свідчать 
про те, що таких людей можна охарактеризувати 
як вольових та організованих, здатних зусиллям 
волі структурувати свою поведінкову активність і 
завершити розпочату справу.

Існують позитивні зв’язки між шкалою 
«Цілеспрямованість» та показниками методики 
навчальної завзятості. Найбільш тісний зв’язок 
показали шкали «Цілеспрямованість» ОСД та 
«Цілеспрямованість» опитувальника навчальної 
завзятості (0,47, p≤0,01). Тісний кореляційний 
зв’язок виявлений між самоконтролем та шкалою 
«Самоорганізації» ОСД (0,31, р≤0,01). Статистично 
значущих зв’язків між показниками методики 
навчальної завзятості та показниками «Орієнтації 
на сьогодення» ОСД О.Ю. Мандрикової встанов-
лено не було.

Отже, висока здатність до наполегливості та 
цілеспрямованості властива досліджуваним з 

Таблиця 1
Описові статистики «Опитувальника навчальної завзятості»

Показник Середнє значення Мінімальне значення Максимальне 
значення

Стандартне 
відхилення

Загальний показник завзятості 172,02 116 237 21,97
Цілеспрямованість 53,77 34 76 7,69

Зусилля 47,83 31 70 7,40
Самоконтроль 42,88 25 59 6,01

Доведення справи до кінця 27,53 13 39 5,00
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високою завзятістю. Самоорганізація діяльності, 
навички тактичного планування й стратегічного 
цілепокладання є визначальними характеристи-
ками для формування високого самоконтролю 
особистості, наслідком чого є висока завзятість та 
цілеспрямованість учня чи студента.

Аналізуючи кореляційний зв’язок результа-
тів нашого опитувальника та маркери факторів 
«Великої п’ятірки», можемо зробити висновок, що 
найбільш тісні взаємозв’язки були виявлені між 
шкалами свідомості чи добросовісності, інтелекту 
та завзятості (всі показники). Від рівня пунктуаль-
ності студента чи школяра, його відповідальності 
та уваги буде залежати успіх у навчанні, тобто 
чим вище добросовісність, тим вище завзятість у 
студента, чим менше рівень імпульсивності, тим 
сильніше завзяття буде розвиватися, а поведінка 
особистості буде супроводжуватися продума-
ними діями та діяльністю. Інтелект чи відкритість 
до нових ідей дуже сильно пов’язаний з креатив-
ністю, як правило, ця риса характеру має позитив-
ний вплив на проєкти, які виконуються студентами 
впродовж тривалого часу. Ті студенти, які відкриті 
до нових ідей, насолоджуються позитивними емо-
ціями, що відповідним чином впливає на їх бла-

гополуччя. Статистично значущих результатів 
навчальної завзятості за шкалами «Екстраверсія» 
та «Поступливість» «Великої п’ятірки» за шкалою 
«Доведення справи до кінця» виявлено не було.

Настільки ж цікавий кореляційний взаємозв’я-
зок «Опитувальника навчальної завзятості», що 
негативно корелює з усіма шкалами методики 
контролю за дією. Автор цієї методики зазначав, 
що у людини існують два модуси контролю влас-
них дій, а саме орієнтація на дію та орієнтація 
на стан. Негативна кореляція з показниками орі-
єнтації на стан в разі невдачі, під час прийняття 
рішення та реалізації діяльності свідчить про те, 
що стратегії контролю більш ефективні у студен-
тів, в яких переважає орієнтація на дію. Такі сту-
денти не поглинаються негативними думками, 
фантазіями чи спогадами, які пов’язані з мину-
лими навчальними невдачами, тобто завзятість 
може слугувати певним механізмом контролю 
навчальної діяльності та стимулюванням орієнта-
ції на дію під час виконання цієї діяльності.

Результати кореляційного аналізу нашого 
опитувальника й тесту життєстійкості в адапта-
ції Д.О. Леонтьєва свідчать про те, що завзята 
навчальна дія може бути предиктором виник-

Таблиця 2
Показники кореляційного зв’язку між «Опитувальником навчальної завзятості» 

та результатами інших методик (N=260, p≤0,01)
Загальний показник 

завзятості Цілеспрямованість Зусилля Самоконтроль Доведення справи 
до кінця

Маркери факторів «Великої п’ятірки»
Екстраверсія 0,29 0,26 0,32 0,21 0,18*

Поступливість 0,23 0,16* 0,22 0,21 0,19*
Свідомість 0,72 0,54 0,62 0,63 0,62

Емоційна стабільність 0,39 0,41 0,33 0,17* 0,37
Інтелект 0,45 0,43 0,41 0,40 0,27

ОСД О.Ю. Мандрикової
Планомірність 0,42 0,33 0,28 0,48 0,32

Цілеспрямованість 0,54 0,47 0,49 0,42 0,41
Наполегливість 0,55 0,47 0,47 0,35 0,53

Фіксація 0,37 0,31 0,30 0,28 0,35
Самоорганізація 0,24 0,15* 0,16* 0,31 0,16*

Орієнтація на сьогодення 0,15* 0,18* 0,13* 0,10* 0,10*
Тест життєстійкості С. Мадді в адаптації Д.О. Леонтьєва

Залучення 0,58 0,50 0,57 0,40 0,46
Контроль 0,62 0,54 0,62 0,47 0,44

Прийняття ризику 0,33 0,28 0,36 0,25 0,22
Контроль за дією Ю. Куля

Орієнтація на стан в разі 
невдачі -0,32 -0,33 -0,25 -0,19* -0,28

Орієнтація на стан під час 
прийняття рішення -0,50 -0,49 -0,43 -0,31 -0,44

Орієнтація на стан під час 
реалізації діяльності -0,30 -0,24 -0,25 -0,20* -0,29

Дослідження вольової саморегуляції А.В. Звєрькова та Є.В. Ейдмана
Загальна шкала 0,63 0,58 0,52 0,47 0,54
Наполегливість 0,67 0,60 0,55 0,50 0,56
Самоконтроль 0,53 0,50 0,42 0,38 0,47

* статистично значимі кореляційні зв’язки не виявлені
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нення внутрішньої напруги в стресових начальних 
ситуаціях за рахунок високого рівня життєстійко-
сті, а також сприйняття цих стресів як менш важ-
ливих та значущих. Високу значущість показав 
кореляційний зв’язок між шкалами завзятості та 
залученням: 0,58; 0,50; 0,57; 0,40; 0,46 (р≤0,01), 
що свідчить про те, що завзятість у навчальних 
діях може слугувати причиною задоволеності 
навчальним процесом, емоційної стабільності 
під час навчального процесу тощо. Кореляції між 
шкалами опитувальника завзятості та контролем 
0,62; 0,54; 0,62; 0,47; 0,44 (р≤0,01) підтверджують, 
що високий рівень завзятості у школярів чи сту-
дентів допомагає долати труднощі та перепони, 
боротися за позитивний навчальний результат, 
дає змогу вплинути на результат того, що відбу-
вається, нехай навіть цей вплив не абсолютний, а 
успіх не гарантований, що лягло в основу нашого 
розуміння поняття завзятої навчальної дії.

Результати методики вольової саморегуляції 
А.В. Звєрькова та Є.В. Ейдмана тісно пов’язані з 
авторським опитувальником [4]. Це вказує на те, 
що наша методика справді досліджує вольову 
сферу особистості школяра чи студента. Тісний 
зв’язок завзятості та наполегливості, звичайно, 
присутній, проте вони є не синонімічними понят-
тями, а різними психологічними феноменами. 
Якщо наполегливість – це певна циклічність, пов-
торюваність вольової дії, поки не буде досягнута 
мета, має важливі інформаційні потоки, що йдуть 
по каналах прямого й зворотного зв’язку, то щодо 

навчальної завзятості, йдеться про рівень мобі-
лізації ресурсів, який підтримується суб’єктом 
діяльності, регуляційну систему особистості шко-
ляра (студента), за допомого якої людина досягає 
успіху в навчальній діяльності.

Висновки. Отже, розроблена нами психодіа-
гностична методика відповідає сучасним вимогам 
до психометричного обґрунтування психодіагнос-
тичного інструментарію. Стандартизація методики 
показала його досить високу тест-ретестову надій-
ність та внутрішню узгодженість опитувальника. 
Представлені результати дослідження навчаль-
ної завзятості дають змогу вважати апробацію 
«Опитувальника навчальної завзятості студентів 
та школярів» успішною.

Наведені дані свідчать про те, що шкала 
консистентна, її бали розподілені нормально. 
Показники опитувальника тісно пов’язані зі сві-
домістю (добросовісністю), інтелектом (відкри-
тістю новим ідеям), орієнтацією на дію під час 
виконання навчальної діяльності, залученням та 
контролем за тестом життєстійкості, що підтвер-
джує уявлення про поняття завзятої навчальної 
дії як механізму регуляції навчальної діяльності 
студентів та школярів.

Методика діагностики навчальної завзятості, 
текст якої представлений у табл. 3, може бути 
використана для психодіагностики вольових яко-
стей особистості, таких як цілеспрямованість, зав-
зятість, вольових зусиль, а також їх подальшого 
коригування.

Таблиця 3
Опитувальник навчальної завзятості школярів та студентів

№ Твердження Повністю 
не згоден

Скоріше
не згоден

Важко 
сказати

Скоріше 
згоден

Повністю 
згоден

1 2 3 4 5 6 7
1. Якщо я хочу чогось, то буду досягати своєї мети 1 2 3 4 5
2. Мені доводиться докладати багато зусиль для того, щоби 

завершити навіть просте завдання 1 2 3 4 5

3. Я не доводжу розпочату справу до кінця 1 2 3 4 5
4. Я працюю понад своїх сил 1 2 3 4 5
5. Поки не закінчу одне заняття/завдання, не переходжу до іншого 1 2 3 4 5
6. Мій інтерес до певної справи не зникає до кінця її виконання, 

вона може цікавити мене після отримання результату 1 2 3 4 5

7. Я зазвичай продовжую працювати після невдалих спроб 1 2 3 4 5
8. Мені необхідний час для того, щоби зібратися (оговтатися) після 

невдачі 1 2 3 4 5

9. Мені важко виконувати довгострокові проєкти (курсові, наукові 
роботи) 1 2 3 4 5

10. Я краще працюю, коли хтось (друзі, батьки, викладачі) контролює 
мої результати 1 2 3 4 5

11. Я впевнено можу назвати себе наполегливою та завзятою 
людиною 1 2 3 4 5

12. Я швидко захоплююсь новим завданням та швидко кидаю його 1 2 3 4
13. Якщо я впевнений (впевнена) у своїх знаннях, я за будь-яких 

обставин відстоюю свою думку (оцінку) 1 2 3 4 5

14. Я регулярно аналізую свою навчальну діяльність та її результати 1 2 3 4 5
15. Я роблю висновки з власних помилок 1 2 3 4 5
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1 2 3 4 5 6 7
16. Я вимогливий (вимоглива) до своєї роботи 1 2 3 4 5
17. Я продовжую, поки не досягаю досконалості 1 2 3 4 5
18. Я не можу дотримуватися розкладу дня 1 2 3 4 5
19. Я не відкладаю справи на потім 1 2 3 4 5
20. Я люблю складати плани та слідувати їм 1 2 3 4 5
21. Мені краще вдається виконувати чиїсь накази, розпорядження, 

завдання, ніж самому (самій) придумувати те, чим зайнятися 1 2 3 4 5

22. У невдачі немає нічого страшного; будь-яка невдача – це лише 
інформація про те, як діяти далі 1 2 3 4 5

23. Негативні та низькі оцінки викликають бажання більше та 
наполегливіше працювати 1 2 3 4 5

24. Було би краще, якщо б деякі мої обов’язки виконували інші люди 1 2 3 4 5
25. Я наполегливо працюю, щоби досягати високих результатів 1 2 3 4 5
26. За найменшої невдачі у мене опускаються руки, я сильно 

засмучуюсь і не можу відразу продовжувати роботу 1 2 3 4 5

27. Зазвичай я звертаю увагу на питання й завдання в кінці 
параграфа, навіть якщо вони не задані 1 2 3 4 5

28. Я не переходжу до інших справ, поки не підготую всі семінарські 
заняття 1 2 3 4 5

29. Я швидко забуваю про отримані мною низькі оцінки 1 2 3 4 5
30. Під час навчання я вчуся рівно настільки, щоби викладачі й 

батьки залишили мене в спокої 1 2 3 4 5

31. Ставлячи перед собою навчальну мету, я яскраво, в усіх деталях 
уявляю результат її досягнення 1 2 3 4 5

32. Мене важко відволікти, коли я виконую важливу роботу 1 2 3 4 5
33. Для мене навчання як покарання, через нього я не відчуваю себе 

вільним 1 2 3 4 5

34. Я швидко розгублююся, коли викладач під час відповіді вказує 
на мою помилку 1 2 3 4 5

35. Коли я виконую важливу роботу, я настільки поринаю в неї, що 
навіть забуваю робити перерви для відпочинку 1 2 3 4 5

36. Якщо я ставлю перед собою певну мету, то я її досягаю 1 2 3 4 5
37. У школі я намагався вчитися на повну силу 1 2 3 4 5
38. Я систематично контролюю результати своєї навчальної 

діяльності 1 2 3 4 5

39. Під час навчання я можу діяти незважаючи (або навіть всупереч) 
своєму миттєвому емоційному бажанню 1 2 3 4 5

40. Ставлячи перед собою навчальну мету, я визначаю крайні 
терміни її досягнення 1 2 3 4 5

41. У навчальній роботі мені не вистачає наполегливості 1 2 3 4 5
42. Я звик (звикла) вирішувати навчальні проблеми послідовно, крок 

за кроком 1 2 3 4 5

43. У мене часто виникають питання про сенс того, чим я займаюся 
в університеті 1 2 3 4 5

44. За досягнення успіху в навчанні я аналізую його причини, щоби 
скористатися ними в майбутньому 1 2 3 4 5

45. У мене не вистачає терпіння довго розбиратися в тому, що 
вирішується відразу 1 2 3 4 5

46. На вибір моїх рішень більше впливають не поставлені цілі, а 
настрій в даний момент 1 2 3 4 5

47. Відчуваю приплив енергії та сил, коли потрібно розбиратися в 
складній обстановці 1 2 3 4 5

48. Вмію відмовлятися від усього, що відволікає мене від досягнення 
мети 1 2 3 4 5

49. У мене завжди є точні орієнтири, за якими я оцінюю результати 
своєї навчальної роботи 1 2 3 4 5

50. Я готовий (готова) знову й знову займатися вдосконаленням вже 
закінченої роботи 1 2 3 4 5

Закінчення таблиці 3
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Таблиця 4
Ключ для підрахунку суми «сирих» результатів опитувальника навчальної завзятості

Шкала Прямі відповіді Зворотні відповіді
Шкала 1 Цілеспрямованість 1; 7; 19; 29; 31; 32; 35; 36; 39; 40; 43; 48 8; 9; 34; 46
Шкала 2 Зусилля 4; 11; 13; 16; 25; 27; 37; 47 2; 24; 30; 33; 41; 45
Шкала 3 Самоконтроль 14; 15; 20; 22; 38; 42; 44; 49; 50 10; 18; 21
Шкала 4 Здатність доводити справу до кінця 5; 6; 17; 23; 28 3; 12; 26

Загальний показник завзятості (рахується загальна сума балів)

Таблиця 5
Ключ для переведення «сирих результатів» у стени за опитувальником навчальної завзятості у 

школярів та студентів
Показник

Стен
Цілеспрямованість Зусилля Самоконтроль Доведення справи 

до кінця
1 16–45 14–39 12–35 8–21
2 46–47 40–42 36–38 22–23
3 48–49 43–44 39–40 24–25
4 50–52 45–46 41 26
5 53–54 47–48 42–43 27–28
6 55–56 49 44 29
7 57–58 50–51 45–46 30
8 59–60 52–55 47–48 31–32
9 61–64 56–57 49–51 33–34
10 65–80 58–70 52–60 35–40
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Halata O. S. Psychodiagnosis of persistence in educational activity of school and university students
The article describes the characteristics of the psychodiagnostic method of the educational persistence of 

school and university students. The purpose of the article is to develop a methodology for diagnosing features 
of persistence in educational activity of school and university students.

The psychological analysis of the existing methods and techniques for diagnostics of persistence is made in 
the article. It is proven that among the existing psychological tools there are not enough methods for studying 
persistence, especially in the structure of educational activity. Conducted research let us develop a conceptual 
model of the methodology of educational persistence, which consists of 4 components, that is purposeful-
ness, those efforts a person makes to successfully complete educational activity, level of person’s self-control 
and the ability to get the work done. In our opinion, persistent educational action is advisable to interpret as 
ability to withstand a long physical or mental effort, maintain interest in studying projects that take months or 
even longer, plan their own hierarchy of goals to achieve the main goal, and the ability to get the work done. 
Designed questionnaire represents 50 statements that touch on the topic of goals, expectations, sustainability 
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against failures, educational activity, and evaluation of the results of personal actions. The article presents 
psychometric characteristics of the educational persistence questionnaire. The article also provides the text 
and keys for calculating the results of the questionnaire. The reliability and validity of the methodology are 
empirically proven.

The standardization of the questionnaire showed that the psychodiagnostic methodology that was created 
corresponds to the modern requirements for psychometric justification of psychodiagnostic tools. The com-
ponents of the questionnaire are closely related to L. Goldberg᾽s “Big Five” Factor Markers; J. Kuhl and his 
Action Control Scale – and S. Maddy᾽s Hardiness Test, which allow us to interpret persistence as one of the 
regulation’s predictors of educational activity of school and university students. The technique of diagnostics 
of educational persistence can be used for psychodiagnosis volitional people’s qualities, as purposefulness, 
persistence and volitional efforts and their future correction.

Key words: persistent educational action, educational persistence, volitional control of activity, educational 
activity, school and university students.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНО-
ПСИХОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА
У статті наведено результати теоретичного дослідження структурних компонентів професій-

но-психологічної культури соціального працівника. Визначено поняття соціальної роботи як міждис-
циплінарної галуззі знань та практичної діяльності. Охарактеризовано психологічний зміст професії 
«соціальний працівник», що має суттєве значення для аналізу впливу особливостей діяльності на 
структуру професійно-психологічної культури фахівця. 

Розробку структурно-функціональної моделі професійно-психологічної культури соціального пра-
цівника здійснено з використанням доступних вітчизняних та зарубіжних досліджень, виходячи з 
актуального рівня наукових уявлень про сутність вказаного феномену. Виділено наступні складові 
професійно-психологічної культури соціального працівника: ціннісно-смисловий, рефлексивно-регуля-
тивний, емоційний та комунікативний. 

Вказується, що ціннісно-смисловий компонент є системою гуманістичних ціннісних орієнтацій та 
включає показники: психологічні цінності, погляд на природу людини, любов до людей, спрямованість, 
ціль у житті, мотивація самопізнання, інтелектуальні прагнення, креативність та наявність влас-
ної життєвої філософії. 

З’ясовано сутність рефлексивно-регулятивного компоненту, що проявляється у наступних пси-
хологічних якостях: рефлективність, саморегуляція, відповідальність, внутрішній локус контролю, 
саморозвиток, самоприйняття, автономність та опора на себе. 

Емоційний компонент розглядається як здатність до управління власними емоціями, почуттями 
та станами і є сукупністю таких пов’язаних між собою показників: емоційна обізнаність, емоційна 
гнучкість, самомотивація довільного управління власними емоціями, емпатійність, розпізнавання 
емоцій інших людей та глибинність переживань.

Проаналізовано найчастіше згадувані складники комунікативного компоненту, що сприяють 
ефективній соціальній взаємодії та продуктивним взаємовідносинам: комунікативний потенціал 
особистості, позитивні стосунки з іншими, контактність, поведінкова гнучкість, толерантність, 
рефлексія спілкування і взаємодії з іншими людьми, конструктивність професійного спілкування. 

Зазначається, що виділені компоненти професійно-психологічної культури соціального працівника 
та їх показники органічно взаємопов’язані, а міжкомпонентні зв’язки взаємозалежні. Вони реалізу-
ються завдяки функціям професійно-психологічної культури: ціннісній, регулятивній, мотивувальній, 
фасилітативній, розвивальній, інтегративній, адаптивній, гармонізуючій, комунікативній, емотив-
ній та креативній, що разом забезпечують особистісно-професійну самореалізацію.

Ключові слова: професійно-психологічна культура, соціальний працівник, ціннісно-смисловий ком-
понент, рефлексивно-регулятивний компонент, емоційний компонент, комунікативний компонент.

Постановка проблеми. Сьогодні кінцевою 
метою розвитку індивіда є унікальна, цілісна, 
зріла та повнофункціонуюча особистість, здатна 
до безперервного особистісного зростання. 
У першу чергу це стосується представників «про-
фесій допомоги», «соціономічного профілю», що 
мають справу з широким спектром людських нега-
раздів. Здатність конкурувати на ринку праці та 
успішність соціальних працівників забезпечується 
в першу чергу вмінням продуктивно діяти в мінли-
вих умовах сучасного суспільства та брати на себе 
відповідальність за власне життя. Втілення бажа-
ного професійно-особистісного розвитку фахівців 
із соціальної роботи відбувається за умови фор-
мування їх професійно-психологічної культури. 
Вивчення даної проблеми має не лише соціальну 
та наукову актуальність, а й прикладне значення 

в напрямку підготовки фахівців соціальної сфери 
високого ґатунку. Наукова проблема полягає в 
тому, що дослідження професійно-психологічної 
культури належить до мало розроблених напря-
мів психології. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій.  Вивченням компонентів та функцій профе-
сійно-психологічної культури у фахівців соціоно-
мічного профілю займалися Л.С. Колмогорова, 
О.І. Мотков, Н.Ю. Певзнер, В.В. Семикін, 
О.С. Созонюк, О.Г. Видра, В.В. Рибалка, 
Н.І. Мачинська, Н.В. Пророк, Г.М. Кот, Г.Є. Улунова, 
Н.І. Ісаєва, Т.Б. Тарасова, І.Г. Євстаф’єва та інші. 
Аналізу різних аспектів професійно-особистісного 
розвитку соціальних працівників присвячено праці 
Г.П. Медвєдєвої, Є.І. Холостової, І.І. Миговича, 
С.П. Архипової, З.Л. Становських, О.О. Кісенко, 
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Н.Б. Бондаренко, І.М. Григи, І.Д. Звєрєвої. 
Проблему побудови професійної моделі фахівця 
із соціальної роботи вивчали Н.Б. Шмельова, 
А.Й. Капська, О.Г. Карпенко. 

Проте, на сьогоднішній день ще недостатньо 
визначено психологічний зміст професійно-пси-
хологічної культури безпосередньо соціального 
працівника як цілісного особистісного утворення 
та її структурно-функціональні ознаки, що харак-
теризують вказаний феномен, серед науковців у 
його розгляді відсутня певна узгодженість.

Мета статті. У зв’язку з вищезазначеним, 
метою статті є виявлення структурних компонентів 
професійно-психологічної культури майбутнього 
соціального працівника на основі проведення 
аналізу літератури з цієї проблеми та побудова її 
теоретичної структурно-функціональної моделі.

Виклад основного матеріалу. З’ясуємо сут-
ність поняття «соціальна робота» та його складо-
вої частини – професії «соціальний працівник», 
оскільки визначення соціальної роботи є ключо-
вим елементом для встановлення ідентичності 
професійної групи, що має суттєве значення для 
аналізу впливу особливостей діяльності на струк-
туру професійно-психологічної культури фахівця.

У науковій літературі поняття «соціальна 
робота» розглядається в декількох основних зна-
ченнях: як галузь наукових знань, навчальна дис-
ципліна з професійної підготовки фахівців, прак-
тична професійна діяльність та професія. 

Згідно з ухваленим Міжнародною Федерацією 
соціальних працівників у липні 2014 року визна-
ченням, соціальна робота є міждисциплінар-
ною і трансдисциплінарною галуззю знань, що 
спирається на широкий спектр наукових теорій і 
досліджень. Це професія, основана на практиці, 
і навчальна дисципліна, що сприяє соціальним 
змінам і розвитку, єдності та згуртованості, роз-
ширенню можливостей, оптимізації взаємодії з 
соціальним оточенням, яке має глибокий вплив 
на життя людей [23]. 

Соціальна робота є самостійним, універ-
сальним, багатоаспектним видом діяльності, що 
відрізняється від інших своєю поліфункціональ-
ністю та холістичною спрямованістю. Вона визна-
чається як інтегративна професійна діяльність 
щодо надання допомоги людині чи групі людей, 
спрямована на активізацію внутрішніх ресурсів 
особистості для вирішення її власних проблем і 
створення сприятливих умов для досягнення цих 
цілей. Важливою метою соціальної роботи при 
цьому виступає підвищення рівня самостійності 
клієнтів, їхнього самоствердження, здатності кон-
тролювати своє життя та більш ефективно долати 
труднощі [5, с. 48–49].

Суб’єктом соціальної роботи є соціальний пра-
цівник, що є фахівцем, діяльність якого спрямо-
вана на стимулювання саморозвитку і самоорга-

нізації особистості, групи, колективу, створення 
умов для активізації цього розвитку і реалізації 
творчого потенціалу своїх підопічних. На пер-
шому місці в його функціональному призначенні 
знаходиться вміння створювати і розвивати взає-
мини, що сприяють успішній професійній діяльно-
сті людей, активізувати їх зусилля на вирішення 
власних проблем, бути медіатором між конфлікту-
ючими особами та групами [19, с. 60–61].

Професія соціального працівника нале-
жить до так званих «професій допомоги» за 
А. Гюггенбюль-Крейг, що орієнтовані на надання 
різнопланової допомоги людині і характеризу-
ються високим рівнем відповідальності за резуль-
тати свого впливу.  В таких професіях засобом 
пізнання клієнта і допомоги йому є особистість 
фахівця, що ставить перед ним високі вимоги до 
рівня його розвитку в системі професійного світо-
гляду і самосвідомості [7, с. 8]. Тому професійна 
діяльність соціального працівника регулюється 
етичним кодексом, що є міжнародним еталоном 
ставлення професіонала до своїх обов’язків, вра-
ховує унікальність кожної особистості, її права і 
можливості, усвідомлення соціальним працівни-
ком відповідальності за свої професійні дії, дотри-
мання принципу конфіденційності [4].

Згідно з багаторівневою класифікацією про-
фесій Є. О. Климова соціальний працівник за 
психологічним змістом праці відноситься до 
типу «людина-людина» (соціономічні професії), 
що передбачає роботу із соціальними систе-
мами, колективами, соціально-віковими групами, 
людьми, які перебувають у критичному стані, або 
потребують невідкладної професійної допомоги. 
Предметом праці при цьому є навчання та вихо-
вання людей, їх обслуговування та управління 
ними, що вимагає від фахівця здатності успішно 
функціонувати в системі міжособистісних взаємин 
[6].

За метою праці соціальна робота належить 
до класу перетворюючих професій, пов’язаних зі 
зміною предмету праці, впливу на нього з метою 
покращення його функціонального стану, якіс-
ного розвитку, що здійснюється за допомогою 
функціональних засобів праці (тобто знаряддям 
праці соціального працівника виступає його осо-
бистість, людський капітал, внутрішні ресурси у 
вигляді професійних знань, умінь, навичок, зді-
бностей, цінностей тощо). 

За умовами праці соціальний працівник  нале-
жить до групи професій з підвищеною мораль-
ною відповідальністю за здоров’я і життя людей 
[6], праці середньої тяжкості та високого інтелек-
туального та емоційно-нервового напруження 
[19, с. 63–64]. За характером своєї поліфункціо-
нальної діяльності він має справу і взаємодіє з 
винятковою різнобічністю людей, тому працює в 
умовах сильної психоемоційної напруги з підви-
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щеним ризиком виникнення синдрому емоційного 
вигорання. Широкий, багатоаспектний діапазон 
його діяльності дозволяє говорити про необхід-
ність розвитку ряду особистісних якостей. 

Як і в будь-якій професії, в соціальній роботі 
існує система об’єктивних вимог до особистості 
фахівця, обумовлена специфікою багатогранної 
професійної діяльності, що спонукає до розвитку 
нових психологічних якостей та властивостей, 
щоб він міг ефективно застосувати набуті знання і 
виконувати професійні функції [10; 13].

Особливості суб’єкта праці та специфіка діяль-
ності обумовлюють складність і різноманіття зв’яз-
ків у співвідношенні особистості та діяльності, які 
перебувають у постійному адаптативному процесі 
із взаємною компенсацією найслабших ланок, в 
результаті чого має сформуватися психологічне 
новоутворення, особистісна структура для адек-
ватного забезпечення мети, завдань і сутності 
професійної діяльності. Усім цим вимогам відпо-
відає професійно-психологічна культура [1; 3; 10].

У роботі автор опирається на сучасну кон-
цепцію професійно-психологічної культури пра-
цівників освіти (педагоги, вихователі, психологи, 
соціальні працівники) в парадигмі діяльнісного 
саморозвитку, розроблену колективом лабораторії 
психодіагностики та науково-психологічної інфор-
мації Інституту психології імені Г.С. Костюка [10; 
14; 15]. Важливі сутнісні ознаки професійно-пси-
хологічної 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.

Професійно-психологічна культура соціаль-
ного працівника є самостійним багатовимірним 
психологічним феноменом, комплексним інте-
гративним особистісним утворенням, що стано-
вить цілісну сукупність взаємопов’язаних психо-
логічних властивостей (мотиваційних, емоційних, 
рефлексивних, регулятивних), основаних на гума-
ністично-орієнтованому ціннісно-смисловому 
аспекті (системі професійно-значущих ціннісних 
орієнтацій та смислів), розвиненій рефлексії та 
продуктивному саморозвитку, виступає ядром 
структури професійно важливих якостей, забез-
печує високий рівень саморегуляції, ефективності 
соціальної взаємодії та успішності професійної 
діяльності фахівця з соціальної роботи [2]. 

Під поняттям «модель» у психологічній науці 
дослідники розуміють концептуальну (мислен-
нєво уявлювану) чи матеріально реалізовану 
систему, яка у певній формі відображає або від-
творює деякі суттєві властивості об’єкту дослі-
дження; здатна його заміщувати (цей оригінал) і 
поряд з вивченням оригіналу дає про нього нову 
інформацію [22, с. 68]. У свою чергу моделювання 
професійно-особистісної культури соціального 
працівника – це визначення і вивчення базових 

властивостей і якостей, його функціональних осо-
бливостей, що мають бути необхідні фахівцю для 
ефективного здійснення професійної діяльності у 
соціальній сфері [22, с. 71]. 

Розробку структурно-функціональної моделі 
професійно-психологічної культури  соціального 
працівника ми здійснювали, використовуючи 
доступні вітчизняні та зарубіжні дослідження, 
виходячи з актуального рівня наукових уявлень 
про сутність вказаного феномену. Схему цієї 
моделі подано на рисунку 1.

Професійно-психологічна культура як інте-
гральне утворення особистості охоплює взаємо-
пов’язані психологічні властивості є ядром струк-
тури професійно важливих якостей соціального 
працівника [11; 14]. Бачення автором структури 
професійно-психологічної культури соціального 
працівника полягає у виділенні в якості централь-
них елементів цієї моделі ціннісно-смислового, 
рефлексивно-регулятивного, емоційного та кому-
нікативного компонентів. Зупинимось докладніше 
на кожному з них та проаналізуємо їх зміст.

Ціннісно-смисловий (аксіологічний) компонент 
виокремлюється у структурі професійно-пси-
хологічної культури більшістю дослідників, що 
вказують на її ціннісно-регулятивну функцію у 
професійній діяльності [10; 11; 14; 17; 18; 21]. 
Ціннісно-смисловий компонент професійно-пси-
хологічної культури виражає ставлення до світу, 
людей, власної діяльності та включає інтереси, 
прагнення, потреби, мотиви, цілі, особистісні 
сенси професійної діяльності, духовно-моральні 
установки, психологічну спрямованість особи-
стості, що пов’язана зі сформованістю картини 
світу  (уявлення про професійний еталон, необ-
хідність саморозвитку), чіткої, свідомої системи 
гуманістичних ціннісних орієнтацій, найвищими 
з яких для соціального працівника виступає цін-
ність людини та її життя [15, с. 185]. Це узгоджу-
ється з гуманістичною спрямованістю та гума-
ністичним  потенціалом соціального працівника, 
толерантністю, здатністю сприймати світ у багато-
манітності його проявів, визнанням цінності осо-
бистісного «Я» іншого та ціннісним ставленням до 
себе (самоцінністю), прагненням зрозуміти і при-
йняти себе та вірою в людину. у її можливості. 

На основі вищесказаного автором виділено 
основні показники цього компоненту: психоло-
гічні цінності; погляд на природу людини, любов 
до людей; спрямованість, ціль у житті; мотивація 
самопізнання; інтелектуальні прагнення; креатив-
ність, творча спрямованість та наявність власної 
життєвої філософії. 

Автор погоджується з дослідниками 
(В.В. Семикіним, А.В. Фурманом, О.С. Морщаковою, 
Н.В. Пророк), які в структурі такого багатовимір-
ного і складного системного психологічного утво-
рення особистості як професійно-психологічна 
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культура вважають ціннісно-смисловий компо-
нент стрижневим та інтегруючим, від чого зале-
жить істинність та зрілість даного виду культури 
[10; 14; 15; 18; 21].

Оскільки вимоги до особистості фахівця 
постійно змінюються відповідно до змін сучас-
ного глобалізованого інформаційного суспільства, 
найважливішими психологічними властивостями, 
професійно важливими якостями, механізмами у 
сучасних професійно-психологічних моделях осо-
бистості виступають ті, що пов’язані зі здатністю 
до саморозвитку. Провідними серед них є саморе-
гуляція та рефлексія, що забезпечують розвиток і 
прояв у професійній поведінці фахівця тих знань, 
умінь, навичок, які відповідають вимогам профе-
сії, дозволяють переосмислити досягнуте раніше, 
визнати свої помилки і  обмеження стосовно пев-
них питань [10, с. 25]. 

Відповідно до цього рефлексивно-регулятив-
ний компонент професійно-психологічної культури 
відображає високий рівень довільної саморегуля-
ції як системно організованого процесу ініціації, 
побудови, підтримки і управління всіма формами і 
видами внутрішньої та зовнішньої активності для 
досягнення значимих цілей [9] на основі рефлек-
сивних механізмів, завдяки яким майбутній фахі-
вець має можливість усвідомити власні особи-
стісно-професійні характеристики (психологічні 

властивості, цінності, мотиви, еталон фахівця), 
переосмислювати власний досвід [14]. 

Вказаний компонент забезпечує здатність 
самостійно працювати над собою (над розвит-
ком професійно і соціально важливих якостей, 
своїми недоліками), докладати певних зусиль, 
переборюючи зовнішні труднощі, перешкоди та 
внутрішній супротив для виконання поставлених 
перед собою задач, досягнення цілей, передба-
чає самооцінку себе як особистості, здатної до 
саморозвитку, вміти перетворювати себе, відпові-
дальність, готовність діяти [10, с. 19]. 

Рефлексія є формою самопізнання і само-
розуміння, виступає інструментальною складо-
вою професійно-психологічної культури, меха-
нізмом та умовою її розвитку, що передбачає 
самоаналіз, адекватне самооцінювання, розмір-
ковування щодо психологічних особливостей, 
розуміння, знання і сприймання себе та інших 
людей. Вона проявляється у вмінні аналізувати 
власний стан, помічати свої помилки, знаходити 
шляхи вирішення проблем, адекватні ситуації 
[15, с. 187]. Високий рівень розвитку рефлексив-
но-регулятивного компоненту професійно-пси-
хологічної культури проявляється у наступних 
психологічних якостях, рисах: рефлективність, 
саморегуляція, відповідальність, внутрішній 
локус контролю, саморозвиток та особистісне 

 

Рис. 1. Схема структурно-функціональної моделі професійно-психологічної культури соціального працівника
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зростання, самоприйняття, автономність та опора 
на себе.

Емоційний компонент професійно-психологіч-
ної культури розглядається як здатність до само-
регуляції, управління своїми емоціями, почуттями 
та станами, що проявляється у психологічній стій-
кості до емоційного впливу, стресостійкості, емо-
ційній врівноваженості, позитивному ставленні до 
життя у цілому. При цьому мова йде про рівень 
емоційного розвитку фахівця, вміння володіти 
собою, що передбачає адекватну емоційну реак-
цію на різні ситуації, яка дозволяє їх завершити, 
внутрішню установку, спрямовану на регулювання 
поведінки в різних емоційних ситуаціях, емоцій-
ний досвід, що сприяє психологічно конструктив-
ному розв’язанню особистісно-професійних задач 
[8, с. 48–49]. Усвідомлення, розуміння своїх емо-
ційних реакцій, станів, які вказують на власне став-
лення до того, що відбувається, сприяє соціальній 
адаптації, підвищенню комунікативних навичок, 
побудові конструктивних міжособистісних відно-
син, підвищення якості діяльності [12, с. 157]. 

На основі аналізу досліджень Д. Гоулмана, 
Дж. Мейєра, П. Саловея, Є.П. Ільїна, І.М. Андреєвої, 
І.Г. Павлової, М.А. Півень, О.Я. Чебикіна, О.П. Сан-
нікової, І.В. Могилей, Ю.В. Саєнко виокремлено 
основні показники емоційного компоненту про-
фесійно-психологічної культури майбутнього 
соціального працівника, що пов’язані між собою 
та взаємовпливають один на одного: емоційна 
обізнаність, емоційна гнучкість, самомотивація 
довільного управління власними емоціями, емпа-
тійність, розпізнавання емоцій інших людей та 
глибинність переживань.

Вищезазначений компонент професійно-психо-
логічної культури майбутнього соціального праців-
ника є, у свою чергу, основою для розвитку комуні-
кативного компоненту. Оскільки соціальна робота 
належить до професій соціномічного профілю, 
багато дослідників (Н.В. Чепелєва, О.О. Бодальов, 
М.М. Обозов, О.І. Мотков, Г.Є. Улунова, Н.І. Ісаєва, 
В.В. Рибалка, В.В. Семикін, Н.Ю. Певзнер, Н.В 
Пророк) виділяють комунікативний або соціаль-
но-психологічний, соціально-перцептивний склад-
ник професійно-психологічної культури. Як зазна-
чають науковці (О.О. Кісенко, З.Л. Становських, 
Н.В Пророк), діяльність соціального працівника 
належить до тих видів професійної активності, 
для яких її успіх визначаться характером і змістом 
відносин, що виникають у ході взаємодії з клієн-
том, умовою встановлення якої є саме комуніка-
тивна діяльність. 

Важливе значення у соціальній взаємодії 
має спрямованість на вивчення та перебудову 
людини, психологічна спостережливість, прони-
кливість, основана на інтересі до особистості клі-
єнта, здатність розуміти його психіку та внутрішній 
світ. Професіонал здатен проаналізувати психо-

логічну реальність (психологічні аспекти пове-
дінки й діяльності) людини; через особливості її 
невербальних зовнішніх проявів вміє визначати 
індивідуально-психологічні особливості, риси 
характеру, виявляти домінуючі мотиви поведінки, 
бажання, прагнення, ставлення до оточення, роз-
пізнавати внутрішні психічні стани, адекватно 
проінтерпретувати поведінку клієнта в конкрет-
них життєвих ситуаціях (у тому числі стресових та 
кризових); аналізувати динамічні процеси в малих 
соціальних групах тощо [15, с. 186–187].

Найчастіше показниками комунікативного ком-
поненту у структурі професійно-психологічної 
культури, що сприяють ефективній соціальній вза-
ємодії та продуктивним взаємовідносинам і якими 
мають володіти фахівці соціономічного профілю є 
комунікативний потенціал особистості, позитивні 
стосунки з іншими, контактність, поведінкова гнуч-
кість, толерантність, рефлексія спілкування і вза-
ємодії з іншими людьми, конструктивність профе-
сійного спілкування. 

При цьому перевага надається соціальним, 
комунікативним, перцептивним та інтерактивним 
якостям, що пов’язано зі специфікою соціальної 
роботи як професійної діяльності: повага до спів-
розмовника, навички активного слухання, ефек-
тивної комунікації, здатність до плідного міжособи-
стісного спілкування, продуктивного розв’язання 
ситуацій із психологічним змістом у спілкуванні 
[20, с. 322]; почуття гумору, іронія та самоіронія 
[16]; навички візуальної психодіагностики (у тому 
числі нещирості у спілкуванні), розпізнавання 
маніпулятивних технологій у взаємодії, вміння 
створювати позитивну психологічну атмосферу у 
процесі професійного спілкування [10, с. 82].

Варто зазначити, що як і в більшості психоло-
гічних структур, виділення вказаних компонентів 
професійно-психологічної культури соціального 
працівника та їх показників є досить умовним, 
оскільки психологічні феномени, що становлять 
їх сутність органічно взаємопов’язані, а міжкомпо-
нентні зв’язки взаємозалежні. Вони здійснюються 
через функції професійно-психологічної культури 
соціальних працівників: ціннісно-регулятивну, 
мотивувальну, фасилітативну, розвивальну, інте-
гративну, адаптивну, гармонізуючу, комунікативну, 
емотивну, креативну [10; 11; 14; 18].

При цьому, за відносної самостійності окремих 
складників професійно-психологічної культури між 
ними існують взаємозв’язки, що відображають про-
цес її розвитку: одне й те ж саме особистісне утво-
рення може пронизувати декілька компонентів. 

Висновки.  Дослідження такого складного інте-
гративного явища, як професійно-психологічна 
культура, передбачає вивчення його складників. 
У структурі професійно-психологічної культури 
наявні компоненти різних підструктур особистості, 
психологічні властивості, що становлять основу 
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особистісної зрілості та самоактуалізації фахівця 
будь-якої «професії допомоги» незалежно від її 
специфіки. 

Описані структурні компоненти професій-
но-психологічної культури соціального працівника 
(ціннісно-смисловий, емоційний, рефлексивно-ре-
гулятивний, комунікативний) та їх показники  є 
ядром структури його професійно-важливих яко-
стей, проявляються у його поведінці та спілкуванні, 
активізують професійну діяльність, підвищуючи її 
ефективність та формують його особистість як 
професіонала. Саме професійно важливі якості 
лежать в основі вказаних складників професій-
но-психологічної культури, виступаючи по суті їх 
показниками і визначаючи рівень професійної май-
стерності соціального працівника. Розвиненість 
усіх складників професійно-психологічної куль-
тури забезпечує майбутньому фахівцю з соціаль-
ної роботи впевненість у собі, у своїх можливос-
тях, асертивність, віру у свої сили, свої здібності 
виконувати поставлені задачі – стрижневі якості 
для роботи над собою і досягнення професійного 
успіху.

Постає необхідність подальшого дослідження 
засобів діагностики, розробки та впровадження 
ефективної технології розвитку професійно-пси-
хологічної культури у майбутніх соціальних пра-
цівників в умовах університету. 
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Husak V. M. Structural-functional model of the professional-psychological culture of a social worker
The results of the theoretical study of the structural components of the professional-psychological cul-

ture of a social worker are presented in the article. The concept of social work as an interdisciplinary field 
of knowledge and practical activity is defined. The psychological content of the profession “social worker” is 
characterized, which is essential for the analysis of the influence of peculiarities of activity on the structure of 
professional and psychological culture of a specialist.

The development of a structural-functional model of the professional-psychological culture of a social 
worker was carried out using available domestic and foreign studies, based on the current level of scientific 
ideas about the essence of the phenomenon. We highlight the components of the professional-psychological 
culture of a social worker: value-semantic, reflexive-regulatory, emotional and communicative.

It is stated that the value-semantic component is a system of humanistic value orientations and includes 
indicators: psychological values, view of human nature, love for people, orientation, purpose in life, motivation 
of self-knowledge, intellectual aspirations, creativity and availability of one’s own life philosophy.

The essence of the reflexive-regulatory component, which manifests itself in the following psychological 
qualities, has been clarified: reflexivity, self-regulation, responsibility, internal locus of control, self-develop-
ment, self-acceptance, autonomy and self-reliance.

The emotional component is regarded as the ability to manage one’s own emotions, feelings and states 
and is a set of related indicators such as: emotional awareness, emotional flexibility, self-motivation of arbitrary 
control of one’s emotions, empathy, recognition of other peopls emotions and emotions.

The most frequently were mentioned components of the communicative component that contribute to effec-
tive social interaction and productive relationships are analyzed: communicative personality potential, positive 
relationships with others, contact, behavioral flexibility, tolerance, reflection of communication and interaction 
with others. 

It is noted that the selected components of the professional and psychological culture of the social worker and 
their indicators are organically interrelated, and inter-component relationships interdependent. Professional-
psychological culture fulfills value, regulative, motivational, facilitative, developmental, integrative, adaptive, 
harmonizing, communicative, emotional and creative functions, provides personal self-realization.

Key words: professional-psychological culture, social worker, value-semantic component, reflexive-regu-
latory component, emotional component, communicative component.
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ЕМОЦІЙНІ КОРЕЛЯТИ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ 
МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
У статті показано зв’язок просоціальної мотивації майбутніх педагогів з якостями емоційної кре-

ативності, емпатії та навчальної тривожності, отриманий за результатами кореляційного аналізу. 
Теоретично обґрунтовано взаємообумовленість просоціальних мотивів та емоційно-інтелектуаль-
них здатностей майбутніх педагогів. Просоціальну мотивацію розглянуто як цілісну систему спо-
нукальних процесів, спрямованих на благо інших людей або суспільство в цілому, які мають соціальні 
наслідки, що класифікуються як соціально корисні дії. Визначено низку кореляційних зв’язків між просо-
ціальними мотивами (альтруїстичними, широкими гуманістичними, професійними та міжособистіс-
ними) та емоційною креативністю за параметрами емоційної готовності та ефективності.

Доведено, що просоціальна вмотивованість як прагнення приносити людям користь, допомагати 
і підтримувати передбачає високу міру готовності отримувати новий емоційний досвід, переживати 
незвичайні емоції. Крім того, просоціальна мотивація позитивно пов’язана з емоційною ефектив-
ністю, тобто вмінням ефективно застосовувати емоційний досвід у діяльності. 

Показано негативний зв’язок просоціальної мотивації та навчальної тривожності студентів-педаго-
гів за показниками неспокою та емоційності. Висока просоціальна вмотивованість майбутніх педагогів 
стоїть на заваді виникненню навчальної оцінної тривожності, більшою мірою перешкоджає екзаменацій-
ному неспокою, певною мірою негативно позначається на високому прояві емоційності на іспиті. 

Визначено високий рівень гуманістичних мотивів (доброзичливість до Іншого, втілена у прагненні 
добра), альтруїстичних мотивів (прагнення допомагати іншим), професійних просоціальних мотивів 
(прагнення допомагати людям на професійному рівні у межах провідної трудової діяльності), просо-
ціальних комунікативних мотивів (прагнення допомагати ближньому оточенню, друзям) передбача-
ють високу здатність до емпатії. 

Доведено позитивну роль просоціальною мотивації у фаховій підготовці майбутніх вчителів. 
Розвиток просоціальної мотивації у майбутніх педагогів слід здійснювати в межах психологічного-су-
проводу професійно-педагогічної підготовки.

Ключові слова: просоціальна мотивація, емоційна креативність, емпатія, навчальна тривож-
ність, студентський вік.

Постановка проблеми. Професійна підго-
товка сучасного вчителя передбачає, передусім, 
формування його просоціальної мотивації як 
основи професійної спрямованості особистості 
фахівця. Просоціальна вмотивованість спрямо-
вує майбутнього педагога на загальнокультурні, 
загальнолюдські, соціальні та моральні цінно-
сті, зміст яких складає виражене прагнення до 
співпраці з іншими людьми, а також надання їм 
допомоги. Просоціальна орієнтованість майбут-
нього педагога обумовлена низкою особистісних 
властивостей і сама виступає фактором розвитку 
професійної компетентності, з іншого боку праг-
нення допомагати іншим загалом та просоціальне 
підґрунтя професії педагога передбачають неаби-
які емоційні навантаження, вимагають високого 
рівня здатності до емоційної саморегуляції, непе-
ресічних емоційно-інтелектуальних здібностей. 

Контроль власних емоцій і здатність ефектив-
ного впливу на них стали предметом спеціального 
вивчення в рамках концепцій емоційного інте-
лекту та емоційної креативності та компетентності 

(Т.П. Березовська, В.М. Борисенко, О.І. Власова, 
Г. Гарднер, Д. Гоулман, Дж. Еверілл, В.В. Зарицька, 
Н.В. Коврига, Д.В. Люсін, Дж. Майер, 
М.А. Манойлова, Е.Л. Носенко, П. Саловей, 
О.П. Саннікова, Н. Холл). Вивчення просоціальної 
та альтруїстичної мотивації здійснювалось у дослі-
дженнях Т.І. Брессо, Є.П. Ільїним, К.І. Фоменко, 
Х. Хекхаузена, С. Шварца. У попередніх дослі-
дженнях доводиться зв’язок про соціальної 
мотивації з емоційним інтелектом у психологів 
[3], визначено особливості емоційного інтелекту 
студентів у зв’язку із навчальною тривожністю та 
емоційною саморегуляцією [4;6]. Втім, проблема 
зв’язку емоційної креативності, навчальної три-
воги та емпатії з просоціальною мотивацією сту-
дентів-педагогів раніше не вивчалась.

Мета статті – визначити зв’язок між показни-
ками емоційної сфери майбутніх педагогів та їх 
просоціальною мотивацією. 

Виклад основного матеріалу. Комплекс мето-
дів емпіричного дослідження склали методика 
діагностики емоційної креативності Д. Еверілла 
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[2], методика діагностики емпатії В.В. Бойка [8] і 
методика дослідження просоціальної мотивації 
фахівців соціономічних професій [9], міри роз-
витку оціночної (навчальної) тривожності нами 
була використана методика Ч. Спібергера [4].

Експериментальну базу досліджуваних склали 
210 студент 2-4 курсів факультетів дошкільного 
виховання і початкового навчання ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди. 

В.Ф. Моргуном [8] було підкреслено зв’язок 
емоційно-інтелектуальних здібностей з потре-
бо-вольовими та емоційними компонентами осо-
бистості, а також зі змістовною спрямованістю 
особистості на спілкування, соціальним інтелек-
том та емоційною саморегуляцією. Такі дані дають 
підстави розглядати емоційно-інтелектуальні здіб-
ності, зокрема емоційну креативність, у зв’язку з 
просоціальною мотивацією особистості та вва-
жати їх професійно важливими якостями фахівців 
соціономічних професій. 

На думку Т.І. Брессо, просоціальна мотивація є 
цілісною системою спонукальних процесів, спря-
мованих на благо інших людей або суспільство в 
цілому, які мають соціальні наслідки, що класи-
фікуються як соціально корисні дії [1]. На думку 
автора, просоціальна мотивація розглядається 
як процес, що визначає виникнення, напрямок і 
способи здійснення конкретних форм професій-
ної діяльності як сукупної системи спонукань, що 
обумовлюють вибір та здійснення соціономічної 
діяльності на благо інших людей і суспільства 
загалом. У більш широкому аспекті просоціальна 
мотивація є цілісною системою стимулювальних 
процесів, спрямованих на благо інших людей або 
суспільства, що мають соціальні наслідки, класи-
фікуються як соціально корисні дії [1]. 

Просоціальна мотивація спрямовує на захист 
і надання допомоги тим, хто в цьому потребує, 
на турботу про оточуючих, співчуття. Соціально-
психологічний зміст просоціальної мотивації осо-
бистості формується як результат позитивних 
взаємин в оточенні індивідуума та соціалізуючого 
впливу гуманістичної складової навчальних впли-
вів навколишнього середовища. Просоціальна 
мотивація формується в індивідуальному житті 
людини і є багатомірною та динамічною освітою. 
Зміни просоціальної мотивації пов’язані з дина-
мікою структури цінностей та потреб особистості. 

Так, на формування просоціальної мотивації сут-
тєво впливають соціокультурні умови: виховання, 
освоєння соціальних норм, система соціалізації 
в цілому (мораль, поведінка, закони тощо), релі-
гійність, здатність до емпатії, особистий досвід, 
ініціативність, засвоєння національних культур-
них цінностей, тип організації суспільства (колек-
тивний, індивідуальний). Соціокультурні детермі-
нанти просоціальної мотивації, їх усвідомлення та 
усвідомлення виконують важливу практичну соці-
ально значиму роль формування середовища, що 
базується на пріоритеті колективних цінностей, які 
переважають над особистими пріоритетами [14].

У таблиці 1 показано зв’язки між показниками 
просоціальної мотивації та емпатії, встановлені 
на рівні p < 0,0001. Отже, усі показники про соці-
альної мотивації позитивно пов’язані з емпатич-
ними здібностями. 

Студенти-педагоги з високим рівнем вираже-
ності гуманістичних мотивів (доброзичливість 
до Іншого, втілена у прагненні добра), альтруїс-
тичних мотивів (прагнення допомагати іншим), 
професійних просоціальних мотивів (прагнення 
допомагати людям на професійному рівні у межах 
провідної трудової діяльності), просоціальних 
комунікативних мотивів (прагнення допомагати 
ближньому оточенню) виявляють високу здатність 
до емпатії. 

Встановлено низку позитивних зв’язків між 
компонентами емоційної креативності та про-
соціальними мотивами у майбутніх психологів 
(таблиця 2). Усі просоціальні мотиви позитивно 
корелюють з емоційною готовністю та ефектив-
ністю. Отже, просоціальна вмотивованість як 
прагнення приносити людям користь, допомагати 
і підтримувати передбачає високу міру готовно-
сті отримувати новий емоційний досвід, пережи-
вати незвичайні емоції. Крім того, просоціальна 
 мотивація позитивно пов’язана з емоційною 

Таблиця 2
Кореляційні зв’язки показників про соціальної мотивації та емоційної креативності

Показники просоціальної мотивації
Показники емоційної креативності

Емоційна готовність Новизна Ефективність Аутентичність
Професійні просоціальні мотиви 0,21** - 0,19** -

Широкі гуманістичні мотиви 0,16* - 0,19** -
Альтруїстичні мотиви 0,21** - 0,25*** -

Просоціальна мотивація у міжособистісному спілкуванні 0,23*** - 0,20** -
* - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001

Таблиця 1
Кореляційні зв’язки показників просоціальної 

мотивації та емпатії
Показники просоціальної мотивації Показники емпатії

Професійні просоціальні мотиви 0,76
Широкі гуманістичні мотиви 0,76

Альтруїстичні мотиви 0,78
Просоціальна мотивація у 

міжособистісному спілкуванні 0,75
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 ефективністю, тобто вмінням ефективно застосо-
вувати емоційний досвід у діяльності. 

З таблиці 3 вбачається, що висока просоці-
альна вмотивованість майбутніх педагогів стоїть 
на заваді виникненню навчальної оцінної тривож-
ності, більшою мірою перешкоджає екзаменацій-
ному неспокою, певною мірою негативно познача-
ється на високому прояві емоційності на іспиті. 

Отже, просоціальна мотивація як професійно 
важлива характеристика майбутнього педагога 
позитивно впливає на подолання ним екзамена-
ційного стресу, тобто добре позначається на його 
професійній підготовці. Включення заходів з роз-
витку просоціальних мотивів до системи психоло-
гічного супроводу професійної підготовки учителів 
може бути доцільним у формуванні їх професій-
ної компетентності та оволодінні ними засобами 
емоційної саморегуляції у стресових ситуаціях. 
Висока усвідомленість значущості власної про-
фесії, користі, яку вона несе людям, допомагає 
студентам більш ефективно долати труднощі та 
переживати екзаменаційний стрес.

Представлене дослідження підтверджує твер-
дження про зв’язок емпатії та альтруїзмому (що 
виступає параметром просоціальної спрямо-
ваності, або просоціальної мотивації людини). 
Емпатія є найбільш значущим фактором форму-
вання просоціальної поведінки, зокрема у робо-
тах К. Бетсона [12; 13] показано точку зору, що 
фактором, що спонукає до просоціальної пове-
дінки, є емпатія. Чим більше людина схильна до 
співпереживання, тим вище її готовність до допо-
моги в конкретному випадку [15]. Деякі автори [16] 
зазначають, що емпатія на відміну від соціальних 
норм прямо і безпосередньо спонукає людину 
до надання допомоги. Інтенсивність емпатичних 
мотивів взаємопов’язана з подальшими діями з 
надання допомоги [20]. З іншого боку, у дослі-
дженнях К. Манера [19] показано, що просоці-
альна поведінка властива як альтруїстично, так 
і егоїстично спрямованим особам. Характерно, 
що постановка себе на місце потребує допомоги 
без переживання емпатичних емоції («не хотів 
би я бути на його місці») не призводить до праг-
ненню надати допомогу [15; 17]. Такі суперечливі 
результати авторів можна пояснити принципо-
вою методологічною помилкою, яку допускають 
вчені, в дослідження яких ігноруються принципи 

діяльнісного підходу: не емпатія та емоційний 
інтелект виступають фактором просоціальної 
чи альтруїстичної поведінки, а навпаки, – про-
соціальна мотивація є психологічною пере-
думовою розвитку емоційно-інтелектуальних 
здатностей, зокрема емпатії. Так, у дослідженні 
І.Г. Лаверичевої [5] також доводено, що емпатія 
є необхідною, але недостатньою умовою для 
прояву альтруїстичного мотиву. Виявлення ролі і 
значення просоціальної мотивації як предиктора 
емоційного інтелекту вимагає подальших науко-
вих розвідок. 

Зв’язок просоціальної мотивації з емоційною 
сферою особистості показано у дослідженнях 
Д. Бар-Тала [11]. На основі аналізу альтруїстичної 
поведінки, автором запропоновано наступні ког-
нітивні уміння для виконання альтруїстичних дій: 
вміння розглядати різні альтернативні дії; здат-
ність прогнозувати результат власної поведінки; 
здатність розуміти важливість намірів діяти; здат-
ність визнавати потреби іншої особи; здатність 
співпереживати (емпатія); здатність до розуміння 
моральних вчинків; здатність до саморегуляції. 
Отже, просоціальна мотивація має розглядатись 
у зв’язку з розвитком емоційної креативності та 
емпатії. Результати представленого дослідження 
свідчать на користь існування прямої відповідно-
сті між рівнем розвитку емоційних здібностей та 
вираженістю просоціальних мотивів, що підтвер-
джує низку вище названих результатів зарубіжних 
досліджень.

Висновки. Просоціальна мотивація, виражена 
сукупністю альтруїстичних, широких гуманістич-
них, професійних та міжособистісних просоціаль-
них мотивів позитивно позначається на рівні роз-
витку емоційної креативності та емпатії майбутніх 
педагогів негативно пов’язана з їх навчальною 
тривожністю. Перспективами дослідження є вра-
хування просоціальної мотивації у розвитку про-
фесійної компетентності вчителів. 
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Таблиця 3
Кореляційні зв’язки показників просоціальної мотивації та навчальної тривожності

Показники просоціальної мотивації
Показники навчальної тривожності

Неспокій Емоційність
Професійні просоціальні мотиви -0,32**** -0,24**

Широкі гуманістичні мотиви -0,25*** -0,19*
Альтруїстичні мотиви -0,30**** -0,20**

Просоціальна мотивація у міжособистісному спілкуванні -0,30**** -0,24**
* - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001, **** - p<0,0001
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Diomidova N. Yu. Emotional correlations of prosocial motivation of future teachers
The article shows the connection of the prosocial motivation of future teachers with the qualities of 

emotional creativity, empathy and educational anxiety, obtained by the results of correlation analysis. 
The interdependence of prosocial motives and emotional and intellectual abilities of future teachers is 
theoretically substantiated. Prosocial motivation is seen as a coherent system of incentive processes 
aimed at the benefit of other people or society as a whole, with social consequences classified as socially 
beneficial. Anumber of correlation relationships between prosocial motives (altruistic, broad humanistic, 
professional, and interpersonal) and emotional creativity by the parameters of emotional readiness and 
effectiveness are identified. 

It is proved that prosocial motivation as the desire to bring benefit to people, to help and support implies a 
high degree of readiness to receive new emotional experience, to experience unusual emotions. In addition, 
prosocial motivation is positively related to emotional performance, that is, the ability to effectively apply emo-
tional experience in activities.

The negative correlation between prosocial motivation and educational anxiety of student-teachers is 
shown in terms of anxiety and emotionality. The high prosocial motivation of future educators hinders the emer-
gence of academic assessment anxiety, to a greater extent hinders exam anxiety, to some extent negatively 
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affects the high expression of emotionality in the exam. High levels of humanistic motives (benevolence to the 
Other, embodied in the pursuit of the good), altruistic motives (the desire to help others), professional prosocial 
motives (the desire to help people at the professional level within the leading labor activity), prosocial means 
of communication , friends) have a high capacity for empathy.

The positive role of prosocial motivation in professional training of future teachers has been proved. The 
development of prosocial motivation in future teachers should be carried out within the framework of psycho-
logical support of professional and pedagogical training.

Key words: prosocial motivation, emotional creativity, empathy, academic anxiety, student age.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ УМОВ 
ОСОБИСТІСНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ПІДЛІТКІВ 
ІЗ ДЕЛІНКВЕНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ
Сучасний стан соціально-політичної та економічної сфери життєдіяльності людей у нашій кра-

їні відзначається нестабільністю, спадом виробництва, різким зростанням інфляції та безробіття, 
зміною ставлення до системи моральних цінностей і норм, що зумовлює зростання кількості право-
порушень і злочинів у суспільстві, зокрема, серед неповнолітніх. У зв’язку з цим освітою приділяється 
значна увага виявленню соціальних, психологічних та педагогічних умов, які детермінують прояви 
деструктивної поведінки у підлітків, схильних до здійснення протиправних вчинків. Перебування їх 
значної частини на обліку в справах неповнолітніх, приймальниках-розподільниках, виховних колоніях 
свідчить про необхідність створення науково обґрунтованих, ефективних профілактичних і корек-
ційних програм, розвивальних психотехнологій, які допомогли б їм набути вміння конструктивно 
долати особистісні труднощі та визначати власне соціальне становище в життєвому просторі.

Мета статті: проаналізувати теоретичні здобутки зарубіжних та вітчизняних науковців та 
дослідити теоретичні питання проблеми особистісного самовизначення підлітків та розкрито сут-
ність феномену «особистісне самовизначення підлітків із делінквентною поведінкою».

У процесі аналізу теоретичних здобутків зарубіжних та вітчизняних науковців нами було вияв-
лено, що підлітки з делінквентною поведінкою характеризуються неадекватними проявами пове-
дінки, конфліктними взаєминами з дорослими, вчителями, батьками й однолітками та висловлюють 
протиставлення стосовно вимог і порад оточуючих, відстоюючи таким чином прагнення до само-
стійності та дорослості. 

Висвітлено та розкрито сутність феномену «особистісне самовизначення підлітків з делін-
квентною поведінкою» та з’ясувати соціально-психологічні умови розвитку цього психологічного 
новоутворення.

Обґрунтовано та досліджено соціально-психологічні умови зазначеного особистісного утворення. 
Визначено критерії, рівні та показники особистісного самовизначення цієї категорії підлітків.

Ключові слова: виховання, соціальне середовище, моральні цінності, власні потреби, соціальна 
дезадаптація, соціальний досвід.

Постановка проблеми. Наукова проблема 
полягає в тому, що сучасний стан соціально-по-
літичної та економічної сфери життєдіяльності 
людей у нашій країні відзначається нестабіль-
ністю, спадом виробництва, різким зростанням 
інфляції та безробіття, зміною ставлення до 
системи моральних цінностей і норм, що зумов-
лює зростання кількості правопорушень і злочи-
нів у суспільстві, зокрема, серед неповнолітніх. 
У зв’язку з цим освітою приділяється значна увага 
виявленню соціальних, психологічних та педаго-
гічних умов, які детермінують прояви деструктив-
ної поведінки у підлітків, схильних до здійснення 
протиправних вчинків. Перебування їх значної 
частини на обліку в справах неповнолітніх, при-
ймальниках-розподільниках, виховних колоніях 
свідчить про необхідність створення науково 
обґрунтованих, ефективних профілактичних і 
корекційних програм, розвивальних психотехно-
логій, які допомогли б їм набути вміння конструк-
тивно долати особистісні труднощі та визначати 

власне соціальне становище в життєвому про-
сторі.

На сучасному етапі увага науковців 
(А. Бандурка, О. Бондарчук,  В. Козубовська, 
В. Моргун, О. Барновська) здебільшого зосере-
джується на вивченні особливостей прояву делін-
квентної поведінки підлітків, яка пов’язана з їх 
соціальною дезадаптацією (О. Бойко, С. Замула, 
О. Суєтіна, Г. Федорова) та педагогічною занедба-
ністю (М. Галагузова, В. Оржеховська, А. Тарас). 

Як показано в дослідженнях, делінквентна 
поведінка підлітків  перешкоджає засвоєнню 
позитивного соціального досвіду, моральних 
цінностей і норм, обранню адекватних способів 
задоволення власних потреб, розвитку здатності 
накреслювати життєві цілі й знаходити способи 
їх досягнення. Проте в межах вікової та педаго-
гічної психології тільки окремі вчені акцентують 
увагу на вивченні емоційно-вольової (М. Андрєєв, 
Н. Пряхіна, А. Фокіна, О. Чебикін), ціннісно-мотива-
ційної сфер (Н. Апетик, С. Максименко, Г. Костюк, 
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О. Мушинська, А. Реан, П. Чамата) та чинників 
антисоціальних дій і вчинків підлітків з делін-
квентною поведінкою (Н. Малиш, Н. Сущенко, 
М. Цуканова). При цьому майже відсутні дослі-
дження проблем побудови життєвих планів на 
майбутнє у цієї категорії підлітків, вибору ними 
професії, моральних імперативів міжособистіс-
ного співіснування з оточуючими людьми та визна-
ченості їх особистості у соціальних сферах життя.

Водночас теоретичний аналіз свідчить, що 
більшість досліджень феномена самовизначення 
стосуються дітей з нормативною поведінкою. Як 
відомо, особливості самовизначення особисто-
сті підліткового віку простежувалися ще у пра-
цях класичних представників психології. Так, 
Л. Божович визначила, що означений феномен 
є новоутворенням цього віку та мотивом форму-
вання певної життєвосмислової системи, в якій 
поєднуються уявлення підлітка про світ і самого 
себе. І. Кон пов`язував поняття самовизначення 
особистості періоду дорослішання з процесами 
пошуків смислу життя, відкриттям «Я» та мораль-
ним зростанням, які мають для неї світоглядний 
сенс. Д. Фельдштейн розглядав самовизначення 
зростаючої особистості у зв’язку з формуванням у 
неї активної соціальної позиції в системі суспіль-
них відносин.

Сучасні вітчизняні вчені, досліджуючи в тому ж 
руслі проблему самовизначення підлітків та юна-
цтва, зосередили увагу на специфіці побудови 
перспектив їхнього життєіснування: соціального, 
морального та професійного. Н. Пряжніков роз-
глядав життєве самовизначення підлітка не тільки 
як вибір і реалізацію ним соціальних ролей, але 
й як визначення соціальних стереотипів та влас-
ного стилю життя. Ю. Лець довела, що самови-
значення особистості підліткового віку в умовах 
розвивального навчання є такою формою соці-
альної активності, яка спрямовується на побудову 
часової перспективи, планування і постановку 
життєвих цілей. Професійне самовизначення під-
літків та юнаків вивчалося О. Вітковською, яка 
виявила, що в процесі організації та залучення 
їх до суспільно-корисної діяльності відбувається 
засвоєння ними професійних знань, необхідних 
для особистісного розвитку, зокрема уявлень 
про себе як майбутніх професіоналів. За пози-
цією О. Кузнєцової, моральне самовизначення 
пов’язане з прийняттям рішень у проблемних 
ситуаціях, а його умовами виступають інтелекту-
ально-рефлексивні кореляти, які забезпечують 
усвідомлення підлітками конкретних дій і вплива-
ють на вибір вчинків. 

Поряд з цим наявні лише окремі розрізнені 
дослідження, в яких констатовано, що підлітки 
з делінквентною поведінкою характеризуються 
невизначеним ставленням до майбутнього, скон-
центрованістю на задоволенні примітивних бажань 

теперішнього (С. Духновський, О. Краковський) та 
відсутністю чітких життєвих планів (С. Приходнюк, 
П. Яничев). Професійне самовизначення підлітків 
з делінквентною поведінкою вивчав Є. Кондрат, 
який виявив, що рівень його розвитку досить низь-
кий і пов'язаний з їх особистісними труднощами у 
побудові професійних планів на майбутнє.

Загалом результати аналізу за означеною 
проблемою засвідчують відсутність спеціальних 
системних досліджень особливостей особистіс-
ного самовизначення підлітків з делінквентною 
поведінкою. Поза увагою науковців також зали-
шається виявлення базових структурних корелят 
(життєвого, морального, професійного) самови-
значення підлітків із делінквентною поведінкою.

Мета статті: проаналізувати теоретичні здо-
бутки зарубіжних та вітчизняних науковців та 
дослідити теоретичні питання проблеми особи-
стісного самовизначення підлітків та розкрито 
сутність феномену «особистісне самовизначення 
підлітків із делінквентною поведінкою».

Виклад основного матеріалу. Умовами осо-
бистісного самовизначення підлітків із делін-
квентною поведінкою виступає система нега-
тивних економічних, соціальних, психологічних 
та правових явищ, пов’язаних з протиріччями 
суспільства і держави, які сприяють їх визна-
ченню в агресивних та протиправних діях. На 
асоціальну спрямованість поведінки підлітків 
впливають недоліки в організації навчально-ви-
ховного процесу, зниження уваги до виховного 
потенціалу з боку владних, освітніх структур та 
сім’ї, збільшення інформації, пов’язаної з насил-
лям, агресією та жорстокістю. Основною причи-
ною становлення підлітка на шлях здійснення 
правопорушень (в подальшому злочинів) є від-
хилення у процесі його соціалізації, що відобра-
жає, з одного боку, несформованість чи дефор-
мацію соціальних властивостей особистості під 
впливом негативних умов життя (середовища 
і виховання), а з іншого – зумовлює входження 
до референтних груп однолітків та залучення до 
норм їх субкультури.

Розглянемо погляди зарубіжних вчених 
К. Бартола, Г. Кеплана, Ф. Райса та М. Раттера 
на соціально-психологічні умови особистісного 
самовизначення підлітків із делінквентною пове-
дінкою. Так, К. Бартол виділяє соціальні та пси-
хологічні умови, які сприяють самовизначенню 
підлітків у протиправних формах поведінки. На 
думку вченого, до соціальних належать: 1) соці-
альний статус та в цілому соціальні умови (бідні 
верстви населення є фактором ризику); 2) стиль 
виховання в сім’ї (насилля та агресія у ставленні 
до дитини); 3) залежність від однолітків (прина-
лежність до асоціальних об’єднань підлітків). До 
психологічних – особистісні якості, які виступають 
головними детермінантами самовизначення у 
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процесі виконання протиправних дій (імпульсив-
ність, агресивність, негативізм) [7, с. 67].

Схожими є погляди Ф. Райса, який розрізняє 
соціологічні та психологічні умови особистіс-
ного самовизначення підлітків із делінквентною 
поведінкою. Вчений акцентує увагу на найбільш 
важливих соціологічних умовах, що полягають у 
низькому суспільно-економічному статусі людини 
(бідність та низький суспільно-економічний 
рівень), ролі в соціумі гедоністичних та культурних 
цінностей (відсутність сприятливих умов для їх 
формування), впливах засобів масової інформа-
ції (демонстрація насилля та агресії), суспільних 
і культурних змінах та загальній нестабільності, 
впливі однолітків (залучення до протиправних дій 
з боку останніх), психологічній атмосфері в сім’ї 
(напружені взаємини між її членами, відсутність 
довіри та взаєморозуміння). Психологічні умови 
характеризуються наявністю таких особистісних 
якостей, як самовпевненість, грубість, ворожість, 
неприязне ставлення до інших, недостатній рівень 
самоконтролю, низька самооцінка та загальна 
незадоволеність собою [1, с. 95].

М. Раттер підкреслює важливий вплив на само-
визначення підлітків з делінквентною поведінкою 
соціального середовища, школи та однолітків. 
Вчений зазначає, що зазначена категорія підлітків 
вирізняється відставанням у навчанні, що зазви-
чай сприяє їх відчуженості від шкільного колек-
тиву. Непопулярність та соціальна відчуженість є 
умовою включення до неформальних об’єднань, 
які можуть мати характер асоціального спряму-
вання [2, с. 78].

Г. Кеплан вивчав взаємозв’язок між делінквент-
ною поведінкою підлітків та рівнем їх самоповаги. 
Вчений дійшов висновку, що низький рівень само-
поваги компенсується самовизначенням в асо-
ціальних формах поведінки: участю в діяльності 
неформальних молодіжних об’єднань, здійснен-
ням правопорушень, зловживанням алкоголем і 
наркотиками та агресивними діями, що здебіль-
шого спрямовані на завдання шкоди оточуючим 
[4, с. 66;5, с. 23].

За позицією М. Рожкова, соціальними та пси-
хологічними умовами особистісного самови-
значення підлітків з відхиленнями в поведінці є 
наступні: 1) дефекти правового і морального вихо-
вання; 2) гіпертрофія потреб та інтересів; 3) осо-
бливості характеру та емоційно-вольової сфери; 
4) негативний вплив соціального оточення. Як 
вважає вчений, недоліки в сімейному вихованні 
призводять до формування делінквентної сис-
теми цінностей, яка вирізняється  ворожістю та 
презирством у ставленні до дорослих [25, с. 99].

Відома дослідниця в галузі девіантології 
О. Змановська до зовнішніх (соціальних) умов 
відносить розвиток суспільних процесів (держав-
ної політики, культури, засобів масової інформа-

ції), ступінь включеності зростаючої особисто-
сті в референтне середовище (приналежність 
до навчально-професійної групи однолітків або 
неформальних об’єднань негативної спрямова-
ності) та характер її взаємовідносин з сімейним 
оточенням. Внутрішні (психологічні) умови харак-
теризуються наявністю в структурі особистості 
деформованих рис характеру – відсутність совісті, 
почуття провини, брехливість, споживацьке став-
лення до людей, байдужість, імпульсивність, кон-
фліктність та високий рівень тривожності [4, с. 90].

У працях Є. Федосенко розглядаються об’єк-
тивні (зовнішні) та суб’єктивні (внутрішні) умови 
самовизначення підлітків з відхиленнями в пове-
дінці. До об’єктивних належать умови мікросоці-
ального середовища – сім’я (характер взаємин 
між її членами), школа (неуспішність у навчанні, 
конфлікти з вчителями й однокласниками) та 
участь в діяльності неформальної групи одноліт-
ків, що вирізняється асоціальною спрямованістю. 
Суб’єктивні умови пов’язані з індивідуально-пси-
хологічними особливостями підлітків, які зумов-
люють здійснення ними протиправних вчинків. 
Серед них вчений відмічає наступні: порушення 
процесу соціальної адаптації (несформованість 
комунікативних навичок, відмова від моральних 
норм і правил, нездатність контролювати власну 
поведінку), неадекватність самооцінки (занижена 
або навпаки завищена), нервово-психічна нестій-
кість (наявність афективних реакцій), акцентуації 
характеру та високий рівень особистісної тривож-
ності [5, с. 321]. 

На думку Г. Макартичевої, самовизначення 
підлітків із делінквентною поведінкою обумовлю-
ється як зовнішніми, так і внутрішніми умовами. 
Вчена схиляється до думки, що провідна роль 
належить останнім, згідно з якими поведінка 
зазначеної категорії підлітків характеризується 
високою афективною зарядженістю поведінкових 
реакцій, імпульсивним характером реагування в 
ситуації фрустрації та високим рівнем готовності 
до здійснення протиправних дій. 

Дослідниця Г. Федорова серед соціальних умов 
самовизначення проблемних підлітків виокрем-
лює: 1) несприятливий вплив сімейного вихо-
вання (антисоціальна поведінка батьків, фізична 
і моральна шкода у ставленні до дитини, відсут-
ність емоційного тепла); 2) шкільну дезадаптацію 
(порушення дисципліни, навчальна неуспішність, 
конфлікти з вчителями і однолітками, небажання 
відвідувати школу); 3) участь у діяльності нефор-
мальних молодіжних об’єднань, що пов’язано з 
негативними формами проведення дозвілля (хулі-
ганством, крадіжками, зловживанням токсичними 
і наркотичними речовинами, угонами автотран-
спортних засобів, азартними іграми) та насліду-
ванням зовнішніх ознак неформалів, що вказують 
на приналежність до певного угрупування (стиль 
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одягу, сленг, символіка). Під психологічними 
умовами самовизначення, на думку вченої, слід 
розуміти наявність в структурі особистості таких 
характерологічних особливостей, як імпульсив-
ність, неврівноваженість, агресивність, відсут-
ність самоконтролю, конфліктність та акцентуації 
характеру [3, с. 44; 5, с. 98]. 

Проблемі вивчення психологічних умов само-
визначення підлітків з делінквентною поведін-
кою приділяли увагу в своїх працях М. Андрєєв, 
Т. Варчук, В. Євмінов, О. Заїка, Д. Каширський, 
Н. Крейдун, В. Кудрявцев, Л. Люблінський, А. Реан, 
В. Романов, Ю. Тараконов, Д. Фельдштейн та 
О. Ячіна. Так, на думку А. Реана, в якості детер-
мінуючих умов, які сприяють самовизначенню 
підлітків із відхиленнями в поведінці виступають 
особистісні якості, а соціальні виконують роль 
модулятора (визначають варіативність прояву 
особистісних якостей). Вчений переконаний, що 
підлітки з відхиленнями в поведінці здатні вияв-
ляти цілеспрямованість, незалежність, відпові-
дальність, ініціативність, енергійність, емоційну 
чутливість у ставленні до оточуючих та прагнення 
до подолання життєвих труднощів [5, с. 22]. 

У роботах В. Кудрявцева та В. Євмінова під-
креслюється значний вплив на самовизначення 
підлітків із делінквентною поведінкою емоційного 
відчуження дитини батьками, її неприйняття, від-
сутності турботи та ласки про неї. Вченими дове-
дено, що у психіці підлітків на несвідомому рівні 
може формуватися тривожність, занепокоєність, 
страх втрати себе, власного Я, невпевненість в 
собі та агресивність у ставленні до оточуючого 
світу. На думку дослідників, самовизначення в 
межах протиправних дій відбувається за рахунок 
неадекватно ідеалізованого уявлення про самого 
себе, власного місця в світі та підвищення від-
чуття самоцінності [4, с. 56].

Сучасна дослідниця Т. Шанскова розглядає 
наступні умови самовизначення підлітків з делін-
квентною поведінкою: 1) соціально-економічні – 
зубожіння населення, відсутність цивілізованих 
ринкових відносин, розвиток тіньової економіки, 
зростання в суспільстві соціальної напруги та рівня 
безробіття; 2) вплив несприятливого сімейного 
оточення – виховання в неблагополучних, непов-
них, конфліктних і асоціальних сім’ях; 3) проблеми 
у встановленні доброзичливих взаємостосунків у 
межах шкільного середовища – конфліктні ситуа-
ції в шкільному колективі, неуспішність у навчанні; 
4) негативна дія позашкільного середовища – ско-
рочення системи закладів дозвілля призводить до 
незайнятості вільного часу учнівської молоді, що 
стимулює її входження в діяльність неформаль-
них та кримінальних об’єднань; 5) вікові особли-
вості психіки проблемних підлітків, які сприяють 
антисуспільним проявам – акцентуації характеру, 
реакції групування та емансипації, почуття дорос-

лості, прагнення до деструктивних способів само-
ствердження, емоційна неврівноваженість, підви-
щена збудливість, конформність) [3, с. 57].  

Отже, в процесі аналізу теоретичних здобутків 
зарубіжних та вітчизняних науковців, ми виявили, 
що підлітки із делінквентною поведінкою характе-
ризуються неадекватними проявами поведінки, 
конфліктними взаєминами з дорослими, вчите-
лями, батьками й однолітками та висловлюють 
протиставлення стосовно вимог і порад оточую-
чих, відстоюючи таким чином прагнення до само-
стійності та дорослості. 

Так, соціальними умовами особистісного 
самовизначення підлітків із делінквентною пове-
дінкою є особливості їх взаємин з оточуючими: 
знайомими і незнайомими дорослими, вчите-
лями, вихователями, батьками та однолітками. 
В результаті аналізу теоретичних та емпіричних 
досліджень вчених, нами виявлено, що психо-
логічними умовами самовизначення виступають 
індивідуально-психологічні особливості підліт-
ків, що формують протиправну спрямованість 
їх поведінки, зокрема порушення в емоційно-во-
льовій сфері: агресивність, конфліктність, осо-
бистісна тривожність, імпульсивність та низька 
самооцінка. Водночас, у міжособистісних взає-
модіях (взаєминах, спілкуванні) з референтними 
оточуючими окремі підлітки зазначеної категорії 
здатні виявляти миролюбність, безконфліктність, 
врівноваженість, терпимість, щирість та впевне-
ність у собі. 

Таким чином, у процесі теоретичного дослі-
дження автор намагався детально висвітлити та 
розкрити сутність феномену «особистісне само-
визначення підлітків із делінквентною поведін-
кою» та з’ясувати соціально-психологічні умови 
розвитку цього психологічного новоутворення.
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Endeberia I. V. Study of socio-psychological conditions of personal self-determination of adolescents 
with delinquent behavior

The current state of socio-political and economic sphere of life of people in our country is marked by insta-
bility, recession, sharp rise in inflation and unemployment, change of attitude to the system of moral valuesand 
norms, which causes an increase in the number of offenses and crimes in society, in particular, among minors. 
In connection with this education, considerable attention is paid to identifying social, psychological and ped-
agogical conditions that determine the manifestations of destructive behavior in adolescents who are prone 
to committing unlawful acts. Staying a significant part of them in the registration of juvenile affairs, distribution 
centers, educational colonies testifies to the necessity of creation of scientifically grounded, effective preven-
tive and corrective programs, developmental psychotechnologies, which would help them to acquire the ability 
to constructively overcome their personal difficulties and social difficulties. 

As shown in research, delinquent behavior of adolescents impedes the acquisition of positive social experi-
ence, moral values and norms, the selection of adequate ways to meet their own needs, developing the ability 
to outline life goals and find ways to achieve them.

The purpose of the article is to analyze the theoretical achievements of foreign and domestic scientists and 
to explore theoretical issues of the problem of personal self-determination of adolescents and the essence of 
the phenomenon of “personal self-determination of adolescents with delinquent behavior” is revealed. The 
social and psychological conditions of the mentioned personal formation are grounded and investigated. 

In the process of analyzing the theoretical achievements of foreign and domestic scientists, we have found 
that adolescents with delinquent behavior are characterized by inadequate behaviors, conflicting relationships 
with adults, teachers, parents and peers, and express contrasts with respect to requirements .

The essence of the phenomenon of “personal self-determination of adolescents with delinquent behavior” 
is elucidated and elucidated and to clarify the social and psychological conditions of development of this psy-
chological neoplasm.

Key words: education, social environment, moral values, own needs, social maladjustment, social expe-
rience.
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ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕНЬ 
У ПІДЛІТКІВ-СПОРТСМЕНІВ
Стаття присвячена дослідженню проблеми мотивації досягнень у підлітків-спортсменів. 

Проведено аналіз цього феномена в учнів підліткового віку. Зазначено, що в підлітковому віці посту-
пово відбувається зміна мотивів спортивної діяльності. Визначено, що структура мотивації досяг-
нень спортсменів має індивідуальний характер, а мотиви спортивної діяльності підлітків-спортс-
менів пов’язані зі спортивною спеціалізацією, придбанням спортивної кваліфікації, що виражаються в 
прагненні до певного спортивного успіху, рекорду.

Досліджено мотивацію досягнень у підлітків-спортсменів. Виявлено, що у підлітків-спортсменів 
рівень мотивації досягнень є вищим, ніж у підлітків, які не займаються спортом. Спортивна діяль-
ність підлітків позначається на розвитку їхньої мотиваційної сфери та сприяє формуванню мотива-
ції на досягнення успіху. У підлітків-спортсменів з високим прагненням до досягнень страх негатив-
ної оцінки з боку інших є вищим, ніж у підлітків-спортсменів, які мають помірне прагнення до успіху.

Встановлено, що у підлітків-спортсменів з високим рівнем мотивації досягнень порівняно з під-
літками-спортсменами з несформованою мотивацією страх негативної соціальної оцінки є вищим, 
ніж у підлітків-спортсменів із середнім рівнем мотивації досягнень. Виявлено відмінності у структурі 
емоційних переживань підлітків з різним рівнем спортивних досягнень.

Визначено, що у підлітків з високим рівнем досягнень характерним у ситуаціях досягнення успіху є 
домінування емоційних переживань позитивної спрямованості та приємних інтероцептивних відчут-
тів, що відображають почуття задоволення та стани активності й ресурсності на фоні негативно 
забарвлених емоційних станів. Для підлітків-спортсменів з незначними досягненнями в аналогічній 
ситуації типовим є домінування емоційних переживань негативного спектру (різні форми злості, 
тривожності та страху) й різнопланових інтероцептивних переживань на фоні позитивно забарв-
лених емоційних станів.

Ключові слова: мотивація, мотивація досягнень, підлітки, спортсмени, інтероцептивні від-
чуття, емоційні переживання, негативна соціальна оцінка.

Постановка проблеми. Мотивація в підліт-
ковому віці є явищем нестійким, яке перебуває 
в процесі постійних змін. Прагнення до успіху 
у спортивній діяльності є одним із чинників, що 
впливають на результативність юних спортсменів. 
Дослідження мотивації досягнень підлітків-спортс-
менів зумовлене пошуком нових, ефективних 
методів підготовки спортсменів задля підвищення 
рівня їх спортивних досягнень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення мотивації діяльності останнім часом є 
актуальним напрямом наукових досліджень. Вона 
є одним з центральних аспектів у психологічних 
дослідженнях особистості й представлена в бага-
тьох теоріях особистості (Г. Оллпорт, Г. Мюррей, 
Д. Макклелланд, Дж. Аткінсон, А. Маслоу, 
Р. Кеттел, А. Бандура). Проблему розвитку моти-
ваційної сфери розкрито в роботах А. Леонтьєва, 

Л. Божович, Д. Фельдштейна, Б. Сосновского, 
Є. Ільїна. Проте питання розвитку мотиваційної 
сфери підлітків у спортивній діяльності теоре-
тично обговорюється та досліджується порів-
няно мало. Потребує уточнення проблема роз-
витку механізмів мотиваційної сфери підлітків, 
які систематично займаються спортом. Відкритим 
є питання впливу емоційно-вольової сфери на 
мотивацію досягнень підлітків. Поза увагою зали-
шився аспект дослідження соціальних установок 
спортсменів-початківців.

Мета статті полягає в презентації результатів 
емпіричного дослідження мотивації досягнень під-
літків-спортсменів.

Виклад основного матеріалу. Термін «моти-
вація» є конструктом, що використовується для 
опису та пояснення причин поведінки людини, її 
спрямованості й механізмів здійснення [2, с. 7]. 
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Це поняття охоплює складний процес керування 
напрямом та інтенсивністю зусиль. У сучасній 
психології терміном «мотивація» позначають 
принаймні два психічних явища, а саме сукуп-
ність стимулів, що викликають активність інди-
віда, процес формування мотивів [6, с. 171]. Під 
мотивацією досягнень Т. Гордєєва розуміє моти-
вацію, спрямовану на якомога краще виконання 
будь-якого виду діяльності, орієнтовану на досяг-
нення певного результату (так званої продуктив-
ної діяльності), до якого може бути застосований 
критерій успішності, тобто під час використання 
деяких стандартів оцінювання він може бути спів-
віднесений з іншими результатами [2, с. 8]. Одним 
із видів мотивації, що визначає творче, ініціативне 
ставлення людини до справи, є мотивація досяг-
нення, яка спрямована на якомога краще вико-
нання будь-якого виду діяльності й орієнтована на 
досягнення певного результату. Мотивація досяг-
нень виявляється в прагненні суб’єкта докладати 
зусиль і досягати, можливо, кращих результатів у 
галузі, яку він вважає важливою (значущою).

Фахівці з фізичного виховання розглядають 
мотивацію як сукупність двох факторів, а саме 
особистісних та ситуаційних [13, с. 46]. Мотивація 
розглядається як ключова змінна оволодіння 
спортивними навичками, умінням їх демонстрації, 
а також прагнення до успіху та високих результа-
тів діяльності [8, с. 45–56]. Це орієнтація людини 
на прагнення до успішного виконання завдання, 
наполегливість перед невдачею.

У спортивній психології мотивацію розгля-
дають з різних специфічних позицій, виділяючи 
внутрішню й зовнішню мотивацію [13], мотива-
цію досягнення й мотивацію у формі змагаль-
ного стресу, як напрям та інтенсивність зусиль 
[1, с. 175].

В умовах занять спортом і фізичною культурою 
мотивація досягнень сфокусована на змаганнях із 
самим собою. Змагальність Р. Мартенс визначає 
як схильність до прагнення задоволеності під час 
порівняння з шаблоном досконалості в присут-
ності інших, які здатні здійснити оцінювання. Він 
розглядає змагальність як поведінку досягнення у 
змагальному контексті, де соціальна оцінка є клю-
човим компонентом [7].

На мотивацію досягнень впливає низка моти-
вів, тобто рушійні сили, що спонукають особи-
стість до певної діяльності чи поведінки. М. Вайс 
(спортивний психолог) дійшла висновку, що в 
основі занять спортом лежать такі мотиви, як ком-
петентність (юнаки з низьким рівнем сприйняття 
своїх спортивних можливостей не займаються 
спортом взагалі; ті, хто займається спортом, впев-
нені у власній спроможності здобути певні вміння 
та навички); орієнтування на мету; реакція на 
стрес [1, c. 175]. Основним віковим мотивом під-
літків, на думку С. Хурума, є мотив досягнення, 

який пов’язаний з прагненням досягти успіху, 
уникнути невдачі, а також з тим, щоби підвищити 
свою самооцінку, повагу оточуючих. Проте у різних 
підлітків ці мотиви можуть мати певні відмінності, 
адже одні підлітки більше прагнуть успіху, інші 
намагаються зберегти вже досягнуте, не ризику-
вати [18, с. 217]. Мотив досягнення – це загальна, 
відносно стійка риса особистості, яка виявляється 
в прагненні до успіху, бажанні досягти високих 
результатів та відчувати задоволення при цьому. 
Основними чинниками формування мотивації 
досягнення успіху у спортсмена є статус, праг-
нення до досконалості, прагнення до стресу й 
подолання його, оптимальне співвідношення 
заохочень та покарань, правильно поставлені 
цілі, установка на спортивне досягнення, често-
любство в його позитивному значенні, сприятли-
вий соціально-психологічний клімат, емоційність 
тренувальних занять, особливості особистості 
тренера, стосунки тренера й спортсмена, розви-
ток традицій в команді, усвідомлення спортсме-
ном своєї корисності, спільне прийняття рішень 
[3; 10; 11].

Стадії розвитку мотивів спортивної діяльності 
А. Пуні описує таким чином.

1) Початкова стадія заняття спортом. У цей 
період мають місце перші спроби включення 
в спортивну діяльність. Спільними для моти-
вів початкової стадії є такі особливості, як недо-
статня усвідомленість потреб, що лежать у їх 
основі, нестійкість, невизначеність, взаємозамін-
ність різних способів задоволення. У дітей віком 
7–10 років мотиви до фізичної активності ще не 
переростають у стійкі та усвідомлені інтереси до 
спорту, проте звички, які регламентують система-
тичність занять фізичними вправами, вже можуть 
бути досить стійкими.

2) Стадія спеціалізації у вибраному виді 
спорту. На цій стадії мотивами спортивної діяльно-
сті є пробудження й розвиток спеціального інтер-
есу до певного виду спорту, прояв здібностей до 
цього виду спорту й прагнення до їх розвитку, емо-
ційно насичене переживання спортивного успіху й 
прагнення до його закріплення, розширення спе-
ціальних знань, удосконалення спортивної техніки 
придбання більш високого рівня тренованості.

Ці нові за своєю якістю мотиви характеризу-
ються низкою особливостей. Вони пов’язані зі 
спортивної спеціалізацією (спортсмен стає гім-
настом, боксером, лижником, плавцем тощо) та 
придбанням спортивної кваліфікації 3-го, 2-го, 
1-го розрядів. Водночас вони стають більш опо-
середкованими, переносяться із самої спортивної 
діяльності на її результат, виражаються в праг-
ненні до певного спортивного успіху, рекорду. 
Часто ця стадія припадає на підлітковий вік.

3) Стадія спортивної майстерності. Під час 
досягнення спортсменом цієї стадії колишні мотиви 
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можуть відступати на другий план. Домінуючим 
мотивом, що визначає поведінку спортсмена, 
стає мотив досягнення успіху. Спортсмен відчуває 
потребу в граничних фізичних зусиллях, пережи-
ванні стану максимальної психічної напруженості, 
переживанні подолання суперника, самого себе, а 
головне, актуалізується потреба домогтися висо-
ких спортивних результатів. У сучасному спорті 
високі спортивні досягнення неможливі без висо-
кої соціальної мотивації [10, с. 302]. Такої майс-
терності можуть досягти лише окремі спортсмени 
в підлітковому віці. Зазвичай ці підлітки відріз-
няються від своїх ровесників наполегливістю та 
зосередженістю на спортивній діяльності.

У спортсменів на стадії вищої спортивної майс-
терності формуються не тільки мотиви досягнення 
успіху, але й мотиви уникнення невдачі. Будь-
яка ситуація, яка актуалізує у спортсмена мотив 
досягнення успіху, одночасно породжує побою-
вання невдачі. Те, який виникає мотив, залежить 
від суб’єктивних оцінок імовірності досягнення 
мети, які складаються під впливом змагального та 
життєвого досвіду. Отже, формується стійко домі-
нуючий тип мотивації діяльності [9, с. 60].

Мотив досягнень у підлітків характеризується 
спрямованістю суб’єкта на досягнення високого 
рівня майстерності під час виконання справи на 
основі своїх зусиль та здібностей у ситуаціях, коли 
існує можливість якісного виконання діяльності, а 
також пов’язаний з позитивними переживаннями 
особистості (надія, радість). Мотив прагнення до 
успіху спонукає й спрямовує діяльність у певну 
ситуацію, мотив уникнення невдачі гальмує діяль-
ність, спрямовує її до вказаної предметної зони 
[18, с. 218].

Структура мотивації досягнень спортсменів 
підліткового віку має індивідуальний характер і 
включає спонукальні, базисні та процесуальні 
підстави. Її типова динаміка виявляється трьома 
тенденціями, такими як практично повна відсут-
ність зміни структури мотивації протягом трива-
лого часу; зміна окремих компонентів мотивації 
хвилеподібно; хвилеподібні коливання базисних 
і процесуальних компонентів мотивації разом зі 
зниженням значущості спонукальних підстав [16].

Отже, в підлітковому віці поступово відбу-
вається зміна мотивів спортивної діяльності. 
Структура мотивації досягнень спортсменів має 
індивідуальний характер. Мотиви спортивної 
діяльності підлітків-спортсменів пов’язані зі спор-
тивною спеціалізацією, придбанням спортивної 
кваліфікації, виражаються в прагненні до певного 
спортивного успіху, рекорду. Мотив досягнень у 
підлітків пов’язаний з позитивними переживан-
нями особистості (надія, радість).

В нашому емпіричному дослідженні мотивації 
досягнень у підлітків-спортсменів ми використо-
вували опитувальник «Мотивація успіху та страх 

невдачі» А. Реана [15], який був вибраний для 
вивчення мотивації досягнень підлітків-спортсме-
нів. Для вивчення структури емоційних пережи-
вань ми використали «Список емоцій» (методичне 
обґрунтування та діагностичні можливості мето-
дики представлено в науковій роботі М. Кузнєцова 
«Емоційна пам’ять» [5]) та «Коротку шкалу страху 
негативної оцінки» (BFNE, М. Лірі). Коротка шкала 
страху негативної оцінки спрямована на вивчення 
рівня тривоги в ситуаціях оцінювання, відображає 
побоювання щодо оцінок інших людей, занепоко-
єння щодо негативних оцінок з боку інших людей 
та очікування того, що інші будуть оцінювати нега-
тивно [4; 17].

Під час формування вибірки досліджуваних ми 
спирались на той факт вікової психології, що в під-
літковому віці поступово відбувається зміна моти-
вів спортивної діяльності. На розвиток мотивації 
підлітків впливають спеціалізація у спорті, при-
дбання спортивної кваліфікації, що виражається у 
прагненні до певного спортивного успіху, рекорду, 
тому нами було визначено за доцільне дослі-
дження підлітків-спортсменів віком 13–14 років.

Дослідження проводились на базі Полтавської 
гімназії «Здоров’я» № 14 у жовтні-листопаді 
2018 року. Вибірка охоплює 105 осіб віком 
13–14 років, з яких 65 осіб систематично займа-
ються спортом, а 40 осіб не займаються спортом. 
До експериментальної групи увійшли підлітки, які 
протягом кількох років (від 2 до 6 років) займа-
ються певним видом спорту (волейбол, баскет-
бол, плавання, вільна та греко-римська боротьба) 
у спеціалізованих спортивних школах, маючи від 4 
до 10 тренувань на тиждень. До контрольної групи 
ми віднесли підлітків, які не займаються спортом, 
та тих, у яких заняття спортом мають епізодичний 
характер. Для вивчення особливостей мотивації 
досягнень ми визначили дві підгрупи в експери-
ментальній групі, такі як підлітки, які мають висо-
кий рівень спортивних досягнень відповідно до 
свого віку, зокрема І дорослий розряд, кандидат 
у майстри спорту, Чемпіон України (26 осіб), та 
підлітки, які мають незначні спортивні досягнення 
(39 осіб).

Нами була розроблена програма дослідження 
мотивації досягнень підлітків, яка включала такі 
етапи:

1) визначення рівня мотивації досягнень під-
літків-спортсменів;

2) вивчення емоційних переживань та емоцій-
них станів підлітків під час досягнення успіху;

3) визначення соціальних страхів підлітків.
Результати дослідження мотивації досягнень з 

визначенням її рівня представлені на рис. 1.
Виявлено, що у 46% підлітків-спортсменів вира-

жена мотивація на успіх, у 45% простежується 
тенденція на успіх, у 6% підлітків полюс мотивації 
не виражений, у 3% підлітків виявлена мотивація 
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на уникнення невдачі. Отже, 91% підлітків спортс-
менів має позитивну мотивацію (А. Реан вважає, 
що мотивація на успіх та тенденція на успіх нале-
жать до позитивної мотивації). Водночас пози-
тивну мотивацію мають лише 56,5% підлітків кон-
трольної групи, а саме у 44% виявлено мотивацію 
на успіх, у 12,5% – тенденцію до успіху. Згідно з 
отриманими даними у 31% підлітків, які не займа-
ються спортом, полюс мотивації є невираженим, 
а у 12,5% підлітків визначено тенденцію до уник-

нення невдачі, що, згідно з А. Реаном, є негатив-
ною мотивацією [12, с. 151].

Таким чином, у підлітків-спортсменів рівень 
мотивації досягнень є вищим, ніж у підлітків, які 
не займаються спортом. Спортивна діяльність 
підлітків позначається на розвитку їхньої мотива-
ційної сфери та сприяє формуванню мотивації на 
досягнення успіху.

Результати дослідження страху негативної 
оцінки представлені на рис. 2.

 

Рівні мотивації досягнень підлітків

46% 45%

6%
3%

44%

12,5%

31%

12,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Мотивація на успіх Тенденція на успіх Не виражена
мотивація

Тенденція на
невдачу

Рівні мотивації досягнень

Підлітки-спортсмени
Підлітки контрольної групи

Рис. 1. Рівні мотивації досягнень підлітків

 

Рівні страху негативної соціальної оцінки підлітків

0%

32%

54%

12%

1%0%

25%

56%

13%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Низький Понижений Середній Підвищений Високий

Рівні страху негативної соціальної оцінки

м
ір

а 
ви

ра
ж

ен
ос

ті
 с

тр
ах

у

Підлітки-спортсмени
Підлітки контрольної групи

Рис. 2. Рівні страху негативної соціальної оцінки підлітків



ISSN 2663-6026 (Print), 2663-6034 (Online). Теорія і практика сучасної психології

62

Визначено, що значущих відмінностей міри 
прояву соціальних страхів підлітків-спортсме-
нів та підлітків контрольної групи не виявлено. 
Зазначимо, що понижений рівень соціального 
страху простежується у 32% підлітків-спортсме-
нів, що складає майже третину вибірки, та у 25% 
підлітків контрольної групи, що становить чверть 
всіх опитаних цієї групи. Високий рівень негатив-
ної соціальної оцінки притаманний лише 1% під-
літків-спортсменів та 6% підлітків контрольної 
групи. Отже, підлітки-спортсмени схильні дещо 
менше переживати страх негативної соціальної 
оцінки, ніж підлітки, які не займаються спортом. 
Низький страх негативної соціальної оцінки підліт-
кам не притаманний.

Результати дослідження страху негативної 
оцінки підлітків-спортсменів з різним рівнем моти-
вації досягнень представлені на рис. 3.

Згідно з отриманими даними у підлітків-спортс-
менів з мотивацією на успіх більше виявлений 
середній рівень страху негативної соціальної 
оцінки, а у підлітків-спортсменів з тенденцією на 
успіх більш проявляється понижений рівень цього 
страху. Підлітки з високим прагненням до досяг-
нень більше побоюються негативної оцінки з боку 
інших, ніж підлітки-спортсмени, які мають помірне 
прагнення до успіху.

Наступним завданням нашого дослідження 
було виявлення значимих різниць у показни-
ках методики «Коротка шкала страху негативної 
оцінки» (BFNE) між групами підлітків-спортсменів 
з різними рівнями мотивації досягнень. Середні 
значення, результати рангового дисперсійного 

аналізу Краскела-Уолліса й T-критерія Стьюдента 
показників груп підлітків-спортсменів з різним 
рівнем мотивації досягнень («Мотивовані на 
успіх», «Мають тенденцію до мотивації на успіх», 
«Мотивація не виражена», «Мають тенденцію 
до мотивації на уникнення невдач») та показни-
ків методики «Коротка шкала страху негативної 
оцінки» (BFNE) представлені в табл. 1.

По-перше, виявлено значущі різниці у гру-
пах підлітків-спортсменів «Мотивовані на успіх» 
та «Мають тенденцію на успіх» (t=2,91; p≤0,01). 
По-друге, виявлено різниці у групах підліт-
ків-спортсменів «Мають тенденцію до мотивації 
на успіх» та «Мотивація не виражена» (t=2,12; 
р≤0,05). Отже, для підлітків-спортсменів з високим 
рівнем мотивації досягнень та підлітків-спортс-
менів з несформованою мотивацією страх нега-
тивної соціальної оцінки є вищим, ніж для під-
літків-спортсменів із середнім рівнем мотивації 
досягнень.

Практичні спортивні досягнення підліт-
ків-спортсменів є одним з важливих аспектів 
формування мотиваційної сфери. Емоційні пере-
живання під час досягнення успіху можуть мати 
як мотивуючий, так дезмотивуючий характер для 
подальшої діяльності. Вивчення структури емо-
ційних проявів підлітків-спортсменів з різним рів-
нем спортивних досягнень дасть змогу виявити 
вплив практичного досвіду на розвиток мотивацій-
ної сфери. Емоції тут є мотиваційною установкою 
на досягнення успіху [5, 19].

Задля визначення структури (таксони, їх кіль-
кість, змістовна наповненість) емоційних про-
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явів, що актуалізуються у підлітків-спортсменів з 
різними рівнями досягнень під час переживання 
ситуації успіху, використаний список з 80 слів 
(методика «Список емоцій») [5]. Виділені дослі-
джуваними слова піддавались кластерному ана-
лізу в пакеті StatSoft програми Statistica 6.0. Для 
виділення взаємопов’язаних груп використо-
вувався агломеративний кластерний аналіз з 
подальшою побудовою дендрограм. Специфіка 
переживань спортсменів у ситуацій успіху вира-
жається не тільки в конкретному переліку станів, 
які актуалізуються в момент найбільших звер-

шень, але й в тісноті (або віддаленості) взаємо-
зв’язків між станами. «Дистанція» між станами 
може бути підставою для формування таксоно-
мічних груп станів [11]. Для визначення відстані 
між кластерами використана Евклідова дистан-
ція. Для визначення зв’язків між компонентами 
кластерів застосовувався метод Варда (Уорда). 
Кількість виділених кластерів визначалася відпо-
відно до критерія значущого стрибка коефіцієнта 
злиття [14].

На рис. 4, 5 зображені дендрограми, побудо-
вані за результатами кластерізації відповідей 

Таблиця 1
Середні значення показників страху негативної оцінки у груп досліджуваних підлітків-

спортсменів з різними рівнями мотивації до успіху

Показник
Групи досліджуваних

Н p
Мотивовані на успіх Мають тенденцію 

на успіх
Мотивація не 

виражена
Мають тенденцію на 

уникнення невдач
Страх негативної 
соціальної оцінки 24,45±7,56 19,25±5,79 23,76±7,85 20,00±3,53 9,57 0,05
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Рис. 4. Дендрограма емоційних переживань та емоційних станів підлітків-спортсменів 
з високим рівнем спортивних досягнень під час досягнення успіху
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досліджуваних першої (підлітки з високим рівнем 
спортивних досягнень) та другої груп (підлітки з 
незначними досягненнями).

На дендрограмі зображені 4 кластери емоцій-
них переживань підлітків-спортсменів з високим 
рівнем спортивних досягнень. Перший кластер 
«азарт – задоволення» становить 11% загальної 
кількості категорій, підданих кластеризації. Він 
включає однорідні емоційні стани, які характеризу-
ються позитивною спрямованістю та стенічністю. 
Другий кластер «блаженство – приємна тяжкість» 
є більшим за перший (29% загальної кількості). Він 
складається з емоційних станів позитивної спря-
мованості та приємних інтероцептивних відчуттів, 
що загалом можуть бути узагальнені як почуття 
задоволення. Третій кластер «потяг – розкутість» 
є найменшим (9% категорій). У цьому кластері 
об’єднуються інтероцептивні відчуття та емоційні 
переживання позитивної спрямованості, що є 
ресурсними станами. Четвертий кластер «занепо-
коєння – страх» за обсягом дорівнює попереднім 
трьом кластерам, але має менший ступінь прояву. 

Він становить 49% категорій, прийнятих до обро-
блення. На дендрограмі можна відстежити три під-
кластери. У першому підкластері («занепокоєння – 
сумнів») об’єднались емоції таких груп, як страх, 
гнів та неприємні інтероцептивні відчуття. Другий 
підкластер («подив – збентеження») є поєднанням 
когнітивних емоцій та неприємних інтероцептивних 
відчуттів. Третій підкластер («незгода – спокій») 
включає неоднорідні поняття, а саме когнітивні 
емоції та емоції групи страху.

Загалом оцінюючи дендрограму групи під-
літків-спортсменів з високим рівнем спортивних 
досягнень, можемо констатувати структурова-
ність емоційних переживань та перевагу пози-
тивної спрямованості, що відображають почуття 
задоволення та стани активності й ресурсності, 
за наявності емоційних переживань негативного 
спектру.

На рис. 5 відображені результати кластерізації 
емоційних станів та переживань підлітків-спортс-
менів з незначними спортивними досягненнями 
під час досягнення успіху.
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Рис. 5. Дендрограма емоційних переживань та емоційних станів підлітків-спортсменів 

з незначними спортивними досягненнями під час досягнення успіху
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На дендрограмі зображено три кластери емо-
ційних переживань підлітків. Перший кластер 
«азарт – щастя» становить 19% загальної кіль-
кості, прийнятої до оброблення. Він переважно 
включає емоційні переживання позитивної спря-
мованості, когнітивні емоції. Другий кластер 
«безнадійність – почуття неуспіху» охоплює 52% 
категорій. У ньому можна виділити два підклас-
тери. Перший підкластер «безнадійність – лють» 
об’єднує емоції таких груп, як гнів, страх та непри-
ємні інтероцептивні відчуття. Другий підкластер 
«занепокоєння – почуття неуспіху» поєднує емо-
ції страху та когнітивні емоції. Змістовна напов-
неність цього кластеру суперечить ситуації успіху. 
Третій кластер «блаженство – розслабленість» 
становить 28% категорій, взятих до оброблення. 
Він об’єднує стани позитивної спрямованості та 
приємні інтероцептивні відчуття.

Оцінюючи дендрограму групи підлітків-спортс-
менів з незначними спортивними досягненнями, 
можемо констатувати структурованість емоційних 
переживань та незначну перевагу негативної емо-
ційної спрямованості, що відображена емоціями 
груп страху та гніву.

Таким чином, аналіз структури дендрограм 
емоційних станів та емоційних переживань під-
літків-спортсменів у ситуації досягнення успіху 
показує багатоплановість та інтегративність пере-
живання особистістю спортсмена конкретного 
ставлення до високого результату його діяльно-
сті. Ми виявили відмінності у структурі емоційних 
переживань підлітків з різним рівнем спортивних 
досягнень. Для підлітків з високим рівнем досяг-
нень характерним у ситуаціях досягнення успіху 
є домінування емоційних переживань позитивної 
спрямованості та приємних інтероцептивних від-
чуттів, що відображають почуття задоволення 
та стани активності й ресурсності на фоні нега-
тивно забарвлених емоційних станів. Для підліт-
ків-спортсменів із незначними досягненнями в 
аналогічній ситуації типовим є домінування емо-
ційних переживань негативного спектру (різні 
форми злості, тривожності та страху) та різнопла-
нових інтероцептивних переживань на фоні пози-
тивно забарвлених емоційних станів.

Висновки. Отже, проведене нами емпі-
ричне дослідження дало змогу виявити, що у 
підлітків- спортсменів рівень мотивації досягнень 
є вищим, ніж у підлітків, які не займаються спор-
том. Спортивна діяльність підлітків позначається 
на розвитку їхньої мотиваційної сфери та сприяє 
формуванню мотивації на досягнення успіху. 
У підлітків-спортсменів з високим прагненням до 
досягнень страх негативної оцінки з боку інших 
є вищим, ніж у підлітків-спортсменів, які мають 
помірне прагнення до успіху. Встановлено, що 
для підлітків-спортсменів з високим рівнем моти-
вації досягнень та підлітків-спортсменів з несфор-

мованою мотивацією страх негативної соціальної 
оцінки є вищим, ніж для підлітків-спортсменів із 
середнім рівнем мотивації досягнень. Визначено 
відмінності у структурі емоційних переживань під-
літків з різним рівнем спортивних досягнень. Для 
підлітків з високим рівнем досягнень характерним 
у ситуаціях досягнення успіху є домінування емо-
ційних переживань позитивної спрямованості та 
приємних інтероцептивних відчуттів, що відобра-
жають почуття задоволення та стани активності й 
ресурсності на фоні негативно забарвлених емо-
ційних станів. Для підлітків-спортсменів з незнач-
ними досягненнями в аналогічній ситуації типовим 
є домінування емоційних переживань негативного 
спектру (різні форми злості, тривожності й страху) 
та різнопланових інтероцептивних переживань на 
фоні позитивно забарвлених емоційних станів.

Перспективу наших подальших досліджень ми 
вбачаємо у вивченні особливостей спілкування 
підлітків-спортсменів зі значимими дорослими, 
оскільки соціальне середовище, в якому перебу-
ває людина, має велике значення для мотивації її 
досягнень. Викладачі та тренери безпосередньо й 
опосередковано створюють мотиваційний клімат. 
Вони визначають завдання, ігри як змагальні або 
комплексні, відповідним чином групують учасни-
ків та диференційовано визначають мету або 
результат.
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Zhdanyuk L. O., Lukova S. V. Empirical study of the motivation of achievements in adolescent 
athletes

The article is devoted to the study of the problem of motivation of achievements in adolescent athletes. The 
analysis of this phenomenon in teenagers is given. It is noted that in adolescence gradually there is a change in 
the motives of sports activities. It is determined that the structure of the motivation of athletes’ achievements is the 
individual character and motives of sports activities of adolescents-athletes connected with sports specialization, 
with the acquisition of sports qualifications expressed in the pursuit of a certain sporting success, a record.

The motivation of achievements in adolescent athletes is explored. It has been found that athletes’ level 
of achievement motivation is higher than that of non-sports teens. The sporting activity of adolescents affects 
the development of their motivational sphere and promotes the formation of motivation for success. In adoles-
cents-athletes with a high desire for achievement, the fear of negative evaluation from others is higher than 
that of adolescent athletes who have a moderate desire for success.

It has been established that in adolescents-athletes with a high level of motivation for achievements com-
pared to non-motivated athletes, the fear of negative social assessment is higher than that of adolescent 
athletes with an average level of motivation for achievements. Differences in the structure of emotional expe-
riences of adolescents with different levels of sports achievements are revealed.

It has been determined that in adolescents with a high level of achievement, the dominant emotional expe-
riences of positive orientation and pleasant inter-perceptive feelings, reflecting a feeling of pleasure and a 
state of activity and resource, in the background of negatively stained emotional states, are characteristic of 
situations in which success is achieved. For teenage athletes with minor achievements in a similar situation, 
the dominant emotional experiences of the negative spectrum (various forms of anger, anxiety and fear) and 
diverse interactive feelings against the background of positively colored emotional states is typical.

Key words: motivation, motivation of achievements, teenagers, athletes, interceptive feelings, emotional 
experiences, negative social assessment.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОВИЗНАЧЕННЯ 
ОСОБИСТОСТІ У ЗНАЧУЩИХ СФЕРАХ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті аналізуються підходи вчених до визначення понять «самовизначення», «самовизначення 

особистості»; обґрунтовуються їхня сутність та цінності як одного з найважливіших чинників орга-
нізації подальшого власного життя і навчання. Необхідність високого рівня сформованості особистіс-
ного самовизначення обґрунтовується тим, що після школи молода людина потрапляє в ситуацію, 
коли їй необхідно від позиції того, кого ведуть, переходити до позиції суб’єкта власної життєдіяль-
ності і, співвідносячи власні особистісні ресурси з об’єктивними умовами суспільства, бути здатною 
визначитись у найважливіших сферах людського життя. Охарактеризовано поетапний процес само-
визначення особистості у старшому шкільному віці: 1) самопізнання; 2) самовиховання; 3) життєвий 
вибір, доцільність якого доведена науковцями як передумова усвідомленого вибору свого життєвого 
шляху кожним випускником.

У статті представлено дослідницький матеріал на основі опитування 207 старшокласників, 
що назвали компетенції, якими хотіли б оволодіти насамперед. У середньому 38% назвали бажання 
навчитися обґрунтовувати свою думку; 23% – керувати своєю увагою; 28% – знати прийоми запам’я-
товування; 12% – бути організованими. Назвали причини, які зумовлюють необхідність виконувати 
навчальні заняття. Середні показники такі: 17% – добре оволодіти знаннями; 41% – отримати висо-
кий бал; 18% – це мій обов’язок; 16% – тиск із боку батьків; 8% – подобається сам процес виконання 
завдань. 

До видів завдань, яким старшокласники надають перевагу, з назвою причини віднесено такі: само-
стійне виконання завдань (41%); завдання, короткі за змістом (36%); охайність оформлення (19%); 
творчий характер завдання (38%); легкі завдання (34%); жодні завдання не люблю виконувати (15%). 
Способи виконання завдань старшокласники вибрали такі: індивідуальна самостійна робота (33%); 
робота в малій групі (30%); колективний пошук / усно (15%); детальне пояснення вчителем шляхів 
виконання (23%). 

Представлені дані дають змогу зробити відповідні висновки. Старшокласники потребують поси-
леної уваги до організації самостійної роботи групового характеру, індивідуального характеру з 
послідовним ускладненням завдань у будь-якій ситуації, що допоможе їм пересвідчитись у необхідно-
сті набуття максимально можливого практичного досвіду.

Ключові слова: самовизначення, особистість, діяльність, компетенції, старшокласники.

Постановка проблеми. Життєве самовизна-
чення виступає невіддільним атрибутом люд-
ського буття, бо в кожний момент життя окрема 
особистість може бути поставлена перед необ-
хідністю прийняття рішення і здійснення його, яке 
часом визначає всю подальшу долю цієї людини. 
Здійснення життя, яке відбувається шляхом сві-
домого самовизначення, відбувається як про-
цес пошуку і боріння людини за місце в системі 
суспільних відносин. З огляду на це здатність до 
самовизначення повинна формуватися з малих 
років на рівні цього віку. Ми цілком погоджує-
мося з думкою Є.М. Павлютенкова [2, с. 173], 
який доводив, що самовизначення є системоу-
творюючим фактором, який забезпечує перехід 

дитини (дорослої людини) від позиції того, кого 
ведуть, до позиції суб’єкта власної життєдіяль-
ності. Необхідність такого переходу зумовлена, з 
одного боку, об’єктивними вимогами суспільства, 
а з іншого – віковими особливостями психічного і 
соціального розвитку особистості. 

Мета статті – виокремити психологічні особли-
вості самовизначення старшокласників, обґрун-
тувати необхідність їхнього розвитку в процесі 
навчальної діяльності як передумови вибору зна-
чущих для них сфер діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Проблема 
самовизначення особистості досліджується 
давно, але вона така багатогранна, що зачіпає 
різні сторони життя особистості й по-різному 



ISSN 2663-6026 (Print), 2663-6034 (Online). Теорія і практика сучасної психології

68

 формується у мінливих умовах її життя. Фактично 
життєве самовизначення являє собою інтегро-
ване поєднання морально-світоглядного, цінніс-
но-цільового і мотиваційного самовизначення 
особистості [4]. 

Життєве самовизначення за своєю приро-
дою двоєдине: поряд з обставинами об’єктивної 
дійсності в його основі лежить рефлексія – раціо-
нально-емоційне осмислення самого себе, свого 
минулого, теперішнього і передбачуваного май-
бутнього. Це означає, що немає якихось жорстких 
помилок чи пропорцій між об’єктивними і суб’єк-
тивними передумовами самовизначення особи-
стості в житті, тому що одна і та ж людина у різних 
обставинах приймає різні рішення щодо однієї і 
тієї ж проблеми, де об’єктивний чи суб’єктивний 
фактори можуть переважати. У періоди стабіль-
них суспільних відносин, як правило, переважа-
ють об’єктивні фактори у виборі життєвого шляху, 
а в періоди бурхливих змін у житті суспільства 
людина мусить сама особисто приймати рішення, 
тоді вона орієнтується на суб’єктивні фактори 
(власні можливості, здібності, рівень знань і умінь, 
риси характеру та інше), оскільки порушено соці-
альні норми і загальні життєві орієнтири. За цих 
умов детермінуючий і регламентуючий вплив із 
боку соціального середовища стає менш дієвим і 
на перший план у процесі самовизначення особи-
стості виходить внутрішня позиція суб’єкта само-
визначення.

За таких умов самовизначення, як стверджує 
Н.І. Соболєва [7, с. 95], являє собою процес, що 
зачіпає практично всі підструктури самої осо-
бистості. Цінність самовизначення не тільки в 
бажанні зробити своє життя кращим, а і в тому, 
щоб бути здатним практично це зробити.

Сам процес самовизначення в науковій літера-
турі ділиться на три етапи: самопізнання, самови-
ховання, життєвий вибір, які виступають як склад-
ники самовизначення.

Наприклад, самопізнання, яке, у свою чергу, 
складається із самоспостереження і самоо-
цінки, дає змогу врівноважити себе з навколиш-
нім світом, регулюючи взаємовідносини з ним. 
Порівнюючи хід своїх думок, зіставляючи власні 
вчинки із загальноприйнятими нормами в суспіль-
стві, особистість усвідомлює і оцінює ступінь від-
повідності чи невідповідності їх щодо схвалених 
суспільством норм. Це дає людині змогу критично 
ставитись до себе, виробити вміння обирати 
реальну мету і відмовлятися від необґрунтованих 
домагань, змінюючи власну поведінку і уявлення 
про власне «Я».

Паралельно із самопізнанням відбувається 
процес самовиховання, який має два складники 
самоконтроль як засіб самокерування поведін-
кою та самовдосконалення як мета, що веде до 
ідеалу. Самовиховання здійснюється у разі, коли 

людина має життєву мету і відчуває необхідність 
самовдосконалення, щоб її досягти. Процес само-
виховання програмується і життєві плани виро-
бляються самою особистістю. Але щоб вони мали 
місце і можливість здійснення, цього особистість 
треба вчити протягом усіх років до повноліття.

На час досягнення соціальної зрілості жит-
тєве покликання уточнюється, конкретизуються 
потреби та інтереси особистості, більш реалістич-
ними стають життєві установки, зростає визначе-
ність у значущих для особистості сферах життє-
діяльності і вона здійснює життєвий вибір, тобто 
ухвалює і практично реалізує рішення щодо важ-
ливих проблем власного життя. Життєвий вибір є 
і певним результатом розвитку, і відображенням 
руху в розвитку індивіда, виявом його особистої 
співучасті у суспільному житті, історії та культурі.

Життєве самовизначення ще називають спе-
цифічною формою суб’єкт-об’єктної взаємодії, 
життєвого процесу, тобто свідомо включається в 
хід подій, опосередковуючи його творчим ставлен-
ням до життя і беручи на себе відповідальність за 
свої вчинки і дії, як їхній автор [4, с. 175].

У статті серед найбільш значущих сфер діяль-
ності людини нами вибрано освіту як найважли-
вішу передумову усвідомленого життєвого само-
визначення.

Одним із найважливіших стратегічних рішень у 
житті людини є вибір професії, якщо починається 
з вибору професійних інтересів. Але і будь-яка 
інша сфера життєдіяльності важлива, бо в кожній 
із них людина рано чи пізно приходить до необ-
хідності самовизначатися. Професійне самови-
значення формується паралельно з рівнем освіти 
і соціальним самовизначенням, бо для кожної 
людини важливим є не саме по собі обрання про-
фесії. Воно обов’язково пов’язане із соціальним 
статусом особистості в суспільстві, у конкретних, 
значущих для неї, мікросоціумах. Так чи інакше, 
а в кожної дитини повинна бути програма соці-
ального та профільного самовизначення, щоб на 
кінець навчання у школі вона могла свідомо само-
визначитись у найбільш значущих для неї сферах 
життєдіяльності і бути в них компетентною на рівні 
вимог суспільства з урахуванням власних здібнос-
тей, інтересів, життєвих ресурсів. 

У кожного учня мусить бути власна програма 
самовизначення в житті, щоб на кінець навчання 
у школі він міг свідомо обирати життєвий шлях і 
відчувати власну цінність як особистість.

У цьому плані слушним, на нашу думку, є 
погляд на проблему самовизначення особистості 
О.С. Газмана [1], який щодо життєвого самовизна-
чення наголошує на тому, що культура життєвого 
самовизначення характеризує людину як творця 
власного життя і власного щастя. Якраз у гармонії 
людини із самим собою повинне йти громадян-
ське, професійне та моральне самовизначення. 
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Далі, він пояснює, що самовизначення – це вибір, 
але для нього не досить знати навколишній світ 
людей, речей, природи. Це мусить бути вибір 
щодо себе. Життєві реалії диктують необхідність 
пізнавати і себе, своє «Я», свої можливості для 
самовизначення та кращої реалізації власних сил. 
Роль знань про власну особистість та її можливо-
сті на етапі життєвого самовизначення, як ствер-
джують Л.В. Сохань і І.Г. Єрмаков [8, с. 83–84], 
стає визначальною, бо якраз у цей період здійсню-
ються основні життєві вибори, пошук індивідом 
самого себе. І тут важливо, щоб учнем в уявлен-
нях про себе надавалась перевага позитивним 
установкам щодо власної особистості. Від харак-
теру особистих уявлень учня про самого себе, 
зазначає Є.І. Петанова [3, с. 309–310], залежить 
більша чи менша впевненість його у своїх силах, 
усвідомлення результату успіху чи неуспіху, від-
повідне ставлення до допущених ним помилок, 
вибір того завдання, яке за рівнем складності є 
йому під силу. Від цього залежить його ставлення 
до навчальної діяльності, яка суттєво впливає на 
процес самовизначення особливо у старшому 
шкільному віці. 

З цією метою старшокласників залучають до 
активного включення у найширше коло можливих 
у шкільних умовах видів діяльності, де є можли-
вість перевірити рівень своїх цінностей, особистіс-
них рис, пересвідчитись, до яких видів діяльності 
є підвищений інтерес, чи здатен окремо кожний 
свої власні інтереси задовольнити і якою мірою, 
що можна зробити, щоб йому допомогти досягти 
своєї мети.

Не менша роль у формуванні здатності до 
самовизначення належить освіті, загальному роз-
витку особистості, залученню її до творчої діяль-
ності. Зокрема, наявність творчих рис особисто-
сті В.В. Рибалка [5, с. 9] розглядає як здатність 
до цілісного вибудовування певної поведінки, 
спрямованості на розвиток, саморозвиток і порух 
інших внутрішніх процесів самовдосконалення, 
самовираження, які ведуть до досягнення значних 
результатів, і далі зазначає, що чим розвиненіша 
особистість, тим більшою мірою її життєва діяль-
ність набуває творчого характеру, тим вагоміші її 
внески... І, навпаки, чим частіше особистість вклю-
чається у творчу діяльність, тим розвиненішою 
стає. На основі власних досліджень І.П. Самукова 
[6, с. 233–234] стверджує, що формування цінніс-
ного ставлення до учіння повинне бути цілеспря-

мованим, при цьому мусять виконуватись такі 
умови: 1) враховуватись психологічні особливості 
кожного учня; 2) використовуватись особистіс-
но-орієнтовані технології; 3) глибока мотивація 
значущості конкретних знань, а також внутрішня 
мотивація на таку діяльність самого вчителя. 
В.О. Сухомлинський щодо цього писав, що слід 
дякувати людям за науку: «Почув похвалу – дякуй 
і радуйся, що ти рухаєшся у напрямку людської 
досконалості; почув дорікання – дякуй за те, що 
тебе вчать жити по-людськи» [9, с. 82]. Ця теза 
видатного українського педагога була покладена 
в основу розвитку в учнів експериментальних груп 
їхньої соціальної позиції в житті, яка сприяла і 
самовизначенню у ньому. Спираючись на одержа-
ний учнями 10 класу досвід самоактуалізації сут-
нісних сил шляхом самопізнання, самоаналізу і 
самооцінки потенційних можливостей і особистіс-
них рис, ми визначали шляхи формування у них 
здатності до профільного, а потім професійного 
самовизначення. В центрі уваги учнів експери-
ментальних груп було вирішення проблеми само-
визначення в подальшій сфері діяльності через 
оволодіння тими ключовими компетенціями, 
без яких неможлива реалізація себе у вибраній 
сфері. З цією метою досліджувались такі питання: 
«Якими компетенціями насамперед хотіли б ово-
лодіти учні?», «В чому вони вбачають необхідність 
виконання навчальних завдань?», «Яким видам 
завдань учні віддають перевагу і чому?», «Яким 
способам виконання завдань віддають перевагу і 
чому?». 

В опитуванні брали участь 207 учнів 10-х кла-
сів.

Наприклад, на запитання «Якими компетен-
ціями хотів би оволодіти учень насамперед?» 
одержано такі відповіді: навчитися обґрунтову-
вати свою думку хотіли б 38% учнів, навчитися 
керувати своєю увагою – 23% учнів; навчитися 
добре запам’ятовувати – 21% учнів; навчитися 
бути організованим – 12% учнів. Ці показники 
представлено в таблиці 1.

Одержані дані засвідчили, що навчитися 
обґрунтовувати свою думку не вміють достатньою 
мірою майже дві третини учнів. Більша потреба 
в учнів навчитися керувати своєю увагою, знати 
прийоми запам’ятовування і бути більш організо-
ваним пояснюється тим, що вони не були постав-
лені в умови самоаналізу власної діяльності, що 
не дало їм змогу визначити причини труднощів, 

Таблиця 1
Компетенції, якими насамперед хотіли б оволодіти учні 10 класу

№ п/п Компетенції Кількість учнів (в%)
1. Навчитися обґрунтовувати свою думку 38
2. Навчитися керувати своєю увагою 23
3. Навчитися добре запам’ятовувати (знати прийоми запам’ятовування) 21
4. Навчитися бути організованим 12
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недоліків у виконанні конкретних завдань. Ними 
якраз і виявились насамперед невміння керувати 
своєю увагою, що не сприяло запам’ятовуванню, 
та невміння необхідною мірою організовувати 
себе на сприймання, осмислення і запам’ятову-
вання навчального матеріалу. Частина недоліків 
пояснюється відсутністю в більшості старшоклас-
ників великої зацікавленості і необхідності в ово-
лодінні запропонованими компетенціями.

На запитання «В чому учні вбачають необхід-
ність виконання навчальних завдань?» одержано 
такі відповіді. На перше місце з цього приводу учні 
поставили такі аргументи: бажання добре ово-
лодіти знаннями – 17% учнів; бажання отримати 
високий бал – 41% учнів; вважають своїм обов’яз-
ком – 18% учнів; тиск із боку батьків – 16% учнів; 
подобається сам процес навчання – 8% учнів. 
Результати відповідей представлено в таблиці 2.

Одержані дані свідчать про те, що необхідна 
цілеспрямована особистісно-орієнтована і ком-
петентнісно-формуюча діяльність самих учнів 
за психолого-педагогічної підтримки й допомоги 
з боку психологів і педагогів засобами уроч-
ної і позаурочної роботи, яка б сприяла пере-
гляду учнями ставлення до навчальної діяль-
ності як гаранта подальшого успішного життя. 
Розглядають навчання як обов’язок перед собою 
та іншими всього 18%, що спричинює посилення 
тиску з боку батьків. Бажання отримати високий 
бал залишається найбільш поширеною причиною 
як чітко виражений показник їхньої успішності та 
значущість кількості балів для подальшого нав-
чання. Ставлення до самого процесу навчання 
має найнижчі показники, бо абсолютна більшість 

учнів надає перевагу результатам, а не самому 
процесу отримання знань. У 8% учнів ввійшли ті, 
які бажають у подальшому житті займатись науко-
вими дослідженнями.

На запитання «Яким видам завдань учні нада-
ють перевагу і чому?» одержано такі відповіді: 
41% учнів найголовнішим уважають самостійне 
виконання завдань і пояснюють це так: «Кожне 
завдання чогось мене навчає, тому намагаюсь 
виконувати самостійно, щоб пересвідчитись, на 
що я здатний»; 36% учнів віддають перевагу тим 
завданням, які можна виконати швидко. Причини 
називають такі: «не вистачає часу»; «чекають інші 
заняття»; «щоб недовго думати»; «щоб раніше 
звільнитися від навчальної роботи»; 19% учнів 
особливу увагу приділяють охайності й естетич-
ному оформленню роботи, бо вважають, що це 
характеризує їх як особистість і як повагу до своєї 
праці та і вчителю приємно перевіряти охайно 
виконану роботу. Як бачимо, менш як п’ята частина 
учнів у виконанні навчальних завдань убачають 
морально-соціальні чинники (повагу до себе і до 
вчителя); 38% учнів віддають перевагу головолом-
кам і пояснюють це так: «бажання досягти резуль-
тату»; «розвивається логічне мислення»; «подо-
бається сам процес розмірковування»; 34% учнів 
полюбляють легкі завдання, щоб довго не думати, 
щоб не мучитись у пошуках складних розв’язків 
завдань; 15% учнів не люблять виконувати жод-
них завдань. Результати відповідей представлено 
в таблиці 3. 

Одержані дані свідчать про те, що вибір видів 
виконання завдань залежить від того, яку цінність 
мають для учнів шкільні знання. Учнів, які усві-

Таблиця 2
Причини, які викликають в учнів необхідність виконання навчальних завдань

№ п/п Причини Кількість учнів (в %)
1. Бажання добре оволодіти знаннями 17
2. Бажання отримати високий бал 41
3. Вважають своїм обов’язком 18
4. Тиск із боку батьків 16
5. Подобається сам процес навчання 8

Таблиця 3
Види завдань, яким учні віддають перевагу

№ п/п Види завдань Причини переваги завдань Кількість учнів (у %)
1. Самостійне виконання завдань Кожне завдання чогось навчає, дає змогу пересвідчитись, 

на що я здатний 41

2. Завдання, короткі за змістом 
виконання

Щоб звільнити час на інші заняття чи відпочинок 36

3. Охайність оформлення роботи 
незалежно від змісту

Це характеризує людину як особистість і приємно 
вчителю перевіряти охайну роботу 19

4. Творчий характер
завдання

Розвивається мислення, подобається процес 
розмірковування, можливість самому дійти певного 
висновку

38

5. Легкі завдання Щоб довго не думати, щоб не мучитись у пошуках 
правильної відповіді 34

6. Жодні завдання не любить 
виконувати

Не хочеться думати, мало знань, не цікаво, не бачу від 
цього користі 15
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домили, що тільки самостійна робота дає мож-
ливість реально самовизначитись відповідно до 
своїх потенційних можливостей і здібностей, вия-
вилось 41% від усіх. Значущість творчого харак-
теру виконуваних завдань оцінюють як найважли-
віший вид діяльності 38% учнів. Це свідчить про 
те, що програма для старшокласників і цілеспря-
мована психолого-педагогічна допомога дають 
позитивні результати. Цим можна пояснити і той 
факт, що ці учні краще розуміють, що легких шля-
хів для досягнення успіху не буває і обмежуватись 
легкими завданнями означає уповільнювати свій 
розвиток і, відповідно, віддаляти реалізацію влас-
них життєвих планів. Учнів, які не люблять викону-
вати жодної роботи, виявилось 15%, що засвідчує 
необхідність посиленої роботи з цими учнями пси-
хологів і педагогів та батьків учнів, спрямованої на 
підвищення усвідомленості учнями значущості в 
житті шкільної навчальної діяльності. 33% учнів 
віддають перевагу індивідуальній самостійній 
роботі і пояснюють це так: «Щоб ніхто не нав’я-
зував своєї думки»; «люблю все робити сам (-а)»; 
«краще зосереджуюсь на завданні»; «самостійна 
робота – це перші і найважливіші кроки в само-
стійне життя». 30% учнів віддають перевагу роботі 
у групі і пояснюють це так: «Цікаво знати думку 
інших»; «Можна порівняти свої думки з думками 
інших»; «Гуртом легше знайти відповідь». 15% 
учнів віддають перевагу колективному пошуку, 
бо, на їхню думку, це «цікаво і весело»; «можна 
позмагатися в знаннях зі певної теми»; «гуртом 
швидше розв’язується завдання»; «можна не 
думати, бо колектив придумає, і можна списати», 
але, на щастя, останній аргумент наводило не 
багато учнів. 23% учнів віддають перевагу деталь-
ному поясненню вчителя, тому що їм тоді «легше 
виконувати завдання»; «від вчителя отримаєш 
більше інформації і вона завжди правильна, а 
однокласники можуть і помилятися». Порівняльні 
результати відповідей представлено в таблиці 4.

Висновки. Одержані результати дають можли-
вість зробити висновок, про те, що потрібна ціле-
спрямована робота із формування здатності до 
самовизначення старшокласників, що сприятиме 
пошуку учнями особистісно цінних способів вико-
нання завдань, тобто таких, які б допомагали їм у 
самооцінці власних успіхів на шляху до самови-
значення. Про це свідчать і обґрунтування учнями 
вибору саме таких способів виконання завдань як 
визначальних для себе. Водночас частина учнів 
віддає перевагу усним колективним способам 
виконання завдань або детальному поясненню 
вчителя, бо не вміють самостійно від початку до 
кінця виконати роботу. Основними причинами 
виявились такі: прогалини в знаннях; небажання 
думати; невпевненість у своїх можливостях; 
звичка, що завжди хтось підказує, і не напра-
цьовано в учня досвіду самостійного виконання 
навчальних завдань. 

Вищезазначені причини доводять необхідність 
усвідомлення учнями потреби братися за само-
стійне виконання хоч би спочатку нескладних 
завдань, а потім самому їх ускладнювати, щоб 
напрацьовувати досвід самостійного виконання 
будь-якого виду роботи на життєвому шляху. 
Адже відомо, що тільки самостійне виконання різ-
них завдань дає можливість людині визначитись 
у найбільш доцільних і бажаних для себе видах 
діяльності та саме в них намагатись максимально 
самореалізуватись.

Підсумовуючи результати дослідження став-
лення старшокласників до власної навчальної 
діяльності, слід зазначити, що в старших класах 
бажає пізнати щось нове, перевірити себе на 
самостійність, на якість знань, на вміння само-
стійно виконувати творчі завдання третина учнів. 
Останні потребують допомоги чи поради з боку 
однокласників або вчителя. Це залежить від 
рівня вербального, просторового та формального 
інтелекту, а також від того, наскільки навчання є 

Таблиця 4
Порівняльні результати відповідей щодо вибору способів виконання завдань

№ п/п Способи виконання 
завдань Причини вибору такого способу Кількість учнів

(в %)
1. Індивідуальна

самостійна
робота

1. Щоб ніхто не нав’язував своєї думки.
2. Все люблю робити сам (-а).
3. Краще зосереджуюсь на завданні.
4. Самостійна робота – це перші кроки у самостійне життя.

33

2. Робота в малій
групі

1. Цікаво знати думку інших.
2. Можна порівняти свої думки з думками інших.
3. Разом легше знайти правильне рішення

30

3. Колективний
пошук
(усна фронтальна 
робота, спрямована на 
виконання завдання)

1. Це цікаво і весело.
2. Можна позмагатися в знаннях із певної теми.
3. Гуртом швидше знаходяться відповіді.
4. Можна не думати, хтось знайде рішення, а всі останні будуть знати.

15

4. Детальне пояснення 
вчителем шляхів 
виконання завдань

1. Легше виконувати завдання.
2. Від вчителя одержуєш правдиву інформацію, а в групі однокласники 
можуть помилятися.

23
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 провідною діяльністю учня і наскільки він навча-
ється того, що є для нього в зоні найближчого роз-
витку.

Подальшим дослідженням буде розроблення 
способів підвищення пізнавальної активності 
старшокласників як передумови їхнього цілеспря-
мованого і обґрунтованого життєвого самовизна-
чення.
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Zarytska V. V., Kozaryk O. S. Psychological peculiarities of personality self-determination in 
significant spheres of activity

The article analyzes the approaches of scientists to the definition of the concept of “self-determination”, 
“self-determination of personality”; substantiation of their essence and value as one of the most important 
factors in the organization of their own life and education. The need for a high level of self-determination is 
grounded in the fact that after a school a young person falls into a situation where he needs to move from 
the position of the person who leads to the position of the subject of his own life and, correlating his personal 
resources with the objective conditions of society, to be capable of identifying in the most important spheres 
of human life. The phased process of personality self-identification at the senior school age is characterized: 
1) self-knowledge; 2) self-education; 3) a choice of life, the feasibility of which has been proved by scientists 
as a prerequisite for a conscious choice of their life path by each graduate.

The article presents research material on the basis of a survey of 207 senior pupils who named the compe-
tences that they would like to master in the first place. On average, 38% called the desire to learn to substan-
tiate their thoughts; 23% – to manage their attention; 28% – to know the memories; 12% – to be organized. 
They named the reasons that cause the need to perform training sessions. Average indicators: 17% to acquire 
knowledge well; 41% to get a high score; 18% as it is my duty; 16% pressure from parents; 8% like the process 
of performing tasks.

The types of tasks that senior pupils prefer with the name of the causes include the following: self-fulfillment 
of tasks (41%); tasks are short in content (36%); cleanliness of design (19%); the creative nature of the prob-
lem (38%); light tasks (34%); I do not like any tasks (15%). The ways of fulfilling the tasks of senior pupils have 
chosen the following: individual independent work (33%); work in a small group (30%); collective search / oral 
(15%); detailed explanation by the teacher of ways of execution (23%).

The data that was provided allows us to draw the appropriate conclusions. Senior pupils require increased 
attention to the organization of independent work of a group nature, an individual with a consistent complication 
of tasks in any situation that will help them to verify the need to gain the most practical experience possible.

Key words: self-determination, specialty, duty, competence, senior pupils.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
ІЗ НЕВРОТИЧНИМ РОЗЛАДОМ
У статті висвітлено теоретичні основи дослідження особливостей психічного й особистісного 

розвитку молодших школярів із невротичними розладами та обґрунтовано стратегії психологічного 
супроводу молодших школярів із невротичними розладами.

Здорова нервово-психічна сфера – основа нормального фізичного і духовного розвитку дитини. Для 
того, щоб сформувалась гармонійно розвинена особистість, дитина повинна зростати не тільки 
фізично та інтелектуально, але й психічно здоровою. Однією з тенденцій сучасності є неухильне збіль-
шення частоти нервово-психічних захворювань, які відносять до межових станів і причиною яких є пси-
хічні переживання, емоційне перенапруження, стрес. Майже не приділяється увага тим відхиленням, 
які не мають яскравих патологічних проявів, таким як неврози, а вони, за статистикою, – найбільш 
поширений вид нервово-психічної патології в дітей. Досить часто невротичні розлади залишаються 
нерозпізнаними, а діти, які страждають цими хворобами, не отримують вчасної психологічної допо-
моги. Це пов’язано з тим, що страх і тривога постійно виникають і за нормального розвитку. Крім 
того, багато невротичних симптомів має прихований характер і, на відміну від симптомів поведінко-
вих розладів, не несе соціальної загрози, що дає їм змогу залишатися непоміченими. Саме тому дитячі 
неврози тривалий час вважалися незначним і перехідним порушенням, яке зникає з набуттям нормаль-
ного життєвого досвіду. Але тепер відомо, що більшість дітей із неврозами не позбуваються своїх 
проблем у підлітковому і зрілому віці. Серед найбільш уразливих у цьому плані є молодші школярі. 

Складність дослідження невротичних розладів пов’язана також із тим, що вони можуть проявля-
тися і як самостійні розлади, і як початкова стадія інших психічних розладів. 

Актуальність дослідження полягає в необхідності виявлення цілісної системи чинників детермі-
нації невротичного розвитку дітей на початку навчання в школі та особливостей організації і змісту 
їхнього психологічного супроводу. 

Отримані результати дослідження свідчать про те, що подальше розроблення технології психо-
логічного супроводу в освітньому процесі початкової школи перспективне не тільки для школярів, які 
мають невротичні розлади, але й для всіх учасників освітнього процесу, що дасть змогу виявляти 
дітей «групи ризику» і проводити з ними профілактичну роботу.

Ключові слова: невроз, невротичні реакції, шкільний невроз, емоційний дискомфорт, психічне 
здоров’я.
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Постановка проблеми. Наукова проблема 
полягає в необхідності виявлення цілісної сис-
теми чинників детермінації невротичного розвитку 
дітей на початку навчання в школі та особливос-
тей організації та змісту їхнього психологічного 
супроводу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методологічною основою стали загаль-
нотеоретичні положення наукової психології про 
сутність особистості, закономірності її станов-
лення та розвитку (Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, 
С.Л. Рубінштейн, А. Маслоу, С.Д. Максименко); 
положення про особливості психічного роз-
витку молодших школярів (С.Д. Максименко, 
Л.П. Василенко, О.Г. Видра, М.М. Заброцький, 
М.В. Савчин); положення про психогенні 
захворювання (В.В. Ковальов, С.С. Мнухін, 
Ю.С. Шевченко); уявлення про специфіку невро-
тичних розладів у дітей молодшого шкільного віку 
(Я.А. Олександрова, В.І. Гарбузов, В.А. Гур’єва, 

Д.М. Ісаєв, О.І. Захаров); положення про психоло-
гічний супровід, специфіку його організації та змі-
сту, особливості психологічного супроводу дітей 
із невротичними розладами (Я.А. Александрова, 
О.І. Коробко, Л.А. Терещенко, І.В. Дубровіна, 
О.І. Захаров, Н.І. Пов’якель).

Мета статті. Головною метою роботи є обґрун-
тування стратегії психологічного супроводу 
молодших школярів sз невротичними розладами.

Виклад основного матеріалу. Молодший 
шкільний вік є періодом інтенсивного психічного 
і особистісного розвитку, який зумовлюється осо-
бливістю соціальної ситуації розвитку – навчан-
ням у початковій школі. На цьому віковому етапі 
провідною діяльністю стає навчання – суспільно 
важлива діяльність, основою якого є пізнаваль-
ний інтерес і нова соціальна позиція. У молод-
шому шкільному віці продовжують розвиватися 
основні пізнавальні властивості і процеси (сприй-
мання, увага, пам’ять, уява, мислення і мовлення) 
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[2, с. 34]. Наприкінці його вони перетворюються 
на вищі психічні функції, яким властива довіль-
ність і опосередкованість. У процесі навчальної 
діяльності розвиваються основні новоутворення 
молодшого шкільного віку: довільність психічних 
процесів, внутрішній план дій, уміння організову-
вати навчальну діяльність, рефлексія. Розвиток 
особистості молодшого школяра пов’язаний із 
розвитком емоційно-вольової сфери, самосві-
домості, яка проявляється як внутрішня позиція 
[4, с. 86–87]. 

Невроз як психогенний нервово-психічний 
розлад виникає внаслідок порушення важливих 
життєвих відношень людини і проявляється у 
специфічних клінічних феноменах за відсутно-
сті психотичних явищ. Невроз характеризується, 
по-перше, зворотністю патологічних порушень, 
незалежно від його тривалості; по-друге, психо-
генною природою захворювання; по-третє, специ-
фічністю клінічних проявів, що полягає у доміну-
ванні емоційно-афективних і соматовегетативних 
розладів [6, с. 37]. Невротичні розлади – це стани, 
які характеризуються підвищеною втомлюваністю, 
зниженням працездатності, дратівливістю, триво-
гою, порушенням сну, вегетативними розладами. 
Невротичні розлади супроводжуються невротич-
ними симптомами, які трапляються в здорової 
людини, але вони є менш вираженими, ніж під 
час неврозів. Невротичні розлади розглядають 
як передхворобливі психічні розлади, характерні 
для початкових проявів неврозів. У клініко-психо-
логічній картині невротичних реакцій з’являються 
і швидко минають афективні, фобічні, псевдосо-
матичні прояви – нестійкі страхи, виснаженість, 
зниження інтересу до навчання, праці, життя. 
Великого значення набуває вегетативна лабіль-
ність, знижується апетит, можливі транзиторні 
коливання артеріального тиску, порушується сон, 
частим є головний біль [4, с. 66]. Всі ці симптоми 
зникають після тривалого відпочинку чи у разі 
розв’язання конфліктної ситуації. 

У молодшому шкільному віці настає визначена 
зрілість особистості. Ця обставина сама по собі 
є однією з головних умов виникнення невротич-
них розладів. Найбільш поширеним у молодшому 
шкільному віці є шкільний невроз, оскільки причи-
ною психічної травматизації часто стає вступ до 
школи. Шкільні неврози спричинюють порушення 
різних підструктур особистості і впливають на про-
цес формування особистості загалом. У молод-
шому шкільному віці невротичний розлад усвідом-
люється дитиною як дефект і спричинює емоційне 
переживання власної неповноцінності, що обтя-
жує розлад, особливо у разі неправильного вихо-
вання. Відбувається ніби нова невротична реакція 
на невротичний розлад, який поступово входить у 
структуру особистості, що розвивається. Відчуття 
неповноцінності, у свою чергу, призводить до 

обмеження контактів дитини. Подібне обмеження 
контактів, звуження поля діяльності спричиню-
ють хворобливе формування особистості дитини. 
Відбувається деформація мотиваційної сфери 
особистості учня: навчальні, пізнавальні мотиви 
втрачають провідну роль у структурі навчаль-
ної діяльності, що, у свою чергу, викривляє саму 
навчальну діяльність [1, с. 73]. 

Унаслідок шкільних неврозів змінюються інте-
реси учнів, відбувається переоцінювання ціннос-
тей, змінюються самооцінка та інші особистісні 
утворення.

Для оцінки психічного розвитку дитини із функ-
ціональним порушенням психіки, до якого і нале-
жить невроз, доцільно орієнтуватися на соціально- 
психологічні нормативи і на функціональну норму. 
Для адекватної діагностики психічного розвитку 
дитини необхідно враховувати якісні рівні вікового 
реагування [3, с. 114]. Діагностика невротичних 
розладів повинна мати комплексний характер, під 
час її проведення повинні враховуватися дані клі-
нічної медицини, медичної генетики і дані, отри-
мані під час психологічного, педагогічного і лого-
педичного обстеження. 

Дослідження особливостей психічного й 
особистісного розвитку молодших школярів із 
невротичними розладами було проведено у 
2018–2019 навчальному році на базі гімназії № 3 
ім. В.Ф. Заботіна. 

У дослідженні взяли участь 22 учні другого 
класу, серед яких 12 хлопчиків і 10 дівчаток. Також 
до дослідження були залучені їхні батьки.

Дослідження проводилось у три етапи.
Перший етап – підготовчий, на якому було 

здійснено теоретичний аналіз проблеми дослі-
дження особливостей розвитку молодших школя-
рів із невротичними розладами. Було визначено 
комплекс діагностичного інструментарію, який 
дав змогу виявити молодших школярів з ознаками 
невротичних розладів.

Другий етап – організація та проведення емпі-
ричного дослідження особливостей психічного 
й особистісного розвитку молодших школярів, 
виявлення серед них дітей із невротичними роз-
ладами.

Третій етап дослідження присвячений аналізу 
організації та змісту психологічного супроводу 
молодших школярів із невротичними розладами. 
Було проведено корекційну роботу, спрямовану 
на оптимізацію психічного розвитку молодших 
школярів із невротичними розладами.

Проведене дослідження допомогло виявити 
дітей із невротичними розладами. Кількісні показ-
ники були оброблені за допомогою методів мате-
матичної статистики (обчислення середнього 
арифметичного показника, частотний аналіз). 

Середньоарифметичні показники за шкалами 
«Депресія», «Астенія», «Тривога» опитуваль-



2019 р., № 5, Т. 2.

75

ника В. Седнєва засвідчили наявність тенденції 
до підвищення виявлення наведеного симптомо-
комплексу. Середньоарифметичні показники за 
шкалами «Порушення поведінки», «Вегетативні 
розлади» і «Порушення сну» виявились у межах 
норми. Однак серед респондентів сім осіб проде-
монстрували ознаки невротичних розладів – їхні 
показники були у межах, які засвідчують високий 
рівень ризику наявності певного клінічного симп-
томокомплексу. Саме ці досліджувані молодші 
школярі були охарактеризовані нами як діти з 
невротичними розладами. 

Психодіагностика невротичних розладів у дітей 
молодшого шкільного віку повинна використати 
комплекс методик, спрямованих на вивчення спе-
цифіки невротичних проявів, індивідуальних осо-
бливостей дитини, успішності у навчанні та аналіз 
факторів, що зумовлюють її емоційне неблагопо-
луччя, а також методики діагностики для батьків 
і педагогів [5, с. 28]. Усі методики пов’язані між 
собою єдиною теоретичною концепцією. 

Проведене експериментальне дослідження 
виявило 27,3% (6) респондентів, які продемон-
стрували високий рівень, що свідчить про наяв-
ність у них симптомів неврозу. Результати час-
тотного аналізу показали високу ймовірність 
невротизації 50% батьків.

Молодші школярі з невротичними розладами оби-
рали позиції, які свідчать про мотивацію на розваги, 
астенічність, втомлюваність, відстороненість від 
навчального процесу, кризисний стан, тривожність, 
прагнення отримувати все без докладання зусиль. 
Кореляційний аналіз, представлений к таблиці, пока-
зав тісний зв’язок між схильністю до неврозу і шка-
лами «Депресія», «Астенія», «Тривожність», а також 
показниками невротизації батьків. Ступінь узгодже-
ності змін характеризує тіснота зв’язку – абсолютна 
величина коефіцієнта кореляції. Наявність кореляції 
між двома результатами означає, що під час зміни 
одного результату інший також змінюється, тобто 
між результатами є і виявляється зв’язок. Всі кое-
фіцієнти кореляції свідчать про значний зв’язок між 
досліджуваними ознаками, за винятком показника 
«Самооцінка», де кореляція не є статистично значу-
щою. Всі інші показники коефіцієнтів кореляції є на 
0,05 і 0,01 рівнях значущості, що свідчить про їхню 
статистичну достовірність.

З проведеного кореляційного аналізу вияви-
лось, що найбільш тісний зв’язок є між показни-
ками схильності до неврозу і шкалами «Депресія» 
(+0,81), «Астенія» (+0,79), «Тривожність» (+0,88), 
показниками невротизації батьків (+0,89). 
Середній зв’язок виявився між показниками 
схильності до неврозів і шкалою «Порушення 
сну», а також показниками успішності у навчанні 
і самооцінкою.

Основною метою психологічного супроводу є 
створення психолого-педагогічних умов для пов-

ноцінного розвитку, становлення соціально успіш-
ної особистості.

Технологія супроводу в освіті розвивається 
як особлива науково-практична галузь на основі 
мультидисциплінарного підходу і спрямована на 
розв’язання завдань гуманізації освіти, забезпе-
чення особистісно-орієнтованого навчання і вихо-
вання, створення умов для повноцінного розвитку 
дітей, забезпечення їхнього психічного й соматич-
ного здоров’я [5, с. 47].

Основним завданням супроводу є забезпе-
чення прав дитини на розвиток відповідно до 
своїх потенційних можливостей у реальних умо-
вах її існування.

Психологічний супровід – це складний процес 
взаємодії дорослого і дитини, того, хто супрово-
джує, і того, хто супроводжується, результатом 
якого є рішення та дія, які зумовлюють прогрес 
розвитку дитини.

Психологічний супровід базується на тради-
ціях гуманістичної психології, суть яких полягає 
в безумовному визнанні цінності та унікальності 
особистості кожної дитини та права на реаліза-
цію її властивостей і рис. Організовуючи процес 
психологічного супроводу соціально-особистіс-
ного розвитку дитини, педагог повинен пам’ятати, 
що виховувати і навчати кожну конкретну дитину 
треба не взагалі, а з урахуванням її особливостей, 
умов життя, досвіду.

Умовою ефективності зазначеної технології є 
усвідомлення педагогами необхідності систем-
ного супроводу, його безперервного характеру, 
спирання на позитивний внутрішній потенціал 
розвитку дитини та взаємодію замість впливу.

Таблиця 1
Рівні вираження схильності до неврозу ( %)

Рівні
Рівень неврозу дітей Рівень неврозу 

батьків
П % П %

Високий 6 27,3 11 50
Середній 3 13,6 11 50
Низький 13 59,1 -

Таблиця 2
Кореляції показників схильності 

до неврозу та показників психічного 
й особистісного розвитку
Показники ρ
Депресія +0,81
Астенія +0,79

Поведінкові порушення +0,64
Вегетативні розлади +0,71

Порушення сну +0,65
Тривожність +0,88

Невротизація батьків +0,89
Успішність у навчанні +0,51

Самооцінка +0,44
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Психологічний супровід орієнтований на опти-
містичну перспективу кожної дитини. Така орієн-
тація має об’єктивні причини: за різних варіантів 
розвитку кожна дитина має індивідуальний потен-
ціал можливостей, достатніх для її успішної адап-
тації в соціокультурному просторі і, зокрема, у 
системі дошкільної освіти. Психологічний супровід 
забезпечує підтримку вже виявлених здібностей і 
стимулює ще невиявлені можливості та приховані 
здібності, надає дітям допомогу в подоланні про-
блем, формуванні соціальної поведінки, впливає 
на їхнє самопочуття і, відповідно, виводить дитину 
на оптимальний рівень розвитку [5, с. 68].

Засобами реалізації психологічного супроводу 
є такі:

− вивчення психологічного розвитку дитини та 
умов її навчання і виховання;

− вплив на соціальне і освітнє середовище з 
метою створення умов розвитку, адекватних осо-
бливостям дитини;

− корекційна і розвивальна робота з дитиною 
в індивідуальних або групових формах.

Як психопрофілактична, так і психокорекційна 
робота, пов’язана з невротичними розладами, 
включає п’ять взаємопов’язаних напрямів:

1. Психологічна просвіта батьків. Включає три 
блоки. 

Перший – присвячений ролі виникнення і закрі-
плення невротичної поведінки дитини в умовах 
сім’ї. Особлива увага повинна приділятися роз-
витку в дитини почуття впевненості, що батьки 
підтримують її. Демонструється значення сімей-
них конфліктів і загальної атмосфери в родині. 

Другий блок стосується впливу на дітей стра-
хів, невротичної поведінки близьких дорослих, 
їхнього загального емоційного самопочуття.

Третій блок присвячений розвитку в дітей впев-
неності у власних силах, відчуття власної компе-
тентності. Основне завдання такої роботи – фор-
мування в батьків уявлення про те, що саме їм 
належить вирішальна роль у процесі профілак-
тики неврозів та їх усунення. 

2. Психологічна просвіта педагогів. Значна 
увага повинна приділятися поясненню того, як 
можуть вплинути невротичні розлади молодших 
школярів на подальший розвиток дитини, успіш-
ність її діяльності. Демонструється роль у профі-
лактиці і подоланні неврозів чітких, послідовних 
вимог, конкретного зворотного зв’язку за збере-
ження основного принципу – поваги до дитини.

3. Навчання батьків конкретних способів усу-
нення невротичних розладів у молодших школя-
рів, а також навчання дітей опанування способами 
корекції невротичної поведінки.

4. Безпосередня робота з дітьми, орієнтована 
на вироблення і укріплення впевненості, влас-
них критеріїв успішності, уміння поводити себе у 
складних ситуаціях, ситуаціях неуспіху. Під час 

психопрофілактики ця робота повинна бути орі-
єнтована на оптимізацію тих зон, з якими пов’я-
зані причини виникнення невротичних розладів. 
Під час психокорекції – на ті зони уразливості, 
які характерні для конкретної дитини. Важливим 
є вироблення індивідуальних ефективних моде-
лей поведінки у значущих чи складних ситуаціях. 
Доцільним є програвання таких важливих ситуа-
цій. 

5. Забезпечення і обговорення практики реалі-
зації нових навичок і умінь у реальному житті.

Психокорекція невротичних розладів у молод-
ших школярів передбачає:

− пом’якшення емоційного дискомфорту в 
дітей;

− підвищення їхньої активності і самостій-
ності;

− усунення вторинних особистісних реакцій, 
зумовлених невротичними порушеннями, таких як 
агресивність, підвищена збудливість, тривожність 
та інші;

− корекція самооцінки, рівня самосвідомості, 
формування емоційної стійкості та саморегуляції.

Висновки. Психологічний супровід як техноло-
гія освітнього процесу спрямований на створення 
умов для повноцінного розвитку дітей, забезпе-
чення їхнього психічного й соматичного здоров’я. 
Психологічний супровід орієнтований на оптимі-
стичну перспективу кожної дитини, надає дітям 
допомогу в подоланні проблем, формуванні соці-
альної поведінки, впливає на їхнє самопочуття і 
так виводить дитину на оптимальний рівень роз-
витку. Психологічний супровід молодших школя-
рів із невротичними розладами є доцільно орга-
нізованою системою впливів, спрямованих на 
пом’якшення емоційного дискомфорту, усунення 
вторинних особистісних реакцій, формування 
емоційної стійкості, саморегуляції поведінки. 

Діагностика дає можливість надання своєчас-
ної та якісної кваліфікованої допомоги молодшим 
школярам з ознаками невротичних розладів.

Впровадження технології психологічного 
супроводу сприяло оптимізації процесу повноцін-
ного розвитку дітей, забезпеченню їхнього психіч-
ного й соматичного здоров’я. Було доведено, що 
психологічний супровід не може бути вузькофунк-
ціональним, а повинен мати загальний, особистіс-
но-орієнтований характер, сфокусований на тих 
факторах оточення і характеристиках розвитку, 
які можуть бути причинами невротичних розладів. 
Проведена контрольна діагностика показала зни-
ження показників за всіма шкалами, що свідчить 
про впевнену тенденцію до покращення психо-
емоційного стану дітей з ознаками невротичних 
розладів. 

Перспектива дослідження полягає у впрова-
дженні технології психологічного супроводу в 
освітній процес початкової школи не тільки для 
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школярів, які мають невротичні розлади, а для 
всіх учасників освітнього процесу, що допоможе 
виявляти дітей «групи ризику» і проводити з ними 
профілактичну роботу.
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Kazannikova O. V. Psychological support of younger pupils with neurotic disorder
The article presents theoretical bases of research of features of mental and personal development of junior 

pupils with neurotic disorders and substantiates strategies of psychological support of younger students with 
neurotic disorders.

A healthy nervous and mental sphere is the basis of a child’s normal physical and spiritual development. In 
order to develop a harmoniously developed personality, the child must grow not only physically and intellec-
tually but also mentally healthy. One of the tendencies of the present is the steady increase in the frequency 
of neuropsychiatric diseases, which are attributed to borderline states and the cause of which are mental 
experiences, emotional overstress, and stress. Almost no attention is paid to those abnormalities that do not 
have clear pathological manifestations, such as neuroses, and they are, by statistics, the most common type of 
neuropsychiatric pathology in children. Quite often, neurotic disorders remain unrecognized and children with 
these illnesses do not receive timely psychological help. This is due to the fact that fear and anxiety persist in 
normal development. In addition, many neurotic symptoms are hidden and, unlike the symptoms of behavioral 
disorders, do not carry a social threat that allows them to go unnoticed. For this reason, childhood neuroses 
have long been considered a minor and transient disorder that disappears with the acquisition of normal life 
experience. But now it is known that most children with neuroses do not get rid of their problems in adoles-
cence and adulthood. Among the most vulnerable in this regard are younger students.

The complexity of the study of neurotic disorders is also associated with the fact that they can manifest as 
both an autonomic disorder and as the initial stage of other mental disorders.

The relevance of the study is the need to identify a comprehensive system of determinants of neurotic 
development of children at the beginning of school and the features of the organization and the content of their 
psychological support.

The results of the study indicate that further development of technology of psychological support in the ele-
mentary school educational process is promising not only for students who have neurotic disorders, but for all 
participants of the educational process, which will allow to identify children at risk and to carry out preventive 
work with them.

Key words: neurosis, neurotic reactions, school neurosis, emotional discomfort, mental health.
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КОНЦЕПЦІЯ Ч. ПІРСА ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПЕРЕКОНАНЬ 
ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СФЕРИ ГЕНДЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті висвітлюється питання пошуку методів і концепцій, які дають змогу розширити розу-

міння наявних стереотипів, притаманних людській особистості. Особливого значення набуває 
питання визначення специфіки гендерних стереотипів та їхніх проявів у соціальному середовищі.

У роботі здійснено теоретичний аналіз особливостей людського пізнання, який дав можливість 
виділити фактори, що впливають на людське пізнання та можуть зумовлювати його викривлення. 
До цих факторів віднесено такі: фізіологічний (органи чуття та ЦНС), психологічний (процеси сприй-
мання та його викривлення під дією різних факторів – від ілюзій до факторів установки), соціаль-
но-психологічний (соціальні чинники, що викривлюють людське пізнання). Зазначено, що викривленню 
інформації також сприяє наявність несвідомих факторів (захисні механізми, життєвий сценарій). Їх 
вивчення реалізується у межах глибинної психології. 

Підкреслено, що питання об’єктивності побудови людиною знань про навколишній світ і себе 
у ньому здійснювалось представниками різних наук: фізіологами, філософами, психологами тощо, 
що підтверджує складність і полімодальність цього явища. Визначено, що одним із факторів, який 
функціонує на соціально-психологічному рівні взаємодії людини, є гендерні стереотипи, що пов’я-
зані із соціальними приписами щодо норм та обов’язків, які мають бути властиві жінкам і чоловікам. 
Підкреслено, що, незважаючи на значний прогрес у розвитку гендерних досліджень, все ще наявна зна-
чна кількість стереотипних уявлень. І ці гендерні стереотипи часто блокують можливість людини 
до розкриття її потенціалу – як особистісного, так і професійного. Запропонована концепція Ч. Пірса 
дає змогу зрозуміти витоки формування гендерних упереджень та окреслити шляхи для можливого 
виходу за наявні людські упередження. Зокрема, зазначено, що лише один метод (емпіризм) фактично 
є таким, що допомагає отримати об’єктивну достовірну інформацію. Всі інші перелічені Ч. Пірсом 
способи побудови переконань (наполегливість, авторитет, метод апріорі) є такими, що віддаляють 
людину від об’єктивного відображення світу, особливо в соціально-психологічному контексті. 

Ключові слова: гендер, гендерні стереотипи, концепція Ч. Пірса, переконання, пізнання.

Постановка проблеми. Незважаючи на дов-
голітню історію та значне методологічне розро-
блення, проблема пізнання та побудови об’єктив-
ної картини світу та себе в цьому світі залишається 
актуальною і сьогодні. Особливо гостро питання 
стоїть у контексті сприйняття соціальних норм, 
які особистість засвоює як певну «об’єктивну» 
даність. Під час зростання людину підхоплює сус-
пільний досвід та його надбання, які дитина не 
здатна оминути. Дитина стикається з ними і під час 
інтеріоризації переводить їх із плану зовнішнього 
світу у світ внутрішній (перехід ззовні всередину). 
На цьому наголошував Л. Виготський, який зазна-
чав, що будь-яка психічна функція трапляється 
двічі: спочатку на рівні культурному (соціальному), 
а потім уже формується на індивідуальному. 
Тобто обов’язковою умовою індивідуально-психіч-
ного становлення є наявність соціального, куль-
турного оточення, що функціонує в певних істо-
ричних межах [12]. Отже, ми бачимо, що розвиток 
людської особистості неможливий поза межами 
суспільства. З одного боку, це величезний плюс, 
що дає можливість людині охопити весь накопи-

чений досвід і знання людства, що є необхідною 
умовою прогресу людського суспільства. Однак 
разом із знаннями людина часто «вбирає» в себе 
стереотипні уявлення, що можуть заважати об’єк-
тивному баченню навколишнього світу. Зокрема, 
такі стереотипи часто засвоюються на рівні ген-
дерних ролей (соціально зумовлених очікувань 
щодо норм та обов’язків, яких мають дотриму-
ватись жінки і чоловіки). Наприклад, щодо кож-
ної дитини ставлення дорослого буде зумовлено 
біологічною статтю дитини. І залежно від того, які 
соціальні очікування (норми, приписи) вклада-
ються в поняття «дівчинка» / «хлопчик», буде змі-
нюватись трансляція «правильних» дій, вчинків 
до дитини. Недарма в сучасному суспільстві з’яв-
ляються випадки, коли батьки не повідомляють 
стать дитини оточенню, навіть близьким родичам. 
Така поведінка має на меті дозволити дитині зро-
стати (хоча б деякий час) поза межами гендерних 
очікувань [3]. 

Цілком очевидно, що пізнання людиною світу 
не завершується на рівні органів чуття і ЦНС, а 
зумовлюється величезною кількістю факторів, які 
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оформлюють кінцевий варіант «бачення» індиві-
дуумом себе та оточення. І це бачення частково 
може збігатися зі світом (на рівні фізичному), 
однак може досить суттєво відрізнятись на соці-
ально-психологічному рівні (взаємодія «люди-
на-людина»). Досліджуючи людину, психолог має 
завжди пам’ятати, що рівень свідомості – це не 
вся психічна реальність. Розробки глибинної пси-
хології показали значну роль і несвідомої частини 
(зокрема, захисних механізмів психіки). Наукові 
відкриття представників глибинного напряму 
показали, що наша свідомість (а отже, й інфор-
мація, яку ми вважаємо достовірною) залежна від 
впливу несвідомих чинників, які можуть суттєво 
«деформувати» тлумачення тих чи інших явищ. 
Тому доречно задатись питанням щодо об’єктив-
ності нашого знання та чи є шляхи отримання 
достовірних знань.

Ситуація в сучасному українському суспільстві 
потребує консолідації знань, здобутих у різних 
наукових царинах, щоб забезпечити становлення 
демократичних процесів (зокрема, становлення 
гендерної рівності) у найбільш оптимальному та 
гармонійному руслі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розробленням проблематики пізнання людиною 
світу займалася значна кількість науковців – як 
вітчизняних, так і зарубіжних. І це вивчення не 
обмежувалося лише рівнем психологічних дослі-
джень, а обов’язково включало рівень філософ-
ських знань і дослідження в галузі фізіології. 
Методологічний базис у питанні можливостей та 
обмежень людського пізнання був закладений 
такими філософами, як: Аристотель (поняття про 
душу та її роль у пізнанні сущого), Ф. Бекон (наяв-
ність ідолів, що спотворюють людське сприй-
мання дійсності), І. Кант (дивитися і бачити – це 
різні речі), Платон (наявність вроджених ідей; 
«пізнання = пригадування»), Дж. Локк (відсутність 
вроджених ідей; людина як tabula rasa) та інші [14]. 

Психологічний аспект специфіки побудови 
людиною образу світу та себе у ньому розгля-
дався такими дослідниками, як: Б. Ананьєв (роль 
перцептивних дій у сприйманні навколишнього 
світу), М. Бернштейн (організм як негентропійна 
система; «модель потребного майбутнього»), 
Б. Велічковський (когнітивний складник образу), 
О. Бодальов (сприймання людиною інших людей), 
Є. Головаха та А. Кронік (сприймання часу), 
В. Зінченко (психофізика сприймання), Д. Ельконін 
(фонематичне сприймання), О. Леонтьєв (концеп-
ція побудови образу світу та його відповідності 
дійсності), О. Лурія (нейропсихологічні основи 
сприймання), Д. Узнадзе (вплив установки на про-
цес пізнання) та інші. Дослідження цих науковців 
під різним ракурсом розкривали проблематику 
щодо об’єктивності людського пізнання [6; 10; 14]. 

Серед іноземних авторів доречно вказати 

праці Д. Бродбента (модель ранньої селекції у 
процесі сприйняття інформації), Дж. Брунера 
(принцип категоризації людського сприймання), 
С. Московічі (соціальні репрезентації), У. Найсера 
(пізнання та реальність: схема сприйняття), 
Л. Фестінгера (поняття когнітивного дисонансу) та 
інші [6; 7]. 

Фізіологічний рівень досліджень відображення 
людиною світу, спираючись на вивчення будови 
та функціонування органів чуття, був реалізова-
ний такими фізіологами, як: Е. Вебер (константа 
Вебера, диференційний поріг), Т. Фехнер (закон 
Вебера-Фехнера), Г. Гельмгольц (концепція несві-
домих умовисновків), І. Сєчєнов («темне» від-
чуття), Ч. Шеррінгтон (суб’єктивний та об’єктивний 
критерії локалізації відчуттів), Г. Хед (протопа-
тична та епікритична чутливість) та інші [6; 10].

Як бачимо, пізнання людиною світу здійсню-
ється на різних рівнях, що включає як фізіологічні 
процеси, так і психологічні. Кожен рівень має свої 
обмеження, які можуть впливати на викривлення 
інформації, що поступає до системи людського 
організму, або взагалі обмежувати її вхід. На рівні 
фізіології органів чуття таким обмежуючим факто-
ром виступають пороги чутливості. На рівні пси-
хологічному – особливості людського сприймання 
(різні види ілюзій сприймання тощо), на соці-
ально-психологічному – феномени сприймання 
людиною інших людей (феномен «ореолу», фак-
тор статі та відповідних гендерних очікувань, віку 
тощо) та інформації загалом (віра в «достовірні 
джерела»), наявність переконань та «окулярів», 
через які людина дивиться на світ і тлумачить 
його. 

Дослідженням формування гендерних сте-
реотипів та їхнього впливу на поведінку людини 
займалися такі вчені: С. Бем (теорія гендерних 
схем) [2], Дж. Мані (статева диференціація, стать 
виховання) [4], М. Мід (розмежування біологічної 
статі (sex) від статі соціальної (gender) на основі 
вивчення примітивних племен Нової Гвінеї) [17], 
Р. Столлер (закріпив термін «gender» у соціаль-
но-психологічних дослідженнях, запропонував 
поняття «гендерна ідентичність») [12]. У вітчизня-
ній психології питання гендеру та його вплив на 
очікування щодо поведінкових проявів людини 
досліджували такі науковці: В. Агеєва (вивчення 
теорії гендеру) [1], Т. Говорун та О. Кікінежді 
(вивчення статі та сексуальності, співвіднесення 
понять «стать» і «гендер», гендерна просвіта) [4], 
П. Горностай (психологічні ролі особистості) [5], 
І. Клецина (психологія гендерних відносин) [7], 
Н. Куравська (гендерні стереотипи та їхня роль 
у проявах гендерної дискримінації) [8], М. Ткалич 
(психологія гендерної взаємодії персоналу) [10].

Мета статті – теоретичне осмислення значення 
концепції Ч. Пірса щодо формування переконань 
для досліджень у сфері гендерної тематики. 
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Виклад основного матеріалу. Рівень органів 
чуття та їхньої ролі в побудові об’єктивного образу 
навколишнього світу був розроблений видат-
ними фізіологами Е. Вебером, Г. Гельмгольцем, 
Й. Мюлером і Г. Фехнером. Однак для психологів 
сьогодення є зрозумілим той факт, що фізіоло-
гія не може пояснити всю «психологію» людини, 
навіть вже на рівні побудови образу світу. Тому 
були реалізовані дослідження, які доповнили фізі-
ологічну картину психологічними уточненнями. До 
таких досліджень можна віднести вже класичні 
експерименти, здійснені у межах гештальтпси-
хології (М. Вертгаймер, В. Келер, К. Кофка) [10]. 
На сучасному етапі дослідження особливостей 
адекватності відображення світу здійснювались у 
межах екологічного підходу Дж. Гібсона, когнітив-
ної психології (У. Найсер), соціальної психології 
(Дж. Брунер) [6]. 

На теренах вітчизняної психології вагомий 
внесок у розроблення цієї проблематики здійс-
нили В. Зінченко, О. Леонтьєв, Б. Ломов, О. Лурія, 
Д. Узнадзе та інші вчені [5; 7; 10]. Уточнимо, що 
зазначені науковці не досліджували вплив «гло-
бальних переконань» людини, які значною мірою 
впливають на те, як вона інтерпретує світ і події, 
що відбуваються у ньому. Таку спробу здійснили 
вчені, що досліджували несвідому частину пси-
хіки (А. Адлер (життєвий стиль), Е. Берн (життє-
вий сценарій), З. Фройд (захисні механізми пси-
хіки), К. Юнґ (колективне несвідоме) тощо) [5; 10; 
12]. Однак і їхні відкриття потребують сучасного 
переосмислення у зв’язку зі стрімкими змінами, з 
якими стикається сучасний світ і людина, що живе 
у ньому. 

Принцип відображення, що є базовим у вітчиз-
няній психології, набуває нової сили та може бути 
пов’язаний не лише з органами чуття, але й з 
іншими структурами, які впливають на сприйняття 
оточення. Насамперед мова йде про такі чинники, 
які є ніби «окулярами» та сприяють неадекват-
ному (різною мірою) відображенню світу та себе у 
ньому. До таких «спотворюючих» факторів можна 
віднести концепти, які були розроблені у межах 
різних психологічних теорій: захисні механізми 
психіки (психоаналіз), життєвий сценарій осо-
бистості (транзакційний аналіз), життєвий стиль 
(індивідуальна психологія), колективне несвідоме 
(аналітична психологія), поняття установки тощо. 

Однак жоден із зазначених напрямів не дослі-
джував на достатньому рівні механізм впливу 
інформації на людину, а особливо – здатність 
людини до розмежування інформації на категорії: 
достовірна та недостовірна. 

Особливого значення специфіка такого роз-
межування набуває в гендерних дослідженнях, 
оскільки є величезна кількість стереотипних пере-
конань, що перешкоджають розумінню важливо-
сті застосування гендерного підходу до суспіль-

ного життя загалом і до конкретного індивідуума 
зокрема. Значне збільшення кількості матеріалу 
вимагає від науковців усе більшої критичності 
у процесі аналізу інформації, що надходить із 
книжкових видань, періодики та мережі Інтернет. 
Часто-густо інформація, що подається як наукова, 
не є такою або ж інформація втратила свою акту-
альність, однак людина, не знаючи про ці зміни 
(або не бажаючи їх приймати), продовжує кори-
стуватися застарілими знаннями. Зрозуміло, що 
такий підхід блокує розвиток людського суспіль-
ства та його науки. 

А чи здатна сучасна психологія задовольнити 
цей запит, який вибудовує наука сьогодення? І як 
відбувається пізнання дійсності людьми сьогодні і 
які переконання можуть ставати на заваді науко-
вих відкриттів (зокрема, у сфері гендерної пробле-
матики)? Поставлені запитання звертають нашу 
увагу до висвітлення способів пізнання та їхнього 
значення для психологічної науки.

Видатний американський філософ-прагматик 
Чарльз Пірс у своїй праці «Становлення пере-
конань» (The Fixation of Belief) виділив чотири 
шляхи формування переконань: наполегливість 
(tenacity), авторитет (authority), метод апріорі 
(a priori method) та науковий метод (the scientific 
method) [16].

Перший описаний Ч. Пірсом шлях формування 
переконань – наполегливість. Характеризується 
прагненням зменшити рівень страху перед неви-
значеністю. Проявляється у формуванні певних 
вірувань, які дають змогу людині хоч якось «сис-
тематизувати» цей світ та інших людей. Ці пере-
конання не мають жодного стосунку до дійсності, 
а є, так би мовити, «окулярами», через які людина 
дивиться на себе, інших та оточення. На цьому 
рівні формування переконань можемо натра-
пляти на вислови на кшталт: «Не можна довіряти 
чоловікам», «Жінки не можуть бути керівниками» 
тощо. Переконання, яких дотримується людина, 
дає їй відчуття комфорту, оскільки надає ото-
ченню певний рівень визначеності. Формування 
таких переконань, виділених Ч. Пірсом, не вима-
гає від людини активної розумової діяльності та 
налаштованості на пошук об’єктивних відповідей 
щодо себе та пошуку чинників, які сприяли утво-
ренню наявних вірувань. Як бачимо, наявність 
і «живучість» гендерних стереотипів знаходять 
своє пояснення: людині не потрібно шукати та 
перевіряти певні знання на достовірність, що 
потребує значної витрати інтелектуальної діяль-
ності. Значно простіше навісити ярлики на людину, 
спираючись на її статеву належність, що, у свою 
чергу, приводить до відповідних гендерно зумов-
лених рольових очікувань.

Другий шлях закріплення вірувань – автори-
тет. Описуючи це явище, Ч. Пірс описує приклад, 
коли представники влади використовують у своїх 
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промовах «правильні» речі, які допомагають ство-
рити образ принципових людей в очах населення. 
Здатність до впливу авторитету формується з 
дитинства: діти приймають авторитет своїх бать-
ків, адже батьки є старшими, сильнішими за 
дитину, мають над нею владу – як фізичну, так і 
психологічну. Зрозуміло, що перебування в такій 
атмосфері закладає підвалини для формування 
здатності вірити в авторитет. Однак авторитет – 
це не завжди правильне рішення. Батьки можуть 
передавати певні розмірковування, які йдуть усу-
переч реальності та є лише їхніми упередженими 
поглядами. І дитина, зростаючи, все це інтроєкцює 
(мовою гештальттерапії) у структуру власної пси-
хіки. Зокрема, дівчина може інтроєкцюювати те, 
що жінка – це насамперед мати, а вже потім все 
інше, що головна жіноча роль – домогосподарка, 
а питання особистісного розвитку та кар’єрного 
зростання не входять у сферу «жіночого» кола. 
Для хлопчика інтроєктами можуть бути переко-
нання, що головне для чоловіка – це сила, а прояв 
емоцій – це слабкість, яку «справжній» чоловік у 
жодному разі не має права демонструвати. 

Однак було б помилково стверджувати, що 
авторитет – це завжди погано. У своєму науко-
вому та повсякденному пошуку ми змушені звер-
татись до видань, книжок та авторів, яких ми 
вважаємо обізнаними в тій чи інший сфері знань. 
Отже, авторитет має і позитивний бік – отримання 
якісної інформації, але негативний бік цього спо-
собу – його недоступність для дитини, оскільки 
дитина ще не здатна критично оцінити та розмеж-
увати наукове та псевдонаукове знання. У цьому 
випадку транслятором цих знань для дитини зали-
шається доросла людина. І саме від неї залежить, 
які переконання будуть формуватись у дитини. 
Підкреслимо, що із дорослішанням та якісним 
розвитком інтелектуальних і рефлексивних функ-
цій молода особистість розкриває для себе здат-
ність до переосмислення наявних знань і здобутої 
раніше інформації. 

Необхідно підкреслити, що під час звернення 
до певної інформації (зокрема, у сфері гендерних 
досліджень) завжди залишається питання щодо 
якості цих знань. А зростання кількості джерел 
інформації створює умови, за яких людина не 
завжди здатна адекватно оцінити якість і науко-
вий рівень знайденої інформації (маємо багато 
прикладів фейкових новин). 

Наступний шлях формування переконань – 
метод апріорі. Цей шлях є «кроком уперед» порів-
няно з попередніми, однак також може призвести 
до формування помилкових суджень і переконань 
[16]. Назва апріорі, запропонована Ч. Пірсом, під-
креслює, що формування певного висновку виво-
диться спираючись на заздалегідь зроблене при-
пущення, а не на безпосередній досвід. Недоліком 
цього методу є те, що за допомогою нього можна 

довести будь-що, оскільки за основу береться не 
безпосередній досвід та емпіричні дані, а певне 
припущення. Це припущення, хоч і спирається 
на логіку та аргументацію, не завжди відповідає 
реально наявній дійсності. 

Наступним способом пізнання навколиш-
ньої дійсності та формування переконань є емпі-
ризм – формування знань на основі безпосеред-
нього спостереження та досвіду. Зрозуміло, що 
для наукового пізнання дійсності та побудови тео-
рій, які б коректно пояснювали явища світу, необ-
хідне пізнання, що спиралося б на факти, здобуті 
під час досліджень. Саме це, на думку Ч. Пірса, 
може забезпечити отримання достовірних знань. 
У контексті гендерних досліджень особливо важ-
ливо пам’ятати про дотримання наукової етики та 
принципів проведення наукових досліджень [7; 11], 
оскільки дослідження в цьому напрямі дуже часто 
мають заполітизованість та упередженість. Саме 
тому дуже важливо доносити отриману інформа-
цію досить толерантно та не гнатися за певними 
«шокуючими» відкриттями, метою яких часто є осо-
бисте збагачення виконавця дослідження, а не зба-
гачення психологічної науки ґрунтовними даними. 

Висновки. Проведений теоретичний аналіз 
дав змогу визначити фактори, що впливають на 
людське пізнання та можуть зумовлювати його 
викривлення. До цих факторів віднесемо такі: 
фізіологічний (органи чуття та ЦНС), психологіч-
ний (процеси сприймання та його викривлення під 
дією різних факторів – від ілюзій до факторів уста-
новки), соціально-психологічний (соціальні чин-
ники, що викривлюють людське пізнання). Також 
викривленню інформації сприяє наявність несві-
домих факторів (захисні механізми, життєвий сце-
нарій). Запропонована концепція Ч. Пірса допо-
магає зрозуміти витоки формування гендерних 
упереджень та окреслити шляхи для можливого 
виходу за наявні людські упередження. 

Перспективу в подальших дослідженнях 
бачимо в імплементації запропонованої теорії у 
практичну площину гендерних досліджень, осо-
бливо, в контексті накопичення перевірених і 
достовірних даних, здобутих емпіричним шляхом, 
який, відповідно до поглядів Ч. Пірса, і є власне 
науковим та дає людині доступ до об’єктивної 
інформації про світ і себе в цьому світі. 
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Kostina T. O. Charles Pierce’s concept and its role for gender studies
The article deals with the search for methods and concepts that will broaden the understanding of existing 

stereotypes inherent in the human personality. Of particular importance is the question of determining the 
specificity of gender stereotypes and their manifestations in the social environment.

The theoretical analysis of the peculiarities of human cognition is made, which allowed identifying the 
factors that influence the human cognition and can cause its distortion. These factors include: physiological 
(sense organs and CNS), psychological (the processes of perception and its distortion under the influence 
of various factors: from illusions to factors of installation), social and psychological (social factors that distort 
human cognition). It is noted that the presence of unconscious factors (security mechanisms, life scenario) 
also contributes to the distortion of information. Their study is realized within the depths of psychology.

It is emphasized that the question of objectivity of the construction of the knowledge of man about the 
surrounding world and himself in it was raised by representatives of different sciences: physiologists, philos-
ophers, psychologists, etc., which confirms the complexity and polimodality of this phenomenon. It has been 
identified that one of the factors that functions at the social and psychological level of human interaction is 
gender stereotypes, which are related to social prescriptions for the norms and responsibilities that women 
and men must have. It is emphasized that, despite the considerable progress in the development of gender 
studies, there is still a considerable amount of stereotyped ideas. And these gender stereotypes often block a 
person’s ability to discover his or her potential, both personal and professional.

The proposed concept of Charles Peirce allows us to understand the origins of the formation of gender bias 
and to outline ways for a possible way out of existing human prejudices. In particular, it is noted that only one 
method (empiricism) is, in fact, one that allows obtaining objectively reliable information. All the others listed by 
Ch. Pierce (perseverance, authority, a priori method) are ways of building beliefs that distance a person from 
the objective reflection of the world, especially in a social and psychological context.

Key words: gender, gender stereotypes, Ch. Pearce’s concept, beliefs, cognition.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ДОВІРИ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ДО СОЦІАЛЬНОГО ОТОЧЕННЯ
У статті розглянуто довіру як один із базових елементів людського життя, соціального і психо-

логічного благополуччя людини в суспільстві, що створює відчуття безпеки й оптимізму, забезпечує 
взаємодію людини зі світом, пізнання і переживання нею цього світу, сенс життя, пронизує все, з чим 
людина взаємодіє. Мета статті – зрозуміти, що відбувається з базовою довірою дитини в період 
дошкільного віку: чи змінюється вона протягом означеного періоду, а якщо змінюється, то які фак-
тори впливають на цей процес. Також у статті зроблено спробу охарактеризувати довіру дитини 
дошкільного віку до соціального оточення. Довіру і недовіру можна розглядати як фундаментальну 
установку людини, яка формується на першому році життя і впливає на подальший психічний розви-
ток дитини та її взаємодію з навколишнім світом. Базисна довіра утворюється на основі відчуття 
безпеки та захищеності, виникає внаслідок формування певного типу прив’язаності до значимого 
дорослого, певного характеру задоволення фізіологічних і соціальних потреб дитини. Довіра та 
довірчі відносини формуються в певному соціальному середовищі, на підставі цього фактора скла-
дається ранній досвід спілкування, який проявляється в конкретній ситуації. У дитячому віці довіра 
пов’язана з такими феноменами, як симпатія, дружба, любов, є їхнім атрибутом та умовою виник-
нення. Довіра дитини залежить від загальної установки щодо інших людей, які певною мірою зумов-
лені стосунками дитини з близькими дорослими в ранньому дитинстві, на довіру дітей до інших 
значний вплив здійснюють поведінка та думка близьких й авторитетних людей. У статті зроблено 
висновок, що за нормальних умов розвитку вік від 3 до 5 років є сензитивним для формування фор-
мально-динамічних характеристик довіри – вибірковості та парціальності, які проявляються в тому, 
що людина, образно кажучи, завжди знає, кому довірити і що довірити.

Ключові слова: чинник соціальної взаємодії, базова установка, феномен, психічний стан, очіку-
вання, взаємодія, емоційне благополуччя, тривожність, вибірковість, парціальність.

Постановка проблеми. Довіра – один із базо-
вих елементів людського життя, соціального і пси-
хологічного благополуччя людини в суспільстві, 
що створює відчуття безпеки й оптимізму. Вона 
забезпечує взаємодію людини зі світом, пізнання 
і переживання нею цього світу, сенс життя, про-
низує все, з чим людина стикається, взаємодіє. 
Довірі не можна навчити, її можна тільки сформу-
вати. Вона, з одного боку, є результатом взаємодії, 
з іншого – вона сама виступає незмінним чинни-
ком соціальної взаємодії, в процесі якої отримує 
постійний розвиток і впливає на всі інші сторони 
цієї взаємодії. Довіра до світу є базовою установ-
кою особистості, яка сформована в результаті 
материнського піклування, і ступінь її розвитку 
залежить від якості одержуваної материнської 
турботи. Якщо дитина отримує все те, чого потре-
бує, і всі потреби швидко задовольняються, спіл-
кування з мамою є стільки, скільки необхідно, то 
це формує її довіру до світу, абсолютно необ-
хідну якість для повноцінного щасливого життя. 
Як результат, світ – це затишне місце, де людям 
можна довіряти. Якщо в центрі уваги не дитина, 
а механічний догляд за нею, методи виховання, 

власна кар’єра, різні тривоги, тоді формується 
недовіра, підозрілість, страх перед людьми та сві-
том, непослідовність і песимізм [1]. 

Мета статті – зрозуміти, що відбувається з 
базовою довірою дитини в період дошкільного віку: 
чи змінюється вона протягом зазначеного періоду, 
а якщо змінюється, то які фактори впливають на 
цей процес. Також у статті зробимо спробу оха-
рактеризувати довіру дитини дошкільного віку до 
соціального оточення.

Виклад основного матеріалу. Довіра – 
складне психологічне явище. Спільна риса дослі-
джень довіри – відсутність ясного і загального 
визначення концепції довіри. Довірою називають 
найрізноманітніші феномени, що призводить до 
різноманітності визначень. С. Касталдо в резуль-
таті комп’ютерного контент-аналізу найбільш 
часто цитованих визначень довіри (72 варіанти) 
зробив декілька висновків. По-перше, довіра 
безпосереднім чином пов’язана з очікуваннями, 
переконаннями, волевиявленням або установ-
кою. По-друге, довіра проявляється щодо різних 
об’єктів: індивідів, груп, організацій і соціальних 
інститутів. По-третє, довіра досить часто (у 42 із 
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72 випадків) визначається через дію або пове-
дінку, в цьому полягає діяльнісний аспект довіри, 
тобто можна стверджувати, що дія суб’єкта є про-
явом довіри. По-четверте, результати і наслідки 
надання довіри відображаються у визначенні 
довіри. По-п’яте, у тлумаченні довіри знаходить 
відображення ризикованість ситуації прийняття 
рішення, адже довіра виникає в процесі невизна-
ченості та ризику [9].

У наукових працях Т.П. Скрипкіної знаходимо 
таке визначення: «Довіра – це здатність людини 
апріорі наділяти явища та об’єкти навколишнього 
світу, а також інших людей, їх можливі майбутні дії 
і власні передбачувані дії властивостями безпеки 
(надійності) і значущості (цінності)» [5, с. 85].

В.С. Сафонов здійснив аналіз довірчого спіл-
кування і дав таке визначення цьому явищу: 
«Довірче спілкування – це таке спілкування, коли 
одна людина в процесі спілкування з іншими 
людьми довіряє їм яку-небудь «конфіденційну 
інформацію», думки, почуття, переживання, роз-
криває ті чи інші сторони внутрішнього світу осо-
бистості» [3, с. 6]. Довірче спілкування визна-
чається тут через акт довіри – «людина довіряє 
інформацію». Довіра завжди передбачає ціннісне 
ставлення до особистості іншого, засноване, по 
суті, на позитивному прогнозуванні його майбут-
ніх вчинків.

Довіра – це багатогранне утворення, яке вклю-
чає таке: первинні установки, що мають біосо-
ціальну зумовленість (базову довіру-недовіру 
до світу, потребу в безпеці); вторинні установки 
(«вторинна довіра», спрямування на світ чи на 
себе), інтеріоризуючись, перетворюються на осо-
бистісні установки, що фіксуються як риси особи-
стості. У кожній конкретній ситуації ці установки, 
сформовані в минулому досвіді, починають взає-
модіяти між собою, на основі чого людина і виро-
бляє щоразу нову актуальну установку, яка має 
особистісно-соціальний характер і відповідає кон-
кретній ситуації, у якій вона перебуває.

Розглядаючи феномен довіри, можна виділити 
довіру до світу, до інших і довіру до себе. Основою 
для формування цих трьох видів довіри є базова 
довіра, яку описав Е. Еріксон. На його думку, 
довіра до світу є базовою установкою особистості, 
яка сформована в результаті материнського піклу-
вання, і ступінь її розвитку залежить від якості 
одержуваної материнської турботи. Якщо дитина 
отримує все те, чого потребує, і всі потреби 
швидко задовольняються, спілкування з мамою є 
стільки, скільки необхідно, то це формує її довіру 
до світу, абсолютно необхідну якість для повно-
цінного щасливого життя. Як результат, світ – це 
затишне місце, де людям можна довіряти. Якщо 
в центрі уваги не дитина, а механічний догляд 
за нею, методи виховання, власна кар’єра, різні 
тривоги, тоді формується недовіра, підозрілість, 

страх перед людьми та світом, непослідовність 
і песимізм. Почуття довіри до світу, що виникає 
на першому році життя дитини, є фундаменталь-
ним психологічним утворенням, від якого багато в 
чому залежить психічне здоров’я дитини, що дає 
їй змогу жити і відчувати задоволення від процесу 
життя в результаті задоволення своїх потреб [8].

Ступінь довіри напряму залежить від яко-
сті зв’язків дитини з матір’ю. Відсторонення та 
неспроможність матері тонко реагувати на інди-
відуальні запити немовляти викликають у нього 
недовіру та страх за свою безпеку. Відчуття недо-
віри може посилюватись, якщо батьки дотриму-
ються різних способів виховання або відчувають 
себе невпевнено в ролі батьків. Формування базо-
вої недовіри у стосунках із матір’ю поширюється 
на світ навколо та окремих людей. Отже, на пер-
шому році життя формується довіра або недо-
віра до світу як фундаментальна установка, яка 
визначає всі інші установки й особливості отриму-
ваного досвіду в цей період життя. Але, на думку 
Е. Еріксона, успішний розвиток дитини полягає у 
співвідношенні довіри і недовіри, вмінні проявляти 
їх залежно від ситуації.

Основним складником дитячого віку є 
залежність, прив’язаність до того, хто задо-
вольняє потреби дитини, передусім до матері. 
М. Ейнсворт виділяє три типи прив’язаності дітей 
у віці 1–2 років: «безпечна прив’язаність» (дитина 
сумує за матір’ю, радіє її появі); «уникаюча прив’я-
заність» (дитина ігнорує розставання та зустріч із 
матір’ю); «амбівалентна прив’язаність» (дитина 
проявляє гнів під час розлуки та невдоволення під 
час зустрічі з матір’ю) [6].

Як бачимо, базова довіра або недовіра виникає 
на основі певного типу прив’язаності до дорос-
лого, що опікується дитиною. Звичайно, основу 
базової довіри становить безпечна прив’язаність.

Формування ставлення до світу, до інших 
людей пов’язане не лише з виникненням базисної 
довіри або недовіри, але з відчуттям тривожності. 

Г. Саллівен та К. Горні пов’язують виникнення 
тривожності з нереалізованою потребою в безпеці 
та надійності [2]. Тривожність проходить через усе 
життя як унікальне значиме переживання, вона 
пов’язана з іншими людьми. Дитина народжується 
не лише з фізіологічними потребами, а також із 
потребою в ніжності, в безпеці, униканні тривоги. 
Тривога має зовнішнє походження, переходить 
від матері, її тривожності. Якщо стан матері від 
початку буде нести надійність, то це відчуття бло-
куватиме тривожність. Щоб подолати тривожність, 
дитина потребує любові, підтримки, турботи з 
боку близьких людей. Якщо ці потреби задоволені 
в ранньому віці, то в дитини розвивається почуття 
безпеки та впевненості в собі.

М.І. Лісіна в процесі експериментальної роботи 
дійшла висновку, що протягом першого року життя 
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дитина проходить через три етапи розвитку: 
фізичну адаптацію до зовнішніх умов життя, ста-
новлення потреби у спілкуванні; ситуативно-осо-
бистісне спілкування з дорослим; розвиток пред-
метно-маніпулятивної діяльності, спілкування з 
дорослим як ділове співробітництво.

Хоча питання довіри в цій роботі не розгля-
дається прямо, але зроблено висновок, що фор-
мування довіри пов’язане з виділенням власного 
«Я», диференційованим сприйняттям об’єктів, з 
вибірковим до них ставленням на основі оцінки 
їхньої корисності, значимості та безпеки. Спочатку 
відсутні елементи такого ставлення, простежу-
ється звернення до дорослого лише для того, 
щоб звернутись до дорослого та отримати зво-
ротний зв’язок. З часом починають закладатись і 
проявлятись елементи вибірково-довірчого став-
лення до інших людей. Дитина починає розрізняти 
дорослих і зміст їхніх дій, сприймати дорослого 
через власні очікування, тобто в дитини склада-
ються зовнішні та внутрішні орієнтири, без яких 
неможлива довіра. 

Багато з авторів не схильні розглядати базову 
довіру чи недовіру як незмінну установку людини. 
Базова довіра формується повільно протягом 
багатьох років – від періоду немовляти до юності. 

Сучасна наука нараховує невелику кількість 
спеціальних досліджень довіри дошкільників до 
себе, до світу, до інших людей. Є роботи, в яких 
показано, що базова установка на довіру до світу 
формується на етапі дитячого розвитку, також є 
роботи, в яких вказується на фундаментальну 
роль довіри в розвитку дитини. Також проблема 
довіри дітей дошкільного віку розглядається в кон-
тексті вивчення різних аспектів прояву або роз-
витку спілкування дітей. 

А.В Сидоренков, автор дослідження психоло-
гічних особливостей довіри дітей дошкільного віку, 
виділяє декілька груп факторів, умов, які визнача-
ють довіру дитини: у дитячому віці довіра пов’язана 
з такими феноменами, як симпатія, дружба, любов, 
є їхнім атрибутом та умовою виникнення; довіра 
дитини залежить від деяких особистісних якостей, 
загальної установки щодо інших людей, які певною 
мірою зумовлені стосунками дитини з близькими 
дорослими в ранньому дитинстві; на довіру дітей 
до інших значний вплив здійснюють поведінка та 
думка близьких і авторитетних людей [7]. 

Особливістю прояву довіри дитини дошкіль-
ного віку є сприйняття думок, вчинків іншої людини 
як правильних, істинних, тих, що не підлягають 
сумніву. 

Дорослі виступають для дитини у ролі автори-
тетних людей, які є еталоном для наслідування, 
тому дитина часто некритично сприймає думки і 
дії дорослого. Саме це робить актуальною про-
блему безпеки дитини в ситуації взаємодії з незна-
йомими дорослими.

Прояв дитиною довіри, пов’язаної з відчуттям 
безпеки та захищеності, залежить від наявності в 
дитини тривоги та страху, що спричинені стресо-
вими ситуаціями, міжособистісними конфліктами, 
деривацією соціальних і міжособистісних потреб. 

На думку А.В. Сидоренкова, довіра дитини до 
різних людей має специфічні особливості та різ-
ний зміст. Довіра до знайомих людей проявля-
ється в тому, що дитина готова розповідати про 
себе значиму інформацію, поділитися улюбле-
ними іграшками, секретами та особистими досяг-
неннями. Коли поруч немає батьків, вихователів, 
сусідів або інших добре знайомих людей, безпека 
дитини буде залежати від рівня довіри і став-
лення загалом до незнайомої людини. Проблема 
безпеки дітей є досить актуальною, але це не 
повинно призводити до того, що в дитини буде 
сформована абсолютна довіра до всіх незнайо-
мих людей, тому що це може відобразитись на 
розвитку особистості дитини. Тут необхідно фор-
мувати оптимальний рівень довіри, який забез-
печить захист дитини і не буде перешкоджати її 
особистісному розвитку.

А.В. Поліна вперше систематизувала фак-
тори несприятливого впливу на процес розвитку 
позитивних довірчих відносин дітей 3–5 років, 
показала, що за нормальних умов розвитку вік 
від 3 до 5 років є сензитивним для формування 
формально-динамічних характеристик довіри – 
вибірковості та парціальності, які проявляються в 
тому, що людина, образно кажучи, завжди знає, 
кому довірити і що довірити. Ці характеристики 
довіри починають формуватися також на ранніх 
стадіях онтогенезу на основі прийнятих стратегій 
виховання, коли первинна, базова установка на 
довіру починає змінюватись і дитина поступово 
починає розуміти, що повна довіра для неї небез-
печна. Відтоді, як у дитини починають формува-
тися перші соціально-моральні ідеали, пов’язані 
з поняттями «хорошого», «поганого», «доброго» 
і «злого», маленькі діти починають поступово на 
основі цих еталонів диференціювати людей за 
цими критеріями та будувати на цій основі з ними 
довірчі, близькі стосунки.

Ґрунтуючись на теоретичних положеннях влас-
ної дисертації, А.В. Поліна зробила висновок, 
що формування довірчих відносин перебуває в 
тісному зв’язку не лише з домінуючою формою 
спілкування, але і з загальним напрямом роз-
витку дитини, тією соціальною ситуацією, в якій 
він відбувається. Довіра та довірчі відносини фор-
муються в певному соціальному середовищі, на 
підставі цього фактора складається ранній досвід 
спілкування, який проявляється в конкретній ситу-
ації. 

А.В. Поліна виділяє три групи факторів, що 
впливають на формування довірчих відносин: 
соціально-середовищні фактори (належать до 
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умов середовища і мають довготривалий, від-
носно стійкий характер, пов’язані із соціальною 
ситуацією розвитку); ситуаційні фактори (нале-
жать до умов ситуації, вони короткочасні, рухливі, 
нестійкі); фактори базисної довіри-недовіри (дос-
від довірчого спілкування раннього віку форму-
ється на базі соціально-середовищних факторів).

Довірчі відносини формуються під впливом 
зовнішніх факторів (соціально-середовищних і 
ситуаційних) з урахуванням минулого досвіду 
довіри дитини. Соціально-середовищні фактори 
належать до умов середовища (сім’ї, дитячого 
садка, тобто мікросоціуму), мають довготрива-
лий, відносно стійкий характер, пов’язані із соці-
альною ситуацією розвитку. Ситуаційні фактори 
належать до умов ситуації, вони короткочасні, 
рухливі, мають безпосередній  стосунок до кон-
кретної ситуації. Всі виділені в моделі фактори 
формування довіри взаємопов’язані. Як критерії 
формування довіри-недовіри до світу були виді-
лені такі: емоційно-моральні ідеали, диферен-
ціація емоцій, характер міжособистісних відно-
син, тривожність, самоконтроль, невпевненість, 
самооцінка, захист «Я». Можна зробити висно-
вок, що ці критерії складають три аспекти психіч-
ного розвитку дитини (емоційний, особистісний 
і поведінковий), які впливають на формування 
довіри дитини до інших людей і до самої себе. 
Якщо позитивно склалися зовнішні фактори і 
досвід довірчого спілкування раннього віку був 
позитивним, то можна говорити про формування 
гармонійних довірчих стосунків, адекватних 
формально-динамічних характеристик довіри – 
вибірковості і парціальності.

Якщо ж дитина має негативний досвід базової 
довіри, формування емоційно-моральних ідеалів 
деформоване або відстає в розвитку, не дифе-
ренційовані емоції, що одночасно підкріплюється 
ситуативними факторами негативного досвіду 
взаємодії з оточуючими людьми. В результаті 
основні формально-динамічні характеристики 
довіри не формуються, відбувається подальша 
деформація розвитку як емоційно-моральної, так 
і особистісної сфер, що несприятливо познача-
ється на відносинах дитини із соціальним оточен-
ням. Ба більше, в результаті всіх перерахованих 
вище особливостей у дітей виявляються не сфор-
мованими адекватні поведінкові реакції, способи 
реагування під час складних, конфліктних ситу-
ацій, поведінка виявляється неорієнтованою на 
встановлення нормального людського контакту, 
на розвиток форм спільної ігрової діяльності, на 
розвиток навичок спільної діяльності, а зводиться 
просто до захисту свого «Я» у вигляді компен-
саторних форм [4].

Висновки. Отже, довіру і недовіру можна роз-
глядати як фундаментальну установку людини, 
яка формується на першому році життя і впливає 

на подальший психічний розвиток дитини та її вза-
ємодію з навколишнім світом. Довіра дитини зале-
жить від загальної установки щодо інших людей, 
які певною мірою зумовлені стосунками дитини 
з близькими дорослими в ранньому дитинстві, 
на довіру дітей до інших значний вплив здійсню-
ють поведінка та думка близьких й авторитетних 
людей. За нормальних умов розвитку вік від 3 до 
5 років є сензитивним для формування формаль-
но-динамічних характеристик довіри – вибірково-
сті та парціальності, які проявляються в тому, що 
людина, образно кажучи, завжди знає, кому дові-
рити і що довірити.

Варто зазначити, що багато питань, пов’яза-
них із довірою дитини, залишаються відкритими, 
а саме: стадії подальшого розвитку базисної 
довіри, взаємозв’язок довіри до інших людей і до 
себе, а також вплив сучасного інформаційного 
простору на трансформацію базисної довіри; як 
забезпечити дитині безпеку, зробити її здатною 
витримувати та долати стани тривоги; як віднайти 
конструктивні способи подолання труднощів, 
пов’язаних із тривогою та недовірою, щоб утвер-
дити дитину в позитивному уявленні про себе і 
власні можливості.

Література:
1. Базова довіра до світу. URL: http://stattja.pp.ua/

index.php?newsid=14138.
2. Зейгарник Б.В. Теории личности в зарубежной 

психологии. Москва : МГУ, 1982. 129 с.
3. Кожемякіна О.М. Проблема довіри в сучас-

ному соціумі: ціннісно-нормативна інтерпре-
тація. Філософські проблеми ХХІ століття : 
монографія / за заг. ред. А.І. Бойко. Черкаси : 
ФОП Гордієнко Є.І., 2016. С. 39–61.

4. Полина А.В. Психологические особенности 
детей младшего дошкольного возраста с 
депривацией доверия и возможности ее кор-
рекции : дисс. … канд. псих. наук : 19.00.03. 
Ростов-на Дону, 2005. 210 с.

5. Скрипкина Т.П. Психология доверия : учеб. 
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. 
Москва : Издательский центр «Академия», 
2000. 264 с.

6. Смирнова Е.О. Теория привязанности: концеп-
ция и эксперимент. Вопросы психологии. 1995. 
№ 3. С. 139–149.

7. Сидоренков А.В. Психологические особенно-
сти доверия дошкольников. Ростов-на-Дону : 
Издательство Ростовского университета, 2001. 
134 с.

8. Эриксон Э.Г. Идентичность: юность и кри-
зис: / пер. с англ. Москва : Издательская группа 
«Прогресс», 1996. 344 с.

9. Castaldo S. Meanings of Trust: a Meta Analysis 
of Trust Definitions: Paper presented at Second 
Euram Conference. Stockholm, 2002 (sses.se).



2019 р., № 5, Т. 2.

87

Kryva N. L. Peculiarities of preschool child’s trust in the social environment
The article considers trust as one of the basic elements of human life, social and psychological well-being 

of a person in a society, which creates a sense of security and optimism, ensures human interaction with the 
world, cognition and experience of this world, meaning of life, permeates everything with which a person inter-
acts. The purpose of the article is to understand what happens to the basic confidence of the child during the 
preschool years: whether it changes during the specified period, and if it changes, what factors influence this 
process. The article also attempts to characterize the preschool child’s confidence in the social environment. 
Trust and distrust can be seen as a fundamental setting of the person, which is formed in the first year of life 
and influences the further mental development of the child and its interaction with the surrounding world. Basic 
trust is formed on the basis of a sense of security and security, resulting from the formation of a certain type of 
attachment to a meaningful adult, a certain character to meet the physiological and social needs of the child. 
Trust and trust are formed in a particular social environment, based on this factor, an early experience of com-
munication, which is manifested in a particular situation. In childhood, trust is associated with such phenomena 
as sympathy, friendship, love, is their attribute and condition of origin. The confidence of the child depends 
on the general attitude towards other people, which is to a certain extent caused by the relations of the child 
with close adults in early childhood, and the behavior and opinions of close and authoritative people are sig-
nificantly influenced by the children’s confidence in others. The article concludes that under normal conditions 
of development, the age of 3 to 5 years is sensitive to the formation of formal and dynamic characteristics of 
trust – selectivity and partiality, which are manifested in the fact that a person, figuratively speaking, always 
knows whom to trust and what to trust.

Key words: social interaction factor, basic setting, phenomenon, mental state, expectations, interaction, 
emotional well-being, anxiety, selectivity, partiality.
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Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ 
ТА ЗДОРОВ’Я КУРСАНТІВ ПЕРШОГО Й ВИПУСКНОГО КУРСІВ
У статті представлено результати емпіричного дослідження взаємозв’язку ставлення до нав-

чання курсантів першого та випускного курсів і їхнього ставлення до здоров’я. Як показники ставлення 
до навчання в дослідженні представлено мотиви навчання в закладі вищої освіти (методика Т. Ільїної) 
і ставлення до навчальної діяльності (методика Л. Міщенко). Ставлення до здоров’я вивчалося за 
допомогою методики «Індекс ставлення до здоров’я» С. Дерябо, В. Ясвіна й методики «Опитувальник 
життєвого стилю та рівня здоров’я» Р. Страуба в адаптації Г. Залевського. Визначено загальні й 
специфічні для груп курсантів першого й випускного курсів особливості взаємозв’язків ставлення до 
навчання і ставлення до здоров’я. Загальними для курсантів першого та випускного курсів виявилися 
позитивні зв’язки мотивації набуття знань із психологічним здоров’ям, емоційним, пізнавальним і 
вчинковим компонентами ставлення до здоров’я; мотивації отримання диплому з оцінкою фізичного 
здоров’я; негативні зв’язки мотивації оволодіння професією – із застосуванням превентивних і додат-
кових превентивних заходів збереження здоров’я, із духовним, соціальним та екологічним здоров’ям, 
позитивні зв’язки – з емоційним, пізнавальним і вчинковим компонентами ставлення до здоров’я. Ці 
зв’язки зберігаються й на випускному курсі навчання, але кількість значущих зв’язків збільшується 
насамперед за рахунок мотиву отримання диплома. Крім того, зв’язки мотивації оволодіння профе-
сією з духовним, соціальним та екологічним здоров’ям змінюють знак із негативного на позитивний. 
Під час вивчення взаємозв’язків задоволеності навчальною діяльністю і ставленням до здоров’я вия-
вилося, що в групі курсантів першого курсу зі ставленням до здоров’я переважно пов’язані задоволе-
ність побутом і стосунками з однокурсниками. У групі курсантів випускного курсу суттєво збільшу-
ється кількість зв’язків компонентів ставлення до здоров’я із задоволеністю навчальним і виховним 
процесом, обраною професією, але зменшується кількість зв’язків із задоволеністю побутом. 

Ключові слова: ставлення до здоров’я, ставлення до навчання, курсанти, перший курс, випускний 
курс. 

Постановка проблеми. Підготовка курсантів 
до майбутньої професійної діяльності передба-
чає розвиток у них необхідних знань, умінь і нави-
чок, професійно важливих якостей особистості, 
а також збереження й зміцнення здоров’я, що 
привертає увагу до питань, пов’язаних із фор-
муванням у курсантів позитивного ставлення до 
навчання та здоров’я, зокрема щодо особливос-
тей взаємозв’язку цих ставлень на різних етапах 
професійної підготовки.

Вивченню ставлення до здоров’я в системі 
базових ставлень особистості студентів, одним 
із компонентів якої є ставлення до навчання, 
присвячена дисертаційна робота І. Табачник. За 
результатами проведеного дослідження авторкою 
отримано дані щодо специфіки зв’язку ставлення 
до здоров’я й до навчання в студентів із тютю-
новою й алкогольною узалежненою поведінкою, 
а також у студентів без цих видів узалежнення. 
Авторкою визначено, що ставлення до здоров’я і 
ставлення до навчання найбільш тісно пов’язані в 
студентів, що характеризуються відсутністю тютю-
нового та алкогольного узалежнення [1, с. 116]. 
Дослідження І. Табачник проводилося зі студен-

тами віком від 18 до 21 року, але, на жаль, не роз-
крито питання щодо специфіки зв’язку ставлення 
до здоров’я та до навчання в студентів на різних 
етапах навчання.

Психологічні особливості формування здоро-
вого способу життя в курсантів стали предметом 
вивчення в дослідженні В. Слободяника, який 
визначив, що більшість курсантів мають недостат-
ньо змістовні уявлення про сутність і компоненти 
здорового способу життя, не дотримуються здоро-
вого способу життя й не мають необхідних знань 
щодо збереження та покращання свого здоров’я 
[2, с. 10]. Автор зосередився на визначенні поса-
дових осіб, які найсуттєвіше впливають на форму-
вання здорового способу життя курсантів, а також 
на встановленні соціально-психологічних умов 
цього формування [2, с. 14]. Ставлення до нав-
чання курсантів у зв’язку з їхнім ставленням до здо-
ров’я в дослідженні В. Слободяника не вивчалося.

У дослідженні С. Степанюк, І. Глухова, В. Коваль, 
М. Гарголи визначено, що серед факторів впливу 
на формування здорового способу життя курсан-
тів і студентів провідну роль відіграють мотиви 
зміцнення здоров’я та розвитку фізичних якостей. 
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Крім того, встановлено, що рівень розвитку цієї 
мотивації залежить від спеціальності, за якою про-
водиться підготовка майбутніх фахівців, представ-
леності в навчальному плані й обсягу певних дис-
циплін. Дослідниками зазначається, що мотивація 
зміцнення здоров’я переважає в студентів, які ґрун-
товно вивчали курс валеології [3, с. 159]. 

Мета статті полягає у визначенні особливос-
тей взаємозв’язку ставлення до навчання і здо-
ров’я курсантів першого й випускного курсів. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
проводилося з використанням методик: «Тест-
опитувальник задоволеності навчальною діяль-
ністю» Л. Міщенко, «Методика вивчення мотивації 
навчання в вузі» Т. Ільїної, «Індекс ставлення до 
здоров’я» С. Дерябо й В. Ясвіна, «Опитувальник 
життєвого стилю та рівня здоров’я» Р. Страуба 
в адаптації Г. Залевського. Під час статистичної 
обробки даних використано кореляційний аналіз 
(r-критерій Пірсона). 

У дослідженні брали участь курсанти, що 
навчаються в Інституті підготовки юридичних 
кадрів Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого на першому (50 осіб) і 
випускному (50 осіб) курсах. 

Під час вивчення структури кореляційних зв’яз-
ків показників мотивації навчання з показниками 
ставлення до здоров’я в групі курсантів пер-
шого курсу виявилося, що мотивація отримання 
диплома прямо пов’язана лише з одним показни-
ком ставлення до здоров’я, а саме з підтриман-
ням фізичного здоров’я (таблиця 1). 

Чим більше навчання курсантів-першокурсни-
ків вмотивоване набуттям знань, тим більш при-
таманне їм психологічне здоров’я як динамічний 
стан внутрішнього благополуччя особистості, 
який дає їй змогу актуалізувати свої індивіду-
альні й вікові психологічні можливості [4, с. 28]. 
Чим більше вмотивовані курсанти першого курсу 
набуттям знань, тим більше розвинуті в них емо-

ційний, пізнавальний і вчинковий компоненти 
ставлення до здоров’я, тобто вони отримують 
задоволення від піклування здоров’ям, від здо-
рового способу життя, цікавляться проблемою 
здоров’я, намагаються впливати на своє оточення 
щодо дотримання здорового способу життя.

Емоційний і вчинковий компоненти ставлення 
до здоров’я також позитивно корелюють із моти-
вом оволодіння професією. Крім того, із цим 
мотивом навчання прямо пов’язаний практичний 
компонент ставлення до здоров’я. Отже, вмо-
тивованість навчальної діяльності оволодінням 
професією курсантів-першокурсників супроводжу-
ється активною практично вираженою турботою 
про своє здоров’я через зайняття спортом, оздо-
ровчими процедурами, дотримання здорового 
способу життя тощо. Разом із тим превентивні та 
додаткові превентивні заходи щодо збереження 
здоров’я негативно корелюють із мотивом оволо-
діння професією, як і показники духовного, соці-
ального й екологічного здоров’я (таблиця 1). Отже, 
можна припустити, що курсанти першого курсу, 
вмотивовані оволодінням професією слідчого, 
неспроможні відірватися від земного й тілесного 
задля духовного, що є ознакою духовного здо-
ров’я [5, с. 23], недостатньо готові до відповідаль-
ної діяльності й участі в суспільних взаєминах, 
що є показником соціального здоров’я [6, с. 164], 
недостатньо опікуються питаннями створення й 
підтримки здорового середовища проживання як 
для себе, так і для інших людей, що є показником 
екологічного здоров’я [1, с. 73].

Аналіз кореляційних зв’язків показників моти-
вації навчання з показниками ставлення до здо-
ров’я в групі курсантів випускного курсу показав, 
що мотивація отримання диплома пов’язана з 
більшою кількістю показників ставлення до здо-
ров’я, ніж у групі першокурсників (таблиця 2). Крім 
підтримання фізичного здоров’я, з мотивом отри-
мання диплома позитивно корелюють зайняття 

Таблиця 1
Значущі кореляційні зв’язки показників ставлення до здоров’я й мотивації навчання 

у виші в групі курсантів першого курсу

Показники ставлення до здоров’я 
Мотивація навчання

набуття знань оволодіння професією отримання диплома
Фізичне здоров’я ,243*

Превентивна практика -378**

Додаткові превентивні заходи -,432**

Психологічне здоров’я ,274*

Духовне здоров’я -,330*

Соціальне здоров’я -,350*

Екологічне здоров’я -,231*

Емоційний компонент ,315* ,301*

Пізнавальний компонент ,618**

Практичний компонент ,256*

Вчинковий компонент ,250* ,239*

Примітка: * – р < 0,05, ** – р < 0,01.
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зарядкою і фітнесом, емоційний компонент став-
лення до здоров’я, а негативно – превентивна 
практика підтримання здоров’я, психологічне 
здоров’я, пізнавальний компонент ставлення до 
здоров’я. Отже, чим більш умотивованим отри-
манням диплома є процес навчання курсантів-ви-
пускників, тим більш активно вони підтримують 
своє фізичне здоров’я, займаються зарядкою й 
фітнесом, отримуючи від цього задоволення, але 
при цьому вони меншою мірою відволікаються 
на превентивні практики підтримання здоров’я, 
менше цікавляться інформацією щодо питання 
здоров’я й актуалізують свої індивідуальні та 
вікові психологічні можливості.

Більшою є й кількість кореляційних зв’язків 
мотивів набуття знань та оволодіння професією з 
показниками ставлення до здоров’я, якщо порів-
нювати з групою курсантів-першокурсників. До 
спільних із групою першокурсників зв’язків мотиву 
набуття знань із показниками ставлення до здо-
ров’я додаються позитивні кореляційні зв’язки з 
духовним та екологічним здоров’ям і негативний 
зв’язок із додатковими превентивними практи-
ками (таблиця 2). 

Отже, зростання вмотивованості набуттям 
знань у курсантів випускного курсу супроводжу-
ється зменшенням використання додаткових пре-
вентивних заходів щодо збереження здоров’я, 
зростанням рівня психологічного, духовного й 
екологічного здоров’я, емоційного, пізнавального 
та вчинкового компонентів ставлення до здоров’я.

За групою курсантів випускного курсу, як і за 
групою курсантів-першокурсників, визначено 
позитивні кореляційні зв’язки мотиву оволодіння 
професією з емоційним, практичним і вчинковим 
компонентами ставлення до здоров’я, а також 
негативні зв’язки з превентивною практикою й 
додатковими превентивними заходами підтримки 

здоров’я. Крім того, визначено, що, чим більше 
вмотивовані курсанти випускного курсу оволо-
дінням професією, тим більш активно вони піклу-
ються про фізичне здоров’я, займаються зарядкою 
та фітнесом, контролюють уживання алкоголю 
й тютюну, опікуються здоровим харчуванням і 
контролем ваги. Цікавим видається результат, 
згідно з яким кореляційний взаємозв’язок мотиву 
оволодіння професією з духовним, соціальним, 
екологічним здоров’ям змінюється з негативного 
на позитивний, якщо порівнювати з групою першо-
курсників (таблиця 2). 

Варто зазначити, що деякі автори розгляда-
ють соціальне, психологічне й духовне здоров’я як 
складники особистісного здоров’я [1, с. 74; 7, с. 20]. 
Екологічне ж здоров’я, що вимірюється методикою 
Р. Страуба, автором її адаптації Г. Залевським роз-
глядається як культура екологічної поведінки, най-
більш тісно пов’язана з духовним здоров’ям [8, с. 7].

За результатами дослідження, зростання 
рівня розвитку особистісного здоров’я в курсантів 
випускного курсу супроводжується підвищенням 
мотивації навчання за рахунок мотиву оволо-
діння професією (духовне, соціальне, екологічне 
здоров’я) і мотиву набуття знань (психологічне 
здоров’я). Поряд із тим зниження рівня психоло-
гічного здоров’я як складника особистісного здо-
ров’я супроводжує зростання вираженості мотиву 
отримання диплома. 

Вивчення кореляційних зв’язків між показ-
никами ставлення до здоров’я й задоволено-
сті курсантів першого курсу навчальною діяль-
ністю показало, що, чим більше вони задоволені 
навчальним процесом, тим більше інтересу про-
являють до проблем здоров’я, намагаються впли-
вати на ставлення до здоров’я свого оточення, 
стимулюючи інших вести здоровий спосіб життя 
(таблиця 3). Задоволеність виховним процесом 

Таблиця 2
Значущі кореляційні зв’язки показників ставлення до здоров’я й мотивації навчання 

у виші в групі курсантів випускного курсу
Показники ставлення до здоров’я Мотивація навчання

набуття знань оволодіння професією отримання диплома
Фізичне здоров’я ,285* ,325*

Зарядка й фітнес ,532** ,324*

Алкоголь/тютюн ,371**

Превентивна практика -,319* -,257*

Додаткові превентивні заходи -,277* -,315*

Харчування, контроль ваги ,284*

Психологічне здоров’я ,361** -,316*

Духовне здоров’я ,388** ,259*

Соціальне здоров’я ,252*

Екологічне здоров’я ,373** ,251*

Емоційний компонент ,248* ,335* ,322*

Пізнавальний компонент ,465** -,315*

Практичний компонент ,472**

Вчинковий компонент ,335* ,274*

Примітка: * – р < 0,05, ** – р < 0,01
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супроводжується активністю щодо підтримання 
фізичного здоров’я, але слабкою увагою до якості 
харчування й низьким контролем ваги. Чим більше 
задоволені курсанти першого курсу обраною про-
фесією, тим більше задоволення вони отримують 
від застосування заходів щодо збереження здо-
ров’я й стимулюють інших вести здоровий спосіб 
життя, але менше схильні відволікатися на пре-
вентивну практику щодо здоров’я. Високий рівень 
задоволеності стосунками з викладачами поєдну-
ється з контролем уживання алкоголю й тютюну, 
застосуванням додаткових превентивних заходів 
щодо збереження здоров’я, активністю в практич-
ній реалізації турботи про власне здоров’я й здо-
ров’я інших. 

Найбільш тісно показники ставлення до здо-
ров’я першокурсників пов’язані із задоволеністю 
стосунками з однокурсниками й побутом. Із задо-
воленістю побутом прямо пов’язані всі складники 
ставлення до здоров’я, окрім занять зарядкою й 
фітнесом, емоційного, пізнавального і практич-
ного компонентів ставлення до здоров’я. Ці ком-
поненти ставлення до здоров’я також не мають 
статистично значущих зв’язків із задоволеністю 
стосунками з однокурсниками, як і контроль ужи-
вання алкоголю, тютюну, харчування й власної 
ваги. Усі інші складники ставлення до здоров’я 
позитивно корелюють із задоволеністю стосун-
ками з однокурсниками (таблиця 3). 

Серед взаємозв’язків задоволеності навчаль-
ною діяльністю і ставлення до здоров’я визна-
чено загальні для курсантів першого й випускного 
курсів, а саме: позитивні зв’язки піклування щодо 
фізичного здоров’я із задоволеністю виховним 
процесом, обраною професією, стосунками з 
однокурсниками й побутом; позитивні зв’язки пре-
вентивної практики підтримки здоров’я та соці-

ального здоров’я із задоволеністю стосунками з 
однокурсниками й побутом; негативний зв’язок 
контролю харчування й ваги із задоволеністю 
виховним процесом; позитивний зв’язок пізна-
вального компонента ставлення до здоров’я із 
задоволеністю навчальним процесом; позитивні 
зв’язки вчинкового компонента ставлення до здо-
ров’я із задоволеністю навчальним процесом і 
стосунками з однокурсниками. Взаємозв’язок пре-
вентивної практики збереження здоров’я та задо-
воленості обраною професією змінив знак із нега-
тивного на позитивний (таблиця 4). 

Крім того, визначено, що, чим більше кур-
санти випускного курсу задоволені навчальним 
процесом, тим більше вони схильні до контролю 
вживання алкоголю й тютюну, тим вищим рівнем 
психологічного, духовного, соціального здоров’я 
вони характеризуються, тим більше вони здатні 
насолоджуватися власним здоров’ям. Чим більше 
курсанти випускного курсу задоволені виховним 
процесом, тим активніше вони займаються заряд-
кою та фітнесом, реалізують турботу про здоров’я 
в інших практичних діях, жорсткіше контролю-
ють уживання алкоголю й тютюну, тим більше 
здатні до усвідомлення себе в суспільстві, готові 
до відповідальної участі в суспільних взаєминах. 
Турбота про фізичне здоров’я, зайняття зарядкою 
та фітнесом, контроль харчування й ваги, висо-
кий рівень соціального здоров’я характерні для 
курсантів випускного курсу, задоволених обра-
ною професією. Чим більше задоволені курсанти 
випускного курсу стосунками з викладачами, тим 
більш високим рівнем психологічного, духовного, 
соціального, отже, особистісного здоров’я вони 
характеризуються, але поряд із тим мало цікав-
ляться інформацією щодо проблем здоров’я. 
Висока задоволеність стосунками з однокурсни-

Таблиця 3
Значущі кореляційні зв’язки показників ставлення до здоров’я й задоволеності курсантів 

першого курсу навчальною діяльністю

Показники ставлення до здоров’я
Задоволеність

1 2 3 4 5 6
Фізичне здоров’я ,315* ,282* ,517**

Зарядка й фітнес ,294*

Алкоголь/тютюн ,314* ,284*

Превентивна практика -,284* ,368** ,450**

Додаткові превентивні заходи ,323* ,277* ,300*

Харчування, контроль ваги -,397** ,310*

Психологічне здоров’я ,306* ,295*

Духовне здоров’я ,278* ,341*

Соціальне здоров’я ,488** ,407**

Екологічне здоров’я ,285* ,338*

Емоційний компонент ,249*

Пізнавальний компонент ,432**

Практичний компонент ,274*

Вчинковий компонент ,285* ,264* ,318* ,283* ,286*

Примітки: 1. 1 – навчальним процесом, 2 – виховним процесом, 3 – обраною професією, 4 – взаєминами з однокурсниками, 
5 – взаємодією з викладачами, 6 – побутом, дозвіллям, здоров’ям; 2 * – р < 0,05, ** – р < 0,01.
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ками супроводжується насолодою від власного 
здоров’я, але слабким контролем уживання алко-
голю й тютюну, а також лише ситуативною прак-
тичною турботою про власне здоров’я.  

Висновки. За результатами дослідження 
визначено загальні та специфічні для курсантів 
першого й випускного курсів взаємозв’язки став-
лення до навчання і здоров’я. Загальними вияви-
лися позитивні зв’язки мотивації набуття знань із 
психологічним здоров’ям, емоційним, пізнаваль-
ним і вчинковим компонентами ставлення до 
здоров’я; мотивації отримання диплому з оцін-
кою фізичного здоров’я; негативні зв’язки моти-
вації оволодіння професією – із застосуванням 
превентивних і додаткових превентивних заходів 
збереження здоров’я, із духовним, соціальним 
та екологічним здоров’ям, позитивні зв’язки – з 
емоційним, пізнавальним і вчинковим компонен-
тами ставлення до здоров’я. На випускному курсі 
збільшується кількість зв’язків ставлення до здо-
ров’я та мотиву отримання диплома. Крім того, 
мотивація оволодіння професією набуває пози-
тивного зв’язку з духовним, соціальним та еколо-
гічним здоров’ям як складниками особистісного 
здоров’я. 

У групі курсантів першого курсу зі ставленням 
до здоров’я переважно пов’язані задоволеність 
побутом і стосунками з однокурсниками, а в групі 
курсантів випускного курсу збільшується кількість 
зв’язків компонентів ставлення до здоров’я із 
задоволеністю навчальним і виховним процесом, 
обраною професією, але зменшується кількість 
зв’язків із задоволеністю побутом. 

Перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі вбачаємо в розробленні програми фор-
мування позитивного ставлення до здоров’я в 
курсантів. 
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Таблиця 4
Значущі кореляційні зв’язки показників ставлення до здоров’я й задоволеності курсантів 

випускного курсу навчальною діяльністю

Показники ставлення до здоров’я
Задоволеність

1 2 3 4 5 6
Фізичне здоров’я ,291* ,285* ,298* ,388**

Зарядка й фітнес ,317* ,304*

Алкоголь/тютюн ,283* ,313* -,318*

Превентивна практика ,193 ,288* ,294*

Додаткові превентивні заходи
Харчування, контроль ваги -,286* ,312*

Психологічне здоров’я ,308* ,315*

Духовне здоров’я ,310* ,289*

Соціальне здоров’я ,133 ,291* ,367** ,377** ,327* ,318*

Екологічне здоров’я
Емоційний компонент ,275* ,285*

Пізнавальний компонент ,538** -,306*

Практичний компонент ,347* -,293*

Вчинковий компонент ,292* ,279*

Примітки: 1. 1 – навчальним процесом, 2 – виховним процесом, 3 – обраною професією, 4 – взаєминами з однокурсниками, 
5 – взаємодією з викладачами, 6 – побутом, дозвіллям, здоров’ям; 2 * – р < 0,05, ** – р < 0,01.
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Lezhenina L. М. Peculiarities of correlation of attitude to learning and health of the first-year and 
final-year cadets

The article presents the empirical research results of correlation of attitude to learning of the first-year and 
final-year cadets and their attitude to health. In the capacity of indices of attitude to learning the research pre-
sents the motives of learning in a higher education establishment (methodology of T.I. Iljina) and attitude to 
learning activity (methodology of L.V. Mischenko). Attitude to health was studied by means of methodology by 
S.D. Deryabo, V.O. Yasvina “Index of attitude to health” and methodology by R. Straub “Questionnaire of life 
style and health level” in G.V. Zalevsky’s adaptation. The work determines general and specific peculiarities 
of correlation of attitude to learning and attitude to health for the groups of the first-year and final-year cadets. 
The first-year and final-year cadets have the following general peculiarities: positive correlation  of learning 
motivation and psychological health, emotional, cognitive and behavioral components of attitude to health; 
motivation of diploma gaining and physical health evaluation; negative correlation of motivation of learning 
of trade and usage of preventive and additional preventive means of health preservation, with mental, social 
and ecological health, positive correlation – with emotional, cognitive and behavioral components of attitude to 
health. The given correlations remain unchanged during the final-year but the number of the relevant correla-
tions increases at the expense of the motive of diploma gaining. Moreover, correlations of trade learning and 
mental, social and ecological health change a negative sign into a positive one. While studying of correlations 
of satisfaction with learning activity and attitude to health it was found that in the group of the first-year cadets 
attitude to health generally correlates with satisfaction with mode of life and relationships with fellow-cadets. 
In the group of the final-year cadets the number of correlations of components of attitude to health and sat-
isfaction with learning and educational process, chosen profession increases essentially, but the number of 
correlations with satisfaction with mode of life decreases. 

Key words: attitude to health, attitude to learning, cadets, first-year, final-year.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЗАВИСТИ У ПОДРОСТКОВ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Статья посвящена анализу феномена зависти, ее проявлениям и механизмам возникновения. 

Современное общество предоставляет человеку множество возможностей для реализации себя и 
своих способностей. Возможность этой реализации зависит от множества факторов, что приво-
дит к разной степени успешности людей в разных сферах жизнедеятельности и к резкому увели-
чению неравенства среди людей (не только материального, но и духовного). Такая ситуация прямо 
или косвенно обусловливает проявление зависти. Механизм социального сравнения в диаде «Я – 
Другой» является ключевым для анализа феномена зависти у детей, оставшихся без попечения 
родителей (социальных сирот).

В статье приводятся результаты исследования типов зависти: зависть-неприязнь и 
зависть-уныние – у подростков, из числа детей-сирот, и подростков, воспитывающихся в биологи-
ческих семьях. Выявлены различия в проявлении типов зависти у девочек и мальчиков. Подростки-
сироты чаще переживают зависть-неприязнь, чем «домашние» дети. Переживание зависти-непри-
язни сопровождается прежде всего эмоциями, связанными с эмоциональным напряжением субъекта 
(злость, раздражение, негодование, нервное напряжение) и направленными на превосходящего 
Другого. Среди подростков из числа детей-сирот девочки чаще переживают зависть-уныние. 
Зависть-уныние порождает принципиально другой эмоциональный фон – подавленность, отчая-
ние, разочарованность, уныние, пессимизм, ощущение себя несчастливым человеком, у которого 
отсутствуют надежды и силы на изменение ситуации, т. е. она в большей степени направлена не 
на Другого, а на сам субъект, не только усиливая у него негативные эмоции, но и снижая его общий 
жизненный тонус. Подростки, воспитывающиеся в домашней обстановке, реже переживают прояв-
ления зависти обоих видов (зависти-неприязни и зависти-уныния). Однако девочки-подростки чаще 
переживают зависть-неприязнь, чем мальчики. 

Проявления феномена зависти у подростков из числа детей-сирот помещает их в зону риска в 
области социально-психологических отношений личности.

Ключевые слова: зависть, зависть-неприязнь, зависть-уныние, дети-сироты.

Постановка проблемы. Проблема возник-
новения, формирования и проявления чувства 
зависти является актуальной в социальной пси-
хологии, психологии личности и педагогической 
психологии. Особый интерес она представляет 
для специалистов в области психологии разви-
тия, поскольку может быть оценена как важный 
социально-психологический феномен, суще-
ственным образом влияющий на поведение и 
социализацию личности в группе.

Зависть – социально-психологический кон-
структ, охватывающий целый ряд различных 
форм социального поведения и чувств, возни-
кающих по отношению к тем, кто обладает чем-
либо (материальным или нематериальным), чем 
хочет обладать завидующий, но не обладает. 
По Словарю Даля, зависть – это «досада по 
чужом добре или благе», завидовать – «жалеть, 
что у самого нет того, что есть у другого» [1]. 

Современное общество предоставляет чело-
веку множество возможностей для реализации 
себя и своих способностей. Человек может реали-
зовать себя в различных сферах жизнедеятель-
ности: от личной, семейной до профессиональ-
ной и досуговой. Возможность этой реализации 
зависит от множества факторов, что приводит к 
разной степени успешности людей в разных сфе-
рах жизнедеятельности и к резкому увеличению 
неравенства среди людей (не только материаль-
ного, но и духовного). Такая ситуация прямо или 
косвенно обусловливает проявление зависти. 
Изучение проблемы зависти начиналось ещё 
в работах таких философов, как Аристотель, 
Ф. Бэкон, Р. Декарт, И. Кант, С. Кьеркегор, 
Ф. Ницше, А. Шопенгауэр и др. Проблема зави-
сти в психологических исследованиях активно 
развивается на протяжении последних десяти 
лет (Т.В. Бескова, К. Муздыбаев, В.А. Гусова, 
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С.М. Зубарев, А.В. Прокофьев, Е.Е. Соколова, 
М. Кляйн, Н. Rosenfeld, О. Кернберг и др.).

Цель статьи – проанализировать содержание 
феномена зависти, а также выявить особенности 
проявления зависти у подростков, оставшихся 
без попечения родителей в отличие от подрост-
ков, воспитывающихся в биологической семье.

Изложение основного материала. С науч-
ной позицией Е.П. Ильина зависть можно рас-
сматривать как моральное чувство при ее ситу-
ативном проявлении и как эмоциональную 
установку, т. е. собственно чувство, при ее устой-
чивом проявлении по отношению к определен-
ным объектам [2]. Отнесение зависти к мораль-
ным чувствам соответствует и научной позиции 
С.Л. Рубинштейна, отмечавшего не только то, 
что данный вид чувств отражает многообразие 
человеческих отношений, но и тот факт, что в них 
объективно общественно значимое переживается 
и как личностно значимое.

Зависть может маскировать некомпетент-
ность, леность, деструкции, деформируя цело-
стное развитие личности, формируя скрытность, 
тревожность, одиночество. К. Изард отмечает, 
что она не свойственна людям самодостаточным, 
независимым, увлеченным собственным делом. 
К зависти склонны люди честолюбивые, тщеслав-
ные, ленивые и эгоистичные [3]. 

Целесообразно различать зависть и завистли-
вость. Последняя действительно является каче-
ством личности. Л.А. Дьяченко и М.И. Кандыбович 
рассматривают зависть как социально-психологи-
ческую черту личности, проявляющуюся в недо-
вольстве, недоброжелательстве по отношению к 
другим людям, более удачливым и успешным в 
жизни. Они оценивают зависть как порок, как при-
знак ограниченности ума и мелочности [4]. Это 
противоречит мнению Е.П. Ильина [2], который 
подобную трактовку относит к характеристике 
завистливости.

Основными характеристиками пережива-
ния зависти личностью являются следующие: 1) 
чувство зависти может провоцировать чувство 
гнева, шок или фрустрацию; 2) формирование 
чувства недовольства собой и продуктами жиз-
недеятельности, что, в конечном итоге, может 
привести к критическому снижению самооценки; 
3) проявление чувства бессилия (психического и 
физического), «психологическая слабость», нево-
зможность реализации волевого усилия; 4) пере-
живание адаптивной и неадаптивной агрессии [5].

А.В. Васильченко обобщает психологический 
портрет феномена зависти, а именно: 

1. Зависть формируется на уровне эмо-
ционально-волевой, мотивационной, ценност-
но-смысловой и личностной сфер. 

2. Зависть является чувством (или психиче-
ским состоянием), которое формируется как след-

ствие защиты самооценки во время социального 
сравнения. 

3. Зависть – экстернализация внутреннего неу-
довлетворения личности во взаимоотношениях с 
людьми. 

4. У субъектов, которые переживают чувство 
зависти, формируются дефекты волевой регуля-
ции и возможные проявления психологического 
стресса разной интенсивности [5].

В социально-психологической литературе 
при анализе механизма социального сравнения 
при формировании зависти, прежде всего, имеет 
место сравнение в диаде «Я – Другой», осуще-
ствляемое субъектом как непроизвольно, так и 
произвольно. В первом случае возникновение 
социального сравнения автоматическое, бес-
сознательное, представляя собой «почти неиз-
бежный элемент социального взаимодействия. 
Во втором случае подразумевается совершение 
субъектом определенных целенаправленных уси-
лий [6].

Сравнению в системе «Я – Другой» принад-
лежит ведущая роль в формировании зависти, 
но вместе с тем эта роль не исключительная. 
Сравнение может осуществлять не только сам 
субъект, но и другие люди (родители, учителя, 
коллеги и др.). В данном случае субъект является 
объектом сравнения. В результате сравнения, 
произведенного в системе «Я – Другой» и внеш-
него сравнения, Другой по отношению к субъекту 
оценивается как более или менее успешный, пре-
восходящий или не превосходящий его по каким-
либо параметрам [6].

На наш взгляд, механизм появления зависти 
в системе «Я – Другой» является ключевым для 
анализа данного феномена у детей, оставшихся 
без попечения родителей (социальных сирот).

Особую сложность представляют так называ-
емые «социальные сироты», то есть дети, роди-
тели (родитель) которых живы, но лишены роди-
тельских прав, из-за чего длительный контакт с 
ребенком невозможен. В отличие от ребенка, с 
рождения оказавшегося без материнской заботы, 
развитие личности ребенка, имевшего мать, но 
в какой-то момент лишившегося ее, идет по так 
называемому невротическому типу, когда на 
передний план выступают разного рода защит-
ные механизмы. Агрессивность является одной из 
основных характеристик личности такого подро-
стка-сироты. Негативная, агрессивная позиция по 
отношению к другим людям является следствием 
дефицита теплоты и принятия в общении.

Изучение особенностей мотивации у детей-си-
рот в интернатном учреждении по данным 
А.М. Прихожан и Н.Н. Толстых показало, что, в 
отличие от младших воспитанников, у подрост-
ков из интерната встречались высказывания, в 
которых отражаются переживания, связанные с 
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их семейным неблагополучием, их желанием жить 
в нормальной семье и посещать обычную школу: 
«Я бы хотел, чтобы у меня были родители», 
«Я мечтаю, что мама начнет новую жизнь», «Я 
хочу помочь маме разобраться в жизни». Такие 
высказывания совершенно не встречались у 
подростков из семьи.

Конечно, это не означает, что потребность 
8–9-летнего воспитанника детского дома в семье, 
материнской ласке меньше, чем у подростка. 
Весьма вероятно, он даже больше страдает от 
материнской и семейной депривации, но эти 
потребности находятся в другом отношении к его 
сознанию. В психологии известно, что примерно 
до 9 лет ребенок воспринимает действительно-
сть реалистически, он не задумывается над тем, 
что эта действительность могла бы быть другой, 
а потому и не оценивает ее. Исключение состав-
ляют лишь наиболее одаренные, критичные и 
чувствительные дети.

Подросток относится к действительности 
иначе. Можно сказать, совсем не реалистически. 
Он любит представлять эту действительность 
в разных вариантах, преобразовывать, как бы 
играть ею в своих мечтах, часто воображая как 
реальные, так и совсем маловероятные ситуа-
ции (например, быстрое перевоспитание матери, 
находящейся в настоящее время за сотни кило-
метров, где-нибудь в колонии). С другой стороны, 
подростки особенно чувствительны к сравне-
нию себя, своей жизни, быта с тем, как живут 
другие. Видимо, все это и приводит к тому, что 
подростки из интерната начинают остро и подчас 
даже болезненно воспринимать свое отличие от 
«семейных» детей.

В условиях депривации детско-родительских 
связей, как показано в работах А.М. Прихожан, 
Н.Н. Толстых и В.С. Мухиной, у детей подростко-
вого возраста в результате своеобразной иден-
тификации друг с другом стихийно складывается 
детдомовское или интернатское «мы», которое 
выражается в совместном обособлении от других, 
«чужих» людей и порождает негативное отноше-
ние к ним. Эта совместная обособленность от дру-
гих людей приводит к возникновению псевдо-род-
ственных отношений между детьми: они остаются 
отчужденными друг от друга и часто поступают 
жестоко со своими товарищами. Психологическое 
отчуждение от людей создает внутренние усло-
вия, которые впоследствии становятся благопри-
ятной почвой для правонарушений.

На основании вышесказанного цель исследо-
вания – выявить особенности проявления зависти 
у подростков, оставшихся без попечения родите-
лей, в отличие от подростков, воспитывающихся 
в биологической семье. 

В исследовании приняли участие подростки, 
оставшихся без попечения родителей: 30 дево-

чек и 30 мальчиков – из Гомельского детского 
социального приюта на базе СПЦ, Жлобинской 
школы-интерната, УО «Гомельский профессио-
нальный лицей речного флота» (учащиеся из числа 
детей-сирот); так же подростки, воспитывающихся в 
биологических семьях города Гомеля, – 30 девочек 
и 30 мальчиков. Возраст участников от 12 до 16 лет. 

Для определения завистливой личности исполь-
зована методика исследования завистливости лич-
ности Т.В. Бесковой, диагностирующая выражен-
ность интегративного показателя зависти, а также 
двух ее разновидностей – зависти-неприязни и 
зависти-уныния, различающихся по спектру пере-
живаемых эмоций и поведенческим проявлениям. 

Анализ содержания аффективного компонента 
зависти, по данным исследований Т.В. Бесковой, 
обнаруживает, что зависть-неприязнь сопровожда-
ется злостью, раздражением, негодованием, нерв-
ным напряжением и чувством вины, а зависти-уны-
нию свойственен абсолютно иной спектр эмоций 
(подавленность, отчаяние, разочарованность, уны-
ние, пессимизм, ощущение себя несчастливым 
человеком, у которого отсутствуют надежды и силы 
на изменение ситуации). Можно сказать, что субъект 
зависти-неприязни в большей степени испытывает 
негативные эмоции по отношению к превосходя-
щему его человеку, тогда как эмоции субъекта зави-
сти-уныния направлены на самого себя и связаны с 
понижением общего жизненного тонуса [7].

По данным нашего исследования, у мальчи-
ков-подростков, оставшихся без попечения роди-
телей, обнаруживается низкий (у 50%) и средний 
(у 50%) уровень проявления зависти-неприязни и 
низкий (87%) уровень зависти-уныния. Средние 
значения в выборке по этим типам зависти пред-
ставлены в таблице 1. Статистические различия 
по критерию U Манна-Уитни позволяют досто-
верно ρ ≤ 0,05) утверждать, что мальчики-си-
роты больше проявляют зависть-неприязнь, чем 
зависть-уныние. 

По данным нашего исследования, у девочек-по-
дростков, оставшихся без попечения родителей, 
обнаруживается средний (у 57%) и низкий (у 37%) 
уровень проявления зависти-неприязни, а также 
низкий (у 57%) и средний (у 37%) уровень проявле-
ния зависти-уныния. При этом статистически зна-
чимых различий в проявлении определенного типа 
зависти у девочек-сирот не выявлено. 

В проявлении зависти-неприязни между 
мальчиками и девочками сиротами различий не 
обнаружено (U эмп. = 372, U кр. = 338).

В отношении зависти-уныния обнаружено, что 
девочки-сироты больше проявляют данный тип 
зависти, чем мальчики-сироты (по φ* – угловое 
преобразование Фишера ρ ≤ 0,05). 

По данным нашего исследования, у большин-
ства мальчиков-подростков, воспитывающихся 
в биологических семьях, преобладает низкий 
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(у 86,7%) уровень проявления зависти-непри-
язни и низкий (у 76,7%) уровень зависти-уныния. 
Статистически значимых различий в проявлении 
определенного типа зависти у мальчиков-подро-
стков, воспитывающихся в биологической семье, 
не выявлено.

Анализ различий в проявлении зависти-непри-
язни у мальчиков-подростков из числа детей-си-
рот и мальчиков-подростков, воспитывающихся 
в биологических семьях, по критерию U Манна-
Уитни позволяет достоверно (U эмп. = 269 при ρ 
≤ 0,05) утверждать, что мальчики-сироты больше 
проявляют зависть-неприязнь, чем мальчики, 
воспитывающиеся в биологических семьях.  

В проявлении зависти-уныния между мальчи-
ками-подростками в различной семейной ситуа-
ции различий не обнаружено.

По данным нашего исследования, у дево-
чек-подростков, воспитывающихся в биологи-
ческой семье, обнаруживается низкий (у 50%) и 
средний (у 50%) уровень проявления зависти-не-
приязни, а также низкий (63,3%) и средний (у 
36,7%) уровень зависти-уныния. Статистически 
значимых различий в проявлении определенного 
типа зависти у девочек-подростков, воспитываю-
щихся в биологической семье, не выявлено.

В ходе анализа зависти-неприязни и зави-
сти-уныния у девочек-подростков в различной 
семейной ситуации различий не обнаружено.

Анализ различий в проявлении зависти-непри-
язни у девочек-подростков и мальчиков-подрост-
ков, воспитывающихся в биологических семьях, 
по критерию U Манна-Уитни позволяет досто-
верно утверждать, что девочки больше прояв-
ляют зависть-неприязнь, чем мальчики (U эмп. = 
210 при ρ ≤ 0,05).

В целом обнаружено, что подростки из числа 
детей-сирот больше проявляют зависть-непри-
язнь, чем подростки в биологических семьях 
(U эмп. = 1412 при ρ ≤ 0,05).

Выводы. Подростки-сироты чаще пережи-
вают зависть-неприязнь, чем «домашние» дети. 
Это касается в большей степени мальчиков. 
Переживание зависти-неприязни сопровожда-
ется, прежде всего, эмоциями, связанными с 

эмоциональным напряжением субъекта (злость, 
раздражение, негодование, нервное напряжение) 
и направленными на превосходящего Другого (по 
данным Т.В. Бесковой).

Среди подростков из числа детей-сирот девочки 
чаще переживают зависть-уныние. По данным 
Т.В. Бесковой, зависть-уныние порождает прин-
ципиально другой эмоциональный фон – подав-
ленность, отчаяние, разочарованность, уныние, 
пессимизм, ощущение себя несчастливым чело-
веком, у которого отсутствуют надежды и силы на 
изменение ситуации, т. е. она в большей степени 
направлена не на Другого, а на сам субъект, не 
только усиливая у него негативные эмоции, но и 
снижая его общий жизненный тонус.

Подростки, воспитывающиеся в домашней 
обстановке, реже переживают проявления зави-
сти обоих видов (зависти-неприязни и зави-
сти-уныния). Однако девочки-подростки чаще 
переживают зависть-неприязнь, чем мальчики.

Подростки из числа детей-сирот находятся в 
зоне риска в области социально-психологических 
отношений личности. 
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Таблица 1
Статистический анализ различий по показателям зависти

Выборка
Среднее значение Стандартное отклонение

Достоверность 
различийзависть-

неприязнь
зависть-
уныние

зависть-
неприязнь

зависть-
уныние

Мальчики-подростки в биологических семьях 11,53 13,5 6,49 9,1 нет
Девочки-подростки в биологических семьях 19,4 16,1 7,6 8,9 нет

Мальчики-подростки в из числа детей-сирот 18,2 12,03 9,14 12,62 по U Манна-Уитни
ρ ≤ 0,05

Девочки-подростки из числа детей-сирот 21,00 18,06 11,01 15,93 нет
Подростки в биологических семьях 15,5 14,82 8,06 9,01 нет

Подростки из числа детей-сирот 19,6 15,05 14,77 19,44 нет
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Lupеkina E. A., Korolenko Yu. A. The characteristics of the manifestation of jealousy in teenagers, 
left without parental care

The article is devoted to the analysis of the phenomenon of envy, its manifestations and mechanisms of 
occurrence. Modern society provides people with many opportunities to realize themselves and their abilities. 
The possibility of this realization depends on many factors, which leads to different degrees of success of 
people in different spheres of life and to a sharp increase in inequality among people (not only material, but 
also spiritual). This situation directly or indirectly causes the manifestation of envy. The mechanism of social 
comparison in the dyad “I am the Other” is key to the analysis of the phenomenon of envy in children left with-
out parental care (social orphans).

The article presents the results of the study of types of envy: envy-dislike and envy-despondency-in adoles-
cents, among orphans and adolescents raised in biological families. Differences in the manifestation of envy 
types in girls and boys are revealed. Teenage orphans are more likely to experience envy-dislike than “home” 
children. The experience of envy-dislike is accompanied primarily by emotions associated with the emotional 
stress of the subject (anger, irritation, resentment, nervous tension) and directed at the superior Other. Among 
teenagers, among orphans, girls are more likely to experience envy-depression. Envy-despondency gen-
erates a fundamentally different emotional background-depression, despair, disappointment, despondency, 
pessimism, feeling like an unhappy person who has no hope and strength to change the situation. I. e. it is 
more directed not at Another, but at the subject himself, not only strengthening his negative emotions, but also 
reducing his overall vitality. Adolescents raised at home are less likely to experience manifestations of both 
types of envy (envy-dislike and envy-despondency). However, teenage girls are more likely to experience 
envy-dislike than boys. 

Manifestations of the phenomenon of envy in adolescents from among orphans puts them at risk in the field 
of social and psychological relations of personality.

Key words: envy, envy-dislike, envy-despondency, child-orphans.
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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА ШЛЯХОМ 
КОРЕКЦІЇ ЙОГО РОЛЬОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ 
СПОРТИВНИМ ТУРИЗМОМ
У статті подано аналіз основних наукових концепцій і теорій вітчизняних представників різ-

них психологічних шкіл стосовно проблеми розвитку особистості підлітка. Проаналізовано харак-
теристики й основні складники цього феномена. У дослідженні роль представлена як поведінкова 
характеристика людини, що відображає динамічний аспект соціального статусу та позиції інди-
віда. Розкриття сутності рольової поведінки під час туристичної діяльності здійснюється певною 
мірою на основі з’ясування змісту статусу й позиції особистості. Поняттям статусу визначається 
місце індивіда в системі міжособистісних взаємин у групі чи суспільстві, його права, обов’язки і при-
вілеї. Позиція особистості характеризує як стосунки в системі спілкування, так і внутрішній стан 
людини, її погляди, уявлення, установки щодо умов власної життєдіяльності. Розглянуто психоло-
гічні особливості туризму як чинника розвитку особистості підлітків. Проаналізовано характери-
стики й основні складники рольової поведінки підлітків. Як ролі застосована система змінних посад. 
Система змінних посад – це своєрідна система самоврядування. Визначено заходи та засоби впливу 
під час туристичної діяльності, які сприяють корекції досліджуваного явища. Сформульовано основні 
методи й методики експериментальної частини дослідження, виявлено особливості розвитку струк-
турних компонентів рольової поведінки особистості підлітків експериментальної та контрольної 
груп. Висвітлено результати рівневої структури розвитку особистості підлітків експерименталь-
ної групи. Отримані відомості дали змогу скласти певне уявлення про повноту, глибину й осмис-
леність відповідного рівня розвитку особистості підлітків. Дослідження дало можливість скласти 
повне уявлення про результативність засвоєння рольової поведінки підлітків під час туристичної 
діяльності в розвитку особистості, а саме довело важливість системи змінних посад у туризмі як 
основи для розвитку особистості підлітка. З огляду на це, зростає необхідність застосування спор-
тивного туризму в позашкільній роботі з підлітками.

Ключові слова: роль, особистість, підлітковий вік, спортивний туризм, система змінних посад,-
самостійність, самовизначення, Я-концепція.

Постановка проблеми. Світовий цивіліза-
ційний процес у витоках і в історичних набутках 
пов’язаний з ідеєю гуманізації розвитку особисто-
сті. Однак реалізація цього соціального запиту 
ускладнюється ціннісно-змістовою неструктуро-
ваністю сучасного суспільства. На етапі активної 
трансформації українського суспільства в євро-
пейський простір постала потреба подолання 
загрози бездуховності, особливо важливим стає 
розвиток соціально активної особистості зі сталою 
ієрархією цінностей, системою морального став-
лення до світу, до себе й інших людей. Особливо 
актуальною в психології є проблема засвоєння 
молоддю соціальних ролей, через які здійсню-
ється опанування суспільним досвідом і форму-
вання активної громадської позиції. Проблема 
розвитку особистості підлітка, майбутніх дорос-
лих самостійних людей і громадян нової України, 
духовного й фізичного оздоровлення вийшла на 
перший план і стоїть особливо гостро. На цьому 
тлі проявляються переваги спортивного туризму. 
Саме він завдяки засвоєнню рольової поведінки 

під час занять (виконання обов’язків у групі), бага-
тоденних подорожей і змагань дає можливість 
інтенсифікувати процес корекції особистісних рис 
і якостей, необхідних у житті. Головною перева-
гою його корекційного потенціалу є те, що провідні 
його форми – подорожі – не потребують додатко-
вого стимулювання.

Мета статті – дослідити корекційний вплив 
туристичної діяльності на розвиток особистості 
підлітків у процесі засвоєння ролей.

Виклад основного матеріалу. Підлітковий вік 
є важливим періодом у розвитку особистості, адже 
саме на цьому етапі починається вступ до само-
стійного дорослого життя, коли перед підлітками 
постає багато серйозних питань, які потребують 
відповідального вирішення. Саме ця вікова група 
характеризується наявністю прагнення зайняти 
внутрішню позицію дорослої людини, усвідомити 
себе як повноцінного члена суспільства, визначи-
тися в житті, прийняти себе, оцінити можливості 
поряд із розумінням свого місця та призначення в 
житті. На цьому етапі відбувається дуже швидкий 
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розвиток не тільки у фізичному плані, а й у пси-
хологічному. Значних змін зазнає процес розвитку 
особистості. 

Дослідження Д.Й. Фельдштейн зосереджує на 
проблемі структури підліткового віку й обґрунто-
вує положення про його багатостадійність, полі-
фазність, про наявність на кожному ступені роз-
витку мікроперіодів. Проте в доповіді за 2013 рік 
дослідник зазначає, що вікові рамки особистісних 
криз дітей молодшого шкільного віку та підлітків 
зсунулися, що вимагає нової періодизації психіч-
ного розвитку. Автор уважає, що особистість під-
літка отримує розвиток у системі його діяльності, 
яка характеризується своєю масштабністю, бага-
топлановістю, соціальною зумовленістю і схва-
лювальністю суспільством. Вона регулюється 
все більш актуалізованою потребою зростаючої 
людини оцінити себе в системі «Я і моя корисність 
для суспільства». Ця оцінка опосередкована оцін-
кою дорослого суспільства [7, с. 15].

Сенситивність підлітків до соціальних ціннос-
тей, а також полегшення їх засвоєння зумовлю-
ється прагненням зайняти суспільно значущу пози-
цію, досягти визнання у світі дорослих. Прагнення 
підлітків до включення в різні групи однолітків 
пояснюється Д.Й. Фельдштейном потребою опа-
нувати соціальною ситуацією дорослого, довести 
соціальному оточенню свою значимість і пока-
зати свої можливості. Проте останнім часом, як 
зазначає Давид Йосифович, у підлітків знизилася 
активність, бажання негайно діяти, при цьому від-
булося зростання емоційного дискомфорту. Також 
відмічається зв’язок внутрішнього плану дій і зни-
ження рівня підліткової допитливості [7, с. 9].

Проблему засвоєння ролей сучасних під-
літків розглядали в дослідженнях М.І. Томчук 
та С.М. Томчук. Вони зосереджували увагу на 
деструктивному впливі інформаційних засобів на 
емоційно-почуттєву сферу цієї вікової категорії і, 
як наслідок, виникнення негативних змін у рольо-
вій поведінці. Сьогодні безпосереднє спілкування 
з ровесниками перейшло у спілкування в соці-
альних мережах, що формує в підлітків потребу, 
звичку до перебування у сфері ілюзій, певну 
дереалізацію, вихід із реальної дійсності. Тривале 
спілкування з комп’ютером розвиває в багатьох із 
них відповідну залежність, призводить до завчас-
ної автономізації особистості, конфлікту зі стар-
шими, зниження успішності та сповільнення темпу 
потенційно можливого в цьому віці високого рівня 
психічного розвитку особистості. У зв’язку з цим у 
підлітків відмічається сталість у саморозвитку та 
зниження рівня соціальної адаптації через відсут-
ність вербального й невербального спілкування 
та, як наслідок, невміння визначати й обирати 
роль під час спілкування [6, с. 86].

К.О. Абульханова-Славська вбачала важливу 
роль у розвитку особистості підлітка не тільки в 

зовнішньому впливі, а й у власній діяльності. При 
цьому вона виділила основні особливості, які 
впливають на розвиток: увага, воля, спрямова-
ність, здібності, темперамент, характер. Рольова 
поведінка підлітка розглядається в контексті взає-
мозв’язку з мотивами діяльності, які спричиняють 
способи задоволення потреб людини [1, с. 25].

Л.І. Божович відзначала появу нових, більш 
дальніх і широких інтересів у підлітків, які відпо-
відають бажанню зайняти більш високу позицію в 
дорослому житті, а також прагненню до самостій-
ності та незалежності від батьків. Однак у перехід-
ному віці можливостей посісти цю позицію ще не 
вистачає, тому виникає вікова криза, яка визнача-
ється як розбіжність між наявними можливостями 
підлітків і бажаними. Хоча майбутнє уявляється 
підлітками дуже розмито й нечітко, вони все одно 
прагнуть до нього й роблять усе можливе, щоб 
пришвидшити цей процес. Л.І. Божович характе-
ризує підлітковий вік з погляду перебудови взає-
мин дитини із самою собою та суспільством, коли 
ламаються всі старі процеси й формуються нові, 
в основі яких лежить самоствердження та самови-
значення в житті [2, с. 73]. 

У психологічній корекції рольової поведінки 
особистості підлітків узяло участь 40 учнів вось-
мих класів Миколаївської ЗОШ № 48. Сформовано 
експериментальну та контрольну групи. У першу 
групу увійшли 20 підлітків, які відвідували гурток зі 
спортивного туризму. У контрольну групу увійшли 
20 підлітків, які не займаються спортивним туриз-
мом. Для порівняння корекційного впливу туризму 
на рольову поведінку підлітків дослідження про-
ходило протягом 2018–2019 навчального року. 
Для забезпечення повноти вивчення компонентів 
цільової спрямованості особистості в підлітковому 
віці кількісний і якісний аналіз отриманих даних 
супроводжувався фрагментами феноменологіч-
них методик (висловлюваннями з бесід з учнями, 
записами в щоденниках).

Туристична діяльність підлітків, які брали 
участь у корекційному експерименті, складалася 
з декількох видів спортивного туризму. Перший і 
найбільш вагомий – це участь у походах. Кожен із 
них має свої характерні особливості. За організа-
цією походу, його маршрутом, засобами пересу-
вання неважко його зарахувати до певного виду 
туризму – пішохідного, гірського, лижного, вод-
ного, велосипедного. 

У свою чергу, кожен вид туризму ділиться або 
реалізується в любителів самодіяльного туризму 
у вигляді двох типів заходів. Перший тип – це 
заходи, в основі яких лежить подорож або спор-
тивний похід за класифікованим маршрутом. 
У змагальному плані цей тип заходів реалізується 
за формою проведення у вигляді конкурсу походів, 
туріади або чемпіонату в одному географічному 
районі, а також заочного чемпіонату, учасником 
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якого можуть бути групи, що пройшли маршрут у 
будь-якій точці світу.

Другий тип заходів – це туристське багатобор-
ство, що проводиться за такою формою, як зліт, 
кубок, чемпіонат, показові виступи або комплек-
сний захід із кількох видів туризму. Змагання з 
туристського багатоборства можуть передувати 
туріаді й чемпіонату походів в одному районі, орга-
нічно доповнювати один одного. Протягом року 
підлітки експериментальної групи беруть участь у 
7 видах туристського багатоборства, які організо-
вуються і проводяться Миколаївським обласним 
центром туризму, краєзнавства та екскурсій учнів-
ської молоді: особиста смуга перешкод, загальна 
фізична підготовка, зв’язочна техніка, спортивне 
орієнтування, естафета зв’язок, крос-похід.

Як ролі до важковиховуваних підлітків засто-
сована система змінних посад. Система змінних 
посад – це, по суті, система самоврядування, що 
діє під час підготовки й проведення турпоходу. 
Практика введення системи змінних посад поши-
рена серед багатьох туристських груп, оскільки 
значно полегшує їхню роботу на маршруті та є 
гарною школою формування туристських навичок 
і соціалізації підлітків. Усі учасники походу займа-
ють ті або інші посади, деякі посади змінюються 
протягом походу, зміна посад звичайно виробля-
ється після виходу групи з місця ночівлі. Посади 
можуть бути: штурман, відповідальний за техніч-
ний опис маршруту, чергові, командир, фотограф, 
відповідальний за краєзнавче завдання, ремонт-
ник, медик.

Протягом 3 років з підлітками експерименталь-
ної групи проводилися заняття з туризму. Підлітки 
відвідували гурток 3 рази на тиждень протягом 
навчального року. Застосування системи змінних 
посад підлітками в походах, а також успішність їх 
виконання описано в щоденниках, які заповнюва-
лися після кожного туристичного походу.

Відповідно до теми, мети й напрямів експе-
риментального дослідження, виділено три ком-

поненти рольової поведінки підлітків: ціннісний, 
емоційний і конативний. Кожен компонент, у свою 
чергу, містить такі критерії: емоційний – емоційне 
ставлення до людей, прийняття цілей; конатив-
ний – рівень самостійності, рівень організовано-
сті, рівень наполегливості; ціннісний – ставлення 
до себе, ставлення до оточуючих, ставлення до 
життя. Відповідно до визначених компонентів, 
підібрано взаємодоповнювальні методики: тест-о-
питувальник Кеттела для підлітків [3, с. 69]; мето-
дика «Прислів’я» С.М. Петрової [4, с. 62]; мето-
дика «Мета – засіб – результат» А.А. Карманова 
[3, с. 127].

Структуру дослідження розвитку особистості 
підлітків подано в таблиці 1.

Результати зрізу рівня емоційного компонента 
експериментальної групи, визначені за допомо-
гою тест-опитувальника Кеттела для підлітків 
після психологічної корекції, вказують на покра-
щення результатів порівняно з результатами кон-
статувального експерименту, а саме підвищення 
їх рівня до меж нормативів відповідного підлітко-
вого віку. Відбулося зростання рівня афектомії, 
набула розвитку здатність до виконання групо-
вих норм, зменшився рівень збудливості, почали 
виявлятися ознаки лідерства в характері, зникає 
пасивність у вирішенні проблемних життєво важ-
ливих питань, відзначається розвиток навичок 
організаторських здібностей, тому зростає про-
дуктивність праці. Результати методики показали 
процес впливу групи на особистість, спроможність 
підлітка виконувати правила групи та взаємодіяти 
з іншими, що розвиває свідомість і наполегли-
вість. Саме заняття туризмом сприяють корекції 
підлітків у цій сфері, адже тут людина як само-
стійна одиниця не досягне високого результату, 
тільки командна робота та взаємодія приведуть 
особистість до поставленої мети. На початку екс-
перименту отримані дані вказували на невпевне-
ність у собі, тривожність у складних ситуаціях, 
відчуття несприйняття себе групою. Але вже за 

Таблиця 1
Структура дослідження розвитку особистості підлітків

Компоненти Критерії Методики дослідження

Емоційний
Емоційне ставлення до людей Тест-опитувальник Кеттела для підлітків

Прийняття цілей Тест-опитувальник Кеттела для підлітків

Конативний

Самостійність
Методика «Мета – засіб – результат» А.А. Карманова, 

методика дослідження вольової організації особистості 
(М.С. Гуткін)

Організованість Методика «Мета – засіб – результат» А.А. Карманова, 
методика дослідження вольової організації особистості 

(М.С. Гуткін)
Наполегливість Методика «Мета – засіб – результат» А.А. Карманова, 

методика дослідження вольової організації особистості 
(М.С. Гуткін)

Ціннісний Ставлення до себе Методика «Прислів’я» С.М. Петрової
Ставлення до оточуючих Методика «Прислів’я» С.М. Петрової 

Ставлення до життя Методика «Прислів’я» С.М. Петрової
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рік вдалося значно зменшити цей показник до 
14,9 стенів, а в кінці третього року він сягав норми, 
що свідчить про підвищення рівня впевненості у 
власних силах і своїх близьких.

Дослідження особливостей розвитку кона-
тивного компонента проходило за результа-
тами методики «Мета – засіб – результат» 
А.А. Карманова. Під кінець психологічної корекції 
зафіксовано становлення самостійної, організо-
ваної та цілеспрямованої особистості підлітків, 
набуття навичок побудови шляхів до досягнення 
поставленої мети, постановки віддалених цілей, 
які є більш благородними, а також результатив-
ність використовуваної програми під час занять 
туристичною діяльністю, цьому сприяло вклю-
чення в її зміст схем робочих карток, запропоно-
ваних П.Я. Гальперіним [47].

Дослідження особливостей розвитку ціннісного 
компоненту проходило за результатами методики 
«Прислів’я» С.М. Петрової. Динаміку рівня цього 
компонента експериментальної групи за навчаль-
ний рік зображено на рис. 1.

Підлітки контрольної групи показали сталі 
результати за всіма компонентами.

Узагальнення отриманих даних (таблиця 2) 
дало змогу виділити високий, середній і низький 
рівні розвитку особистості підлітків експеримен-
тальної та контрольної груп протягом психологіч-
ної корекції.

Аналіз отриманих результатів дав змогу 
виявити якісні зрушення в розвитку особистості 
підлітка: фіксується позитивне ставлення до себе, 
до оточуючих людей, розуміння їхніх потреб і про-
блем, бажання допомогти, підвищення емоційної 
стійкості до високого й середнього рівнів, пози-
тивні зрушення в прийнятті власних недоліків, 
сприйнятті власного Я-образу, підвищення рівня 
самостійності й організованості, самовизначення 
в житті, розвиток уміння ставити конкретні цілі та 
вчасно їх виконувати. 

Контрольний зріз на етапі корекційної роботи 
дав можливість зробити висновок, що контрольна 
й експериментальні групи за виділеними харак-
теристиками мають відмінності. Порівняння цін-

 

0%

50%

100%

конст. зріз 2 рік 

конст. зріз 2 рік 
ставлення до себе 32% 71%
ставлення до 
оточуючих 28% 58%

ставлення до життя 25% 51%

Рис. 1. Кількісні показники ціннісного компонента особистості підлітків експериментальної групи

Таблиця 2
Кількісні показники рівнів розвитку особистості підлітків  

до та після психологічної корекції, % (n=40)

Компоненти цільової 
спрямованості

Рі
вн
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ті Контрольна група (n=20) Експериментальна група (n=20)
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n % n % n % n %

Ціннісний
Вис. 1 5 1 5 4,116 1 5 13 65 5,672
Сер. 5 25 6 30 3,137 3 15 7 35 3,625
Низ. 14 70 13 65 - 16 80 0 0 -

Конативний
Вис. 1 5 1 5 4,392 1 5 16 80 4,815
Сер. 4 20 4 20 0 4 20 4 20 0
Низ. 15 75 15 75 - 15 75 0 0 -

Емоційний
Вис. 1 5 1 5 3,972 1 5 7 35 4,137
Сер. 6 30 7 35 2,491 5 25 11 55 3,784
Низ. 13 65 12 60 - 14 70 2 10 -
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нісного, конативного та емоційного компонентів 
розвитку особистості підлітків експериментальної 
групи на початку експерименту й після впрова-
дження моделі туристичної роботи за допомогою 
парного критерію (t) Стьюдента свідчить про те, 
що характеристики вибірок суттєво відрізняються. 

Висновки. Після аналізу проведеної психо-
логічної корекції можна говорити про те, що вона 
не тільки ефективна в плані розвитку особисто-
сті та її рольової поведінки, а й закладає основи 
для конструктивного проживання кризи підлітко-
вого віку. Усвідомлення і прийняття власної інди-
відуальності, сформована впевненість у власних 
силах, почуття компетентності можуть сприяти 
подоланню деперсоналізації, конформізму, 
депресивних проявів, які простежуються в цьому 
віковому періоді.

Отримані статистичні дані дали змогу скласти 
уявлення про важливість системи змінних посад у 
туризмі як основи розвитку особистості підлітка. 
З огляду на це, зростає необхідність застосування 
туризму в позашкільній роботі з підлітками для 
подальшого покращення їхньої поведінки, під-
вищення розумових здібностей, пристосування 
до автономності в діях, розвитку гармонійної та 
успішної людини.
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Myropoltseva N. I. Development of the teenager’s personality by correction of the role behavior in 
the time of sports tourism

This article presents an analysis of basic scientific concepts and theories of domestic representatives of 
different psychological schools regarding the problem of adolescent personality development. Characteristics 
and main components of this phenomenon are analyzed. In this study, the role is represented as a behavioral 
characteristic of the person, reflecting the dynamic aspect of the social status and position of the individual. 
Disclosure of the essence of role-playing behavior during tourist activity is made, to a certain extent, on the 
basis of finding out the content of the status and position of the individual. The concept of status defines the 
place of the individual in the system of interpersonal relations in a group or society, his rights, duties and priv-
ileges. The personality position characterizes both the relations in the communication system and the internal 
state of the person, his/her views, ideas, attitudes towards the conditions of his/her life activity. Psychological 
features of tourism as a factor of adolescent personality development are considered. Characteristics and 
main components of adolescent role-playing behavior are analyzed. A role system was used as roles. The 
system of variable positions is a kind of system of self-government. Measures and means of influence during 
tourism activities that contribute to the correction of the phenomenon under study are identified. The basic 
methods and techniques of the experimental part of the study are formulated, the peculiarities of the develop-
ment of structural components of the role behavior of adolescents of the experimental and control adolescents 
are revealed. The results of the level structure of personality development of adolescents of the experimental 
group are covered. The information obtained allowed us to form a certain idea of the completeness, depth and 
meaningfulness of the appropriate level of adolescent personality development. This study made it possible 
to make a complete picture of the effectiveness of learning the role behavior of adolescents during tourism 
activities in the development of personality, namely, proved the importance of a system of variable positions in 
tourism, as a basis for the development of adolescent personality. In view of this, there is a growing need for 
the use of sports tourism in extra-curricular work with adolescents.

Key words: role, personality, adolescence, sports tourism, system of variable positions, autonomy, self- 
determination, self-concept.
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ПСИХОСЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОГО ОБРАЗУ «Я» 
СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЗДОБУТТЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті подано результати емпіричного дослідження психосемантичної структури професій-

ного образу «Я». Методом семантичного диференціала виміряно й порівняно значення поняттєвої 
системи двох груп студентів: тих, хто продовжує професійну освіту за обраним фахом, і тих, хто 
отримує другу вищу освіту на базі бакалаврської освіти з іншого фаху. В основу семантичного дифе-
ренціала «Я – майбутній психолог» для вимірювання індивідуальних значень професійної самосвідо-
мості покладено такі індикатори: легкий – важкий, сильний – слабкий, великий – маленький, світлий 
– темний, гострий – тупий, життєрадісний – сумний, приємний – неприємний, гарячий – холодний, 
добрий – злий, чистий – брудний, швидкий – повільний, хороший – поганий, дорогий – дешевий, улюбле-
ний – ненависний, м’який – твердий, свіжий – несвіжий, рідний – чужий, розумний – нерозумний, актив-
ний – пасивний, вологий – сухий, простий – складний, розслаблений – напружений, гладкий – шор-
сткий, хаотичний – упорядкований. Застосування процедури факторного аналізу методом головних 
компонент дало змогу виокремити чинники, що відображають структуру поняття «Я як майбутній 
психолог». Характеристика загальної факторної картини поняття спиралася на матриці вилучених 
ротованих компонентів студентів-майбутніх психологів. У групі студентів з непсихологічною базо-
вою освітою отримано п’ять факторів, що свідчить про більшу структурованість самоставлення, 
порівняно з групою з психологічною базовою освітою, де факторів виділено чотири. У професійній 
самосвідомості студентів, які продовжують професійну освіту за обраним фахом, поняття «Я як 
майбутній психолог» пов’язане з новизною, самокритичністю й ідеалістичністю, загалом самоо-
цінка амбівалентна. Відчуваючи власну самоцінність як майбутніх фахівців, респонденти вважають 
своє професійне «Я» важливим і значущим. Натомість у групі з непсихологічною базовою освітою 
це поняття є деякою мірою тривожне, що дає змогу припустити невпевненість і самокритичність 
респондентів. Зроблено висновок, що укладений семантичний диференціал є релевантним псиході-
агностичним інструментом, що експлікує суб’єктивну семантику респондентів у галузі професійної 
самосвідомості.

Ключові слова: психосемантика, структура образу, cемантичний диференціал, професійна само-
свідомість.

Постановка проблеми. Складність структури 
професійної самосвідомості майбутнього психо-
лога, наявність значної кількості факторів, які її 
детермінують, зумовлюють необхідність вивчення 
її психосемантичного змісту. Неможливість пря-
мого доступу до образу світу людини диктує необ-
хідність розроблення непрямих методів аналізу 
їх прояву, методів діяльнісного опосередкування. 
Специфіка психосемантичного підходу полягає в 
тому, що аналіз категоріальних структур свідомо-
сті, реконструкція системи значень, що опосеред-
ковують усвідомлення світу суб’єктом, досліджу-
ються в «режимі практичного вжитку».

Провідною для дослідження є психосеман-
тична парадигма, релевантність якої для дослі-
дження самосвідомості доведено в низці наукових 
праць [1; 2; 3; 4].

Психосемантика стверджує постулат, що кар-
тина світу суб’єкта включає в себе не тільки ког-
нітивні, а й аксіологічні компоненти, що вона 
складається як з об’єктивної реальності світу, 
так і внутрішнього суб’єктивного світу людини. 

Людська свідомість гетерогенна, а системотвір-
ними факторами становлення свідомості є ста-
тева, вікова та професійна належність людини. 
Значущість цих факторів різна в різних змістових 
шарах буденної свідомості, і диференціювати їх 
вплив можна тільки на основі спеціально органі-
зованого психосемантичного багатофакторного 
дослідження.

В основі експериментальної парадигми пси-
хосемантики лежать праці Ч. Осгуда (метод 
семантичного диференціала) [5], теорія особи-
стісних конструктів Дж. Келлі (метод репертуар-
них ґраток) [6], психологія суб’єктивної семан-
тики О.Ю. Артем’євої (рівні смислового досвіду 
суб’єктивної реальності свідомості) [7], експери-
ментальна психосемантика В.Ф. Петренка [8], 
семантика понять структури суспільної свідо-
мості О.Г. Шмельова [9]. Методологічною осно-
вою психосемантики є ідеї Л.С. Виготського [10], 
О.М. Леонтьєва [11], О.Р. Лурії [12].

Загальнотеоретичною підставою психосе-
мантичного підходу до дослідження особистості 
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людини, її мотивацій через дослідження кате-
горіальної структури індивідуальної свідомості 
можна вважати положення О.М. Леонтьєва про 
упереджений характер психічного віддзеркалення 
й індивідуальної свідомості людини. Сприйняття 
суб’єктом світу, себе, інших відбувається 
крізь призму індивідуальної системи значень. 
Експериментальним методом реконструкції інди-
відуальної системи значень і водночас модельним 
представленням такої системи є метод семан-
тичного диференціала [11, с. 29–30].

У гносеологічному плані психосемантика сто-
їть на позиціях конструктивізму, який трактує пси-
хічне віддзеркалення як моделювання, що вклю-
чає в образ світу аксіологічні компоненти й уважає 
можливим існування множинності моделей світу. 
Як наслідок, психосемантика в серцевині вбачає 
багатоальтернативність шляхів розвитку як для 
окремого індивіда, так і певної соціальної або 
етнічної спільності, держави або цивілізації. 

Основним методом і водночас модельною фор-
мою репрезентації образу світу суб’єкта в експери-
ментальній психосемантиці є побудова суб’єктив-
них семантичних просторів. Суб’єкт класифікує, 
оцінює, виносить думки про схожість і відмінність 
об’єктів тощо. Подальше застосування багатомір-
ної статистики (факторного, кластерного аналізу, 
багатомірного шкалювання, латентного аналізу) 
дає змогу виявити структури, що лежать в основі 
отриманої матриці даних. Інтерпретація виділених 
структур здійснюється через пошук смислового 
інваріанта пунктів, що входять у фактор або клас-
тер, а також через аналіз змісту об’єктів, найбільш 
полярних за виділеними факторами. Для форму-
лювання гіпотези про зміст факторів притягуються 
компетентні експерти (метод незалежних суддів), 
для полегшення інтерпретації в початковий набір 
вводяться еталонні об’єкти тощо. Отже, психосе-
мантика реалізує принцип операціональної ана-
логії між параметрами семантичного простору й 
категоріальною структурою свідомості.

Метою статті є методом семантичного дифе-
ренціала виміряти й порівняти смислові значення 
поняттєвої системи двох груп студентів: тих, хто 
продовжує професійну освіту за обраним фахом, 
і тих, хто отримує другу вищу освіту на базі бака-
лаврської освіти з іншого фаху.

Виклад основного матеріалу. Основним 
методом дослідження, як і в більшості психосе-
мантичних досліджень, став семантичний дифе-
ренціал (далі – СД) – метод, оснований на уні-
фікованій системі координат значень. Відомо, 
що метод семантичного диференціала вперше 
запропонований групою американських психо-
логів на чолі з Ч. Осгудом [5] і має на меті вимір 
прагматичного або конотативного значення, «той 
вид значень, який ми збираємося вимірити є тими 
станами, які слідують за сприйманням символу – 

подразника – і необхідно передують осмисленим 
операціям із символами» [8, с. 60].

У діагностичному плані семантичний дифе-
ренціал є найбільш придатним для вимірювання 
середньостатистичних оціночних реакцій на 
об’єкт, властивих певній (зокрема професійній) 
групі респондентів. Цей психосемантичний метод 
дає можливість вирішення дилеми між стандар-
тизацією та індивідуалізацією психологічних вимі-
рювань. Метод отримав широке використання в 
дослідженнях, пов’язаних зі сприйманням і пове-
дінкою людини, з аналізом соціальних установок 
та особистісних смислів. Не останнє місце СД 
посідає у вивченні професійної свідомості й само-
свідомості. 

Особистісні семантичні диференціали є різ-
новидом часткових СД і являють собою комбіна-
цію методу контрольованих асоціацій і процедур 
шкалування [13]. Відомо, що за допомогою СД за 
різноманіттям біполярних та уніполярних шкал, 
утворених особистісними прикметниками, оціню-
ється велика кількість об’єктів, понять і явищ, які є 
універсаліями, властивими будь-якій професійній 
культурі. На основі схожості оцінок цих об’єктів за 
шкалами будується матриця схожості шкал, яка 
потім підлягає факторному аналізові. Виділені 
факторні структури відображають властиві дослі-
джуваним структури категоризації, крізь призму 
яких відбувається сприймання навколишнього 
середовища, себе та інших.

Процедура побудови семантичного простору, 
який описує й диференціює уявлення про про-
фесію та себе в професії, включає реалізацію 
трьох послідовних етапів: перший етап – прове-
дення процедури оцінювання; другий – матема-
тичне опрацювання отриманих емпіричних даних 
за допомогою факторного аналізу; третій етап – 
змістовий аналіз даних, отриманих після матема-
тичного опрацювання й створення семантичного 
простору. Інтерпретація виділених факторів відбу-
вається на основі пошуку смислових інваріант, які 
поєднують шкали, що належать до певного фак-
тора.

Укладений семантичний диференціал слугує 
для якісного та кількісного індексування значень, 
смислів професійної самосвідомості психологів 
за допомогою двохполюсних шкал, що задаються 
парами антонімів, між якими розташовані 7 града-
цій ступеня входження того чи іншого слова в цю 
якість. На наш погляд, цей метод є досить інфор-
мативним для вивчення професійної самосвідо-
мості студентів-психологів. Бланк семантичного 
диференціала «Я – майбутній психолог» для 
вимірювання індивідуальних значень професій-
ної самосвідомості психологів включав у себе такі 
індикатори: радісний – сумний, легкий – важкий, 
сильний – слабкий, великий – маленький, світлий – 
темний, гострий – тупий, життєрадісний – сумний, 
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приємний – неприємний, гарячий – холодний, 
добрий – злий, чистий – брудний, швидкий – 
повільний, хороший – поганий, дорогий – деше-
вий, улюблений – ненависний, м’який – твердий, 
свіжий – несвіжий, рідний – чужий, розумний – 
нерозумний, активний –пасивний, вологий – сухий, 
простий – складний, розслаблений – напружений, 
гладкий – шорсткий, хаотичний – упорядкований.

Усі суб’єктивні оцінки, які надано респонден-
тами поняттю-стимулу, переведено в бали згідно 
з такою системою оброблення. Ступінь виразності 
якостей представлено в таких показниках: +3 – 
сильно виражена якість, +2 – середньо виражена, 
+1 – слабко виражена, 0 – відсутність зв’язку 
між поняттям і якістю, -1 – слабко виражена про-
тилежна якість, -2 – середньо виражена проти-
лежна якість, -3 – сильно виражена протилежна 
якість. Це дало змогу оцінити поняття як точку в 
семантичному просторі, описану системою трьох 
незалежних змінних величин. Чим довший вектор 
віддаленості точки семантичного простору, тим 
інтенсивніша реакція й більш значущим є оціню-
ване поняття для досліджуваного.

У дослідженні взяли участь студенти 
таких ЗВО, як ПВНЗ «Університет сучасних 
знань» і Державний вищий навчальний заклад 
«Переяслав-Хмельницький державний педаго-
гічний університет імені Григорія Сковороди». 
Кількість досліджуваних становить 184 особи, 
статевий розподіл – 90% жінок, 10% чоловіків. 
Контингент досліджуваних становили майбутні 
психологи денної та заочної форми навчання з 
досвідом і без досвіду психологічної практики.

Половину досліджуваної групи становили сту-
денти, які здобувають першу вищу освіту без зміни 
фаху, тобто мають психологічну базову освіту 
(далі – ПБО). Ця підвибірка послугувала контроль-
ною групою дослідження. Другу половину вибірки 
становили студенти, які здобувають другу вищу 
освіту психолога на базі інших спеціальностей, 
тобто мають непсихологічну базову освіту (далі – 
НБО). Ця підвибірка послугувала експерименталь-
ною групою дослідження. Віковий розподіл у групі 
ПБО сягає від 20 до 35 років (Ме = 25,324), у групі 
ПБО – від 26 до 50 років (Ме = 28,414).

Після завершення тестування отримані дані 
оброблено за допомогою комп’ютерної програми 

для статистичної обробки даних – SPSS Statistics 
17.0. Факторний аналіз дав змогу виокремити 
певні чинники, що відображають структуру 
поняття. Здійснення статистичної обробки резуль-
татів дало можливість перейти до їх якісного ана-
лізу. Рівень статистичної значущості факторів 
установлено в показниках не нижче ніж 7%; рівень 
статистичної значущості шкал – 0,50.

Наводимо результати, отримані із застосуван-
ням семантичного диференціала, коли одиницею 
семантизації стало поняття «Я як майбутній пси-
холог». Загальну факторну картину та матриці 
вилучених ротованих компонентів студентів-май-
бутніх психологів у групах ПБО та НБО представ-
лено в таблицях 1–4.

У результаті факторизації кореляційної матриці 
оцінок цього поняття в студентів-майбутніх пси-
хологів групи ПБО отримано чотири фактори. 
Загальна доля повної поясненої дисперсії стано-
вить 64,20%.

Головний, біполярний, фактор (частка пояс-
неної дисперсії – 26,20%) містить у собі шкали: 
радісний (0,823), улюблений (0,818), великий 
(0,605), легкий (0,51). Протилежний полюс фак-
тора наповнений семантикою: поганий (-0,808), 
злий (-0,85), відразливий (-0,811), хаотичний 
(-0,775), темний (-0,683), що можна узагальнено 
назвати «амбівалентна самооцінка».

Другий фактор (16,10%), уніполярний, утворю-
ють шкали: свіжий (0,93), швидкий (0,76), доро-
гий (0,72), чистий (0,70), активний (0,66), гострий 
(0,532), що дає змогу визначити узагальненою 
характеристикою для цього фактора характе-
ристику «новизна активності».

Третій фактор, уніполярний (14,4%), містить 
такі шкали: простий (0,81), м’який (0,68), слабкий 
(0,67), гарячий (0,54), життєрадісний (0,52), які 
описуються категорією «розслаблений рух». 

Четвертий фактор (7,5% дисперсії), уніполяр-
ний, увібрав у себе конструкти: вологий (0,878), 
рідний (0,757), гострий (0,591), розслаблений 
(0,580). Семантику фактора можна експлікувати 
як «інтимність».

Отже, студенти групи ПБО оцінюють себе як 
позитивно, так і негативно. З одного боку, дослі-
джувані ідеалізують себе, з іншого – їм прита-
манна самокритичність, про що свідчить певна 

Таблиця 1
Повна пояснена дисперсія та навантаження факторів у групі ПБО

Компоненти
Початкові власні значення Суми вилучених квадратів 

навантажень
Суми обернених

квадратів навантажень

Усього % 
варіації Кумулятивний % Усього % 

варіації Кумулятивний % Усього % 
варіації Кумулятивний %

1 6,545 26,182 26,182 6,545 26,182 26,182 6,038 24,153 24,153
2 4,028 16,111 42,293 4,028 16,111 42,293 4,226 16,904 41,057
3 3,592 14,369 56,662 3,592 14,369 56,662 3,239 12,956 54,013
4 1,887 7,549 64,211 1,887 7,549 64,211 2,550 10,199 64,211
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амбівалентна самооцінка, коли вони характеризу-
ють своє «Я» як просте, розслаблене й до кінця не 
зрозуміле. У професійній самосвідомості студен-
тів поняття «Я як майбутній психолог» пов’язане 
з певною новизною, адже в перспективі їм дове-
деться ставити й досягати професійні цілі, щодо 
яких вони мають займати активну позицію. 

Перейдемо до розгляду результатів у групі 
студентів, що здобувають другу вищу освіту за 
непсихологічною спеціальністю (НБО).

Згідно з результатами факторизації кореляцій-
ної матриці оцінок «Я як майбутній психолог», у 
групі студентів з непсихологічною базовою осві-
тою (НБО) отримано п’ять факторів, що свідчить 
про більшу структурованість самоставлення, 
порівняно з групою ПБО, де факторів виділено 
чотири. Загальна частка повної поясненої диспер-
сії становить 73,5%.

До складу головного, біполярного, фактора 
(25,3% дисперсії) увійшли такі конструкти: свіжий 
(0,84), гострий (0,83), швидкий (0,70), рідний (0,69), 
розумний (0,66), чистий (0,59). Протилежний 
полюс фактора утворили шкали: м’який (-0,685), 
поганий (-0,688), простий (-0,72), вологий (-0,529), 
що можна узагальнено назвати «позитив про-
стоти».

Другий фактор, біполярний, (19,4% дисперсії) 
представлений лексемами: відразливий (0,89), 
злий (0,69), темний (0,68), хаотичний (0,63), воло-
гий (0,60). На протилежному полюсі: активний 
(-0,85), гарячий (-0,54), які можна узагальнити як 
«неприємна активність».

Третій фактор, біполярний (12,8%), увібрав у 
себе конструкти: життєрадісний (0,80), розслабле-
ний (0,69), швидкий (0,68), радісний (0,67), рідний 
(0,63), гладкий (0,59). На протилежному полюсі 

Таблиця 2
Матриця ротованих компонентів показників групи ПБО

Компоненти
1 2 3 4

злий -,850
радісний ,823

улюблений ,818
відразливий -,811

поганий -,808
хаотичний -,775

темний -,683
великий ,605
гладкий
легкий
свіжий ,926

швидкий ,755
дорогий ,720
чистий ,698

активний ,653
простий ,807
м’який ,682

слабкий ,674
гарячий ,542

життєрадісний ,524
розумний
вологий ,878
рідний ,757
гострий ,532 ,591

розслаблений ,580

Таблиця 3
Повна пояснена дисперсія та навантаження факторів у групі НБО

Компоненти
Початкові власні значення Суми вилучених квадратів 

навантажень
Суми обернених квадратів 

навантажень

Усього % 
варіації Кумулятивний% Усього % 

варіації Кумулятивний% Усього % 
варіації Кумулятивний%

1 6,307 25,229 25,229 6,307 25,229 25,229 5,312 21,248 21,248
2 4,860 19,440 44,669 4,860 19,440 44,669 4,111 16,445 37,693
3 3,213 12,852 57,521 3,213 12,852 57,521 3,919 15,677 53,370
4 2,164 8,656 66,178 2,164 8,656 66,178 2,560 10,240 63,609
5 1,834 7,335 73,513 1,834 7,335 73,513 2,476 9,903 73,513
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лише поганий (-0,61). Узагальнена семантика 
фактора – «ненапружена емоційність».

Четвертий фактор, біполярний (8,7% диспер-
сії), містить такі шкали: великий (0,78), дорогий 
(0,59) Негативний полюс фактора становлять 
шкали: легкий (-0,81), гладкий (-0,52). Семантику 
фактора узагальнюємо як «самоцінність, проти-
ставлена легковажності».

П’ятий фактор, уніполярний (7,3% дисперсії), 
представлений конструктами: слабкий (0,73), 
улюблений (0,65), чистий (0,59), м’який (0,50), 
протиставленими до темний (-0,53), що можна 
узагальнено назвати «м’яка слабкість».

Отже, студенти-майбутні психологи групи НБО 
суб’єктивно відчувають поняття «Я як майбутній 
психолог» семантично новим, м’яким, емоційним, 
самоцінним, при цьому наділяють його такими 
характеристиками, як пасивність, легковажність і 
слабкість. Загалом суб’єктивна семантика «Я як 
майбутній психолог» сконцентрована в категорії 
«амбівалентність».

Порівняльний аналіз дав змогу виявити окремі 
ознаки міжгрупової схожості. Так, «Я як майбутній 
психолог» у сприйнятті обох груп є суперечливим: 
наявне як позитивне, так і негативне самоставлення. 
У другорядних факторах поєднуються такі характе-
ристики, як відразливий, темний, хаотичний, з одного 
боку, і радісний, рідний – з іншого. Убачається певна 
амбівалентність семантичної оцінки цієї категорії. 

Відчуваючи власну самоцінність як майбутніх 
фахівців, респонденти вважають свої «Я» важли-
вим і значущим. Однак у групі НБО це поняття є 
деякою мірою тривожне, що дає змогу припустити 
невпевненість, самокритичність респондентів.

Висновки. Поняття «Я як майбутній психолог» 
у професійній самосвідомості майбутніх психоло-
гів, які здобувають вищу освіту за основною спе-
ціальністю, посідає вагоме місце й наділяється 
такими позитивними поняттями, як радісний, улю-
блений, свіжий, рідний. Самооцінка «Я як май-
бутнього психолога» дається студентам нелегко, 
однак вони проявляють шанобливе ставлення до 
цієї частини свого «Я». Студенти цієї групи оціню-
ють себе як майбутніх психологів як позитивно, 
так і негативно. З одного боку, досліджувані ідеалі-
зують себе, з іншого – їм притаманна самокритич-
ність, про що свідчить певна амбівалентна само-
оцінка, коли вони характеризують своє «Я» як 
просте, розслаблене, але до кінця не зрозуміле. 
У професійній самосвідомості студентів поняття 
«Я як майбутній психолог» пов’язане з певною 
новизною, адже в перспективі їм доведеться ста-
вити й досягати професійні цілі, щодо яких вони 
мають займати активну позицію. 

У самосвідомості студентів, які здобувають 
другу вищу освіту психолога зі зміною базової 
спеціальності, поняття «Я як майбутній психолог» 
ціннісне й водночас суперечливе, виявляється 

Таблиця 4
Матриця ротованих компонентів показників групи НБО

Компоненти
1 2 3 4 5

легкий -,815
радісний ,675
слабкий ,729
поганий -,688 -,612
великий ,782
темний ,680 -,533

активний -,858
відразливий ,898

гарячий -,548
хаотичний ,639

гладкий ,590 -,516
простий -,720

розслаблений ,693
вологий -,529 ,601
рідний ,732
м’який -,685 ,505

дорогий ,593
швидкий ,680

злий ,693
життєрадісний ,802

улюблений ,652
свіжий ,841

розумний ,661
гострий ,831
чистий ,589 ,585
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уразливість, заниження самооцінки (слабкий, 
пасивний), поняття наділяється такими позитив-
ними атрибуціями, як життєрадісний, чистий, вели-
кий. Студенти – майбутні психологи – цієї групи 
суб’єктивно відчувають професійне «Я» семан-
тично новим, м’яким, емоційним, самоцінним, при 
цьому наділяють його такими характеристиками, 
як пасивність, легковажність і слабкість. загалом 
суб’єктивна семантика «Я як майбутній психолог» 
сконцентрована в категорії «амбівалентність». 

Отже, методика семантичного диференці-
ала виявилася релевантним психодіагностичним 
інструментом, який дав можливість детально про-
стежити суб’єктивну семантику респондентів у 
галузі професійної самосвідомості. Це дає змогу 
пропонувати семантичний диференціал до вико-
ристання в подальших науково-психологічних 
дослідженнях.

Література:
1. Артемьева Е.Ю., Вяткин Ю.Г. Психосе-

мантические методы описания профессии. 
Вопросы психологии. 1986. № 3.

2. Артемьева Е.Ю., Стрелков Ю.К. Профес-
сиональная составляющая образа мира. 
Мышление и общение: активное взаимо-
действие с миром : сборник научных трудов. 
Ярославль, 1988. С. 67–84.

3. Васильченко О.М. Методи психосемантики в 
дослідженні соціальних уявлень. Соціальна 
психологія. 2004. № 2 (4). С. 19–37. 

4. Дробот О.В. Психосемантичні особливості 
професійної свідомості майбутніх менедже-
рів : автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.01. 
Одеса : Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 
2009. 16 с.

5. Osgood C. The nature and measurement of 
meaning. Psychological Bulletin, 1952. № 49. 
Р. 197–237. 

6. Келли Дж. Психология личности: Теория лич-
ных конструктов. Санкт-Петербург : Речь, 2000. 
249 с. 

7. Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъек-
тивной семантики : монография. Москва : 
Наука ; Смысл, 1999. 350 с.

8. Петренко В.Ф. Основы психосемантики. 2-е 
изд., доп. Санкт-Петербург : Питер, 2005. 480 с.

9. Шмелёв А. Г. Многослойность субъектив-
ной семантики и трудности её «расслоения». 
Психология субъективной семантики в фун-
даментальных и прикладных исследованиях / 
отв. ред. Д.А. Леонтьев. Москва : Смысл, 2000. 
С. 35–39.

10. Выготский Л.С. Психология развития человека. 
Москва : Смысл; Эксмо, 2005. 1136 с. 

11. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. 
Личность. Москва : Политиздат. 1975. 262 с. 

12. Лурия А.Р. Язык и сознание / под ред. 
Е.Д. Хомской. Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. 
416 с.

13. Серкин В.П. Методы психосемантики. Москва : 
Аспект Пресс, 2004. 207 с.

Mytrofanova S. S. Psychosemantic structure of the professional “self” image of students gaining a 
second university degree

This article offers the findings of an empirical study of psychosemantic structure of the professional “self” 
image. The semantic differential method was used to measure and compare the values of a semantic system 
of two student groups: the ones continuing their professional education in the chosen field of specialization and 
the ones gaining a second university degree under a bachelor’s program with a different specialization. The 
following indicators were placed at the core of the semantic differential “I am a future psychologist” to measure 
individual values of professional self-consciousness: lightweight – heavy, strong – weak, large – small, light – 
dark, acute – blunt, jolly – sad, pleasant – unpleasant, hot – cold, kind – spiteful, clean – dirty, fast – slow, 
good – bad, expensive – cheap, favorite – hated, soft – hard, fresh – stale, native – foreign, smart – stupid, 
active – passive, moist – dry, simple – complex, relaxed – tense, smooth – rough, chaotic – orderly. The 
application of the factor analysis procedure using the method of key components allowed to identify the factors 
reflecting the structure of the notion of “Me as a future psychologist”. Characterization of the general factor 
picture of this notion was based on the matrixes of ejected rotated components of psychology students. Five 
factors were obtained in the group of students with the basic education in a non-psychology field, which proves 
the greater structuredness of self-attitude vis-à-vis the group with the basic education in psychology, in which 
four factors were identified. In the professional self-consciousness of students continuing their professional 
education in the chosen field of specialization, the notion of “Me as a future psychologist” is related to the 
novelty, self-criticism and idealism, and overall, their self-evaluation is ambivalent. Feeling their own self-value 
as future specialists, respondents consider their professional “self” important and significant. In the group with 
the basic education in a non-psychology field, on the other hand, this notion is somewhat prone to anxiety, 
allowing to assume the lack of confidence and self-criticism among respondents. A conclusion was drawn that 
semantic differential represents a relevant psycho-diagnostic instrument explaining subjective semantics of 
respondents in the area of professional self-consciousness.

Key words: psychosemantics, structure of image, semantic differential, professional self-consciousness.
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КРЕАТИВНІ ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ 
ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
У статті розкриваються методи розвитку творчого мислення студентів. Креативні психотех-

нології представлені автором на основі як аналізу напрацювань у царині психолого-педагогічної науки, 
так і власного досвіду використання вищезазначених методів у практиці роботи викладача психоло-
го-педагогічних дисциплін у вищій школі. Мовиться про впровадження активних методів роботи зі сту-
дентами в процесі проведення лекційних і практичних занять, організації їхньої самостійної роботи.

Постановка питань, спонукання до дискусій, метод кейсів, діалогічне спілкування, диспути, напи-
сання есе, запровадження елементів тренінгу, сюжетно-рольових ігор і ситуацій щодо можливості їх 
проектування й реалізації в майбутній професійній діяльності – усе це, на думку автора, сприятиме 
розвитку пізнавальної активності майбутніх фахівців, їхньої самостійності, креативного мислення, 
здатності бути успішними та продуктивними в умовах швидкозмінного часу з його зростаючими 
запитами щодо прогресу в усіх сферах життя. Креативні психотехнології базуються на діалогіч-
ному підході в роботі викладача зі студентами, зміні самого ставлення до знань – від готових схем 
(репродуктивного навчання) до творчого процесу (постановка проблемних питань, дискусії); групо-
вих формах роботи (поряд з індивідуальними) –  активних методах навчання.

Отже, автор постулює про важливість поєднання в навчальному процесі як логічних методів, 
де домінують такі мисленнєві операції, як аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування, 
класифікація, систематизація, так й евристичних, що активізують процеси генерування нових 
ідей, задають найбільш вірогідні стратегії й тактики діяльності особи, яка працює над їх розв’язан-
ням, і стимулюють її інтуїтивне мислення в процесі розв’язку поставлених завдань, що в кінцевому 
підсумку сприятиме розвитку творчого мислення студентів. Наголошується, що в цьому процесі 
вагоме місце посідає й сам педагог-новатор, який виступає не тільки креативним взірцем для сту-
дентів, а й координатором навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі.

Ключові слова: креативність, творче мислення, креативні психотехнології, активні методи нав-
чання, інноваційне навчання, вища школа, особистість студента, викладач. 

Постановка проблеми. Особливістю навчаль-
ного процесу в епоху змін є безперервне попов-
нення й оновлення знань. І це стосується насам-
перед підготовки майбутніх фахівців, рівень вимог 
до яких невпинно зростає, як і змінюються пріори-
тети векторів затребуваності тих чи інших профе-
сій й, відповідно до них, компетенцій. Сьогодні вже 
неможливо орієнтуватися в навчальному процесі 
лише на запам’ятовування й відтворення мате-
ріалу. На перший план виступає проблема фор-
мування тих якостей особистості, які даватимуть 
їй можливість самостійно оволодівати системою 
знань, розвивати вміння та навички, необхідні для 
виконання діяльності на високому професійному 
рівні. Мовиться про фахівця з гнучким мисленням, 
який не тільки здатен «уловлювати дух часу», отже, 
і нові тенденції та напрями подальшого поступу, а й 
уміє працювати в нових умовах інноваційних змін, 
приймати конструктивні рішення, бути креативним.

Мета статті – проаналізувати методи активіза-
ції творчого мислення особистості студента через 
призму застосування креативних психотехнологій 
у практиці роботи викладача вишу.

Виклад основного матеріалу. Навчальний 
процес у виші відбувається у формі монологіч-
но-діалогічної взаємодії викладача і студентів. 
Традиційні форми навчання передбачають пряму 
передачу знань на рівні зв’язків «викладач – сту-
дент», отже, «студент – викладач», що, по суті, 
робить цей процес пасивним в основному на рівні 
сприймання та запам’ятовування інформації.

В. Дружинін виокремлює такі чинники зовніш-
нього впливу, необхідні для формування креатив-
ності:

1) відсутність регламентації предметної актив-
ності;

2) наявність позитивного взірця творчої пове-
дінки;

3) створення умов для наслідування творчої 
поведінки й блокування проявів агресивної та 
деструктивної поведінки;

4) соціальне підкріплення творчої поведінки [2].
Під нерегламентованістю поведінки розу-

міється відсутність жорстких схем, еталонів 
поведінки, санкцій на предмет їх порушення; 
будь-яка внутрішньомотивована конструктивна 
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поведінка отримує соціальну підтримку. Креативні 
взірці – моделі креативної поведінки, що проду-
куються креативним педагогом, членом групи, 
які утворюють це соціальне мікросередовище. 
Креативність проявляється через особистісні 
відчуття, роздуми, знання, дії; позаяк характери-
зується як поведінка індивіда у відносній відсут-
ності загрози йому та примусу від навколишніх. 
Гармонійне оточення має дві необхідні характери-
стики: прийняття і стимулювання. У сприятливих 
умовах для креативності «прийняття» оточенням 
недостатньо, необхідне ще стимулювання членів 
оточення один одного [3, с. 127]. Для активізації 
творчого мислення студентів викладачу необхідно 
впроваджувати активні методи навчання, що є, на 
нашу думку, власне креативними психотехноло-
гіями [5].

Дослідники встановили, що під час лекційного 
подання матеріал засвоюється не більше як на 
20%, тоді як у дискусійному навчанні – 75%, а в 
діловій грі – близько 90%. Обидві ці моделі нав-
чання тісно взаємопов’язані: в їх основі – орга-
нізація активної діяльності студентів з пошуку і 
прийняття рішень, організація проведення групо-
вої дискусії з проблем, що відображає реальність 
майбутньої професії, або за змодельованими 
ситуаціями в рамках інтерактивних технологій 
навчання: імітаційних, ділових ігор, сценаріїв 
рольових ігор та інсценівок [6].

Виходячи з нашого досвіду роботи, поділи-
мося напрацюваннями в цій царині. Так, у про-
цесі проведення семінарських занять упрова-
джуємо елементи активних форм навчання, 
зокрема студентам пропонуються різні варіанти 
«переформатування» теми заняття. Наприклад, 
тема семінарського заняття «Місце психології в 
системі наукового знання». Варіанти, які пропо-
нують студенти, на кшталт: «Предмет і завдання 
психологічної науки», «Психологія як галузь нау-
кового знання», «Психологія – сучасні тенденції 
та виклики», «Психологічна наука – перспективи 
розвитку», «Завдання психології в сучасних етапах 
розвитку суспільства» тощо. Чи, наприклад, розпо-
чати тему викладу відомого матеріалу (семінарське 
заняття) і запропонувати студентам продовжити 
завершити думку або ж дати завдання окреслити 
ключові слова теми семінарського заняття. Це, 
на нашу думку, не тільки сприяє аналізу готовно-
сті студента до пари «непрямим», звичним спосо-
бом опитування, а й розвиває в нього здатність до 
абстрагування, глибокого опрацювання та оперу-
вання теоретичним матеріалом тощо.

Розглядаючи кожен із пунктів плану семінар-
ського (практичного) заняття, намагаємося сти-
мулювати жваву дискусію в студентській групі. 
Наприклад, «Які питання у Вас виникли в про-
цесі підготовки семінарського заняття?». Тим 
самим активізуємо зону пошуку студентами, а не 

механічне «поглинання» навчального матеріалу. 
Оцінюється глибина питань, креативність особи-
стості.

До відповіді на питання, що містять в собі 
«полюси», на кшталт: логічне – творче мислення; 
права – ліва півкуля; симультанне впізнання – сук-
цесивне впізнання; індукція – дедукція, фемін-
ність – маскулінність тощо, можна задіяти трьох 
студентів. Двоє з них займають позицію «відстою-
вання інтересів свого так званого «полюсу», нама-
гаючись довести власну затребуваність і необхід-
ність. Третій член групи виступає «третейським 
суддею», врівноважує, «унормовує», доводить 
цілісність психіки, проводить інтеграцію відносно 
роз’єднаних складників, тобто доводить значу-
щість обох процесів.

Піддаючи аналізу почуттєво-емоційну сферу 
психіки людини, звертаємося до таких феноме-
нів, як любов, свобода, різні прояви емоцій (гнів, 
радість, ненависть тощо), використовуємо ігрові 
форми роботи («Прямий ефір»), де як експерти 
виступають студенти, а ведучий – викладач. 
Викладач, який веде «прямий ефір», надає слово 
кожному з «експертів» –  студентів, які включа-
ються в розмову. Діє правило «гарячої телефонної 
лінії», де одногрупники задають питання «експер-
там» із вищеозначених проблем. Робота активі-
зує творче мислення в усіх учасників гри, спону-
кає до постановки питань, «оживлює» інтерес до 
заняття.

Постановка неправильних питань. Завчасно 
викладачем формулюються питання апріорі 
неправильні. Тут проявляється рівень знань сту-
дентами навчального матеріалу. Студент або 
«включається», «викручується» в намаганні 
знайти відповідь, чи не готовий вести діалог; а бо 
ж означує помилку й пропонує виправити її вже в 
самій постановці питання.

Під час підготовки реферату про життя видат-
ної людини (з будь-якої галузі наукового знання), 
яка вивчається в навчальному курсі, добре заре-
комендувала себе практика використання ігро-
вого формату «видатна особа – журналіст», тобто 
інтерв’ю з видатною людиною. Уміння відстоювати 
наукові позиції, позицію вченого, знання праць, 
наукових досягнень, біографії персоналії – усе це 
необхідне для глибокого опрацювання матеріалу 
й уміння ним оперувати як з боку інтерв’юера, так 
і з боку особи, яку позиціює (грає) інший учасник 
групи.

У процесі опитування нам видається доціль-
ним також запрошувати до відповіді студентів, 
кожен із яких ставить питання іншому.

Робота з графічним матеріалом. Наприклад, 
тема «Конфлікт». Студентам пропонується побу-
дувати модель (структуру) конфлікту, виходячи 
з отриманих ними знань під час підготовки до 
заняття.
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Продуктивною, на нашу думку, є й пропозиція 
студентам бути в ролі викладача, який веде семі-
нарське заняття, ставить питання, управляє про-
цесом. Рішення щодо тих, хто буде опитуваний, як 
і їх оцінювання проводиться разом із викладачем 
і групою.

Добре зарекомендувала себе така форма опи-
тування студентів, яка проводиться в «полі» без-
посереднього контакту «викладач – студент» у сту-
дентській аудиторії (а не за кафедрою). Викладач 
підходить до студента, ставить йому запитання, 
тим самим активізує дискусію, «оживляє» інтерес 
запитаннями. Тут працює формат діалогу за фор-
мою «ланцюга», де всі включаються в розмову, у 
процесі якої викладач спонукає до дискусії.

Усі ці форми роботи «працюють» на те, щоб 
«вибити» звичне кліше так званої «традиційної 
системи» опитування й активізувати студентську 
аудиторію до продуктивного діалогу.

Варто застосовувати й командні форми роботи. 
Наприклад, оригінальним та ефективним варіан-
том організації навчання в співробітництві є розро-
блена професором Еліотом Аронсоном [8] мето-
дика «Пазл». Студенти поділяються на команди 
для роботи з навчальним мате ріалом, який роз-
бито на фрагменти – логічні блоки. Кожен член 
команди ознайомлюється з навчальним матері-
алом і відбирає матеріал фрагмента, який пови-
нен вивчити досконало, після чого вони зустріча-
ються й обмінюються інформацією як експерти із 
цього питання («зустріч експертів»). Тобто вони 
повертаються у свої команди та навчають усього 
нового, про що дізналися самі, інших членів своєї 
команди. Звітує з теми кожен студент окремо й 
уся команда загалом. На завершальному етапі 
студенти мають бути готові до відповіді на будь-
яке питання із заданої теми.

Технології ситуаційного навчання сприяють 
виробленню навичок професійної взаємодії сту-
дента залежно від ситуації, апробуванню різних 
механізмів, тактик взаємодії. Серед різновидів 
зазначених технологій акцентуємо увагу на такі 
як метод аналізу ситуацій, що містить аналіз кон-
кретних ситуацій (ситуаційні завдання та вправи); 
метод ситуаційного навчання – кейс-стаді, метод 
проектів, метод «інциденту»; метод аналізу кри-
тичних прецедентів. Їх реалізація дає змогу 
моделювати майбутні професійні ситуації, що 
забезпечує вияв особистісної позиції в кожному 
конкретному акті взаємодії.

Навчальний кейс є описом випадків із профе-
сійної практики – ситуацій, у яких фахівець при-
ймає рішення, діє й, отже, отримує той чи інший 
результат. Основними змістовими компонентами, 
що формують навчальний кейс, є проблема 
(значуща професійна ситуація, що вимагає вирі-
шення), її рішення, ситуація й контекст. Робота 
над проблемою – її розпізнавання, аналіз, струк-

турування та пропозиція варіантів вирішення 
розвиває аналітичні й дискусійні навички, сприяє 
розвитку мотивації до навчання. Матеріалами для 
створення кейсів з психології є твори класичної та 
сучасної художньої літератури й публіцистики, які 
ілюструють психічну реальність і виконують куль-
турологічну функцію.

В основі рішення лежить вибір, роздуми та дії 
учасників ситуації, що дає змогу розробити про-
дуктивні варіанти рішень. Ситуація, що є основним 
джерелом інформації й опори для оцінювання та 
прийняття рішень, описує об’єкт – групу й орга-
нізацію – людей, їхні стосунки, інтереси, позиції, 
правила, процедури – все, що формує проблему 
та безпосереднє середовище дії головного героя 
кейса.

Контекст, як опис умов виникнення й розвиток 
ситуації (чинники зовнішнього середовища, дані 
про осіб, їхні цілі, цінностей тощо), дає можли-
вість студентам краще зрозуміти ситуацію, ско-
ректувати оцінки та судження, знайти допоміжні 
аргументи, а також, що найвагоміше, можливості 
щодо зміни самої ситуації й запропонувати якісно 
інше рішення [7].

Діяльність викладача під час використання 
метода case-study включає в себе два етапи.

Перший етап являє собою складну позаау-
диторну творчу роботу щодо створення кейса й 
питань для його аналізу, що охоплює науково-до-
слідницьку, конструювальну та методичну частину.

Другий етап охоплює діяльність викладача в 
аудиторії в процесі безпосереднього обговорення 
кейса, де викладач виступає зі вступним і завер-
шальним словом, організує дискусію або презен-
тацію, підтримує діловий настрій в аудиторії, оці-
нює внесок студентів в аналіз ситуації [1].

Розвиваючи дискусію, варто підтримувати сту-
дентів питаннями, на кшталт:

- Чому Ви так думаєте? Обґрунтуйте Вашу від-
повідь.

- Чи згідні Ви з твердженням… Чому?
- Яке Ви бачите рішення цієї проблеми?
- Якщо б Ви мали можливість узяти інтерв’ю 

в автором концепції (методу), то про що Ви його 
хотіли б спитати?

- Назвіть приклади на підтвердження Ваших 
позицій. 

Загалом уважаємо, що вміння апелювати сту-
дента до прикладів є ознакою розуміння того, про 
що йде мова.

У процесі проведення лекційних занять реко-
мендується, крім оголошення теми заняття, 
обґрунтувати його значущість не тільки для 
подальшого поступу в лоні наукових знань певної 
конкретної наукової дисципліни, а й для профе-
сійних компетенцій, можливість упровадження в 
практику. Тобто досягається результат зацікавле-
ності студентів у матеріалі, що буде викладатися. 
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У процесі викладу варто вже «відштовхуватися» 
від «знаного» й відомого як із цього курсу, так і 
з інших навчальних курсів (міждисциплінарний 
підхід), спонукати студентів відповідати, думати 
й завершувати певну думку викладача. Це спри-
ятиме активізації уваги та інтересу аудиторії. На 
завершення лекції варто спонукати аудиторію до 
постановки питань щодо тих аспектів, які не зрозу-
мілі чи викликають інтерес або певний «спротив». 
На завершення лекції доцільно, щоб студенти 
вчилися робити відповідні умовиводи, як і висно-
вки з прослуханої лекції.

У форматі розроблення програми для само-
стійної роботи студентів доцільно використо-
вувати метод творчого пошуку (дослідження). 
Серед різних видів завдань, які пропонує 
викладач студентам, особливе місце посідають 
завдання творчого характеру. Зокрема, під час 
підготовки до заліку з предмета «психологія твор-
чості» студентам можна запропонувати зробити 
психобіографічний аналіз творчості видатної 
персоналії (з галузі науки чи мистецтва). Якщо 
мовиться про політичну психологію чи персоно-
логію (для політологів, істориків, психологів), то 
це психобіографічний аналіз творчості відомого 
політика, державного діяча. Тут задіюється й 
матеріал біографічний, й автобіографічний, й 
епістолярна спадщина видатної особистості, і 
спогади сучасників, біографів, і його праці, про-
дукти діяльності (митець, винахідник), вагомі 
політичні рішення (політик). Опис різних вікових 
періодів життя, починаючи з дитинства (родина, 
оточення), уможливлює широту бачення процесу 
становлення особистісних рис видатної людини, 
її життєвих позицій. Щоб спонукати до внутріш-
ньої мотивації, студентам самим пропонується 
обрати роботу (вибір персоналії), над якою він 
буде працювати і з якої складати психологічний 
портрет видатної особистості.

Для розвитку творчого мислення студен-
тів добре зарекомендувала себе й така форма 
роботи, як написання есе. Визначальними рисами 
есе є незначний обсяг, конкретна тема, дана у 
вільному, суб’єктивному тлумаченні. Головною 
вимогою в есе є індивідуальний авторський 
стиль – вимога жанру. Як «вільне» письмо на 
запропоновану тему, у ньому найбільше цінується 
самостійність, аргументованість, оригінальність 
вирішення проблеми, дискусійність.

На нашу думку, основне, чого повинен досяг-
нути викладач у процесі подання матеріалу 
(лекційні заняття) чи перевірки його засвоєння 
(семінарські, практичні заняття) – це активізація 
пізнавально-пошукової активності студентів, без 
якої не може бути й мови про розвиток творчого 
мислення в майбутніх фахівців. Отже, кожен сту-
дент має брати участь в обговоренні теми (чи це 
дискусія, чи постановка питань, чи відповіді тощо).

У кінці заняття отримуємо зворотний зв’язок від 
студентів постановкою низки питань на кшталт:

- Що Ви отримали з проведеного семінарського 
(практичного) заняття?

- Що Ви для себе нове з’ясували (відкрили 
вперше)?

- Ваші рекомендації й пропозиції щодо форм 
проведення наступних занять.

Креативні психотехнології – це творчий підхід 
до розв’язання проблем педагогічного процесу, в 
ході якого інтереси, цінність особистості є доміну-
ючою компонентою організації навчальної діяль-
ності у виші.

Креативні психотехнології базуються на:
1) діалогічному підході в роботі викладача зі 

студентами;
2) зміні ставлення до знань – від готових схем 

(репродуктивного навчання) до творчого процесу 
(постановка проблемних питань, дискусії);

3) групових формах роботи (поряд з індивіду-
альними) – активних методах навчання.

Риси інноваційного навчання: відкритість нав-
чання в умовах змін – у майбутньому, здатність 
до переоцінки цінностей, до спільних дій у нових 
ситуаціях.

Розвинуте творче мислення в студентів вияв-
ляється в:

- умінні викладати матеріал не тільки опрацьо-
вуючи його (ретроспективне навчання) з лекцій, 
підручників та інших джерел, а й умінні робити 
власні судження, умовиводи, висновки тощо;

- умінні аналізувати, графічно зображувати, 
моделювати опрацьований матеріал;

- умінні давати оригінальні та нестандартні 
відповіді на поставлені питання; бачити різні варі-
анти розв’язку завдань;

- умінні творчо сприймати матеріал, ставити 
питання, вести дискусію;

- умінні мати власну точку зору й апелювати до 
«спірних позицій», проблем;

- умінні відстоювати власні наукові позиції, 
переконувати й доводити їх ефективність;

- у пізнавальній активності, потребі в нових 
знаннях;

- умінні й бажанні самостійно працювати з нау-
ковими джерелами;

- умінні генерувати ідеї.
Серед методів активізації творчого мислення, 

які можна застосувати в навчальному процесі 
вишу, можна виокремити рольові ігри, мозковий 
штурм (і його модифікації), метод проб і поми-
лок, метод «синектики», метод гірлянд асоціацій, 
метод фокальних об’єктів, метод евристичних 
питань. Особливо варто відмітити дієвість засто-
сування творчого тренінгу (чи його елементів) 
КАРУС (розробленого В. Моляко) [4], де запропо-
новані такі методи, як метод часових обмежень 
(урахування впливу чинника часу на розумову 
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діяльність), метод раптових заборон (на якомусь 
етапі розв’язку творчого завдання – заборона на 
використання певних механізмів), метод швид-
кісного ескізування (малювати все те, що спа-
дає на думку під час творчого процесу), метод 
нових варіантів (пошук нових варіантів розв’язку 
завдання), метод інформаційної недостатності 
(відсутність повної бази даних), метод інформа-
ційного перенасичення (надмір інформації в базі 
даних), метод абсурду (пропонується розв’язати 
завдання, яке розв’язати неможливо, – абсурдне), 
метод ситуаційної драматизації (питання-пере-
шкоди) тощо.

Складниками поведінки викладача, що пози-
тивно впливають на розвиток творчого потенціалу 
студентів, є визнання цінності творчого мислення 
майбутніх фахівців, вільне маніпулювання ідеями 
й об’єктами, вміння давати конструктивну інфор-
мацію про творчий процес, розвивати конструк-
тивну критику тощо. Сприяти розвитку творчого 
мислення студента може тільки педагог-новатор, 
який є креативним взірцем для студентів.

Використовуючи методи стимуляції, активізації 
творчої діяльності суб’єкта, необхідно пам’ятати 
про багатогранність, багатовимірність творчої 
особистості, враховуючи її біопсихосоціальну при-
роду. Мовиться як про біологічну основу особисто-
сті (індивідні властивості індивідуальності), так і її 
предметно-змістові якості й духовно-світоглядні 
характеристики. Указані аспекти, виміри особи-
стості системно пов’язані одне з одним та утворю-
ють цілісність особистості. Усе це має бути врахо-
вано під час добору методів активізації (розвитку) 
творчого мислення особистості студента.

Висновки. Виходячи з вищеозначеного, 
можемо констатувати, що, особистість (студента 
зокрема) здатна творити в умовах «безпеки» з 
боку соціуму, коли менш за все відчуває тиск 

авторитетів, кліше, соціальне табу й більш за все 
панує атмосфера відкритості, спонтанності, сво-
боди. Це може бути прийнятним тоді, коли особи-
стість відчуває максимальну безпеку щодо себе. 
Разом із тим гармонійне середовище здатне не 
тільки забезпечити такі можливості людині, а й 
стимулювати її через присутність інших, подібних 
їй. Мають реалізувати такий підхід саме методи 
активізації творчого мислення.
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Mishchykha L. P. Creative psychotechnologies as a condition of a creative thinking development of 
a student personality

The article reveals the ways of students' creative thinking development. Creative technologies are pre-
sented by the author based on both the analysis of experience in psycho-pedagogical sphere and own expe-
rience of using the above methods in psychological pedagogical teaching practice in higher institutions. It tells 
how to implement active methods to work with the students providing lectures and practical classes and to 
organize their self-education.

Forming questions; encouraging discussions, case methods, dialogical conversation, disputes, writing 
essays, using training elements, story-role playing games and situations about possibility of their project-
ing and realization in future professional activity. The author considers all these to promote development 
of future professionals' cognitive activity, their self-determination, creative way of thinking, abilities to be 
successful and productive in the conditions of rapid-going time together with its growing demands for pro-
gress in all spheres of activity. Creative psychotechnologies are based on dialogical approach to teaching 
students, changing the relation to knowledge – from the ready-made schemes (reproductive learning) to a 
creative process (forming compound questions and discussion), also group work (individual as well), active 
learning methods.

Thus, the author is postulating about the importance of combining in learning both logical and heuristic 
methods. Such mental operations as analysis, synthesis, comparison, generalization, abstraction, classifica-
tion, systematization dominate in logical methods. Heuristic methods activates the processes of generalizing 
new ideas, set the most authentic strategies and tactics of the person's activity, who works to solve them, and 
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stimulate his/her intuitive thinking when solving the given tasks. As a result, it will promote the development 
of students' creative thinking. The articles emphasizes that a teacher-innovator plays an essential role in this 
process. He is not only a creative example for his students but also a coordinator of an educational process in 
higher institution.

Key words: creativity, creative thinking, creative psychotechnologies, active teaching methods, innovative 
teaching, higher institution, student's personality, lecturer.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РІВНЯ ДОМАГАНЬ 
І САМООЦІНКИ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИРІШЕННЯ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
У статті представлено аналіз експериментальних підходів до вивчення рівня домагань як дина-

мічної характеристики самооцінки у вітчизняній і зарубіжній психологічній науці. Його визначено 
одним із найважливіших утворень, що зараховано до ядра особистості, впливовим компонентом у 
її структурі, від якого залежить характер взаємин з іншими людьми, навчальна й професійна успіш-
ність, гармонійність особистісного розвитку. Визначено сутність поняття «рівень домагань», оха-
рактеризовано ступінь його адекватності та особливості формування в дошкільному віці. Рівень 
домагань розглядається як показник сформованості самооцінки і проявляється в процесі діяльності 
людини; як потреба особистості в певній оцінці й самооцінці; як бажаний рівень самооцінки особи-
стості, що виявляється в ступені складності мети, яку особистість ставить перед собою. Рівень 
домагань дошкільника визначається в контексті популярності дитини в групі, особливостей спіл-
кування з однолітками, формування ставлення до себе й інших людей; під впливом групової оцінки, 
відповідності між домаганнями дитини на виконання тієї чи іншої ролі в сюжетних іграх та оцінкою її 
з боку групи; у процесі виконання інтелектуальних завдань. 

Проаналізовано зв’язок рівня домагань дітей із самооцінкою дитини. Домагання є не лише само-
оцінкою людини, її узагальненим уявленням про себе, надіями, сподіваннями, очікуваннями, прагнен-
нями, а й ставленням до зовнішнього і внутрішнього світів, домагання виражають ціннісну харак-
теристику людини. У свою чергу, уявлення про свої можливості, життєві досягнення, досвід оцінних 
суджень оточуючих людей суттєво впливають на характеристику домагань. Домагання виражають 
бажане, значуще й оцінку цього бажаного. Експериментально досліджено й охарактеризовано рівень 
і ступінь адекватності рівня домагань. Виявлено взаємозв’язок рівня розвитку і ступеня адекватно-
сті рівня домагань і самооцінки через ставлення дитини до результатів своєї інтелектуальної діяль-
ності й подальший вибір завдання. Результатами дослідження підтверджено відповідність адекват-
ності рівня домагань і самооцінки старших дошкільників.

Ключові слова: адекватність рівня домагань, види самооцінки, інтелектуальна діяльність, 
дошкільний вік, взаємозв’язок рівня домагань і самооцінки. 

Постановка проблеми. Рівень домагань і 
самооцінку в психологічній літературі називають 
одними з найважливіших утворень, що утворюють 
ядро особистості та є надзвичайно впливовими 
компонентами в її структурі. Їм належить одне 
з провідних місць серед усіх факторів регуля-
ції поведінки й діяльності людини, адже від осо-
бливостей формування рівня домагань і самоо-
цінки в їх тісному взаємозв’язку будуть залежати 
характер взаємин з іншими людьми; успішність 
навчання й ефективність самореалізації в про-
фесійній діяльності; здатність долати труднощі 
й досягати поставленої мети; гармонійність роз-
витку особистості.

Рівень домагань – динамічна характерис-
тика самооцінки, показник її сформованості. Він 
нерозривно пов’язаний із самооцінкою і прояв-
ляється в процесі діяльності людини. Домагання 
особистості виражають відповідність життєдіяль-
ності, її результатів критеріям, установленим сус-
пільством і визначеним самим суб’єктом. Отже, 

задоволеність, оцінку результатів доцільно спів-
відносити з вихідними домаганнями особистості 
[14]. У сучасній науці рівень домагань розгля-
дають як потребу особистості в певній оцінці й 
самооцінці [1; 6; 9]. Його визначають як «бажаний 
рівень самооцінки особистості (рівень образу Я), 
що виявляється в ступені складності мети, яку 
індивід ставить перед собою» [12, с. 366]. Тісний 
зв’язок рівня домагань зростаючої особистості із 
самооцінкою проаналізовано в працях вітчизня-
них науковців: «... уявлення про свої можливо-
сті, життєві досягнення, досвід оцінних суджень 
оточуючих людей суттєво впливають на характе-
ристику домагань. Домагання виражають не лише 
бажане, значуще, а й оцінку цього бажаного…» 
[5, с. 32]. Важко переоцінити роль домагань у 
житті людини та її особистісному становленні. 
Домагання «є не лише самооцінкою людини, її 
узагальненим уявленням про себе, надіями, спо-
діваннями, очікуваннями, прагненнями, а й став-
ленням до зовнішнього і внутрішнього світів, ... 
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вони виражають ціннісну характеристику самого 
суб’єкта» [5, с. 32]. 

Дослідники дошкільного дитинства переважно 
розглядають рівень домагань у зв’язку з попу-
лярністю дитини в групі, особливостями спілку-
вання з однолітками, формуванням ставлення 
до себе й інших людей [7; 11]. Науковцями також 
приділено належну увагу вивченню зміни рівня 
домагань і самооцінки дошкільника під впливом 
групової оцінки, відповідності між домаганнями 
дитини на виконання тієї чи іншої ролі в сюжетних 
іграх та оцінкою її з боку групи. Виявлено, що в 
уявних ігрових ситуаціях діти переважно обира-
ють головні ролі, яким відповідає високий рівень 
домагань. У реальних ситуаціях рівень домагань 
більшості дітей суттєво змінюється, вони відмов-
ляються від головних ролей та обирають ролі 
помічників [17, с. 46]. 

Рівень домагань і самооцінка в дошкільному 
віці досліджувалися переважно в процесі взаємо-
дії та спілкування дитини з дорослими та одноліт-
ками, в сюжетно-рольових іграх. Однак відсутні 
дослідження щодо вивчення рівня домагань і 
самооцінки дошкільників у процесі вирішення 
інтелектуальних завдань.

Метою статті є визначення рівня домагань як 
динамічної характеристики самооцінки в старших 
дошкільників. 

Відповідно до мети, ставилися такі завдання: 
1) визначення рівня домагань старших дошкіль-
ників з різними рівнями часткової самооцінки; 
2) з’ясування взаємозв’язку ступеня адекватно-
сті рівня домагань і самооцінки через ставлення 
дитини до результатів своєї інтелектуальної діяль-
ності й подальший вибір завдання.

Виклад основного матеріалу. У контексті 
дослідження значущими якостями й діяльністю 
дітей старшого дошкільного віку ми виокремили 
рівень домагань і самооцінку під час розв’язання 
інтелектуальних завдань. Ми запропонували 
дошкільникам діагностичні методики дослідження 
самооцінки (методика В.Г. Щур, С.Г. Якобсон 
«Драбинка», методика з’ясування самостав-
лення «Який Я?»); методику дослідження рівня 
домагань та його адекватності, модифіковану на 
основі методики вивчення самооцінки школяра 
А.І. Ліпкіної. «У самооцінці людина не лише себе 
відображає, а й проектує, тому самооцінка орга-
нічно пов’язана з рівнем домагань особистості» 
[6, с. 17]. Аналіз та обробка результатів запропо-
новано за методикою Ф. Хоппе [13; 20].

У самооцінці дошкільника інтегруються оцінки 
його здібностей, отримані від дорослих, та уяв-
лення самої дитини не лише про досягнуте, а й 
про надії, наміри, намагання. Це свідчить про 
зв’язок самооцінки з рівнем домагань особи-
стості. У дослідницькій роботі рівень домагань 
визначався тим, завдань якого рівня складності 

кожен дошкільник обирав найбільше. Також важ-
ливу роль у визначенні рівня домагань відігравав 
перший вибір дитини. За результатами всіх семи-
восьми спроб виявилося, що наші респонденти 
мають високий, середній і низький рівні домагань. 
У ході дослідження (див. таблицю 1) рівень дома-
гань виявився в більшості старших дошкільників 
середнім. Діти з високим рівнем домагань частіше 
безпомилково розв’язували обрані завдання, 
не припускаючись помилок, ніж дошкільники із 
середнім рівнем домагань. Дошкільники з низь-
ким рівнем домагань вагалися у виборі завдань, 
у правильності своїх відповідей, намагалися уни-
кати труднощів і досягати успіхів найпростішим 
шляхом. 

Аналіз результатів дослідження показав, що 
високий рівень домагань спостерігається лише 
в дітей з високим рівнем часткової самооцінки 
(36,4%). За допомогою критерію ��  – кутового 
перетворення Фішера [15, с. 176] – визначимо: 
1) чи однакова кількість старших дошкільників із 
середнім рівнем домагань у групах із середнім  
( n

1
14= ) і високим ( n

2
132= ) рівнями часткової 

самооцінки; 2) чи однакова кількість старших 
дошкільників із низьким рівнем домагань у групах 
із середнім ( n

1
14= ) і високим ( n

2
132= ) рівнями 

часткової самооцінки. Для кожного питання, від-
повідно, сформулюємо гіпотези:

1) H0  – частка дітей із середнім рівнем дома-
гань у групі із середньою частковою самооцінкою 
не більша, ніж у групі з високою частковою самоо-
цінкою; H1  – частка дітей із середнім рівнем дома-
гань у групі із середньою частковою самооцінкою 
більша, ніж у групі з високою частковою самооцін-
кою;

2) H0  – частка дітей з низьким рівнем дома-
гань у групі із середньою частковою самооцінкою 
не більша, ніж у групі з високою частковою самоо-
цінкою; H1  – частка дітей з низьким рівнем дома-
гань у групі із середньою частковою самооцінкою 
більша, ніж у групі з високою частковою самооцін-
кою.

Емпіричне значення емп��  знаходимо за форму-
лою (1):

   � � 1 2
1 2

1 2
емп

n n
n n

� � �� � � �
� �

� ,   (1)

де �1
�  – кут, що відповідає більшій відсотковій 

частці; �2
�  – кут, що відповідає меншій відсотко-

вій частці; n1  – кількість у групі 1; n2  – кількість у 
групі 2.

У психології прийнято такі критичні значення 
��  з рівнями статистичної значимості [15, с. 162]:

   
� �
� �

1,64 0,05 ,
2,31 0,01кр

�
�

�
�

���� �
���

   (2)

Отриманні емпіричні значення емп��  порівнюємо 
з критичним значенням �� , приймаємо відповідну 
гіпотезу: якщо емп кр� �� �� , то приймається гіпотеза 



ISSN 2663-6026 (Print), 2663-6034 (Online). Теорія і практика сучасної психології

118

H0 , якщо емп кр� �� �� , то приймається гіпотеза H1 . 
Визначаємо, якому рівню значимості відповідає 
отримане значення емп�� . І даних таблиці 1 видно, 
що приймаються гіпотези: 1) H0  – частка дітей із 
середнім рівнем домагань у групі із середньою 
частковою самооцінкою не більша, ніж у групі з 
високою частковою самооцінкою ( � � 0 1, ), і 2) H1  – 
частка дітей із низьким рівнем домагань у групі із 
середньою частковою самооцінкою більша, ніж у 
групі з високою частковою самооцінкою ( � � 0 02, ). 
Низький рівень домагань спостерігається лише 
в групі із середнім рівнем часткової самооцінки  
( � � 0 02, ), високий – у групі дітей із високим рів-
нем часткової самооцінки (див. таблицю 1).

Аналізуючи динаміку рівня домагань за резуль-
татами виконання дітьми інтелектуальних завдань, 
ми визначили ступінь адекватності рівня домагань 
і самооцінки. Отримані результати дають змогу 
зазначити, що в більшості наших респондентів 
рівень домагань є адекватним (55,5%), а саме: 
1) після вдалого розв’язання завдання дитина оби-
рала наступне завдання вищого рівня складності; 
2) після невдалого розв’язання (допущення поми-
лок у разі невиконання) дитина обирала наступне 
завдання нижчого рівня складності. Але окрему 
підгрупу (44,5%) утворюють діти, рівень домагань 
яких є неадекватним: 1) завищеним (6,8%), що 
характеризується наявністю двох і більше випад-
ків підвищення складності виборів після неуспіш-
ного виконання завдання й виборами переважно у 
високій зоні складності; 2) заниженим (37,7%), що 

характеризується наявністю двох і більше випад-
ків зниження складності виборів після успішного 
виконання завдання й виборами переважно в 
низькій зоні складності.

Теоретичний аналіз психологічних джерел [4; 5; 
6; 8; 10; 17] свідчить про тісний зв’язок самооцінки 
й рівня домагань особистості. Кількісні показники 
з дослідження ступеня адекватності рівня дома-
гань і часткової самооцінки свідчать про їх тісний 
зв’язок, що підтверджує наше припущення про 
відповідність ступеня адекватності рівня дома-
гань ступеню адекватності часткової самооцінки 
старших дошкільників. Аналіз емпіричних даних 
показав, що адекватний рівень домагань відпові-
дає адекватній частковій самооцінці в 54,1% рес-
пондентів, частковій самооцінці з тенденцією до 
завищеної – у 6,8%, частковій самооцінці з тен-
денцією до заниженої – у 37%. Лише 1,4% дослі-
джуваних з адекватним рівнем домагань мають 
часткову самооцінку з тенденцією до завищеної, 
а 0,7% – з адекватною частковою самооцінкою – 
занижений рівень домагань (див. таблицю 2).

Якісний аналіз отриманих даних засвідчив 
наявність таких особливостей прояву адекватно-
сті рівня домагань у старших дошкільників. Старші 
дошкільники з адекватним рівнем домагань харак-
теризуються здатністю ставити реалістичні цілі, 
адекватні рівню досягнень. Вони знають свої мож-
ливості, спокійно ставляться до невдачі, намага-
ючись проаналізувати її причину. Дошкільники із 
завищеним рівнем домагань характеризуються 

Таблиця 1
Чотирипільна таблиця для розрахунку критерію під час зіставлення двох груп за відсотковою 

часткою дітей із середнім рівнем домагань (n = 146)

Рівень часткової 
самооцінки

Рівень домагань

СумаСередній Високий або низький

абс. у % �� абс. у %

Середній 8 57,1 1,713 6 42,9 14
Високий 61 41,8 1,406 71 58,2 132

емп��
 = 1,1 ( � � 0 1, ) емп кр� �� �� 146

Низький Високий або середній

абс. у % �� абс. у %

Середній 6 42,9 1,428 8 57,1 14
Високий 23 17,4 0,861 109 82,6 132

емп��
 = 2,019 ( � � 0 02, ) емп кр� �� �� 146

Таблиця 2
Показники сформованості адекватної самооцінки та рівня домагань 

старших дошкільників (n = 146)

Ступінь адекватності часткової самооцінки
Ступінь адекватності рівня домагань

адекватний завищений занижений
абс. у % абс. у % абс. у %

Адекватний 79 54,1 - - 1 0,7
З тенденцією до завищ. 2 1,4 10 6,8 - -
З тенденцією до заниж. - - - - 54 37
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домаганнями, вищими за їхні досягнення: для 
дітей із завищеним рівнем домагань характерні 
негативні афективні переживання й відповідні їм 
прояви поведінки (підвищена вразливість, упер-
тість, негативізм, замкненість, емоційна нестій-
кість) [3; 4; 10; 16]. За даними досліджень ці діти 
сильно переживають неуспіх і разом з тим ігно-
рують його, обираючи після невдачі ще більш 
складні завдання. Вони не визнають за причину 
свого неуспіху власну слабкість, що їм не під силу 
те, на що вони претендують [10].

Дітям із заниженим рівнем домагань властиві 
домагання, нижчі за їхні досягнення. Х. Хекхаузен 
указував, що занижений рівень домагань характе-
ризує людей, заклопотаних можливістю невдачі. 
Вони ставлять цілі в зоні найменшої складності, 
так що успіх стає забезпеченим, і, відповідно, від-
городжують себе від негативної самооцінки [18]. 
Варто відмітити, що занижений рівень домагань 
формується в людей, для яких неуспіх має високу 
особистісну значущість і виражену здатність до 
нагромадження негативних емоцій по мірі набуття 
досвіду невдач. Таким респондентам важливий 
сам успіх, а не його величина і складність [2].

На основі теоретичного аналізу психологічних 
досліджень, у яких зазначається, що вираженням 
певної самооцінки дитини є рівень домагань [4], 
можемо зробити припущення, що ступінь адек-
ватності рівня домагань збігається зі ступенем 
адекватності самооцінки. Перевіримо його, вико-
ристовуючи дані, отримані експериментальним 
шляхом за допомогою критерію χ 2  [15, с. 123]. 
Для розрахунку критерію χ 2  складемо таблицю 3, 
де сума в нижньому правому куті – це емпіричне 
значення χ 2 . Число ступенів свободи під час 
зіставлені двох емпіричних розподілів визначаємо 
так: � � �� � �� �k c1 1  (3), де k  – кількість розрядів 
ознаки; c  – кількість розподілів, що зіставляються.

У цьому випадку k = 3  – кількість ступенів адек-
ватності (адекватний, завищений, занижений); 
c = 2  – розподіли за ступенями адекватності рівня 
домагань і часткової самооцінки. З таблиці 3 – 
2 0 1972,емп , тобто 2 2

кремп� �� . Виходячи з розра-

хунків приймається гіпотеза, що підтверджує наше 
припущення про відповідність ступеня адекватно-
сті рівня домагань ступеню адекватності частко-
вої самооцінки у старших дошкільників � �� �0 05, .

Висновки. Результати експериментального 
дослідження особливостей самооцінки та рівня 
домагань вказують на домінування в старшому 
дошкільному віці високої часткової самооцінки 
інтелектуальної діяльності (90,4%); середнього 
рівня домагань (47,3%); адекватного рівня дома-
гань (55,5%). Порівняльний аналіз рівня само-
оцінки та рівня домагань дав змогу встановити, 
що в респондентів із високою частковою само-
оцінкою рівень домагань переважно є високим 
(32,9%), що підтверджує їх тісний взаємозв’язок  
( � � 0 1, ). У більшої частини старших дошкільників 
самооцінка виявилася вищою за рівень домагань 
(61,6 %). Низький рівень домагань виявлено лише 
в групі дітей із середнім рівнем часткової самоо-
цінки ( � � 0 02, ), високий – лише в групі дітей із 
високим рівнем часткової самооцінки. Аналіз сту-
пеня адекватності самооцінки та рівня домагань 
старших дошкільників свідчить про їх відповід-
ність � �� �0 05, . 54,1% дітей мають адекватну 
самооцінку й адекватний рівень домагань; 6,8% − 
самооцінку з тенденцією до завищеної та завище-
ний рівень домагань; 37% − самооцінку з тенден-
цією до заниженої та занижений рівень домагань. 

Перспективи подальших розвідок полягають у 
дослідженні особливостей інтелектуальної сфери 
старших дошкільників як умови формування 
їхнього рівня домагань і самооцінки.
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Oliinyk O. O. Investigation of interconnection of demands level and personality self-esteem in 
process of intellectual tasks solution

There are represented an analysis of experimental approaches to stude of demands level as a dynamic 
characteristic of self-esteem in domestic and foreign psychological science. It was defined as one of the 
most important formations related to core of personality, an influential component of personality structure from 
which depends a character of another people cooperation, educational and professional success, harmony of 
personality development. There was defined the “demands level” definition, characterized a degree of its ade-
quacy and formation pecularities in preschool age. A demands level is regarded as an indicator of self-esteem 
formation and appears in activity process of personality; as personality need in a valuation and self-esteem; 
as admired level of personality self-esteem that appears in degree of goal complexity which personality puts in 
front of yourself. A demands level of preschooler is defined in context of child popularity in group, pecularities 
of communication with peers, formation of attitude to yourself and other people, under the influence of groupe 
valuation, an accordance between child demands on performance some role in storyline actings and she rating 
from the side of groupe; in process of intellectual tasks solution.

There was analized an intercourse of demands level of childs with child self-valuation. The demands are 
not only a self-valuation of personality, her generalized self-imagery, hope, anticipations, expectations, desires, 
but also an attitude to external and internal worlds, the demands express a valuable characteristic of personal-
ity. In turn, the imageries about yourself opportunities, life achievement, an experience of evaluative judgments 
of other people affects on a demands characteristic. Demands express a desirable, significant something and 
valuation of this. There was experimentally analyzed and characterized tha degree of adequacy of demands 
level. There was revealed the interconnection of development level and adequacy degree of demands level 
and self-esteem through an attitude of child to the results of an intellectual self-activity and further choice of 
task. There was verified an accordance of adequacy of demands level and self-esteem of preschoolers by 
results of the research.

Key words: adequacy of demands level, types of self-esteem, intellectual activity, preschool age, intercon-
nection of demands level and self-esteem.
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ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК ЛІДЕРА В ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ
У статті розглянуто передумови зростання суспільних потреб у лідерах і посилення вимог до 

них. Указується на подальшу диференціацію галузей наукових знань, що ускладнює як професійну 
підготовку фахівців, так й організацію спільної діяльності. Показано, що ці вимоги стосуються як 
професійної та соціальної компетентності лідерів, так і їхніх професійно та соціально зумовлених і 
суспільно значущих особистісних рис і якостей. Указується, що сьогодні ще недостатньо дослідже-
ними аспектами порушеної проблеми залишаються саме способи вибору й реалізації ефективних 
виховних впливів на потенційних лідерів, які б забезпечували систему їхньої цілісної професійної підго-
товки, загальної та професійної культури й відповідальності та розвиток здатності так впливати 
на інших людей, щоб вони сприймали лідерів саме в цій якості. Ідеться насамперед про способи й 
засоби, процедури й технології психолого-педагогічного впливу на потенційних лідерів, які б дійсно 
допомагали їх ефективному вихованню та особистісному розвитку.

Наголошується, що надзвичайно важливим компонентом виховання й особистісного розвитку 
лідерів є формування в них украй необхідних морально-вольових якостей. Вони не тільки сприяють 
розвитку й наступній реалізації особистісного потенціалу лідера, а й посилюють його здатність 
впливати на інших людей, підкоряти їх своїй волі. Указується, що для сучасного лідера вкрай важли-
вою атрибутивною рисою є його висока загальна та професійна культура, розвинена професійна 
компетентність і багатий духовний світ. Тому на належне формування й розвиток цих рис і яко-
стей і повинні спрямовуватися виховні впливи педагога, адже культура педагога проявляється в 
його ставленні до студентів і своєї професії та професійної діяльності, у їх ціннісному сприйнятті.

Особливого значення набуває виховання в лідерів уміння спостерігати за динамікою суспільного 
буття, суспільної свідомості, виховання його рішучості й здатності мобілізувати свій інтелекту-
альний, емоційний і фізичний потенціал для подолання кризових ситуацій, професійної й соціальної 
відповідальності, вміння делегувати підлеглим власні повноваження. 

Обґрунтовано необхідність організації та практичної реалізації цілеспрямованої підготовки ліде-
рів у системі освіти. Розкрито роль і значення виховання в особистісному розвитку лідерів і проаналі-
зовано характер психолого-педагогічного впливу на студентів, який забезпечує успішне розв’язання 
цих завдань. 

Ключові слова: суспільні потреби, вимоги, компетентність, професіоналізм, особистісні риси і 
якості, психолого-педагогічний вплив, освіта.

Постановка проблеми. Сучасний перехід 
людської цивілізації до інноваційного характеру 
розвитку пов’язаний зі стрімким зростанням обся-
гів науково-технічної інформації. Водночас відбу-
вається подальша диференціація галузей науко-
вих знань, що ускладнює як професійну підготовку 
фахівців, так й організацію спільної діяльності. Це 
призводить до підвищення ролі лідерів у належній 
організації та здійсненні суспільного виробництва 
в найбільш широкому його розумінні й гармоніза-
ції міжособистісних взаємин. 

Істотні зміни вимог, які суспільство висуває 
до професійної та соціальної компетентності й 
особистісних рис і якостей лідерів, зумовлені 

серйозним ускладненням умов і характеру тих 
завдань і функцій, які їм доводиться виконувати. 
А ця обставина, у свою чергу, вимагає від системи 
освіти, передусім від вищої школи, визначення 
нових цілей у підготовці лідерів, розроблення й 
активного впровадження нових методів їх нав-
чання, виховання й особистісного розвитку згідно 
із суспільними потребами й очікуваннями.

За цих умов виникає важлива проблема вияв-
лення потенційних лідерів і забезпечення належ-
ного їх навчання, виховання в процесі їхнього 
особистісного розвитку, які були б спрямовані 
на бажаний характер розвитку та максимальної 
реалізації їхнього лідерського потенціалу. Цілком 
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природно, що вказана проблема має істотну як 
теоретичну, так і практичну значущість. З пози-
цій педагогіки та психології розв’язання поруше-
ної проблеми відкриває можливості розробити 
загальні закономірності й методологію підготовки 
лідерів. Із позицій освітньої практики він допома-
гає педагогові набути досвід індивідуального під-
ходу до виховання та особливо до особистісного 
розвитку лідерів. 

Це вкрай важливо, оскільки буквально кожному 
лідерові притаманні унікальні особистісні риси і 
якості, а харизма прагне охороняти свого носія від 
будь-якого стороннього впливу. Водночас психо-
лого-педагогічний вплив виступає чи не основним 
компонентом у системі освітнього інструмента-
рію. Тому кожному педагогові важливо не про-
сто досконально володіти цим інструментом, а й 
правильно обирати підхід до потенційного лідера, 
забезпечувати розвиток його особистості на заса-
дах гуманістичних цінностей і багатого духовного 
світу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з про-
блеми вимагає розгляду сутності самого явища 
лідерства й сенсу поняття лідера та ролі освіти 
у формуванні і становленні особистості лідера 
відповідно до суспільних потреб та очікувань. Як 
зазначає М. Чепига, аналіз наукових публікацій 
останнього часу «дав змогу встановити близько 
130 визначень поняття «лідер». У найширшому 
тлумаченні «лідер» – це людина, яка бере на себе 
функції управління, домінування, посідає про-
відне місце в ієрархії групи та здатна впливати на 
цю групу більше, ніж будь-хто інший» [12, с. 15]. 
Стосовно ж досліджень сутності лідерства сьо-
годні існує величезна кількість публікацій. 

Досить послатися хоча б на роботи Б. Басса, 
Т. Гури, С. Калашнікової, П. Кассе та П. Клауделя, 
Ж. Конже та Р. Канунго, В. Михайличенко, 
В. Мороза, А. Нестулі, Д. Піра, В. Смолькова й 
багатьох інших. Варто підкреслити значний вне-
сок О. Романовського та його наукової школи у 
вивчення лідерства й дослідження проблем підго-
товки та особистісного розвитку лідерів. Зокрема, 
відомий його цикл робіт, присвячених аналізу 
парадоксального лідерства [10]. У них знайшли 
свій розвиток ідеї, започатковані Р. Фарсоном та 
Р. Кейєсом.

Надзвичайної важливості набуває проблема 
професійної підготовки й виховання лідерів. 
Підходи до її розв’язання ґрунтуються на досяг-
неннях психолого-педагогічної теорії виховання. 
Тут можна навести роботи І. Беха з виховання 
особистості [1], Б. Битинаса, який аналізує струк-
туру процесу виховання [2], Л. Маленкової з тео-
рії й методики виховання [6], В. Петровського з 
психології виховання [9]. В. Корженко, аналізуючи 
філософію виховання, підкреслює, що «педаго-
гіка шукає у філософії, як специфічній і розвинутій 

формі знання, обґрунтування власних ідей, пов’я-
заних із проблемами виховання» [5, с. 26].

Стосовно порушеної в статті проблеми осо-
бистісного розвитку лідерів у процесі їхнього 
виховання вважаємо за доцільне звернутися до 
робіт В. Галузяка, О. Акімової та Є. Громова, які 
розглядають сучасні зарубіжні підходи до розу-
міння феномена лідерства й виховання лідерів 
[3]. Проблемам вихованню лідерів присвячує 
системне дослідження й К. Слесик [11]. Досить 
цікаво і змістовно пише про те, як стати студент-
ським лідером, М. Чепига [12].

Навіть наведених джерел видається цілком 
достатньо, щоб упевнитися в тому, що порушена 
проблема виховання й особистісного розвитку 
лідерів має актуальний характер і надзвичайно 
важливу теоретичну і прикладну значущість. Її 
дослідження спрямоване на ефективне розв’я-
зання необхідних для сучасного суспільства 
завдань із цілеспрямованої професійної підго-
товки та виховання справжніх авторитетних ліде-
рів.

Недостатньо дослідженими аспектами пору-
шеної проблеми залишаються саме способи 
вибору й реалізації ефективних виховних впли-
вів на потенційних лідерів, які б забезпечували 
систему цілісність їхньої професійної підготовки, 
загальної та професійної культури й відповідаль-
ності, розвиток здатності так впливати на інших 
людей, щоб вони сприймали лідерів саме в цій 
якості. Ідеться насамперед про способи й засоби, 
процедури й технології психолого-педагогічного 
впливу на потенційних лідерів, які б дійсно допо-
магали їх ефективному вихованню та особистіс-
ному розвитку.

Мета статті полягає у викладенні досвіду 
власної психолого-педагогічної діяльності авто-
рів у вищій школі, в процесі якої цілеспрямо-
вано й послідовно здійснюється виховний вплив 
на особистісний розвиток потенційних лідерів. 
Передбачається також розглянути певні логі-
ко-методологічні положення, на які має спиратися 
ця діяльність і які є результатом її осмислення й 
узагальнення. 

Виклад основного матеріалу. Ускладнення 
як суспільного життя, так і взаємовідносин між 
людьми і спільнотами, урізноманітнення сфер і 
видів діяльності цілком об’єктивно посилюють 
потребу в лідерах. Водночас істотно зростають 
вимоги до них як до професіоналів, особистостей 
і дійсно справжніх лідерів, здатних впливати на 
інших людей силою свого авторитету, а не авто-
ритетом сили. Декому з потенційних лідерів такі 
якості певною мірою притаманні від природи, хоча 
й вимагають свого системного цілеспрямованого 
розвитку. Для інших же взагалі лідерський потен-
ціал виявляється за допомогою спеціального пси-
холого-педагогічного впливу. У будь-якому разі 
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особистісний розвиток потенційного лідера знач-
ною мірою відбувається в освітньому процесі.

Як переконливо свідчать і життєва практика, і 
наш багаторічний досвід психолого-педагогічної 
діяльності у вищій школі, в тому числі із цільової 
підготовки й виховання лідерів, становлення сту-
дента як лідера являє собою досить складний 
нелінійний, а часом і суперечливий процес. Його 
суперечливість стає можливою через зіткнення 
позитивних і негативних якостей. Прикладом 
такого зіткнення може слугувати трансформація 
такої важливої риси лідера, якою є його впевне-
ність у собі, його самовпевненість, яка інколи стає 
небезпечною через некритичну, завищену оцінку 
своїх знань, здібностей і можливостей.

Іншим прикладом може бути прагнення всебіч-
ного аналізу складної проблемної ситуації, який 
межує з нерішучістю під час прийняття відпові-
дального рішення або з неготовністю брати на 
себе відповідальність за його результати чи мож-
ливі наслідки. І подібних ситуацій можна знаходити 
досить багато. Вони є ілюстрацією того, що сама 
система освіти, чітко орієнтуючись на цільову під-
готовку лідерів, повинна передбачати такі колізії й 
прищеплювати студентам як необхідні знання, так 
і вміння ефективно їх застосовувати. При цьому 
перед ними мають поставати широкі можливості 
для творчості.

Наш власний досвід роботи з потенційними 
лідерами охоплює підготовку бакалаврів і магістрів 
з психології, педагогіки вищої школи й адміністра-
тивного менеджменту. Викладаючи їм широкий 
спектр навчальних дисциплін – від фундаменталь-
них і професійно орієнтованих до спеціальних, ми 
прагнемо глибше познайомитися з особистісними 
якостями студентів та з їхніми здібностями й мож-
ливостями. При цьому ми виходимо з принципу, 
який свого часу сформулював ще К. Ушинський: 
для того, щоб виховати студента в усіх стосунках, 
необхідно його взнати в усіх стосунках.

Виявлення лідерських здібностей відбува-
ється в процесі практичних і семінарських занять, 
насамперед під час проведення ділових і рольо-
вих ігор, аналізу складних проблемних ситуа-
цій. Потенційні лідери зазвичай досить швидко 
можуть збагнути сутність ситуації й запропону-
вати обґрунтовані шляхи та способи їх ефектив-
ного розв’язання. Вони вміють відстоювати свою 
точку зору, однак водночас уважно прислухаються 
й до інших пропозицій. Важливим способом вияв-
лення потенційних лідерів є застосування команд-
них методів навчання і спостереження за діями й 
поведінкою студентів.

Характерною особливістю психолого-педа-
гогічного впливу на потенційних лідерів є те, що 
вони нормально сприймають навчальні функції 
викладача, однак виявляють чітку резистентність 
його виховним прагненням. Ця ситуація взагалі 

притаманна студентам, які небезпідставно вва-
жають себе дорослими, зі своїми сформованими 
життєвими цілями й цінностями, зі своїми чіткими 
поглядами й моральнісними переконаннями. Тому 
належне виконання завдань з виховання та осо-
бистісного розвитку студентів, тим більше потен-
ційних лідерів, вимагає не просто високої педа-
гогічної майстерності, а справжнього віртуозного 
підходу й беззаперечного авторитету викладача.

Такій вимозі відповідають лише люди, які є 
педагогами за покликом душі та які сприймають 
свою професію і професійну діяльність як одну з 
важливих життєвих цінностей. На жаль, сьогодні 
далеко не кожний викладач є справжнім педаго-
гом. До того ж навіть у теорії педагогіки й у нор-
мативних документах час від часу відбуваються 
не зовсім зрозумілі новації. Так, досить чіткий тер-
мін «навчально-виховний процес», яким підкрес-
лювалася цілісна єдність цілей і змісту освіти, 
чомусь змінили на начебто більш загальний, але 
фактично менш змістовний «освітній процес».

Разом із тим виховання являє собою певною 
мірою автономний, украй важливий і специфіч-
ний різновид педагогічної діяльності. Цілком 
справедливо О. Кононко зазначає, що «під про-
цесом виховання розуміється виховна взаємодія, 
в ході якої педагог як носій суспільного досвіду 
систематично діє з метою вдосконалення особи-
стості, будує свою діяльність на основі зворот-
ної інформації про її результативність» [4, с. 86]. 
Сама організація цієї взаємодії педагога зі сту-
дентом вимагає від викладача належного воло-
діння мистецтвом ефективного міжособистісного 
спілкування. А наявність і плідне використання 
зворотного зв’язку істотно підвищує ефективність 
спілкування й усієї взаємодії загалом, включаючи 
до арсеналу засобів впливу й педагогічне діагнос-
тування. 

Ураховуючи складність цілей і завдань лідер-
ства та залежність можливих шляхів і засобів їх 
розв’язання від уміння лідера впливати на людей, 
система освіти й повинна комплексно підходити 
до організації підготовки лідерів. Наш досвід у 
цій справі переконливо свідчить про те, що для 
професійної підготовки лідерів найдоцільнішим є 
використання навчального матеріалу з його чіт-
кою практичною спрямованістю. При цьому лекції 
мають містити ілюстративний матеріал, цікавий і 
корисний для майбутньої професійної діяльності 
лідерів. Водночас цей матеріал повинен допома-
гати лідерам у формуванні системного бачення 
цілісності відповідної навчальної дисципліни та її 
місця в загальній структурі їхньої професійної під-
готовки.

Практичні й семінарські заняття значною мірою 
мають бути призначені для розвитку в студентів 
їхнього лідерського потенціалу. Із цією метою для 
них варто підбирати досить складні завдання, 
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успішне розв’язання яких сприяло б формуванню 
в майбутніх лідерів, з одного боку, впевненості 
в собі, своїх силах і можливостях; з іншого боку, 
рівень складності й практична спрямованість цих 
завдань допомагали б їм чітко усвідомлювати 
роль і значення теоретичних знань для успішного 
вирішення завдань прикладного характеру.

Надзвичайно важливим компонентом вихо-
вання й особистісного розвитку лідерів є форму-
вання в них морально-вольових якостей. Вони не 
тільки сприяють розвитку й наступній реалізації 
особистісного потенціалу лідера, а й посилюють 
його здатність впливати на інших людей, підко-
ряти їх своїй волі. Водночас ці якості постають для 
лідера потужним чинником самонавчання, само-
виховання й саморозвитку відповідно до умов і 
вимог науково-технічного й соціального прогресу. 
Вони допомагають лідерові долати спокусу покла-
датися на авторитет сили та надавати перевагу 
силі авторитету.

Для сучасного лідера вкрай важливою атри-
бутивною рисою є його висока загальна й профе-
сійна культура, розвинений духовний світ. Тому 
на їх формування та розвиток повинні спрямову-
ватися виховні впливи педагога. Одним із найе-
фективніших є вплив його особистого прикладу, 
адже культура педагога проявляється в його став-
ленні до студентів і до своєї професії та професій-
ної діяльності, у їх ціннісному сприйнятті. Істотні 
характеристики його культури – стиль діяльності, 
поведінки та міжособистісного спілкування, мов-
леннєве багатство, доброзичливість.

Як свідчить життєва практика, виховання 
людини не може бути обмежене якимись часо-
вими, цільовими чи змістовними рамками. Воно, 
особливо у формі самовиховання, має відбува-
тися протягом усього активного трудового життя та 
включати належне реагування. Ця здатність набу-
ває особливого значення для лідерів, які повинні 
більш чутливо за інших людей відчувати ті зміни, 
які відбуваються в суспільному житті, в життєвих 
цілях, цінностях та ідеалах і відповідним чином 
реагувати на них. У зв’язку з цим украй вагомого 
значення набуває виховання в лідерів уміння спо-
стерігати за динамікою суспільного буття й суспіль-
ної свідомості та враховувати її в діяльності.

Визначальними якостями лідера, які форму-
ються в процесі виховання та особистісного роз-
витку, є його рішучість і здатність мобілізувати свій 
інтелектуальний, емоційний і фізичний потенціал 
для подолання кризових ситуацій. Тому навчаль-
но-виховний процес має передбачати розв’язання 
таких завдань, які містять істотну інформаційну 
невизначеність, кризові прояви та ризики. На цих 
завданнях ми навчаємо студентів аналізу ризиків 
та управлінню ними, знайомимо з ефективними 
алгоритмами діяльності в умовах кризових і кон-
фліктних ситуацій. 

Особистісний розвиток майбутнього лідера 
являє собою чи не найбільш складне й відпові-
дальне завдання освітнього процесу. Справа в 
тому, що вища школа приділяє його розв’язанню 
вкрай недостатню увагу. Так, за результатами 
одного нашого анкетування, 78% студентів ука-
зали на визначальну роль викладачів у їхній про-
фесійній підготовці, 27% – у їхньому вихованні й 
тільки 11% відзначили роль викладачів у своєму 
особистісному розвитку. Для лідера ж цей роз-
виток відіграє визначальну роль у його станов-
ленні як професіонала, особистості та, власне, як 
лідера. Однак, на жаль, педагогіка вищої школи 
ще не напрацювала необхідні технології й засоби 
особистісного розвитку студентів. 

Не випадково В. Шевченко відзначає, що 
«складність ситуації в сучасній освіті в усьому світі 
полягає в тому, що чинна система освіти готувала і 
продовжує готувати не стільки особистість, скільки 
фахівця» [13, с. 513]. Таке становище зумовлене 
тим, що фахівців готують фахівці, які не отримали 
належної психолого-педагогічної підготовки. Тому 
більшості з них притаманний технократичний 
стиль мислення й діяльності, який успадковують 
від них і студенти, часто, як і їхні викладачі, вва-
жаючи культуру й духовність чимось другорядним 
і необов’язковим. 

Ми цілком поділяємо думку того ж В. Шевченка, 
що «виховання особистості пов’язане з форму-
ванням у неї своєї точки зору, самостійної позиції 
стосовно смислу свого власного існування, значу-
щості тих знань, які вона отримує в процесі освіти. 
Учитися означає вчитися стати людиною, тобто 
особистістю, здатною розуміти цілі й завдання 
суспільства, в якому вона живе, знаходити в цьому 
житті своє місце, бачити шляхи й можливості своєї 
свідомої участі в житті своєї країни» [13, с. 514]. 

Однак для справжнього лідера й особливо для 
людини, яка прагне стати лідером, і цього недо-
статньо. Завідувач кафедри педагогіки і психоло-
гії управління соціальними системами ім. акаде-
міка І. Зязюна, директор Центру лідерства проф. 
О. Романовський і його співавтори детально ана-
лізують обов’язкові складники особистості хариз-
матичного лідера, які вони небезпідставно вва-
жають надійною запорукою його успіху. Зокрема, 
до тих чотирьох коефіцієнтів IQ, EQ, VQ та SQ, 
якими зазвичай описують особистість та інтелект 
харизматичного лідера, вони додають й обґрун-
товують необхідність ще й п’ятого коефіцієнта 
OQ, який характеризує оригінальність, прагнення 
лідера створити свій оригінальний світ [7, с. 67]. 
За його допомогою лідер має можливість знахо-
дити й застосовувати адекватні методи впливу на 
людей. Ідеї науковців проходять всебічну пере-
вірку в освітньому процесі та отримують підтвер-
дження за допомогою спеціальних тренінгів у 
Центрі лідерства.
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Харизма, парадоксальність, оригінальність і 
деякі інші особистісні риси та якості лідера віді-
грають, безумовно, важливу роль у його діяльно-
сті та впливі на людей, у формуванні його автори-
тету. Однак не менш важливими мають уважатися 
й такі вкрай необхідні його якості, як креативний 
та інноваційний характер мислення і його страте-
гічна спрямованість, усталеність до стресу, роз-
винена інтуїція, уміння бачити можливості там, 
де інші зазвичай панікують тощо. Ще однак риса, 
зумовлена складністю й напруженістю діяльності 
лідера й підвищеною стомлюваністю, полягає в 
його вмінні відпочивати, у здатності до розрядки 
та релаксації. 

Добре відомо, що лідерство – це передусім 
велика відповідальність. Лідер має нести цю 
відповідальність перед людьми, які повірили в 
нього, перед своїми прихильниками й послідовни-
ками, перед Богом, суспільством і своєю совістю. 
Відповідальність як одна з визначальних характе-
ристик особистості не передається їй на генетич-
ному рівні, а формується саме в процесі виховання 
та особистісного розвитку й виявляється одним із 
визначальних його результатів. При цьому можна 
чітко визначити такі, в принципі, пов’язані між 
собою її різновиди, якими є особиста, професійна 
та соціальна відповідальність. І якщо особиста 
відповідальність має формуватися в людини з 
дитинства в системі сімейного виховання, то про-
фесійна й соціальна відповідальність формується 
переважно в системі освіти.

Для лідера відповідальність стає одним із дже-
рел формування стилю його діяльності, його вчин-
ків і поведінки, взаємин із людьми. Виявляється, 
що вона істотно залежить від лідерського 
потенціалу й рівня його розвитку Не випадково 
О. Пономарьов та М. Чеботарьов упевнені в тому, 
що, «чим сильніше розвинені в керівника лідер-
ські якості, тим вищою є його особиста відпові-
дальність і тим легше формувати в нього профе-
сійну й соціальну відповідальність» [8, с. 167]. Ми 
вважаємо, що всі три вказані тут різновиди відпо-
відальності за своєю сутністю являють собою три 
аспекти цілісної у своїй системній єдності особи-
стісної якості лідера.

Ця теза випливає з того, що, за великим рахун-
ком, лідер несе особисту відповідальність не 
тільки за належне функціонування й розвиток 
керованої ним організації, за досягнення зазда-
легідь визначених цілей спільної діяльності своїх 
підлеглих, а й за їхнє здоров’я, соціально-психо-
логічне самопочуття та рівень добробуту. А ця від-
повідальність охоплює й професійні, і соціальні, 
й особистісні аспекти діяльності лідера та сфер 
його відповідальності.

Нарешті, виховання й особистісний розвиток 
лідера мають передбачати ще й належне оволо-
діння ним такою ефективною управлінською тех-

нологією, як делегування повноважень. Воно не 
тільки розвантажує час та енергію лідера від без-
лічі другорядних питань і дає змогу зосереджува-
тися на стратегічних проблемах, а й сприяє мож-
ливості краще пізнавати своїх підлеглих, довіряти 
їм, забезпечувати їхнє професійне та кар’єрне 
зростання. 

Успішне досягнення цілей виховання та осо-
бистісного розвитку лідера стає, з одного боку, 
надійною запорукою його ефективної діяльності, 
сприяє досягненню ним життєвого успіху, а також 
слугує вагомою підставою для задоволення інте-
ресів і прагнень його підлеглих і їхньої гордості за 
належність до організації, якою він керує. З іншого 
ж боку, це досягнення є результатом високого 
рівня професіоналізму викладача, його педагогіч-
ної майстерності, загальної та професійної куль-
тури. І тому воно дає йому підстави для гордості 
за добре виконану суспільно значущу роботу.

Висновки. Викладені результати аналізу літе-
ратурних джерел, міркувань та узагальнення 
практичного досвіду освітньої діяльності авторів 
у вищій школі, в тому числі з цільової підготовки 
лідерів, дають змогу дійти таких цілком обґрунто-
ваних висновків.

По-перше, ті істотні зміни, які відбуваються 
практично в усіх сферах суспільного життя, зумов-
люють зростання кількості лідерів і підвищення 
вимог до рівня їхньої професійної й соціальної 
компетентності та розвитку їхніх професійно і 
соціально значущих особистісних рис і якостей. 
За цих умов потреби суспільства в них уже не 
можна задовольнити тільки за рахунок тих лідерів, 
яким від природи притаманна яскраво виражена 
харизма. Тому системі освіти доводиться викону-
вати відповідне кадрове замовлення соціуму. 

По-друге, ефективне виконання освітою кадро-
вого замовлення соціуму стосовно цільової під-
готовки лідерів вимагає не тільки забезпечення 
кількісних параметрів цього замовлення, а й 
розроблення та цілеспрямованого використання 
моделі лідера й інноваційних педагогічних тех-
нологій її практичної реалізації. Модель лідера 
являє собою чіткий опис його професійних знань і 
вмінь і рівня володіння ними, а також зумовлених 
сенсом і характером його майбутньої діяльності 
професійно й соціально значущих особистісних 
рис і якостей і необхідного для неї рівня їх роз-
витку. 

По-третє, якщо професійні знання й уміння 
лідера формуються переважно в процесі його 
навчання шляхом активної навчально-пізнаваль-
ної діяльності, то розвиток його особистісних рис і 
якостей відбувається переважно в навчально-ви-
ховному процесі за допомогою цілеспрямованих 
педагогічних впливів, мета яких полягає у вихо-
ванні та особистісному розвитку цього лідера. 
Системна єдність цілісного освітнього процесу 
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вимагає забезпечення виховного й розвивального 
характеру навчання та навчального характеру 
виховання й особистісного розвитку.

По-четверте, виховання й особистісний роз-
виток майбутнього лідера мають відбуватися на 
основі загальних філософських і психолого-педа-
гогічних закономірностей феномена виховання з 
урахуванням специфічних цілей і вимог соціуму 
до підготовки лідерів. Це системність підготовки й 
повага до студентів, і визнання їхнього права на 
власну думку й точку зору. Однак в основі впливів, 
завдяки яким мають здійснюватися ці процеси, 
мають лежати гуманістична спрямованість і чіткі 
загальнолюдські життєві цінності.

По-п’яте, основна орієнтація виховання й осо-
бистісного розвитку лідера має спрямовуватися 
на вироблення в нього стійких навичок впливу 
на людей і високої комунікативної компетенції, 
на розвиток інноваційного мислення і його стра-
тегічної спрямованості. Украй важливо розвивати 
такі морально-вольові якості, як рішучість, від-
повідальність і готовність брати її на себе, праг-
нення й внутрішня потреба постійно поповнювати 
й оновлювати свої знання та практичні навички, 
уміння формувати й підтримувати сприятливий 
психологічний клімат.

По-шосте, ефективна організація та успішне 
здійснення цілеспрямованої підготовки лідерів, 
зокрема їх належного виховання й особистіс-
ного розвитку, висувають підвищені вимоги до 
науково-педагогічного складу, який здійснює її. 
Викладачі мають самі бути справжніми ліде-
рами, гармонійно поєднувати високу профе-
сійну компетентність і педагогічну майстерність, 
загальну й професійну культуру та багатий 
духовний світ. Ці якості сприяють формуванню 
їхнього авторитету й готовності студентів наслі-
дувати їх. 

Перспективи подальших розвідок полягають 
у дослідженні шляхів і засобів «м’якого», але 
ефективного подолання опору окремих студентів, 
насамперед потенційних лідерів, виховних впли-
вів педагога, вкрай необхідних для їхнього особи-
стісного розвитку. Не менш важливим видається 
також детальне розроблення моделі лідера як 
надійної основи вибору змісту й характеру його 
цільової підготовки в системі освіти. Корисно 

також проаналізувати думки реальних лідерів 
у сфері економіки й політики, освіти й культури, 
інших сфер суспільного життя стосовно того, 
якою має бути підготовка лідерів, здатних рішуче 
долати кризові явища та істотно поліпшувати 
добробут народу.
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Ponomarov O. S., Cherkashyn A. I. Leader’s personality development within the process of education
The paper deals with the prerequisites of strengthening public wants of leaders and requirements to them. 

A further differentiation of the branches in scientific knowledge makes the professional training of specialist 
and organization of their mutual activities more difficult. These requirements are set to both professional and 
social competences of the leaders and their professionally and socially conditioned personal traits and quali-
ties important for the society. As of now, the ways to choose and to implement efficient educational influences 
on potential leaders have not been studied thoroughly enough. These choice options are to provide for an inte-
grated system of the professional training, general and trade culture and responsibilities and for developing the 
ability to make others perceive the leader as such. First, we analyze the techniques and devices, procedures 
and technologies of psychological and pedagogical influence on the potential leaders to facilitate their efficient 
education and personality development actually.
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We emphasize that the formation of indispensable moral and volitional characteristics in the leaders is an 
utterly important element of their education and personality development. These characteristics not only con-
tribute to the development and consequent realization of the leader’s personality potential but also increase 
their ability to influence and bend the others in their will. The high general and professional culture, developed 
professional competence and a rich spiritual world constitute a most important attribute for a leader of today. 
This directs the educational influences of those who teach to the proper formation and development of these 
traits and qualities because the educator’s culture is revealed in their attitude to their profession and profes-
sional activities and to their students in their value perception.

The education of the leader’s skill to monitor the dynamics of social being, social awareness, the leader’s 
decisiveness and ability to mobilize their intellectual, emotional and physical potential to deal with critical situa-
tions, the leader’s professional and social responsibility and the skill to transfer their own powers to the subor-
dinates are of special importance. This article substantiates the need for organizing and practical implementing 
the leader-oriented training within the system of education. The paper also reveals the role and the importance 
of education for the leader’s personality development and analyzes the character of the psychological and 
educational influence on the students to solve the aforementioned tasks efficiently.

Key words: social needs, requirements, competence, professionalism, personal traits and qualities, psy-
chological and pedagogical influence, education.
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СТИСЛА ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
МЕТАМНЕМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ СУБ’ЄКТА 
НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У ході професійної підготовки у вищому навчальному закладі та на перших кроках людини до май-

бутнього професійного функціонування процеси ефективного запам’ятовування, зберігання та від-
творення значної кількості складної та структурованої інформації переходять до найвищих етапів у 
структурі її психічного функціонування. Натепер у вітчизняній та зарубіжній психології та суміжних 
науках бракує емпіричної інформації про психологічну динаміку метамнемічних процесів суб’єкта у 
віковому аспекті та залежно від профілю та спеціальності навчальної та професійної діяльності.

Мета нашого дослідження – проаналізувати теоретико-методологічні основи дослідження та 
емпірично охарактеризувати основні психологічні особливості прояву метамнемічної активності 
суб’єкта навчальної та професійної діяльності в окремих її спеціалізаціях. Виявлено, що у теорети-
ко-методологічному плані пам’ять людини доцільно розглядати як вищу форму організації суб’єк-
том власної мнемічної сфери, яка полягає у осмисленні та усвідомленні фактичних знань про зміст 
пам’яті та способи її регуляція, а мета-рівень мнемічної активності – це динамічне відображення 
суб’єктивного сприйняття людини щодо об’єктивного процесу запам’ятовування. Емпірично вста-
новлено, що показник метамнемічного відтворення відображає специфіку функціонування механізмів 
метапізнання, які актуальні лише для студентів природничого та гуманітарного профілів профе-
сійної підготовки. Виявлено, що кількісна та якісна специфіка навчального матеріалу у другій поло-
вині професійної підготовки зумовлює значну динаміку показників метамнемічної активності, осо-
бливо для студентів природничого та культурно-мистецького напрямів професійної підготовки. 
Крім того, доведено значення та оригінальність впливу профілю навчання на метамнемічну сферу 
суб’єкта навчальної та професійної діяльності, оскільки він є більш якісним, аніж кількісним (особливо 
на рівні таких складників, як показники мнемічного усвідомлення та метамнемічного відтворення).

Ключові слова: особистість, навчання, мнемічна обізнаність, мнемічна рефлексія, метамнемічне 
відтворення, структура, показник,  розбіжність.

Постановка проблеми. Проблема доціль-
ного використання людиною такого пізнавального 
процесу, як пам’ять, проблема керування нею 
завжди викликали підвищену увагу тих науков-
ців, які займалися вивченням цього пізнавального 
процесу, що відбувалося в межах різних наукових 
шкіл, та певний феноменологічний та терміно-
логічний дисонанс. Цілком зрозуміло, що в про-
цесі професійної підготовки в умовах закладу 
вищої освіти першими кроками молодої людини 
в напрямі майбутньої професії процеси ефектив-
ного запам’ятовування, зберігання та відтворення 
значних обсягів складної та важливої інформації 
виходять на провідні позиції у структурі її психіч-
ного функціонування.  Водночас, незважаючи на 
помітний прогрес у дослідженнях метамнемічної 
сфери сучасної людини останніх років, розкриття 
її суттєвих психологічних механізмів та закономір-
ностей як у вітчизняній, так і у закордонній пси-
хології та суміжних науках, суттєво бракує перш 
за все емпіричних відомостей щодо психологічної 
динаміки метамнемічних процесів  суб’єкта у віко-

вому аспекті та залежно від профілю та спеціаль-
ності навчально-професійної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дж. Флейвел та Х. Велман, активно досліджуючи 
можливості розвитку когнітивних та мнемічних 
здібностей, розуміють під метапам’яттю певну 
систему узагальнених способів організації мне-
мічної діяльності та сукупність передумов ефек-
тивного використання мнемічних операцій та 
прийомів (це, зокрема, планування та контроль), 
що виступають своєю чергою складниками мне-
мічного арсеналу суб’єкта мнемічної діяльності 
[5]. Серед характеристик метапам’яті вони виді-
лили чутливість (поінформованість людини про 
необхідність мнемічної діяльності) і варіативність 
(полягає у індивідуальних параметрах мнемічної 
системи людини, змістовій характеристиці мне-
мічного завдання та знання людини про власні 
мнемічні стратегії як вищий рівень організації спо-
собів запам’ятовування). 

Найбільш ґрунтовно, на нашу думку, із закор-
донних дослідників до визначення метапам’яті як 
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психічного феномена підходить Р. Клюве, який, 
досліджуючи взаємодію пізнання та контролю в 
процесі утворення метакогнітивної реальності, 
намагається виділити двокомпонентну структуру 
метапам’яті, а саме когнітивну сторону (інформа-
ція про пам’ять в загальному сенсі та усвідомлення 
індивідуальних особливостей власної пам’яті 
тощо) та процесуальну сторону (аналіз ефектив-
ності використовуваних стратегій запам’ятову-
вання та контроль і регуляція її процесів) [6]. 

К. Шнейдер, використовуючи поняття «мета-
пам’ять» як узагальнюючу психологічну характе-
ристику поінформованості людини щодо власної 
пам’яті, досліджує процес розвитку метапам’яті в 
онтогенезі людини та доходить висновків  про наяв-
ність певної позитивної вікової динаміки пізнання 
людиною ефективності стратегій індивідуального 
запам’ятовування та умов їх застосування. Саме 
це, на його думку, призводить до зростання селек-
тивності (вибірковості) метапам’яті та підвищення 
рівня продуктивної реконструкції мнемічного дос-
віду людини [9].

Констатуючи відсутність певного прогресу 
у дослідженнях механізмів та закономірностей 
пам’яті людини, у другій половині минулого сто-
ліття закордонні дослідники E. Tulving та S. Madigan 
вбачали причину цього негативного явища у 
неповній придатності для подальших досліджень 
наявних методів та засобів експериментальних 
досліджень та необхідності пошуку новітніх шля-
хів вивчення пам’яті людини. Натомість вони про-
понували  надалі досліджувати знання людини 
про свою пам’ять, розглядаючи останнє як цілком 
унікальну властивість пам’яті людини, вивчення 
якої може мати значний евристичний потенціал 
[10, с. 477].

Дослідження Т.Б. 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 [3, c. 113]. В.О. Волошина 
[1, с. 24–25], рефлексуючи над наявними визна-
ченнями та характеристиками метапам’яті як пси-
хічного феномена, пропонує розглядати її вищою 
формою організації суб’єктом власної мнемічної 
сфери, що полягає в осмисленні й усвідомленні 
ним актуальних знань про зміст пам’яті та способи 
регуляції своєї мнемічної активності.

Свого роду фундаторами наукової концепції 
метапам’яті виступили L. Narens та T.O. Nelson, 
які висунули власну модель метапам’яті як пси-
хічного феномена: процес запам’ятовування за 
своєю будовою складається принаймні з двох 
взаємопов’язаних рівнів, як правило, у ній при-
сутні так звані об’єктивний рівень (сутність його 

полягає у фактичному запам’ятовуванні людиною 
певної інформації) та мета-рівень (рівень контр-
олю людиною процесу запам’ятовування певної 
інформації). За своєю сутністю мета-рівень висту-
пає динамічним відображенням суб’єктивного уяв-
лення людини про попередній, об’єктивний рівень 
(тобто динамічна модель суб’єктивного уявлення 
людини про об’єктивний процес запам’ятову-
вання); зв’язки між суб’єктивним та об’єктивним 
рівнями виступають як системоутворюючі, різно-
спрямовані та такі, що визначають напрями руху 
інформації про процеси запам’ятовування та 
інформації про процеси керування ними між цими 
двома рівнями метапам’яті як психічного явища. 
Ці зв’язки систематизуються та визначаються як 
процеси моніторингу та контролю людиною влас-
ного запам’ятовування [8].

Аналізуючи розуміння процесів метакогні-
тивного моніторингу та метакогнітивного контр-
олю у структурі метапізнання у працях A. Koriat, 
R. Nussinson, H. Bless, N. Shaked, вважаємо, що 
цілком логічним та доцільним є його поширення на 
процеси метапам’яті, яка своєю чергою виступає 
невід’ємною складовою частиною метапізнання 
як психічного процесу, а дослідження метапам’яті 
вибудовують певний концептуальний напрям 
метакогнітивізму загалом. А отже, метапам’ять 
пов’язана із пам’яттю так само, як і всі інші ког-
нітивні та метакогнітивні процеси, за допомогою 
як мінімум двох динамічних процесуальних меха-
нізмів – моніторингу та контролю, кожний з яких, 
попри певні розбіжності для окремих когнітив-
них  процесів, відіграє в структурі психіки людини 
в процесі пізнання аналогічні функції [7].

У наших попередніх дослідженнях нам уда-
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 
було доведено, що структурні показники метамне-
мічної активності – метамнемічне відтворення та 
метамнемічна рефлексія тісним чином взаємоді-
ють із низкою показників вербальної та образної 
креативності (перш за все оригінальністю) [2].

Як бачимо, елементи рефлексії, самоконтролю 
та регуляції пам’яті знаходять собі місце у струк-
турі метапам’яті (перш за все метапроцеси моні-
торингу та контролю) як вищої її форми. Разом 
із тим одразу постає питання: як співвідносяться 
показники метапам’яті із показниками мнемічної 
обізнаності, мнемічної рефлексії та метамнеміч-
ного відтворення, особливо у різному віці суб’єкта 
та під впливом різних профілів професійної підго-
товки.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою нашого дослідження є аналіз 
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теоретико-методологічних підстав дослідження 
та емпірична характеристика основних психоло-
гічних особливостей прояву метамнемічної актив-
ності суб’єкта навчально-професійної діяльності 
за різними профілями. Для цього вважаємо за 
необхідне розв’язати такі завдання дослідження: 
1) здійснити теоретико-методологічний аналіз пси-
хологічної проблеми дослідження  метамнемічної 
сфери суб’єкта у вітчизняних та закордонних дослі-
дженнях;  2) виділити та описати  основні емпіричні 
закономірності співвідношення показників мета-
пам’яті суб’єкта навчально-професійної діяльності 
на різних її етапах та за різними профілями.

Методами та методиками емпіричного дослі-
дження нами використані процедура кореляційного 
аналізу за Пірсоном, процедура аналізу достовірно-
сті розбіжностей між середніми значеннями емпірич-
них показників (використовувався непараметричний 
t-критерій Ст’юдента), експериментально-інтроспек-
тивна методика «Метапам’ять» (Т.Б. Хомуленко, 
Т.І. Доцевич) [4]. До складу емпіричної вибірки 
увійшли студенти 1, 3 та 5 років навчання факуль-
тету початкової, технологічної та професійної освіти 
(спеціальності «Музика», «Хореографія», «Основи 
дизайну») (умовна назва «культурно-мистецького 
профілю»), фізико-математичного (спеціальності 
«Інформатика», «Математика», «Фізика») (умовна 
назва «природничого профілю») та філологічного 
факультету (спеціальності «Мова та література 
(Англійська, німецька)», «Українська мова та літе-
ратура») (умовна назва гуманітарного профілю) 
ДВНЗ «ДДПУ» (м. Слов’янськ) загальною кількістю 
270 осіб. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вихідними показниками для подальшого аналізу 
у структурі суб’єкта навчально-професійної діяль-
ності нами виділені показники мнемічної обізна-
ності, мнемічної рефлексії та метамнемічного 
відтворення. У результаті здійсненого кореляцій-
ного аналізу за показником мнемічної обізнано-
сті для студентів природничого, гуманітарного та 
культурно-мистецького напряму нами зафіксо-
ваний статистично достовірний позитивний зв’я-
зок (на рівні p<0,05) на першому році навчання 
для студентів всіх трьох напрямів; встановлено 
відсутність статистично достовірного зв’язку (на 
рівні p<0,01) за показником мнемічної обізнано-
сті для студентів природничого, гуманітарного 
та культурно-мистецького напряму на третьому 
році навчання; виявлено статистично достовірний 
негативний зв’язок (на рівні p<0,05) за показником 
мнемічної обізнаності для студентів гуманітарного 
та культурно-мистецького напряму на п’ятому 
році навчання. Скоріш за все виявлена тенден-
ція пояснюється тим, що, не поринувши у про-
цес навчання, студенти, незалежно від обраного 
профілю навчання, ще не зазнали впливу його 
специфіки на особливості власної мнемічної обі-

знаності. На третьому році навчання вплив його 
специфіки та особливо змісту вже починає відчу-
ватись, що докорінно змінює картину, а результа-
том стає  занепад цього показника для студентів 
культурно-мистецького напряму та надзвичайне 
зростання для студентів гуманітарного профілю.

За результатами проведеного кореляційного 
аналізу за показником мнемічної рефлексії для 
студентів природничого, гуманітарного та куль-
турно-мистецького напряму нами зафіксований 
статистично достовірний позитивний зв’язок (на 
рівні p<0,05) для студентів природничого та куль-
турно-мистецького напряму на першому році нав-
чання; встановлено відсутність статистично досто-
вірного зв’язку (на рівні p<0,01) за показником 
мнемічної рефлексії для студентів природничого, 
гуманітарного та культурно-мистецького напряму 
на третьому році навчання; виявлено статистично 
достовірний позитивний зв’язок (на рівні p<0,05) 
за показником мнемічної обізнаності для студентів 
природничого та культурно-мистецького напряму 
на п’ятому році навчання. Це може пояснюватися 
кількісно-якісною специфікою навчального матері-
алу у другій половині професійної підготовки, що 
передбачає домінування текстової діяльності для 
гуманітаріїв та знаково-образної для студентів 
природничого та культурно-мистецького напрямів.  

За результатами проведеного кореляційного 
аналізу за показником метамнемічного відтво-
рення для студентів природничого, гуманітарного 
та культурно-мистецького напряму нами зафіксо-
вано відсутність статистично достовірного зв’язку 
(на рівні p<0,05) для студентів усіх виділених 
напрямів на першому та третьому роках навчання; 
натомість встановлено присутність статистично 
достовірного позитивного зв’язку (на рівні p<0,01) 
за показником метамнемічного відтворення для 
студентів природничого та культурно-мистецького 
напряму на п’ятому році навчання. Очевидно, 
показник метамнемічного відтворення діагнос-
тує певну специфіку функціонування механізмів 
метапізнання, що проявляються для студентів цих 
напрямів більш яскраво.

Не менш неоднозначні дані ми отримали в 
результаті проведеного аналізу ступеня статис-
тичної достовірності середніх значень для виді-
лених емпіричних показників із урахуванням 
профілю навчання. Так, за показником мнемічної 
обізнаності встановлена статистично достовірна 
перевага середнього значення для студентів гума-
нітарного напряму над студентами культурно-мис-
тецького напряму (p<0,05). За показниками мне-
мічної рефлексії та метамнемічного відтворення 
не вдалося встановити статистично достовірної 
розбіжності для студентів усіх виділених напрямів 
навчання. Така закономірність швидше за все є 
похідною від вищезгадуваного та вже інтерпрето-
ваного психологічного явища.
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На рівні заглиблення у аналіз ступеня статистич-
ної достовірності середніх значень для виділених 
емпіричних показників із урахуванням не тільки про-
філю навчання, але й року навчання було виділено 
декілька яскравих, на нашу думку, закономірностей. 
За показником мнемічної обізнаності встановлено 
статистично достовірне зростання середнього зна-
чення від першого до третього та від третього до 
п’ятого років навчання (p<0,05) для студентів гума-
нітарного напряму. За показником метамнемічного 
відтворення встановлено статистично достовірне 
зростання середнього значення від першого до 
третього та від третього до п’ятого років навчання 
(p<0,01) для студентів як природничого, так і куль-
турно-мистецького напряму. Загалом, за профілями 
навчання без урахування років навчання студентів 
для інтегрального значення метапам’яті вдалося 
встановити певну перевагу середніх значень цього 
показника для студентів гуманітарного профілю над 
студентами природничого та культурно-мистецького 
напряму, проте вона так і не набула характеру статис-
тично достовірної. Підсумовуючи, можна зазначити, 
що профіль навчання справляє відчутний вплив на 
метамнемічну сферу суб’єкта навчально-професій-
ної діяльності, проте цей вплив є швидше якісним 
(особливо на рівні її складників –  показників мне-
мічної обізнаності та метамнемічного відтворення), 
аніж кількісним, особливо з урахуванням генералі-
зації та рандомізації.

Висновки. За результатами проведеного 
дослідження можемо зробити такі висновки: 
1) у теоретичному плані метапам’ять людини 
доцільно розглядати як вищу форму організації 
суб’єктом власної мнемічної сфери, що полягає в 
осмисленні й усвідомленні ним актуальних знань 
про зміст пам’яті та способи її регуляції, причому 
мета-рівень мнемічної активності виступає дина-
мічним відображенням суб’єктивного уявлення 
людини про об’єктивний процес запам’ятову-
вання); 2) виявлено, що кількісно-якісна специ-
фіка навчального матеріалу у другій половині про-
фесійної підготовки зумовлює суттєву динаміку 
показників мнемічної обізнаності, особливо для 
студентів природничого та культурно-мистецького 
напрямів професійної підготовки; 3) очевидно, що 
показник метамнемічного відтворення відобра-
жає специфіку функціонування механізмів метапі-
знання, що проявляються лише для студентів при-
родничого та гуманітарного напряму професійної 
підготовки; 4) відзначимо суттєвість та своєрід-
ність впливу профілю навчання на метамнемічну 

сферу суб’єкта навчально-професійної діяльно-
сті, оскільки він є швидше якісним, ніж кількісним 
(особливо на рівні її складників –  показників мне-
мічної обізнаності та метамнемічного відтворення, 
а останнє є ще особливо цікавим, бо містить певні 
приховані закономірності). Саме спроба доторк-
нутися до цих закономірностей, осягнути та інтер-
претувати їх належним чином і буде перспективою 
наших подальших наукових пошуків.
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Savrasov M. V. A brief psychological description of the metamnemic activity of the subject of 
educational and professional activity

In the process of vocational training in a higher education institution and the first steps of a person towards 
future professional functioning, the processes of effective memorization, storage and reproduction of con-
siderable amounts of complex and structured information go to the highest stages in the structure of his 
mental functioning. As of today, in the domestic and foreign psychology and related sciences there is a lack 
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of  empirical information on the psychological dynamics of the metamnemic processes of the subject in age 
aspect and depending on the profile and specialty of educational and professional activity.

The purpose of our study is to analyze the theoretical and methodological bases of the study and empir-
ically characterize the main psychological features of the manifestation of the metamnemic activity of the 
subject of educational and professional activity in its separate specializations. It is revealed that it is expedient 
to consider the theoretical and methodological plan of human memory as the highest form of organization by 
the subject of his own mnemic sphere, which consists in comprehending and realizing the actual knowledge 
about the content of memory and the ways of its regulation, and the meta-level of mnemic activity is dynamic 
reflection of the subjective perception of the person about the objective process of remembering. It has been 
established empirically that the metamnemic reproduction index reflects the specificity of the functioning of 
metacognition mechanisms, which are manifested only for students of natural and humanitarian vocational 
training. It is revealed that quantitative and qualitative specifics of educational material in the second half 
of vocational training, causes a significant dynamics of indicators of mnemonic awareness, especially for 
students of natural and cultural and artistic direction of vocational training. In addition, the significance and 
originality of the influence of the training profile on the meta-mnemic sphere of the subject of educational and 
professional activity is proved, because it is more qualitative than quantitative (especially at the level of its 
components – indicators of mnemic awareness and meta-mnemic reproduction).

Key words: personality, teaching, mnemic awareness, mnemic reflection, metamnemic reproduction, 
structure, indicator, difference.
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МЕТОДОЛОГІЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ГЛИБИННОГО 
ПІЗНАННЯ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ СИМВОЛІКИ У ПРОЦЕСІ 
АКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ (АСПП)
Статтю присвячено дослідженню актуальної теоретико-методологічної проблеми – пошуку 

шляхів глибинного пізнання психологічного змісту перинатальної символіки, яка опредметнена 
засобами репрезентації майбутніх психологів у груповому психокорекційному процесі активного 
соціально- психологічного пізнання (АСПП). Ця наукова робота здійснена у психодинамічній пара-
дигмі, яка своєю чергою синтезує психоаналітичний, феноменологічний, гуманістичний та інші 
підходи до пізнання психіки суб’єкта. Висвітлення кількісних результатів дослідження підтверджує, 
що діагностико- корекційний процес у групах АСПП відкриває суб’єкту можливості для самороз-
витку, усвідомити смислові аспекти конфліктогенності власної психіки, особливо ті, які породжені 
фіксаціями перинатального періоду, і реконструювати відповідну енергію у прогресивному векторі 
(із «мортідо» у «лібідо»). 

Стаття звертає увагу на факт мимовільної активності перинатальних факторів, які «про-
сяться на поверхню», долаючи сюжетно-тематичні (авторські) смисли репродукцій. Тобто пери-
натальна символіка носить архетипний характер, який апріорі ставить інтенціонально-емотивну 
орієнтацію (заряд енергії), що має когнітивну підпорядкованість. Перинатальні проблеми суб’єкта 
проявляються в суперечливих тенденціях – до об’єктування і водночас до створення таємниці, що 
вказує на наявність її едіпальної складової частини, пізнання якої потребує психоаналізу в багаторів-
невому, порційно-поступальному процесі діагностики в єдності з корекцією. 

У роботі доведено дослідну значущість візуалізованої репрезентації психіки майбутніх психологів 
у пізнанні перинатальної символіки, яка каталізується слідовими ефектами психіки та дитячими 
фіксаціями у домовний період розвитку, які деструктують особистісні передумови фахового станов-
лення психолога; вплив перинатальних слідових фіксацій на життєдіяльність та особистісні пара-
метри професійного зростання психолога-практика.

У статті стверджується, що перинатальний період відіграє провідну роль у виникненні деструк-
цій поведінки суб’єкта, що є вкрай небажаним для майбутнього психолога, у фахові обов’язки якого 
входить адекватне відображення ситуації «тут і зараз», що задає результативність взаємо-
дії з іншою людиною. Майбутній психолог у групах АСПП набуває інструментів до особистісного 
зростання, перспектив саморозвитку, а психіку пізнає не лише теоретично, а на власному рефлек-
сивному досвіді глибинного самоаналізу, який відкриває можливості особистісного і професіональ-
ного новостановлення.

Ключові слова: символ, свідоме, несвідоме, самопрезентація, психокорекція.

Постановка проблеми. Огляд наукової літе-
ратури фіксує розмаїття методичних підходів до 
досліджень перинатального періоду розвитку 
(ЛСД-терапія, аналіз сновидінь, фантазій тощо). 
Водночас малорозкритою залишається проблема 
слідових ефектів, фіксацій, які зберігають енер-
гетичну потентність та впливають на поведінку 
особи впродовж її життя. Пізнання перинатальної 

символіки у візуалізованій репрезентації суб’єкта 
припускає використання глибинно-орієнтованих 
методів дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема внутрішньоутробного періоду привер-
тала увагу багатьох дослідників із різних галу-
зей науки і практики. У зарубіжних країнах роз-
виток перинатології пов’язаний як із діяльністю 
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 лікарів-новаторів, що шукали нові шляхи вдоско-
налення акушерства (Ф. Ламазе [1], Дж. Дік-Рід [2] 
та ін.), так і з виникненням психоаналізу (З. Фрейд 
[3], А. Фрейд [4], М. Айнсворт [5], Дж. Боулбі [6], 
Д. Віннікотт [7], С. Гроф [8], М. Кляйн [9], О. Ранк 
[10] та ін.). Враховувались дослідження вітчизня-
них учених, що зорієнтовані на вивчення психіки 
людини на ранніх етапах онтогенезу в контек-
сті особистісного розвитку дитини (З. Карпенко 
[11], В. Москалець [12], О. Паркулаб [13] та ін.). 
Доводиться, що перинатальний період є унікаль-
ним періодом, який залишає сліди, що синтезу-
ються у фіксаціях, які мають вплив на подальше 
життя людини. 

Мета статті – розкрити психодинамічні основи 
АСПП, його методів, які пов’язані з об’єктиву-
ванням цілісності психіки у її свідомих та несві-
домих проявах; визначити основні психологічні 
показники результативності психокорекційного 
процесу із застосуванням візуалізованої репре-
зентації.

Виклад основного матеріалу. Стаття вико-
нана у руслі психодинамічної парадигми, яка вра-
ховує універсальність законів функціонування пси-
хіки, що розробляється академіком НАПН України 
Т. Яценко. Психодинамічна парадигма спирається 
на розуміння цілісності психіки з урахуванням 
особливостей специфіки та автономії сфер свідо-
мого та несвідомого; «голографічну будову несві-
домого; мимовільну активність суб’єкта (за якої 
окремі елементи психічного втілюють сутність 
цілого), процесуальну діагностику, що є основою 
глибинного пізнання» [14, с. 30]. 

Психодинамічна парадигма на основі багато-
річної діагностико-корекційної практики засвід-
чила, що психіка цілісна за наявності функ-
ціональних відмінностей та автономії сфер 
свідомого та несвідомого. Отже, психодинаміч-
ний підхід спирається на: голографічну будову 
несвідомого; мимовільну активність суб’єкта (за 
якої окремі елементи психічного втілюють сут-
ність цілого), процесуальну діагностику, що є 
основою глибинного пізнання [15]. У контексті 
глибинного пізнання важливим є доповнення 
лінійними взаємозалежностями структури пси-
хіки, введене в науку З. Фрейдом: Супер-Его, 
Его, Ід (див. рис. 1). Модель внутрішньої дина-
міки психіки (далі – Модель) включає не лише 
функціональний дуалізм (свідоме↔несвідоме), 
але й відкриває шляхи дослідження психіки в її 
цілісності за допомогою введення «невидимого 
горизонту» та «імпліцитного порядку», які об’єд-
нують обидві сфери. Взаємозв’язки двох сфер 
(свідоме↔несвідоме) можна окреслити такими 
категоріями: ізоморфізм і гомоморфізм (за вер-
тикаллю); симетрія та асиметрія (різноспрямова-
ність) – стрілки 1–2 і 5–6 (рис. 1). Інтегративну 
функцію психологічних захистів на Моделі відо-

бражає еліпс, що вказує на їх всеосяжність зав-
дяки одночасній приналежності до свідомого і 
несвідомого. Зауважимо, що захист є інтегратив-
ним, диспозиційним утворенням, що має багато-
рівневу структуру, яка включає когнітивний, емо-
тивний і поведінковий аспекти. Захисна система 
підкорена єдиному генеральному механізмові – 
«від слабкості до сили» [16].

Теоретичний розвиток психодинамічного під-
ходу спирається на результати діагностико-ко-
рекційної практики за методом активного соці-
ально-психологічного пізнання (далі – АСПП). 
Цьому сприяє також інтеграція наукових здобутків 
у психодинамічній парадигмі з іншими науками, 
зокрема, квантовою фізикою (Д. Бом [17], Н. Бор 
[18], А. Ейнштейн [19] та ін.), фізіологією (П. Анохін 
[20], Н. Бернштейн [21]), хімією (І. Пригожин [22]). 
У сукупності вони розширюють розуміння психіч-
ного в його універсальності та єдності законів, 
яким підпорядковані як духовні, так і матеріальні 
аспекти світу, в якому народжується, розвива-
ється людина.

Найістотнішою відмінністю психодинамічного 
підходу до пізнання психіки в її цілісності є орієн-
тація на такі прийоми візуалізації психічного, які 
сприяють цілісному виявленню психіки суб’єкта. 
Для цього ми керуємось відповідним принципом 
додатковості пізнання психіки. Принцип додат-
ковості введений основоположником квантової 
фізики – Н. Бором для подолання бар’єру в розу-
мінні єдиної фізичної реальності у ньютонівському 
і квантовому її сприйнятті. Цей принцип не супе-
речить тому, що механічні (предметні) і квантові 
(ідеальні) об’єкти мають бути описані у різних 
дослідно-експериментальних ситуаціях із вико-
ристанням відповідної термінології [15].

З позиції психодинамічної теорії принцип 
додатковості може бути реалізований у психоло-
гії шляхом введення двох принципів, орієнтова-
них на специфіку суб’єктивної реальності психіч-
ного – принципу невід’ємності свідомої сфери від 
несвідомої та принципу «із іншого». Перший прин-
цип націлює увагу на те, що дві сфери психіки не 
лише взаємопов’язані, але і неявно приналежні 
до самого процесу формування іншої сфери. 
Якщо це так, то між ними є латентно-інформа-
ційна обізнаність, яка обмежена у свідомій сфері. 
Вводячи принцип невід’ємності Т. Яценко пише, 
що «в конкретному акті спонтанної поведінки 
суб’єкта незмінно присутня дієвість як свідомої, 
так і несвідомої сфер психіки» [14, с. 115]. Метод 
АСПП націлений не на свідоме і не на несвідоме 
у їх окремості, а на лінію їх дотичності один до 
одного, що умовно можна назвати «горизонтом». 
Функціональна невід’ємність підструктур психіки 
означає, що свідоме не існує без несвідомого, і 
навпаки, не було б свідомого – не було б і катего-
рії несвідомого.
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Принцип «із іншого» орієнтує пізнавальний 
процес на врахування особливостей несвідомої 
сфери в її  функціональній асиметричності сто-
совно сфери свідомого у разі їх взаємовпливу 
одна на одну. Укажемо основні положення прин-
ципу «із іншого» [13]: незворотність (неповтор-
ність) спонтанної активності суб’єкта; взаємо-
зв’язок у психіці «зворотних» і «незворотних» у 
часі процесів; існування неусвідомлюваного в 
симультанності взаємозв’язку часу і простору; 
залежність особливостей візуалізації (репрезен-
тації) як від внутрішніх (провідних) детермінант, 
так і від пропонованих засобів (пісок, глина, 
камені тощо); участь архетипів у перекодуванні 
«іншого» в явне у вияві інваріантності поведінки 
та ін.

Дослідження результативності глибинного 
пізнання перинатальної символіки у процесі 
(АСПП) розкрито через три показники: загальні 
результати, які отримують учасники груп АСПП, 
індивідуальні результати, які одержані завдяки 
особистісній психокорекції, та формалізовані 
показники, які презентують динаміку емоційних 
станів і тенденцій у поведінці. Для визначення 
формалізованих результатів АСПП вимірюва-
лися рівень тривожності та рівень мотивації до 
успіху учасників дослідження, чому відповіда-
ють використані тестові методики: шкала само-
оцінки рівня особистісної тривожності (розробка 
Ч. Спілбергера, адаптація Ю. Ханіна), методика 
діагностики особистості на мотивацію до успіху 
(Т. Елерса) [23].

Дослідження проводилося упродовж 2014–
2017 років. У ході дослідження було сформовано 
репрезентативну вибірку студентів (238 осіб), на 

основі якої було створено експериментальну групу, 
що становила 119 осіб, та контрольну – 119 осіб. 
До складу експериментальної групи входили сту-
денти 1 курсу (2014 р.) Черкаського національ-
ного університету імені Богдана Хмельницького, 
що навчалися за спеціальностями «Практична 
психологія» та «Психологія», які проходили 
заняття за методом АСПП. До складу контроль-
ної групи входили студенти 1 курсу (2014 р.) 
Черкаського національного університету імені 
Богдана Хмельницького, що навчалися за спеці-
альністю «Соціальна педагогіка» і не проходили 
до групи АСПП. Експериментальна і контрольна 
групи складались з осіб віком від 17 до 25 років. 
В експериментальній і контрольній групах у 2014 
і 2017 роках було проведене тестування за шка-
лою самооцінки рівня тривожності С. Ханіна і за 
методикою діагностики особистості на мотивацію 
до успіху Т. Елерса. 

Статистичний аналіз результатів дослідження 
(за вказаними методиками) в експерименталь-
ній і контрольній групах було проведено за 
допомогою непараметричного G-критерію зна-
ків. Вирішувалася задача оцінки достовірності 
зсуву у значеннях досліджуваних ознак. За шка-
лою самооцінки рівня тривожності (розробка 
Ч. Спілбергера, адаптація Ю. Ханіна) в експе-
риментальній групі було отримано такі резуль-
тати: «нульових» зсувів – 16 (між вимірами у 
2013 і 2017 роках); «типових» зсувів (у бік змен-
шення тривожності) – 94; «нетипових» зсувів 
(у бік збільшення тривожності) – 9. Таким чином, 
емпіричне значення критерію (Gемп.=9) менше 
за відповідне критичне значення (Gкрит.=37). 
Gемп.=9<Gкрит.=37 (p<0,01). 

 

Рис. 1. Модель внутрішньої динаміки психіки
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Отримані результати тестування дають змогу 
зробити висновок про те, що зменшення тривож-
ності студентів спеціальностей  «Практична пси-
хологія» та «Психологія» внаслідок проведеної 
психокорекційної роботи є статистично достовір-
ним (p<0,01). 

За методикою діагностики особистості на моти-
вацію до успіху Т. Елерса (в частині визначення 
помірковано високого рівня мотивації) в експери-
ментальній групі було отримано такі результати: 
«нульових» зсувів – 24 (між вимірами у 2013 і 
2017 роках); «типових» зсувів (у бік збільшення 
помірковано високого рівня мотивації) – 89; «нети-
пових» зсувів (у бік зменшення помірковано висо-
кого рівня мотивації) – 6. Таким чином, емпіричне 
значення критерію Gемп.=6. Gемп.= 6<Gкрит.=35 
(p<0,01).

Отримані результати тестування дають змогу 
зробити висновок про те, що збільшення помір-
ковано високого рівня мотивації до успіху у сту-
дентів спеціальностей «Практична психологія» 
та «Психологія» (внаслідок проведеної психо-
корекційної роботи) є статистично достовірним 
(p<0,01).

У контрольній групі студентів спеціальності 
«Соціальна педагогіка» статистично значимих 
змін у рівнях тривожності та мотивації до успіху 
(між вимірами у 2014 і 2017 роках) зафіксовано 
не було.

Виявлення відмінностей у рівні досліджува-
них ознак (високий рівень тривожності і помір-
ковано високий рівень мотивації до успіху) між 
студентами спеціальностей  «Практична психо-
логія» та «Психологія» і студентами спеціальності 
«Соціальна педагогіка» здійснювалось за допомо-
гою багатофункціонального φ-критерію (кутового 
перетворення Фішера).

Критичні значення φ-критерію:
φкрит.=1,64 (p<0,05)
φкрит.=2,31 (p<0,01).
Отримані результати тестування і їх подальша 

статистична обробка, проведена за допомо-
гою кутового перетворення Фішера, дають 
змогу зробити такі висновки: студенти першого 

курсу спеціальностей «Практична психологія» 
та «Психологія» за високим рівнем тривожно-
сті статистично достовірно переважають сту-
дентів першого курсу спеціальності «Соціальна 
педагогіка» (p<0,01); студенти п’ятого курсу 
спеціальності «Соціальна педагогіка» за висо-
ким рівнем тривожності статистично достовірно 
переважають студентів п’ятого курсу спеціаль-
ностей «Практична психологія» та «Психологія» 
(p<0,01); за помірковано високим рівнем моти-
вації до успіху студенти першого курсу спеціаль-
ностей «Практична психологія» та «Психологія» 
не мають статистично достовірних відміннос-
тей від студентів першого курсу спеціальності 
«Соціальна педагогіка»; за помірковано висо-
ким рівнем мотивації до успіху студенти п’ятого 
курсу спеціальностей  «Практична психологія» 
та «Психологія» статистично достовірно пере-
важають студентів п’ятого курсу спеціальності 
«Соціальна педагогіка» (p<0,01).

Вищезазначений статистичний аналіз дово-
дить ефективність психокорекційних занять 
за методом активного соціально-психологіч-
ного пізнання. Результати дослідження пока-
зують, що проходження занять із групової 
психокорекції знижує рівень особистісної три-
вожності та підвищує мотивацію особистості до 
успіху. Відбувається нівелювання особистісних 
деструкцій та оптимізація функціонування пси-
хіки у її цілісності.

Висновки і пропозиції. Діагностично-
корекційний процес у групах АСПП дає змогу 
суб’єкту розширити самосвідомість, виявити 
смислові аспекти конфліктогенності власної 
психіки, особливо ті, які породжені фіксаці-
ями перинатального періоду, і реконструювати 
для себе відповідну енергію в прогресивному 
устремлінні (з «мортідо» в «лібідо»). Сказане 
вище ставить перед нами додаткові задачі та 
окреслює перспективи подальшого дослідження 
особливостей «захисного» синтезу смисло-
вих параметрів детермінант перинатального 
періоду в просоціально-професійну канву життя 
дорослої людини.

Таблиця 1
Кількість студентів спеціальностей «Практична психологія» та «Психологія» і студентів 

спеціальності «Соціальна педагогіка», у яких було зафіксовано помірковано високий рівень 
мотивації до успіху у 2013 і 2017 роках

2013 рік 2017 рік

Студенти спеціальностей  
«Практична психологія» та 

«Психологія»

Студенти спеціальності 
«Соціальна педагогіка»

Студенти спеціальностей  
«Практична психологія» та 

«Психологія»

Студенти спеціальності 
«Соціальна педагогіка»

Абсол.
к-сть Віднос. к-сть Абсол.

к-сть Віднос. к-сть Абсол.
к-сть Віднос. к-сть Абсол.

к-сть Віднос. к-сть 

10 8,4% 8 6,7% 17 14,3% 6 5%
φ=0,49 φ=2,51
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Sidenko Yu. O., Stasko O. H., Franchuk O. Yu. Methodology and results of depth cognition of 
perinatal symbols in the process of active social psychological cognition (ASPC groups)

The article presents the theoretical and methodological fundamentals of depth cognition, which is based 
on the spontaneous and involuntariness of behaviour, precision of a procedural diagnosis that is implemented 
in association with psycho-correction. The author’s portrayal of perinatal symbols and spontaneous choice 
of art works copies (from a range of presented works), which have revealed elements of genital symbolism 
serve a hint towards a issue of “perinatal” period of formation of the subject’s psyche. The proof of imperative 
effectualness of perinatal factors has objectified through the dialogical diagnostic-correctional process of depth 
cognition of the psyche. Consequently, the most significant finding of the dissertation is the fact that perinatal 
symbolism with its semantic parameters is not presented to the respondent’s consciousness directly. Thus, it 
requires multilevel procedure of depth cognition.

A perinatal period possesses the power to influence formation of an individual problem of a subject (internal 
contradictions of the psyche) despite the mnemonic amnesia of the period. Such kind of understanding of per-
spectives in cognition of perinatal symbolism prompted a research initiative of conducting dialogical psychoanal-
ysis of the process of self-presentation performed by prospective psychologists. Research took into account the 
fact that the tendencies of the unconscious in interaction with the conscious are latent; therefore, manifestations 
of representatives’ semantic parameters need a psychologist’s dialogical interaction with a participant.

Data obtained clarifies the impact of the perinatal period of the psyche development on the direction of involun-
tary motives towards the visualisation. The final interpretations of empirical material should cover objectified visual-
izations (representatives) of a subject as well as results of verbal dialogical interactions (psychologist-respondent).

Owing to training in groups of Active Social Psychological Cognition (ASPC groups), a prospective psy-
chologist acquires capability of personal growth because of development of reflective cognition and social 
perceptive intelligence.

Key words: symbol, conscious, unconscious, selfpresentation, psyche-correction.
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РОЛЬ РЕФЛЕКСИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 
У ПЕРЕЖИВАННІ КРИЗ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
У статті проаналізовано результати емпіричного дослідження ролі рефлексивності як особи-

стісної риси майбутніх психологів у переживанні ними криз професійного навчання. 
Описані в наукових джерелах суперечності становлення особистості майбутнього психолога в 

умовах професійної підготовки підтверджують поширеність переживання студентами криз фахо-
вого навчання. Професійне становлення студентів-психологів розглядається крізь призму пережи-
вання кризи адаптації першокурсниками, кризи апробації на третьому курсі, кризи фахової готов-
ності, яка розгортається на випускному четвертому курсі, та кризи професійної ідентифікації у 
шестикурсників. Індикатором цих криз є активізована рефлексивність як значуща особистісно-про-
фесійна якість майбутніх психологів. Саме розвинена рефлексивність дає змогу студентам, які здо-
бувають психологічний фах, ретельно проаналізувати та оцінити успішність власного особистіс-
но-професійного становлення. 

Емпіричне дослідження, яке проведене зі студентами першого-шостого курсів спеціальностей 
«Психологія» та «Практична психологія» Київського університету імені Бориса Грінченка, базувалось 
на використанні методів анкетування, тестування, кількісного та якісного аналізу даних. Метою 
дослідження поставлено вивчення змісту рефлексії та ролі рефлективності майбутніх психологів у 
процесі переживання ними криз професійного навчання. 

На підґрунті виявленої динаміки емоційного супроводу, рівня фрустрованості та стресогенно-
сті фахової підготовки підтверджено поширений характер переживання криз професійного навчання 
студентами третього, четвертого та шостого років навчання. 

Результати тестування засвідчують, що для абсолютної більшості майбутніх психологів харак-
терна розвинена рефлексія. Також зафіксовано переважання носіїв розвиненої рефлексії з негативним 
змістом щодо всіх опитаних. Це свідчить про їхню тенденцію концентрувати увагу на проблемних 
аспектах професіоналізації, що і провокує переживання криз. Водночас виявлено загалом критичне та 
реалістичне осмислення майбутніми психологами власної мотивації вибору професії, внутрішніх пере-
шкод фахового становлення та адекватне позначення його типу. Відповідно, розвинена рефлексивність 
постає важливою умовою успішного  подолання майбутніми психологами криз професійного навчання. 

Ключові слова: студент, рефлексія, професійна підготовка, криза професіоналізації.

Постановка проблеми. Важливим етапом 
професійного становлення майбутніх психологів 
є фахова підготовка, під час якої закладається 
підґрунтя успішності професійної самореаліза-
ції особистості. Професіоналізація студентів, 
які здобувають психологічний фах, супроводжу-
ється стабільними та кризовими періодами. Під 
час переживання студентом кризи випробуванню 
піддається успішність засвоєння ним обраної 
професійної ролі та формування фахової іден-
тичності. Для конструктивної стратегії подолання 
майбутнім психологом кризи потрібна активі-
зація важливої особистісної риси – рефлексив-
ності.  Отже, саме ця риса постає чинником 
успішності переживання студентами-психоло-
гами криз професійного навчання, а вивчення її 

динаміки та змісту рефлексії є важливим при-
кладним завданням. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій.  Професійне просування до автентичності у 
процесах саморозуміння, самоприйняття й осо-
бистісного зростання потребує задіяності такої 
особистісної риси, як рефлексивність. Стаючи 
особистісною якістю, рефлексивність забезпечує 
усвідомлення та регуляцію суб’єктом своєї діяль-
ності. Російський психолог В.Д. Шадріков наголо-
шує на думці, що рефлексивність як особистісна 
якість сприяє успішному виконанню діяльності, 
спрямовуючи процес мислення, організовуючи 
його та керуючи ним. Особистість через свою 
якість рефлексивності стає здатною керувати 
вирішенням завдань, ходом своїх думок [1, с. 137].
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Рефлексивність є багатогранним психічним 
феноменом, що поширюється на різні види діяль-
ності. Науковці І.М. Семенов і С.Ю. Степанов 
залежно від того, яка саме предметна діяльність 
рефлексується та перетворюється людиною, 
виокремлюють такі типи рефлексії, як інтелекту-
альний, особистісний, комунікативний, коопера-
тивний [2]. Не заперечуючи вагомості кожного з 
вищезгаданих типів для становлення особистості 
фахівця, наголосимо на провідній ролі саме осо-
бистісної рефлексії, яка стає дієвим механізмом 
його професіоналізації. 

Формування рефлексивності як стійкої особи-
стісної якості має поетапний характер, що перед-
бачає накопичення рефлексивної компетентно-
сті, на підґрунті якої формується рефлексивна 
позиція (стійкий самоаналіз зовнішніх і внутрішніх 
психічних проявів), яка, своєю чергою, активізує 
становлення рефлексивної культури (готовності 
та здатності переосмислювати та реконструю-
вати особистий досвід і гнучко впроваджувати 
його у діяльність). Цілком правильною є думка 
А. Маслоу про те, що щоразу, коли людина бере 
на себе відповідальність за вибір, вона самоакту-
алізується. Але людина не може зробити хороший 
життєвий вибір, поки вона не почне прислухатися 
до себе, до свого «Я» в кожний момент свого 
життя  [3, с. 111].  Відповідно, рефлексивність 
забезпечує осмислення суб’єктом власних здо-
бутків, прорахунків, ресурсів, сенсів, цінностей, 
мотивів – усієї палітри особистісних проявів у кон-
тексті власного професійного становлення. 

Питання переживання криз професійного нав-
чання стало предметом наших попередніх дослі-
джень. Виявлено, що впродовж професійної під-
готовки майбутні фахівці схильні переживати такі 
нормативні кризи, як криза адаптації, яка розгор-
тається на першому курсі, криза апробації, що 
характерна для третього року навчання, та криза 
фахової готовності, суб’єктами переживання якої 
є студенти четвертого року навчання [4]. Також 
встановлено, що під час навчання в магістратурі 
студенти піддаються ризику розгортання ще однієї 
нормативної кризи – кризи фахової ідентифікації 
[5, с. 225–228]. Важливо розуміти, що рефлектив-
ність саме для майбутніх психологів постає наріж-
ним каменем їхнього фахового потенціалу, позаяк 
дає змогу проаналізувати переваги та слабкі 
місця власної особистості як знаряддя професій-
ної діяльності та самореалізації в ній. 

Метою статті є виклад і аналіз результатів 
дослідження змісту рефлексії та ролі рефлексив-
ності майбутніх психологів у процесі переживання 
ними криз професійного навчання. 

Виклад основного матеріалу. На початку 
фахового навчання студенти, що обрали психо-
логічний фах, уже мають достатній рівень роз-
витку рефлексивності як стійкої особистісної 

риси, позаяк рефлексія є звичним механізмом 
самопізнання та самовизначення представників 
юнацького вікового періоду. Старт процесу про-
фесіоналізації провокує новий виток розвитку 
рефлексивності, полігоном дії якої постає фахове 
становлення майбутніх психологів. Зазначимо, 
що рефлексія студентів поєднує позитивний і 
негативний зміст (власні переваги, досягнення та 
недоліки, поразки). 

Наше емпіричне дослідження було здійснене 
зі студентами першого-шостого курсів спеціаль-
ностей «Психологія» та «Практична психологія» 
Київського університету імені Бориса Грінченка. 
У роботі застосовано методи анкетування, тесту-
вання, кількісного та якісного аналізу даних. 

Для підтвердження ймовірності переживання 
студентами-психологами вищезазначених криз 
професійного навчання нами було виявлено 
динаміку таких їхніх ознак, як емоційний супровід, 
рівень фрустрованості та стресогенності фахової 
підготовки. 

Для виявлення емоційного супроводу студен-
тами майбутньої професійної діяльності було 
використано шість градацій у межах двох різно-
видів. Зокрема, сприятливий емоційний супровід 
виражався через інтерес, захоплення та натх-
нення, а несприятливий позначався байдужістю, 
розчаруванням і тривогою. Найвищі показники 
інтересу до професії, зафіксовані у студентів-пси-
хологів,  загалом зберігаються під час їхнього 
фахового навчання (рис. 1). Рівень захоплення 
майбутнім фахом стрімко зменшується серед чет-
вертокурсників, але відновлюється у магістрантів. 
Схожу тенденцію виявлено й щодо динаміки натх-
нення.

Проблемність у ставленні випускників-четвер-
токурсників  до майбутньої фахової діяльності 
підтверджується показниками несприятливого 
емоційного супроводу, а саме зростанням рівня 
байдужості (рис. 2). На цьому тлі відносно благо-
получним виглядає початок навчання у магістра-
турі, де низхідна динаміка охоплює всі варіанти 
несприятливого емоційного супроводу, окрім три-
воги.

Однак на шостому курсі ситуація знову погір-
шується. Це підтверджує   переживання кризи 
фахової готовності четвертокурсниками і кризи 
професійної ідентифікації  студентами шостого 
курсу. 

Найбільш яскравим показником переживання 
особистістю кризи є сильна фрустрація та трав-
муючі тривожні переживання. Фрустрація супро-
воджує кризу в контексті переживання невдачі, 
що виникає внаслідок блокування активованих 
потреб. Оскільки особистісне самопочуття сту-
дентів не обмежується задоволенням лише 
професійно спрямованих потреб, то необхідно 
диференціювати фрустрованість, спричинену 
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проблемами професійного становлення, та 
тотожний стан, спричинений блокуванням аль-
тернативних потреб. Для цього було одночасно 
діагностовано рівень особистісної та професійно 
спрямованої фрустрованості. Ці показники було 
співставлено у студентів першого–шостого курсів 
для виявлення загальної динаміки. Встановлено 
суттєве зменшення рівня професійно спрямо-
ваної фрустрованості студентів другого та п’я-
того  курсів на тлі незначного зниження показника 
особистісної фрустрованості. Але на третьому та 
шостому курсах суттєво  зросли показники обох 
аспектів фрустрованості, що демонструють дані 
рис. 3. 

Відповідно, динаміка рівня професійно спря-
мованої фрустрованості студентів продемонстру-
вала їх схильність до переживання криз на тре-
тьому, четвертому та шостому курсах.

Для остаточної перевірки припущення про 
поширеність серед студентів-психологів криз 
фахового навчання на третьому, четвертому та 
шостому курсах було проаналізовано суб’єктивну 

оцінку стресогенності навчання (кількісна дина-
міка відображена на рис. 4).

Студенти оцінювали рівень стресогенно-
сті кожного року їх навчання в університеті. 
Середньостатистичний рівень стресогенності тре-
тього року навчання за оцінками магістрантів  ста-
новив 51%, його суттєве зростання відбулось під 
час четвертого курсу,  досягаючи 66% внаслідок 
розгортання кризи фахової готовності. Значне зни-
ження рівня стресогенності виявлено щодо оцінки 
п’ятого курсу навчання (до 45%), проте останній 
рік навчання у магістратурі студенти оцінили за 
показником стресогенності у 58%, що відобра-
жало її суттєве зростання. 

Під час бесіди з досліджуваною вибіркою сту-
дентів третього курсу встановлено, що найбіль-
ший стрес супроводжував проходження ними 
активної практики, під час якої їхні сподівання на 
власну продуктивність не досить, м’яко кажучи, 
підтвердились. Випускники-четвертокурсники 
найбільше переймались перспективами працев-
лаштування, сумнівами у власній фаховій компе-
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тентності, а також активно розглядали варіанти 
зміни професії. 

Студенти п’ятого курсу наголошували на наяв-
ності низки труднощів організаційного характеру – 
нестабільний розклад, значний обсяг самостійної 
роботи, ставлення до них як до школярів з боку 
деяких викладачів; а також фігурували проблеми 
змістового характеру – переважання теоретичних 
навчальних дисциплін над професійно орієнтова-
ними, недостатній обсяг профільних дисциплін на 
тлі необхідності опанування навчальних дисци-
плін, які оцінювались як другорядні чи непотрібні 
для майбутньої фахової діяльності. 

У студентів шостого курсу вищезазначені про-
блеми повторювались, однак перелік труднощів 
їхнього фахового навчання суттєво поповнився. 
Так, фігурували проблеми поєднання навчання 
і професійної діяльності (64% опитаних студен-
тів уже працюють за фахом), складності проход-
ження асистентської практики (невмотивовані сту-
денти, проблеми підготовки й організації занять, 
відсутність достатнього методичного супроводу 

тощо), труднощі написання магістерської роботи, 
розчарування у змісті освітньої програми підго-
товки магістрів, проблеми працевлаштування за 
фахом, негативна мотивація професійної діяль-
ності загалом. Таким чином, перший етап нашого 
емпіричного дослідження завершився підтвер-
дженням гіпотези про поширеність криз профе-
сійного навчання серед майбутніх психологів під 
час  третього, четвертого та шостого років їхнього 
навчання. 

Наступним кроком дослідження було вияв-
лення динаміки та змісту рефлексивності май-
бутніх психологів у річищі переживання ними криз 
фахового навчання. Під час вивчення динаміки 
рефлексивності майбутніх психологів виявлено 
незначну кількість носіїв з нерозвиненою зазна-
ченою особистісною рисою лише на другому 
та четвертому курсах, що є сприятливим фак-
том (табл. 1). Зафіксовано значне переважання 
вибірки студентів, що мають розвинену рефлек-
сивність, однак з домінуючим негативним змістом. 
Значний стрибок кількості носіїв рефлексивності з 
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 позитивним змістом простежується лише на дру-
гому році навчання майбутніх психологів. 

Зростаючу динаміку вибірки студентів, які 
більше концентрують увагу на власних пробле-
мах і поразках, можна пов’язати з переживан-
ням ними нормативних криз професійного нав-
чання – кризи апробації на третьому курсі, кризи 
фахової готовності на четвертому курсі та кризи 
професійної ідентифікації під час шостого року 
навчання.  Водночас негативний зміст рефлек-
сії майбутніх психологів як ознака переживання 
кризи може стати ресурсом для особистісного 
вдосконалення. Тому подальшим вектором 
нашого дослідження визначено зміст рефлексії 
студентами-психологами власного професійного 
становлення. 

Мотивація обрання професії постає початко-
вою умовою успішності її засвоєння. Тому в фокус 
нашого дослідження потрапила сфера рефлексії 
майбутніми психологами мотивів їхнього профе-
сійного вибору. На підґрунті аналізу результатів 
було виявлено, що опитані майбутні психологи 
обрали фах першочергово через його відповід-
ність власним здібностям, а також через праг-
нення респондентів збагатити психологічну ком-
петентність.  

Третім впливовим мотивом для опитаних вияв-
лено прагнення вирішити власні особистісні про-
блеми, далі фігурує бажання допомагати людям. 
Прагматичне прагнення мати диплом про вищу 
освіту не надто впливове, але все ж не запере-
чується частиною опитаних. Студентів-психологів 
не надихали настанови близьких щодо вибору 
професії, також вони не вважають обраний фах 
престижним, особливо в плані зарплатні. На 
підставі аналізу результатів вивчення мотива-
ції вибору респондентами професії психолога 
виявлено домінанту егоцентричних чинників. 
Вершина рейтингу мотивів, з одного боку, підтвер-

джує розвинену рефлексивність студентів, а з 
іншого – виразно натякає на ймовірність пережи-
вання ними криз професіоналізації. 

У процесі становлення особистості фахівця 
неминучою є дія перешкод, подолання яких забез-
печує прогрес його професіоналізації. Практика 
психологічних досліджень показує, що саме 
внутрішні перешкоди становлення особистості 
фахівця частіше провокують переживання ним 
криз. Рефлексія студентами внутрішньої детермі-
нації проблем професійного становлення є ваго-
мим кроком на шляху їх конструктивного вирі-
шення. 

За даними нашого дослідження, майбутні 
психологи всіх опитаних курсів визнають 
лінощі та брак волі найвагомішими внутріш-
німи перешкодами власного фахового станов-
лення (табл. 3). Особливо критичними у цьому 
контексті є першо- та третьокурсники. Другу 
позицію рейтингу внутрішніх труднощів займає 
низька самооцінка, від якої найбільше потер-
пають студенти першого, третього та шостого 
років навчання. Концентрація на особистому 
(родинному) житті суттєво відволікає від питань 
професійного становлення студентів, що здо-
бувають освітній рівень бакалавра, але значно 
менше – магістрантів. Проблема неправильного 
вибору професії більше усвідомлюється май-
бутніми психологами починаючи з другого року 
навчання. Серед студентів магістратури вибірка 
носіїв цієї перешкоди значно зменшується. 
Найменш вагомою перешкодою професійного 
становлення майбутні психологи визнали влас-
ний перфекціонізм і працеголізм, хоча періо-
дами посилення цих якостей  постають другий і 
п’ятий роки навчання. 

Таким чином, дослідження рефлексії студен-
тами внутрішніх перешкод їхнього фахового ста-
новлення виявило домінування лінощів, браку 

Таблиця 1
Динаміка рефлексивності майбутніх психологів

Рівні 
Кількість носіїв (у %)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс
Не розвинена 0 2,5 0 3 0 0

Розвинена з негативним змістом 76 42,5 69 69 69 73
Розвинена з позитивним змістом 24 55 31 28 31 27

Таблиця 2
Зведені дані ранжування мотивів вибору професії майбутніми психологами

Назва мотиву Кількість виборів (%)* Рейтингова позиція 
Відповідність обраної професії здібностям 55 1

Збагачення знань з психології 52 2
Вирішення власних особистісних проблем 48 3

Бажання допомагати людям 39 4
Диплом про вищу освіту 33 5

Престиж професії 21 6
Настанови близьких 18 7

*анкетування передбачало можливість вибору респондентом кількох варіантів відповідей
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волі та низької самооцінки. Визнаними дієвими 
перешкодами також є концентрація майбутніх 
фахівців на особистому (родинному) житті, що 
відволікає від навчання, а також проблема непра-
вильного вибору професії, зафіксована  частиною 
опитаних. 

У контексті дослідження змісту рефлексії сту-
дентів цікаво було довідатися, як вони познача-
ють власний шлях професійного становлення, 
що стало змістом чергового питання анкети. 
Найбільша кількість опитаних студентів-психо-
логів, що навчаються на бакалавраті, віднесла 
себе до носіїв суперечливого типу професійного 
становлення (табл. 4). Близько чверті респонден-
тів відзначили успішність фахового становлення, 
а серед магістрантів кількість таких студентів 
суттєво зростає. Однак майбутні психологи, що 
в магістратурі здобувають повну вищу освіту, 
частіше позначали власну професіоналізацію як 
несприятливу, особливо випускники. На думку 
частини опитаних, їхнє професійне становлення 
має кризовий характер, проте це не стосується 
студентів третього та шостого курсів.

Вибірка носіїв хибного типу фахового станов-
лення присутня лише серед студентів, що здобу-
вають освітній рівень бакалавра, хоча першокур-
сники ще не використовують такого позначення. 
Дані таблиці засвідчують, що успішний тип фахо-
вого становлення загалом характерний досить 
малій частині вибірки,  окрім п’ятикурсників. Інші 
варіанти позначення типу професійного станов-
лення, які здебільшого обирали респонденти, 
виразно корелюють з імовірністю переживання 
криз фахового навчання.

Висновки. Виявлені під час емпіричного 
дослідження суперечності становлення особи-
стості майбутнього психолога в умовах профе-
сійної підготовки підтверджують поширеність 

Таблиця 3
Внутрішні перешкоди професійного становлення майбутніх психологів

Назва перешкоди
Кількість виборів* (%)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс
Неправильний вибір професії 12 30 29 31 20 23

Низька самооцінка 42 30 44 34 33 46
Лінощі, брак волі 72 55 72 62 60 69

Надмірна вимогливість до себе та працеголізм 12 17,5 11 14 33 15
Концентрація на особистому (родинному) житті 34 42,5 42 38 27 15
*анкетування передбачало можливість вибору респондентом кількох варіантів відповідей

переживання студентами криз фахового нав-
чання. Їхнє професійне становлення розгляда-
ється крізь призму переживання кризи адаптації 
першокурсниками, кризи апробації на третьому 
курсі, кризи фахової готовності, яка розгорта-
ється на випускному четвертому курсі, та кризи 
професійної ідентифікації у шестикурсників. 
Чинником цих криз є рефлексивність як значуща 
особистісно-професійна якість майбутніх психо-
логів. Зафіксоване переважання носіїв розвине-
ної рефлексії з негативним змістом свідчить про 
їх тенденцію концентрувати увагу на проблем-
них аспектах професіоналізації, що і провокує 
переживання криз. Водночас виявлено загалом 
критичне та реалістичне осмислення майбутніми 
психологами власної мотивації вибору професії, 
внутрішніх перешкод фахового становлення та 
адекватне позначення його типу. Відповідно, роз-
винена рефлексивність постає важливою умо-
вою успішного  подолання майбутніми психоло-
гами криз професійного навчання. 

Перспективами подальших наукових розвідок 
вбачаємо детальне вивчення можливостей засто-
сування рефлексивно-проєктувальної освітньої 
технології для успішного переживання криз про-
фесіоналізації майбутніми психологами.
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Таблиця 4
Позначення майбутніми психологами шляху професійного становлення 

Тип становлення 
Кількість виборів (у %)

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс
Успішний 26 25 19 24 60 38

Суперечливий 62 67,5 64 59 26 46
Несприятливий 4 2,5 11 0 7 16

Кризовий 8 2,5 0 7 7 0
Хибний 0 12,5 6 10 0 0
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Stoliarchuk O. A., Serhieienkova O. P. Role of future psychologists’ reflexivity in the experiencing of 
crises of professional studying

The results of empirical research of the role of reflexivity as future psychologists’ personal characteristic in 
the conditions of crises of professional studying are analyzed in the article. 

Contradictions of future psychologists’ personal becoming in the conditions of professional studying were 
described in the scientific sources. This is indicator of the students’ experiences of crises of professional train-
ing. Future psychologists are experiencing several crises during their professional training. 

This is a crisis of adaptation, a crisis of approbation, a crisis of professional readiness and crisis of profes-
sional identification, which students are experiencing in the first, third, fourth and sixth years of professional 
studying.  A reflexivity as significant personal and professional characteristic of future psychologists is an 
indicator of these crises. A developed reflexivity of future psychologists allows analyzing and evaluating the 
success of their personal and professional becoming carefully. 

An empirical research was conducted with students of the specialties “Psychology” and “Practical 
Psychology” of Boris Grinchenko Kyiv University. Methods of questioning, testing, quantitative and qualitative 
data analysis were used in the research. The purpose of research is studying the content of reflection and the 
role of reflectivity of future psychologists in the conditions of crises of professional training.

The dynamics of future psychologists’ emotional support, of the level of frustration and stressfulness of 
professional training was revealed in the research. These dynamics were confirmed the prevalence of expe-
riencing crises of professional training by third, fourth and sixth year students. Test results indicate that the 
vast majority of future psychologists have a developed reflection. The dominance of students’ reflection wish 
negative content was recorded also. This tendency to focus on the problematic aspects of professionalization 
is provoking of future psychologists’ crisis experiences. At the same time, the critical and realistic understand-
ing of future psychologists’ motivation for choosing a profession, of internal obstacles to professional formation 
and of adequate designation of his type were revealed. Finally, a developed reflexivity is an important prereq-
uisite of the successful coping of crises by future psychologists.

Key words: student, reflection, professional training, crisis of professionalization.
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ОСОБИСТІСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК БАЗОВИЙ ВИМІР 
ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
Стаття присвячена дослідженню динамічних особливостей особистісного потенціалу педагогіч-

них працівників як потенціалу їх саморегуляції та базового виміру особистісного розвитку. Емпіричне 
дослідження проведено серед педагогічних працівників, зокрема, вчителів, практичних психологів, 
соціальних педагогів, керівників закладів загальної середньої освіти. Загальна кількість учасників, які 
взяли участь на різних етапах дослідження, 800 осіб, вік =41,4±10,4 року. Статистична процедура 
включала однофакторний дисперсійний аналіз, частотний аналіз, факторний та кластерний ана-
лізи. За моделлю дослідження особистісного потенціалу, що включає три підструктури (потенціали 
самовизначення, потенціал реалізації та потенціал збереження), вивчено взаємозв’язки між такими 
функціями саморегуляції, як орієнтація, реалізація та збереження в різнотипових життєвих ситуа-
ціях. Показано, що загальний діапазон розвитку особистісного потенціалу включає 7 типів і кожен 
із них відповідає певному періоду (стадії) особистісного розвитку. Стабільний період пов’язаний зі 
стабілізацією особистісного потенціалу та з переформатуванням його внутрішньої структури; 
проявляється в діяльнісно-стабілізуючому, орієнтаційно-стабілізуючому та комплексно-стабілізую-
чому типах структурно-функціональної організації; забезпечується взаємокомпенсуючою динамікою 
потенціалів самовизначення та реалізації, а також зниженням потенціалу збереження. Перехідний 
період особистісного розвитку являє собою міжсистемний перехід до принципово нового потенці-
алу особистості та характеризується підвищенням особистісного потенціалу на стадіях застою, 
передтравми та посттравми та зниженням особистісного потенціалу на стадії травми. При цьому 
застійно-збережувальний, пошуково-проєктивний, травматичний та посттравматичний типи 
особистісного потенціалу виконують відповідно дісоціативну, пошуково-антиципативну, руйнівну 
та інтегративно-асоціативну функції. Представлено циклічну модель особистісного розвитку як 
розвитку особистісно-регуляторного потенціалу педагогічних працівників. За результатами лон-
гітюдіального дослідження визначено, що особистісний потенціал змінюється в часі різноспрямо-
вано (підвищується, знижується, залишається константним) і таким чином доведено нелінійність 
особистісних змінювань і розвитку.

Ключові слова: стабільний період розвитку, перехідний період розвитку, потенціал самовизна-
чення, потенціал реалізації, потенціал збереження, особистісні змінювання.

Постановка проблеми. Традиційно в психо-
логічних розвідках вивчаються окремі особистісні 
риси, установки, психічні процеси, властивості. 
При цьому особливої актуальності набувають 
дослідження динамічної особистості, що існує 
в  динамічному світі та здатна не лише адапту-
ватися, пристосовуватися до нього, а й зміню-
вати, перетворювати його під себе, особистості, 
що являє собою скоріше «перехідний процес, 
ніж закінчений продукт» [4]. Цим пояснюється і 
потреба у вивченні особливостей системної орга-
нізації особистості в цілому, її складної архітек-
тоніки та схем опосередкування. Дослідження 
особистісного потенціалу, як інтегральної харак-
теристики особистісного розвитку та зрілості,  від-
криває такі можливості. 

Мета статті – дослідити динамічні особливості 
особистісного потенціалу (ОП) педагогічних пра-
цівників як базового виміру їхнього особистісного 
розвитку (ОР). 

У дослідженні проблеми особистісного розвитку 
та розвитку особистісного потенціалу спираємося 
на праці Б. Ананьєва, Л. Виготського, Г. Костюка, 
О. Леонтьєва, С. Максименка, Т. Титаренко, а 
також фокусуємося на теорії особистісних зміню-
вань П. Лушина, діяльнісно-смисловому підході та 
концепції особистісного потенціалу Д. Леонтьєва.

Емпіричне дослідження проведено серед 
педагогічних працівників, зокрема, вчителів, прак-
тичних психологів, соціальних педагогів, керівни-
ків закладів загальної середньої освіти. Загальна 
кількість учасників, які взяли участь на різних ета-
пах дослідження, 800 осіб, вік =41,4±10,4 року. 
Статистична процедура включала однофакторний 
дисперсійний аналіз, частотний аналіз, фактор-
ний та кластерний аналізи, проведена за допомо-
гою SPSS.17.0.

Виклад основного матеріалу. Особистісний 
розвиток пов’язується зі смисловою сферою 
особистості, її цінностями, переконаннями 
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 смисложиттєвими орієнтаціями, цілями, з форму-
ванням і змінами її ідентичності. Діалектична при-
рода особистісного розвитку розкрита П. Лушиним 
у його теорії особистісних змінювань. Дослідник 
розглядає особистість як відкриту динамічну 
систему, що підтримує життя завдяки самоор-
ганізації в єдності із середовищем і перебуває в 
постійному переході до різних форм ідентичності; 
доводить, що базовим її виміром є особистісні 
змінювання; що незворотний, нелінійний, мало-
передбачуваний процес особистісного розвитку 
забезпечується в стабільних періодах – особистіс-
ним розвитком у межах наявного особистісного 
потенціалу, в кризових – міжсистемним перехо-
дом до принципово нового потенціалу особистості 
та характеризується набуттям нової ідентичності. 
Модель особистісного розвитку як змінювання, 
за П. Лушиним, включає стабільні та перехідні 
періоди, яким відповідають 5 стадій:  стабіліза-
ції, застою, нелокалізованості або передтравми, 
травми та посттравматичного розвитку [3]. 

Як інтегральну характеристику особистісного 
розвитку досліджуємо особистісний потенціал як 
потенціал саморегуляції особистості. ОП розгля-
дається Д. Леонтьєвим як складна системна орга-
нізація психологічних характеристик, що позначає 
базовий вимір особистості, власне особистісне в 
особистості; як міра особистісного розвитку, що 
не співпадає з розвитком психічним, моральним, 
інтелектуальним і визначається як «… здатність 
особистості проявляти себе як особистість, висту-
пати автономним саморегульованим суб’єктом 
активності, що здійснює цілеспрямовані зміни в 
зовнішньому світі та поєднує стійкість до впливу 
зовнішніх обставин і гнучке реагування на зміни 
зовнішньої та внутрішньої ситуації» [2, с. 16]. 
Зауважимо, що в підходах до розуміння саморе-
гуляції ми дотримуємось інтерсуб’єктної логіки 
та виходимо з того, що її розвиток насамперед 
пов’язаний з усвідомленням особистісних і соці-
альних ресурсів розвитку та є не стільки процесом 
засвоєння культурно-історичного досвіду саморе-
гуляції, скільки вироблення нових його способів на 
рівні колективного суб’єкта [3]. Емпірична модель 
дослідження ОП включає три підструктури: потен-
ціали самовизначення (ПС), реалізації (ПР), збе-

реження (ПЗ), та дає можливість вивчити взаємо-
зв’язки між такими функціями саморегуляції, як 
самовизначення, реалізація та збереження в ситу-
аціях трьох типів. Зокрема, ситуації невизначено-
сті вимагають від суб’єкта визначитися стосовно 
них, поставити собі цілі та намітити орієнтири 
їх досягнення; ситуації досягнення – реалізації 
поставленої або заданої ззовні мети відповідно до 
визначених критеріїв; ситуації зовнішнього тиску 
чи загрози – вирішення завдання збереження 
себе як особистості, свого життєвого світу, своїх 
цінностей, цілей та планів [2, с. 501]. 

Результати факторного аналізу базових ком-
понентів (метод головних компонент, обертання 
Варімакс, КМО – 0,700, Барлета – 0,000), які 
увійшли до моделі дослідження ОП, узгоджуються 
з висновками Д. Леонтьєва щодо трикомпонентної 
структури ОП. З’ясовано, що потенціал самови-
значення (18,75% дисперсій) відображає ступінь 
задоволення життям  (0,831), суб’єктивного щастя 
(0,700), особливості особистісної та соціальної 
ідентичності (0,719), насиченість стресових подій 
у житті особистості (-0,468); потенціал реаліза-
ції (18,26% дисперсії) – здатність особистості до 
рефлексії (0,739), саморегуляції (0,680) та само-
організації (0,608), толерантності до невизначе-
ності (0,482); потенціал збереження (14,93% дис-
персії) – актуалізується в ситуаціях тиску, загроз, 
зниження осмисленості життя (-0,377) та забезпе-
чується копінгами «пошук соціальної підтримки» 
(0,787), «уникнення проблем» (0,690), «вирішення 
проблем» (0,605). 

Результати кластерного аналізу за новими 
інтегральними змінними дали змогу в загальному 
діапазоні розвитку ОП виокремити 7 типологічних 
груп, які відрізняються як за структурно-функціо-
нальними характеристиками, так і за загальним 
показником розвитку ОП. У таблиці 1 зазначено 
середні значення ОП та його структурних компо-
нентів у різнотипових групах педагогічних праців-
ників, наприклад: Т1-Сн-Рн-Зн – перша типоло-
гічна група, що характеризується низьким рівнем 
розвитку потенціалів самовизначення, реалізації 
та збереження і т.д.

Встановлено, що низький, або дефіцитарний 
тип ОП (Т1) проявляється у 12,1% осіб, високий, 

Таблиця 1
Типи особистісного потенціалу педагогічних працівників

Тип ОП
Особистісний потенціал, його структурні компоненти ()

ПС ПР ПЗ ОП
Тип 1 «Сн-Рн-Зн» 1,53 1,69 1,77 1,66
Тип 2 «Сн-Рн-Зв» 1,71 1,55 2,19 1,82
Тип 3 «Сн-Рв-Зв» 1,70 2,21 2,10 2,00
Тип 4 «Св-Рн-Зн» 2,27 1,86 1,97 2,03
Тип 5 «Св-Рв-Зн» 2,09 2,23 1,86 2,06
Тип 6 «Св-Рн-Зв» 2,04 1,73 2,82 2,20
Тип 7 «Св-Рв-Зв» 2,25 2,27 2,46 2,33
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або профіцитарний тип ОП (Т7) – у 10,1% осіб. 
Інші 5 типів розподіляються між 77,8% педагогічних 
працівників, інтерпретуються як середні або пере-
хідні типи в розвитку особистісного потенціалу. 

Припускаємо, що кожен із семи типів ОП відо-
бражає функціонально-регуляторну специфіку 
особистості в різних ситуаціях особистісного роз-
витку, а їх поєднання у вигляді динамічної цикліч-
ної моделі відображає структурно-функціональну 
динаміку ОП у цілому та розкриває її. Тобто розви-
ток ОП розуміється нами як стадіальний циклічний 
процес послідовної зміни типів ОП у визначеному 
діапазоні, а стадія розвитку ОП – як перехід від 
одного до іншого типу та визначається як різниця 
відповідних потенціалів (таблиця 2).

Наведені в таблиці 1 дані дають змогу виді-
лити домінуючі складники в структурі ОП кожного 

типу на відповідній стадії особистісного розвитку, 
а статистика в таблиці 2 – оцінити «приріст» або 
ступінь розкриття ОП, що має місце у разі відпо-
відних типологічних переходів або стадій розвитку 
ОП. 

Якщо припущення щодо циклічної моделі роз-
витку ОП як базового виміру особистості пра-
вильно і ОП слугує мірою та індикатором осо-
бистісного розвитку, то отримані емпіричні дані 
мають узгоджуватися із сучасними уявленнями 
про динаміку особистісного розвитку. Для порів-
няльного аналізу обрано стадіальну модель 
процесу особистісного розвитку як змінювання 
П. Лушина [3], що розроблена ним на основі спів-
ставного аналізу стадій процесу особистісного змі-
нювання М. Фергусон, Дж. Прочаска, Дж. Нокраса 
та ін. (таблиця 3).

Таблиця 2
Динаміка особистісного потенціалу та його структурних компонентів 

у педагогічних працівників 

Стадія розвитку ОП
Різниця потенціалів ()

ПС ПР ПЗ ОП
Т1→Т2 0,18** -0,14* 0,43** 0,16**
Т2→Т3 -0,01 0,66** -0,09* 0,19**
Т3→Т4 0,57** -0,34** -0,14** 0,03
Т4→Т5 -0,18** 0,37** -0,11** 0,03
Т5→Т6 -0,05 -0,50** 0,96** 0,14*
Т6→Т7 0,21* 0,54** -0,36** 0,13*
Т7→Т1 -0,72** -0,58** -0,69** -0,66**

Примітка: рівень статистичної значущості *р≤0,05, ** р≤0,001

Таблиця 3
Порівняльна характеристика стадій розвитку особистісного потенціалу 

та особистісного розвитку за П. Лушиним
Період/стадія розвитку ОП, особливості його структури Період/стадія особистісного розвитку за П. Лушиним

1 2
Перехідний період особистісного розвитку (ППОР) як міжсистемний перехід до принципово нового потенціалу особистості 
Стадія-перехід «Т5→Т6». ОП підвищується за рахунок 
максимальної реалізації потенціалу збереження. Готовність до 
реалізації цілей, здатність до рефлексії, ресурс толерантності 
до  невизначеності знижуються. Смисложиттєві орієнтації 
розмиваються, наявна ідентичність, відчуття щастя та 
задоволення життям «капсулюються». Активізація копінг-
поведінки засвідчує як зовнішню, так і внутрішню напругу, 
неоднозначність і суперечливість особистісних процесів.

Стадія відносного застою полягає у вичерпанні ресурсів 
наявної ідентичності, зафіксованої в «Я-образі». Життєві 
принципи, установки, способи дій з успіхом підтверджуються, 
середовище (як внутрішнє, так і зовнішнє) набуває ознак 
«проникного» та передбачуваного». Формується внутрішнє 
протиріччя між «Я-образом» і почуттям невдоволення, що 
призводить до дисоціації особистості.

Стадія-перехід «Т6→Т7». ОП підвищується та сягає піку. 
Потенціал самовизначення підвищується, «особистісна 
капсула» потроху розкривається, дисбаланс між потенціалом 
реалізації та збереження майже вирівнюється, але копінгові 
стратегії все ж відіграють провідну роль. Максимальний ступінь 
прояву ОП пов’язаний із виникненням потреби у самовизначенні 
як перевизначенні себе. Її реалізація забезпечується 
балансуванням на межі «збереження наявного – реалізація 
нового».

Стадія нелокалізованості або передтравми: особистість 
знімає власні межі, за допомогою механізму «автоматизованої 
оцінки», альтернативного раціональному способу переробки 
інформації, сканує навколишню дійсність на наявність емоційно 
значущого об’єкта – як зовнішньої проєкції неусвідомленої 
тенденції до саморозвитку, зміни власної ідентичності у формі 
нового «Я-образу», відповідно, до так званої «захопленої 
ідентичності».

Стадія-перехід «Т7→Т1». ОП різко знижується на фоні 
синхронного зниження всіх функцій саморегуляції. Тип 
«Сн-Рн-Зн» є найнижчим у типологічному діапазоні та 
співвідноситься із ситуаціями кризовими, травматичними, 
«обнуління», коли уявлення про власну ідентичність, 
смисложиттєві орієнтації, цілі, цінності  відсутні або мінімальні, 
стресостійкість «нульова», в поведінці та діяльності – ступор. 

Травматична стадія: її критерієм виступає наче «зупинка» в 
русі особистості, що зумовлена інтерференцією ідентичностей. 
Суб’єкт переживає емоційний шок, який зумовлений різким 
зростанням дісоціативних процесів: «захоплена» ідентичність» 
вступає в протиріччя з ідентичністю суб’єкта, що віджила, але є 
звичною для нього, створюється підґрунтя для напрацювання 
принципово нових її засад.
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Порівняльний аналіз дає змогу стверджувати, 
що стабільний період особистісного розвитку 
(СПОР) пов’язаний зі стабілізацією та збережен-
ням наявного/досягнутого рівня розвитку ОП та 
відбувається за рахунок трансформацій його вну-
трішньої структури: взаємокомпенсуючої динаміки 
потенціалів самовизначення та реалізації на фоні 
стабільного зниження потенціалу збереження. 
У плані зовнішніх умов/причин розвитку це озна-
чає, що на цьому етапі ситуації тиску та загроз 
відходять на другий план, натомість актуалізу-
ються ситуації, що потребують більшої визначе-
ності та реалізації. Внутрішні регуляторні функції 
особистості проявляються тим, що копінгові стра-
тегії поведінки втрачають актуальність і поступа-
ються місцем дихотомічній стратегії «самовизна-
чення-реалізації». Психологічними індикаторами 
успішної реалізації стратегії самовизначення є 
підвищення рівня особистісної та соціальної іден-
тичності, суб’єктивного відчуття щастя та задо-
волення життям, стійкості до стресу; стратегії 
реалізації – підвищення рівня рефлексивності, 
усвідомленої саморегуляції та самоорганізації 
діяльності, а також толерантності до невизначено-
сті як альтернативної стратегії досягнення цілей. 
Основний зміст цього періоду полягає в знайом-
стві людини з собою новою, в апробації особистіс-
них ресурсів, у пошуку та використанні нових мож-
ливостей, загалом – у максимальному наближенні 
до себе, в пізнанні та використанні себе для себе 
та для інших, через себе та через інших.

Період  стабільного особистісного розвитку 
змінюється перехідним періодом особистісного 
розвитку (ППОР), що  являє собою міжсистем-
ний перехід до принципово нового потенціалу 
особистості та пов’язаний як з підвищенням, так 
і зі зниженням ОП. На стадії застою потенціал 
саморегуляції починає активно розкриватися 
за рахунок потенціалу збереження, при цьому 
потенціал самовизначення «консервується», 
потенціал реалізації знижується. Такий функці-
ональний перерозподіл експлікує зародження 
суперечливості внутрішніх умов і зовнішніх при-
чин розвитку: прогнозованість, визначеність 

1 2
Стадія-перехід «Т1→Т2→Т3». ОП підвищується, проявляється 
орієнтація на збереження та самовизначення, на досягнення 
та реалізацію цілей. Людині вдається просунутись у визначенні 
життєвих орієнтирів, розумінні власної ідентичності: спочатку 
за рахунок підсилення копінг-поведінки, пізніше – через 
рефлексію, саморегуляцію, толерантність до невизначеності.

Посттравматична стадія: зумовлена десенсибілізацією 
особистості, взаємною адаптацією антагоністичних 
ідентичностей, відбувається соціальна десенсибілізація 
природного інтегративного процесу з іншими суб’єктами, 
що володіють альтернативними способами інтерпретації 
соціальної дійсності.

Стабільний період особистісного розвитку (СПОР) у межах наявного особистісного потенціалу 
Стадія-перехід «Т3→Т4→Т5». Рівень розвитку ОП не 
змінюється, але трансформується його внутрішня структура. 
ПЗ стабільно знижується, ПС та ПР виявляють компенсуючу 
динаміку: розширення можливостей для пізнання себе 
нового змінюється апробацією себе нового в плані досягнень, 
реалізації наміченого. 

Стадія відносної стабілізації: відрізняється виникненням нових 
можливостей особистості в середовищі, що набуває ознак 
супротиву та непередбачуваності. В особистості з’являється 
стимул для нових переживань, пізнання нового, відновлюється 
здатність до розвитку [3, с. 282–283].

Закінчення таблиці 3

ситуації, зменшення або відсутність цілей та 
можливостей їх досягнення, зростання тиску, 
напруги тощо. Функції саморегуляції мобілізу-
ються в копінговій поведінці, що активізується 
на фоні намагання зберегти власну ідентичність 
та залишити все як є, знижується осмисленість 
життя, розмиваються його орієнтири, деактиву-
ється усвідомлена цілеспрямована поведінка 
та спрямованість на досягнення цілей. Все це 
свідчить про зародження хаотичних тенденцій 
у більш-менш збалансованій системі особи-
стості, що і визначає ключовий психологічний 
зміст такої стадії. На стадії нелокалізованості/
передтравми ОП досягає пікового значення. 
Проте домінуюча на попередній стадії стратегія 
збереження- застою набуває нового змісту – збе-
реження як розширення границь особистості. На 
цій стадії ОП розкривається максимально та спря-
мовується на пошук-проєкцію нового Я-образу в 
зовнішньому світі. Стадія травми позначається 
різким зниженням ОП та всіх його структур – його 
мінімальним значенням, умовним нулем, макси-
мальною невизначеністю, втратою  орієнтирів, 
контролю, зниженням здатності до цілеспрямова-
ної діяльності, реалізації та визначення цілей, до 
копінгової поведінки. Наростання дисипативних 
процесів як хаотичності особистісної організації 
проявляється у максимальній антагоністичності 
відживаючого образу-Я та Я-образу прийдеш-
нього. Стадія посттравми позначає точку нового 
відліку в особистісному розвитку як розвитку нової 
ідентичності та розкритті її потенцій. 

Отже, порівняльний аналіз дав змогу вста-
новити відповідність періодів/стадій особистіс-
ного розвитку за П. Лушиним та періодів/стадій 
розвитку особистісно-регуляторного потенціалу, 
репрезентованих зміною відповідних типів ОП, 
доповнити уявлення про змістово-динамічні та 
структурно-функціональні особливості особи-
стісного розвитку як незворотного, нелінійного, 
малопередбачуваного процесу. Циклічна модель 
особистісного розвитку, що відображає відповід-
ність типів ОП періодам/стадіям особистісного 
розвитку, представлена на рисунку 1.
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Візуально ця модель асоціюється з «мете-
ликом» і ми припускаємо, що за метафоричною 
подібністю міститься й більш глибокий зміст, 
оскільки власне метафора розуміється «як між-
системне перенесення, що забезпечує перехід від 
однієї до іншої категоріальної системи, від однієї 
класифікації об’єктів світу до іншої» [1, с. 124]. 
Американський метеоролог Е. Лоренц вважа-
ється автором терміна «ефект метелика», хоча, 
насправді, він став ним випадково і завдячує 
редактору, що сформулював у 1972 році назву 
до його лекції «Передбачуваність: чи може помах 
крила метелика в Бразилії викликати торнадо 
в Техасі?». Основна ідея Е. Лоренца полягала 
в тому, шо помах крила метелика, як метафора 
мінімальної зміни початкових умов досліджуваної 
системи, здатний як викликати торнадо, так і змі-
нити його траєкторію або взагалі стати причиною 
його загасання [7]. 

Модель Лоренца, розроблена ним пізніше, відо-
бражає реальні результати вивчення динамічних 
систем з хаотичною поведінкою (конвекція в атмос-
фері Землі), що включає різні тенденції: уповіль-
нення, прискорення, зупинки, зміни напряму. Хаос у 
цьому разі означає лише те, що мінімальна різниця 
в початкових умовах призводить з часом до знач-
ної різниці на виході, що в довготривалій перспек-
тиві наслідки мінімальної зміни умов можуть бути 
непередбачуваними. Проте хаос не означає хао-
тичності – дивний атрактор Лоренца, або «метелик 
Лоренца» є прикладом того, що всі траєкторії роз-
витку дисипативної системи (відкритої нелінійної 
системи, далекої від стану термодинамічної рівно-
ваги) так чи інакше обмежені та не полишають пев-

ної множини. Цікавим фактом є й те, що сучасне 
розуміння фундаментальних закономірностей при-
роди визначає для метеорологів теоретично доступ-
ний максимальний поріг прогнозування погоди – два 
тижня, практики  ж говорять про 5–7 днів…

Якщо все ж асоціювати модель особистісного 
розвитку з «метеликом» Лоренца, то така мета-
форичність, ймовірно, свідчить про те, що фокусу-
вати увагу на внутрішніх детермінантах і зовнішніх 
чинниках особистісного розвитку варто в більш 
короткостроковому прогнозуванні, тоді як загальні 
закономірності особистісної динаміки можна роз-
глядати парадоксальним атрактором та брати до 
уваги як більш надійний орієнтир під час проєк-
тування та прогнозування особистісного розвитку. 

У психології питання щодо науково обґрун-
тованого прогнозу психічного розвитку пов’язу-
ють з реалізацією лонгітюдіальних досліджень. 
Співставлення показників, отриманих в одних і тих 
самих досліджуваних, за одними й тими самими 
методиками, але в різний час, дає змогу сформу-
вати уявлення про часовий зсув, визначити гене-
тичні зв’язки між фазами психічного розвитку і на 
цій основі дати науково обґрунтований його про-
гноз. У фокусі цього дослідження перебуває осо-
бистісний розвиток як розвиток, який не ототожню-
ється з розвитком психічним, але дослідження його 
у часовому вимірі дасть змогу уточнити достовір-
ність емпіричних висновків, представлених вище.

Учасниками лонгітюдіального дослідження 
стали 55 педагогічних працівників. Упродовж року 
між першим та повторним зрізами вони не брали 
участі у спеціальним чином організованому нав-
чанні (підвищенні кваліфікації, психологічних 
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Рис. 1. Циклічна модель особистісного розвитку як розвиток особистісного потенціалу педагогічних працівників, 
метафорично – «метелик» особистісного розвитку
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 тренінгах, програмах, спрямованих на особистіс-
ний розвиток). Зміни в частотному розподілі типів 
особистісного потенціалу (їх назви уточнено) в 
групі педагогічних працівників упродовж року відо-
бражені на рисунку 2.

Для співставлення емпіричних розподілів вико-
ристано хі-квадрат Пірсона та з’ясовано, що роз-
поділ типів ОП у групі педагогічних працівників на 
початку експерименту та через рік відрізняються 
між собою. Кількість досліджуваних, які мали 
застійно-збережувальний та пошуково-проєктив-
ний типи ОП і перебували на застійній та перед-
травматичній стадіях, за рік знизилася на 10,6%; 
натомість кількість тих, які мали травматично низь-
кий та постравматичний типи ОП сумарно зросла 
на 7,3%; стабілізаційний тип (сумарно) також зріс 
на 3,6%. Тобто ОП не є статичною характеристи-
кою та змінюється в часі різноспрямовано (підви-
щується, знижується, залишається константним), 
що і є емпіричним підтвердженням нелінійності 
особистісного розвитку.

Висновки. ОП є базовим виміром особистіс-
ного розвитку, змінюється в часі, відображає 
особливості  системної організації та складної 
архітектоніки особистості як відкритої динаміч-
ної системи. Ступінь розкриття ОП позначається 
сьома типами та визначає загальний діапазон 
його розвитку. Кожен з визначених типів відпо-
відає певному періоду (стадії) особистісного 
розвитку. Застійно-збережувальний, пошуково- 
проєктивний, травматичний та посттравматич-
ний типи ОП проявляються в перехідному періоді 
особистісного розвитку та виконують відповідно 
дісоціативну, пошуково-антиципативну, руйнівну 
та інтегративно-асоціативну функції. Розвиток ОП 
як переформатування його внутрішньої структури 

проявляється в діяльнісно-стабілізуючому, орієн-
таційно-стабілізуючому та комплексно-стабілізу-
ючому типах, асоціюється зі стабільним періодом 
особистісного розвитку та реалізується, головним 
чином, через регуляторні функції самовизначення 
й реалізації. Перспективи подальших розвідок 
пов’язуємо з розробленням підходів до проєкту-
вання особистісного розвитку педагогічних пра-
цівників в умовах сучасного освітнього простору.
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Sukhenko Ya. V. Personal potential as a basic dimension of educators’ personal development
The article presents the results of an empirical study into the dynamic features of educators’ personal 

potential as their self-regulation potential and the basic dimension of their personal development. The study 
was conducted on an 800-strong sample of teachers, practicing psychologists, social educators, and com-
prehensive school principals. The empirical model of personal potential used by the author included three 
sub-structures: self-determination potentials, realization potential, and preservation potential, which allowed 
examining the relationships between such self-regulation functions as orientation, realization, and conserva-
tion. It was shown that the range of development of personal potential had seven types that correlated with sta-
ble and transitional periods of personal development. Cluster analysis revealed the existence of seven types of 
personal potential, of which low or deficient type was present in 12.1% of the teaching staff, high or sufficient 
type was present in 10.1% of the teaching staff, with the other five types being distributed among 77.8% of 
the sample and interpreted as medium or transitional types of personal potential. A stable period of personal 
development was associated with the preservation of the existing level of personal potential and was provided 
by mutually compensating dynamics of self-determination and realization potentials, as well as by a stable 
decrease in the conservation potential. The transition period of personal development was an inter-systemic 
transition to a fundamentally new personal potential and was associated with the increased personal potential 
at the stages of stagnation, pre-trauma, and post-trauma, as well as with the decreased personal potential at 
the stage of trauma. The author presents a model of personal development as development of personal regu-
latory potential and describes its content using the “butterfly of personal development” metaphor. It was shown 
that personal potential changed in time: it increased, decreased and/or remained unchanged, thus making 
personal development a non-linear, irreversible, and unpredictable process.

Key words: stable period of development, transitional period of development, self-determination potential, 
realization potential, conservation potential, personal changes, identity.



ISSN 2663-6026 (Print), 2663-6034 (Online). Теорія і практика сучасної психології

152 © Таран О. П., 2019

УДК 159.9.072:159.922.72
DOI https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.5-2.27

О. П. Таран
кандидат психологічних наук, доцент,

доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти
Київський університет імені Бориса Грінченка

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ 
ДІТЕЙ 5–7 РОКІВ
Автором проаналізовано сутність поняття «мовна картина світу», його структуру та меха-

нізми формування. Мовлення розглядається як найважливіший засіб формування та існування знань 
про навколишній світ. У статті запропоновано методику діагностики аспектів концептуальної мов-
ної картини світу дітей 5–7 років. Методика спрямована на виявлення якісних особливостей усвідом-
лення уявлень про світ (природу, культуру, інших людей крізь призму власного Я), що представлено 
у мовних образах (концептах) та вербалізовано у експресивному мовленні дитини. Методика – це 
тест на визначення понять (друг, сім’я, школа, дозвілля, природа, навколишній світ), що аналізу-
ються за допомогою контент-аналізу та визначає два аспекти мовної картини світу: змістовно-по-
нятійний аспект, що розкривається через визначення типів усвідомлення понять (абстрактний, 
конкретний, якісний); категоріально-презентаційний аспект, що визначає рівень здатності до роз-
горнутого зв’язного мовлення у ході опису понять (високий, достатній, недостатній та низький).

Разом із тим подано результати пілотажного дослідження, за допомогою якого визначено, що 
діти з типовим розвитком 5–7 років здатні визначати поняття переважно на конкретному рівні із 
використанням абстрактних та якісних характеристик, однак переважає недостатній рівень роз-
горнутого зв’язного мовлення через відсутність чіткості уявленого щодо запропонованих понять. 
Тобто діти дають переважно короткі відповіді, що розкривають лише певний змістовий аспект 
поняття. Отже, постає необхідність формувати у дітей більш цілісне уявлення про поняття, що 
сприятиме глибшому усвідомленню себе, гармонізації їхнього буття, а також допоможе їм успіш-
ніше орієнтуватися у світі. Формування системи понять про навколишній світ сприятиме розвитку 
низки психічних процесів та особистості дитини в цілому, однак необхідно узгоджувати зміст нав-
чання дітей певної вікової групи зі специфічною для них системою уявлень про світ, що відповідають 
особистісному досвіду дитини.

Ключові слова: образ світу, концепт, зв’язне мовлення, асоціативне мислення, поняття, верба-
лізація, навколишній світ, психодіагностика.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції 
гуманізації освіти сприяють зосередженню уваги 
на формуванні гармонійної особистості дитини та 
її системній обізнаності про навколишній світ. Так, 
Л. Шелестова зазначає, що проблема формування 
картини світу в ранньому онтогенезі є однією з най-
більш актуальних у сучасній педагогіці, що зумов-
лено наявністю соціального замовлення на осо-
бистість зі сформованим світоглядом, активною 
життєвою позицією, реалістичною картиною світу 
[1, с. 29]. Відображення більш глибоких, суттєвих 
характеристик світу, на думку О. Кононко, утворює 
ядерні структури образу світу, рівень символічної 
знакової репрезентації світу, що формується в 
індивідуальній психіці суб’єкта на основі засвоєння 
системи вироблених суспільством значень, закрі-
плених у мові, предметах культури, нормах і етало-
нах діяльності. Система цих значень утворює відо-
бражений простір діяльності людини в реальному 
світі, який будується за законами цього світу. Отже, 
вивчення особливостей сформованості аспектів 
дитячої картини світу є передумовою її системного 
формування в сучасному освітньому просторі [2]. 

Аналіз останніх джерел та публікацій. 
Поняття «картина світу» є міждисциплінарним 
поняттям, оскільки його розгляд здійснювався в 
межах різних наукових галузей, а саме: у фізиці, 
філософії, соціології, етнології, антропології, мис-
тецтві, педагогіці, психології, лінгвістиці. У робо-
тах, що належать до галузі лінгвістичних дослі-
джень, поняття «картина світу» вживається як 
синонім до поняття «мовна картина світу» або 
«культурна картина світу», за умов вивчення 
мовної комунікації, лексичного та семантичного 
складу певної мови.

Так, за Т. Бірець та О. Залужною, мовна кар-
тина світу є частиною загальнонаукової, підсис-
темою концептуальної картини світу, вміщуючи 
ті її компоненти, які співвідносяться із мовними 
знаками. Вона є передумовою і формувальним 
чинником спеціальних картин світу, тобто людина 
здатна сприймати і розуміти світ, а отже, і саму 
себе завдяки мові, в якій закріплюється загально-
людський і національний досвід [3, с. 44]. 

Мовна картина світу визначається як сукуп-
ність знань про світ, відображених у мовному та 
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мовленнєвому матеріалі (в лексиці, фразеоло-
гії, граматиці) та є динамічною. Тобто вона змі-
нюється одночасно з пізнанням самого світу, а 
мовна картина світу конкретної особистості роз-
вивається відповідно до набуття нею фізичного та 
культурного досвіду [4, c. 5].

За допомогою мови людина пізнає світ і реа-
лізує себе у світі. Загальну картину світу людина 
опановує через мовну картину світу: всю струк-
туру мови можна зіставити зі структурою світу, 
картина світу як сукупність знань людини про світ 
підмінюється картиною світу, що є в мові, тобто 
мовною картиною світу [5].

Отже, мова є найважливішим засобом фор-
мування та існування знань людини про світ. Уся 
система знань містить важливу культурну інфор-
мацію і знаходить своє конкретне вираження у 
вигляді ментальних образів, система яких існує 
як модель реального світу. Така картина світу, 
що створена й існує незалежно від окремої осо-
бистості, є необхідним моментом життєдіяльності 
людини.

Мета статті. Основною метою цієї роботи є 
можливість запропонувати та обґрунтувати автор-
ську методику діагностики аспектів концептуаль-
ної мовної картини світу дітей 5–7 років. 

Виклад основного матеріалу. Теоретичним 
підґрунтям розроблення методики постають 
низка ідей, що стосуються структури та механіз-
мів формування мовної картини світу дитини. Так, 
за Л. Шелестовою, картина світу є єдністю трьох 
компонентів: когнітивного (усвідомлення зако-
номірностей чотирьох світів: природи, культури, 
інших людей та власного Я); емоційно-ціннісного 
(усвідомлення власної моральної/аморальної орі-
єнтації у ставленні до світу); діяльнісного (здат-
ність регулювати власну поведінку відповідно до 
власного світорозуміння та моральної/аморальної 
орієнтації у ставленні до світу. Вивчення картини 
світу на основі системного підходу, на її думку, 
передбачає виділення таких критеріїв оцінювання 
рівня її сформованості, а саме: якість уявлень про 
світ; тип ставлення до світу; характер дій стосовно 
світу [6, с. 24].

Дж. Брунер вказував на наявність трьох спосо-
бів суб’єктивного уявлення світу – це дії, наочні 
образи та знаки мови. Кожен з цих способів коду-
вання інформації – дієвий, образний, символіч-
ний – відображає події особливим чином [7]. На 
основі ідей Дж. Брунера М. Холодна робить припу-
щення, що у структурі зрілого інтелекту переробка 
інформації одночасно відбувається як мінімум у 
системі трьох основних модальностей досвіду: 
1) через знак (словесно-мовленнєвий спосіб коду-
вання інформації); 2) через образ (візуально-про-
сторовий спосіб кодування інформації); 3) через 
чуттєве враження (чуттєво сенсорний спосіб коду-
вання інформації). Тобто коли людина щось усві-

домлює, то це визначається словами, представ-
лено у мисленні та відчувається [8, с. 181].

Отже, мовна картина світу дитини розвива-
ється й ускладнюється через пізнання навколиш-
ньої дійсності, явища і предмети якої представ-
лено у свідомості дитини у вигляді образів. Думка 
дитини проходить шлях від образу, що форму-
ється на основі чуттєвої діяльності, до поняття, а 
потім до слова.

Так, як зазначають З. Попова та І. Стернін, 
основним структурним елементом мовної картини 
світу є концепт, у створенні якого особливу роль 
виконує образний компонент. Образний компонент 
складається з двох елементів – перцептивного 
образу і когнітивного (метафоричного) образу, які 
одночасно відображають образні характеристики 
предмета чи явища, які концептуалізуються [9].

На думку О. Кононко, у побудові «образу світу» 
беруть участь просторово-часові уявлення та вну-
трішнє мовлення, завдяки якому «образ світу» 
оформлюється у вигляді абстрактних понять, опи-
сується з допомогою ключових слів, типізується 
[2]. 

Мовні образи, за Л. Магдалиною, є базовими 
компонентами мовної картини світу, що форму-
ється на мисленнєвому (поняттєвому, концепту-
альному) рівні і є відображенням у мовному (вер-
бальному) просторі людського досвіду. Мовний 
образ, на думку автора, є способом вербалізації 
концептуальної картини світу в свідомості мовця 
і виступає відображенням концепту в мовній 
системі або в індивідуальному авторському мов-
ленні. Словесний образ тісно пов’язаний із асоціа-
тивним мисленням, значним розширенням семан-
тичних зв’язків слова, поєднанням первинного 
поняттєвого змісту з вторинним експресивним 
[10, с. 60–63]. 

Спрямованість методики. Методика спря-
мована на дослідження когнітивного компонента 
психологічної картини світу (мовної картини світу), 
а саме якості усвідомлення уявлень про світ (при-
роду, культуру, інших людей крізь призму власного 
Я), що представлено у мовних образах (концеп-
тах) та вербалізовано у експресивному мовленні 
дитини.

Зміст методики. Це типовий тест визначення 
понять, що стосуються основних сфер життєді-
яльності дитини. Дитині пропонується дати визна-
чення, пояснити зміст 6 понять (друг, сім’я, школа, 
дозвілля, природа, навколишній світ). У протокол 
дослідження фіксується відповідь дитини (мовою 
оригіналу). У ході обробки результатів за методом 
контент-аналізу визначаються змістовно-поня-
тійний та категоріально-презентаційний аспекти 
мовної картини світу дитини.

Хід проведення. Дитині подається інструкція: 
«Слухай уважно: я назву слово, а ти поясни, що 
воно означає». Інструкція повторюється після 
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виконання кожного завдання. В інструкції змі-
нюється лише слово, що потребує визначення. 
Записується повна відповідь дитини. 

Обробка результатів відбувається за допомо-
гою контент-аналізу кожної відповіді. Оцінювання 
змістовно-понятійного аспекту мовної картини 
світу дитини передбачає визначення типу якості 
усвідомлення понять, а саме абстрактний, кон-
кретний, якісний. Докладний опис системи оціню-
вання подано у таблиці 1.

У ході оцінювання за характером відповідей 
за всіма поняттями може визначатися пере-
важаючий тип змістовно-понятійного аспекту 
мовної картини світу дитини: абстрактний, кон-
кретний, якісний, комбінований (абстрактно-кон-
кретний, конкретно-якісний тощо) або комплек-
сний (абстрактно-конкретно-якісний). Звичайно, 
комплексний тип опису понять вказує на його 
цілісне уявлення та здатність до всебічного розу-
міння змісту понять.

Оцінювання категоріально-презентаційного 
аспекту мовної картини світу дитини відбувається 
за аналізом повноти відповіді та визначається 
рівень здатності до розгорнутого зв’язного мов-
лення у ході опису понять (високий, достатній, 
недостатній та низький). Докладний опис системи 
оцінювання подано у таблиці 2.

За допомогою цього аспекту визначається 
рівень здатності до розгорнутого зв’язного мов-
лення дитини. Тобто наскільки повно та всебічно 
дитина може розкрити поняття, вказуючи на базові 
змістовні характеристики.

У ході розроблення методики нами було про-
ведено пілотажне дослідження аспектів концеп-
туальної мовної картини світу дітей 5–7 років. 
Дослідження було проведено у навчальних освіт-
ніх закладах міста Києва. Вибірку склали 30 учнів 
перших класів з типовим розвитком. 

Отримані результати щодо особливостей 
сформованості першого змістовно-понятійного 
аспекту мовної картини світу у досліджуваних 
подано у таблиці 3.

З огляду на отримані результати дослідження, 
зазначимо, що під час обробки результатів нами 
було підраховано кількість проявів відповідей 
кожного типу стосовно загальної вибірки. Тобто 
були досліджувані, які не дали визначення пев-
них понять взагалі, а також були досліджувані, 
які дали одночасно по кілька типів відповідей. 
Це нами було зроблено з метою визначити, яке з 
понять є більш зрозумілим дітям.

Таким чином, для учнів першого класу най-
більш зрозумілими поняттями стали «природа» 
та «сім’я». Ці поняття діти пояснювали на всіх 
рівнях – абстрактному, конкретному та якісному. 
Поняття «друг» (83%) та «школа» (92%) діти 
пояснювали переважно на конкретному рівні, 
вказуючи на конкретні ознаки. Також переважно 
на конкретному рівні (63%) досліджувані розкри-
вали поняття дозвілля, однак це поняття вдалося 
визначити не всім дітям. Найскладнішим стало 
для досліджуваних дати визначення поняття 
«навколишній світ», хоча і були відповіді всіх типів 
абстрактного (20%), конкретного (33%) та якіс-

Таблиця 1
Система оцінювання змістовно-понятійного аспекту мовної картини світу дитини

Тип Характеристика Приклад

Абстрактний
Розкриття змісту поняття через 
інше абстрактне поняття, явище 
або процес.

Сім’я – це мій захист; коли ти любиш; коли всі вдома.
Природа – там, де можна відпочивати та брати сили; вона надихає художників; 
вона створила людину.
Друг – це мир; завжди поряд.

Конкретний
Розкриває зміст через опис 
структури, дії, конкретних 
предметів.

Природа – там, де я гуляю, ростуть дерева, світить сонце; рослини, метелики, 
гусінь, квіти; загорати, плавати, кататись на скейті влітку.
Сім’я – Я, мама, тато, бабуся, дідусь; де я живу вдома з батьками; мама і тато 
заробляють гроші, бабуся піклується про здоров’я дитини.
Друг – той, хто дружить, розмовляє та може допомогти; той, з ким цікаво грати.

Якісний
Розкриття змісту через опис 
характеристик за допомогою 
прикметників.

Сім’я – багата; велика; хороша.
Природа – гарна. 

Таблиця 2
Система оцінювання категоріально-презентаційного аспекту мовної картини світу дитини
Рівень Характеристика Приклад

Високий Складна відповідь, складається з різних 
змістових категорій та кількох коротких речень. 

Навколишній світ – це те, що біля тебе, навколо тебе, це 
прекрасне – природа, чисте повітря, його треба захищати. 

Достатній Одна категорія, але декілька відповідей, 
уточнень.

Навколишній світ – наш дім, в якому ми живемо, наша 
Україна; гарний, прекрасний, добрий; це друзі, родичі, вся 
родина.

Недостатній Одна змістовна відповідь. Навколишній світ – це природа; це те, що у всьому світі; це 
там, де я живу.

Низький Відсутність або неадекватність відповіді.
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ного (13%), однак третина досліджуваних не дала 
визначення цьому поняттю. 

Також нами проаналізовано отримані резуль-
тати щодо особливостей сформованості другого 
категоріально-презентаційного аспекту мовної 
картини світу у досліджуваних учнів перших кла-
сів, що подано у таблиці 4.

Аналіз результатів дослідження категоріально- 
презентаційного аспекту  мовної картини світу 
також підтверджує, що поняття «навколишній 
світ» є найскладнішим для визначення із запро-
понованих.

Поняття «природа» для учнів виявилось най-
змістовнішим, оскільки досліджувані змогли дати 
розгорнуте та зв’язне визначення переважно на 
високому (23%) та достатньому (50%) рівнях. 
Міра здатності до пояснення поняття «дозвілля» 
виявлена переважно на достатньому (33%) та 
недостатньому (30%) рівнях, при цьому наявний 
високий рівень пояснення цього поняття у 17% 
досліджуваних, а також нездатність визначити це 
поняття у 20% досліджуваних. 

Зазначимо, що стосовно понять «друг», «сім’я» 
та «школа» всі діти дали відповіді. Так, дещо 
більше половини з досліджуваних визначили ці 
поняття на недостатньому рівні, тобто простими 
фразами, що визначають зміст поняття, а інша 
частина досліджуваних визначила поняття на 
середньому та високому рівнях. 

Отже, діти 7 років молодшого шкільного віку 
здатні до усвідомлення переважно конкретних 
ознак запропонованих у дослідженні понять, 
тобто отримані результати свідчать про необхід-
ність системного формування у дітей цієї вибірки 
розгорнутого розуміння змісту визначених у дослі-
дженні понять.

Висновки і пропозиції. Таким чином, можемо 
зазначити, що дослідження мовної картини світу 
дитини вимагає складної процедури обробки та 
інтерпретації результатів дослідження.

Запропонована методика орієнтована на 
визначення міри розуміння дітьми знайомих для 
них понять та здатності їх пояснити засобами роз-
горнутого зв’язного мовлення. Пілотажне дослі-
дження довело можливість застосування мето-
дики діагностики аспектів концептуальної мовної 
картини світу для діагностики дітей 5–7 років. 

Результати пілотажного дослідження виявили, 
що досліджувані учні першого класу з типовим 
розвитком здатні визначати поняття переважно на 
конкретному рівні з використанням абстрактних та 
якісних характеристик, однак у них переважає недо-
статній рівень розгорнутого зв’язного мовлення 
через відсутність чіткості уявлення щодо запро-
понованих понять. Найскладнішими поняттями 
для визначення виявились «навколишній світ» та 
«дозвілля». Поняття «природа» для дітей постало 
найзмістовнішим, тобто викликало більше різнома-
нітних асоціацій. Більш конкретними та знайомими 
поняттям були «друг», «сім’я» та «школа», оскільки 
всі досліджувані дали визначення цим поняттям, 
хоча і переважно на недостатньому рівні.

Формування концептуальної мовної картини 
світу є складним механізмом, в якому беруть 
участь усі психічні процеси. Так, за Л. Магдалиною, 
для усвідомлення суті нового слова виникає про-
блема збагачення уяви конкретним змістом, фор-
муються асоціації, що пов’язані з виділенням змі-
сту шляхом аналізу і порівняння із раніше відомим, 
усвідомленим. Внутрішні зв’язки і відношення 
між предметами і явищами встановлюються за 
допомогою  мислення. Під час розкриття зв’язків і 

Таблиця 3
Результати пілотажного дослідження змістовно-понятійного аспекту мовної картини світу дітей 

Поняття
Типи

Абстрактний Конкретний Якісний
Друг 10% 83% 7%
Сім’я 33% 53% 14%

Школа 4% 92% 4%
Дозвілля 20% 63% 4%
Природа 33% 57% 17%

Навколишній світ 20% 33% 13%

Таблиця 4
Результати пілотажного дослідження категоріально-презентаційного аспекту 

мовної картини світу дитини

Поняття
Рівень

Високий Достатній Недостатній Низький
Друг 27% 17% 56% 0%
Сім’я 7% 27% 66% 0%

Школа 15% 30% 55% 0%
Дозвілля 17% 33% 30% 20%
Природа 23% 50% 17% 10%

Навколишній світ 4% 13% 47% 36%
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закономірностей здійснюється перехід від чуттє-
вого сприйняття до абстрактного мислення, що і є 
основним законом формування поняття, яке несе 
в собі основні особливості явища або предмета. 
Для закріплення цієї сформованої асоціації увага 
спрямовується на перенесення значення слова 
у ситуації його вживаності. Словесні образи під-
силюються, увиразнюються за рахунок емоційно- 
експресивних відтінків [10, c. 60]. 

Недостатність сформованості зазначених 
понять вказує на необхідність розроблення мето-
дик формування концептуальних аспектів мовної 
картини світу з урахуванням визначених механіз-
мів побудови понять та узгодженням змісту нав-
чання дітей певної вікової групи зі специфічною 
для них системою уявлень про світ, що відповіда-
ють їхнім потребам та особистісному досвіду.
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Taran O. P. Methodical aspects of research of the linguistic picture of the world of children of 
5–7 years

The author analyzes the concept of a linguistic picture of the world, its structure and formation mechanisms. 
Speech is considered as the most important means of the formation and existence of knowledge about the 
world. The article proposes a method for diagnosing aspects of the conceptual language picture of the world 
of children 5–7 years old. The technique is aimed at identifying the qualitative features of the awareness of 
ideas about the world (nature, culture, other people and about yourself), which is presented in linguistic images 
(concepts) and verbalized in the expressive speech of the child. The methodology defines two aspects of the 
linguistic picture of the world, the conceptual and substantive aspect and the categorically presentation aspect.

The results of a pilot study are presented, with the help of which it is determined that children with a typ-
ical development of 5–7 years old are able to define a concept mainly at a specific level using abstract and 
qualitative characteristics, however, an insufficient level of detailed coherent speech prevails due to the lack 
of clarity of understanding of the proposed concepts. Children give mostly short answers that reveal only a 
certain substantial aspect of the concept. The most difficult concepts to define were “the world around” and 
“leisure”. The concept of “nature” has more diverse associations. The concepts of “friend”, “family” and “school” 
are more understandable for children. 

So, the need arises to form a more holistic understanding of the concept in children, which will contribute 
to a deeper self-awareness, harmonization of their being, and also help them more successfully navigate the 
world. The formation of a system of concepts about the surrounding world will contribute to the development 
of a number of mental processes and the personality of the child as a whole, however, it is necessary to coor-
dinate the content of the education of children of a certain age group with their specific system of ideas about 
the world, corresponding to the personal experience of the child.

Key words: image of the world, connected speech, associative thinking, concept, verbalization, world 
around us, psychodiagnostics.
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МОВНА СВІДОМІСТЬ ТІЛЕСНОГО Я
У статті аналізується мова як джерело додаткової інформації про психічну реальність особисто-

сті. Згадуються відомі для наукової спільноти підходи щодо аналізу мовних конструктів, серед яких – 
феноменологічний підхід, структурний психоаналіз, нейролінгвістичне програмування. Згадується 
феноменологічна психологія, завдання якої, на думку Е. Гусерлья, полягає в систематичному вивченні 
типів і форм інтенційних переживань, а також у редукції їх структур до первинних інтенцій і таким 
чином у вивченні природи психічного, а також досягненні душевного життя. Основним методом збору 
даних було використано тестування за методикою «Вербалізація тілесного Я» Т.Б. Хомуленко, що 
вивчає психосоматичну компетентність. За визначенням автора методики, психосоматична компе-
тентність (ПСК) – це система здатностей когнітивного компонента тілесного Я, що пов’язана із 
прийняттям свого тіла як складника цілісного організму та зумовлює можливість ефекту саморегу-
ляції, заснованого на досвіді застосування внутрішнього діалогу з тілесним Я. Онтогенез розвитку 
тілесного Я відповідає стадіям розвитку психіки, а сукупність розвинутості когнітивного й емоцій-
но-ціннісного компонентів тілесного Я утворюють відповідний рівень психосоматичної компетентно-
сті особистості. За допомогою кластерного аналізу виявлено основні мовні конструкти, що описуть 
тілесне Я членів родини. У статті подаються структури ставлень до власного тіла членів родини. 
Також подається якісний аналіз висловлювань членів родини про своє тіло. Виявлено, що структура 
ставлень батька, матері й дитини-підлітка відрізняються за емоційним забарвленням. Більш гар-
монійним виявилося ставлення підлітків, переважно дівчат. Наявність емоційної травми у розумінні 
тілесного Я виявлено у матерів. Для батька виявилося характерним переживати усвідомлення зга-
сання тілесності. У роботі ми виходимо з позиції, що мовлення пов’язане з мисленням, а мислення 
своєю чергою відбиває певну картину світу людини, її психічну діяльність, що відображається назовні у 
мовних конструкціях, що підлягають тлумаченню й інтерпретації зі сторони психолога.

Ключові слова: мовна свідомість, вербально-змістовий конструкт свідомості тілесного Я, пси-
хососматична компетентність, тілесне Я, вербалізація тілесного Я.

Постановка проблеми. Проблема вивчення 
інтерпретації та застосування наративної пара-
дигми не є новою для психологічної теорії й прак-
тики (Н.Є. Афанасьєва, П.В. Жебєлєва, Р.А. Мороз, 
І.В. Папуша, С.П. Тищенко, М. Уайт, Р. Харре, 
Н.В. Чепелєва, О.М. Шиловська, Т.М. Ширяєва). 
Проте виникають ситуації, коли інформативнішим 
джерелом інформації про іншу особистість є не 
розгорнута розповід (чи сповідь), а набір речень 
на задану тему. На нашу думку, коли виникає 
необхідність різними способами описати одне й те 
саме явище, це уможливлює отримати додаткову 
якісну інформацію про людину. Нас зацікавило 
застосувати таку практику до розуміння тілесного 
Я особистості, яке не настільки перебуває на сві-
домому рівні, просто Я. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Фокус уваги наративного підходу зосереджено 
на реальності, що конструюється у взаємодії між 
людьми, на відміну від об’єктивного існування 
(Н.Є. Афанасьєва), це взаємозв’язок уявлень 
людини про себе у контексті зовнішніх та внутрішніх 
чинників (М. Уайт) і, як наслідок, виникає модальна 
наратологія, що використовує ідеї модальної 
логики до теорії оповідання (нарації) (В.П. Руднєв). 

Розшифрування тексту відбувається шляхом 
поетапного розуміння значення слів (знаків) та 
мовних конструкцій (Т.М. Ширяєва) за рахунок 
використання феноменологічного типу дискурс-а-
налізу, який передбачає інтерпретацію досвіду 
функціонування власного «Я» особистості у сфері 
її внутрішнього світу, відображеного в автобіо-
графічних наративах, тобто розкриття картини 
внутрішньої суб’єктивної реальності, а саме того, 
що людина пізнає, розуміє, «відкриває» стосовно 
самої себе, як переживає радощі і горе, чого 
прагне у житті, що є об’єктом її вольових зусиль і 
мотивації вчинків та ін. (С.П. Тищенко). 

На нашу думку, використання такого бачення 
до вивчення тілесного Я особистості уможливить 
виявити певні уточнення щодо сприймання індиві-
дом власної тілесності.

Тому метою цієї публікації є вивчення й 
подальше виділення мовних категорій, що вико-
ристовуються членами сім’ї для опису власного 
тіла. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи 
праці Е. Гусерля, П. Прехтль [8] відзначає, що ана-
ліз мовлення як підхід до феноменологічної пер-
спективи він вбачав у роздумах, що  стосувалися 
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самої мови. Будь-яке судження чи пізнання фор-
мулюється як вислів. Е. Гусерль доводив, що 
мовні знаки пов’язані з конкретною роботою мис-
лення або як він його називав «психічним пережи-
ванням». Також філософ звертав увагу на став-
лення: ту обставину, що за допомогою значення 
я ставлюсь до чогось предметного, він називав 
«інтенцією значення». У ній знаходить своє відо-
браження й інтенційний характер свідомості. 
Інтенційний аналіз досвіду та персонального 
навколишнього світу призводить до трансценден-
тальної суб’єктивності, а трансцендентальне Я як 
суб’єктивного полюсу інтенційних переживань сві-
домості. Тим самим воно утворює Я-образний 
принцип єдності, який стосовно різних актів сві-
домості зберігається ідентичним. Таке «чисте Я» 
є єднальним пунктом. Він описує трансценден-
тальне Я також і в його інтенційній функції: як 
«увагу», «спрямованість на», «зайнятість з», «оці-
нювання». Метафорично Гусерль характеризує 
його як промінь, що направляється, витікаючи від 
Я. Тут воно функціонує як Я-центр. 

Е. Гусерль вбачав [2] у феноменологічній пси-
хології зручну сходинку для переходу до філосо-
фії, позаяк вона знаходиться ближче до буденної 
установки, ніж трансцендентальна феномено-
логія. Феноменологічна психологія отримує своє 
іменування від «феноменів», з психологічним 
аспектом яких вона має справу; слово «інтенцій-
ний» запозичене у схоластики, щоби позначити 
істотно співвідносний характер феноменів. На 
думку Е. Гусерля, всяка свідомість «інтенційна». 
Е. Гусерль каже, що феноменологічна психологія 
включає вивчення досвіду власного «Я» і на його 
основі досвіду інших Я, а також досвіду співтова-
риства. Як люди, існуючі у світі психічно і тілесно, 
ми суть «явища» для самих себе, частина того, 
що «ми» конституювали, частки значень, створе-
них «нами». 

Як зазаначає Н.Ф. Каліна [4], інтерес до мовних 
детермінант як предмета аналізу виник у лінгвістич-
ній філософії, основним виразом якої був: «мова – це 
домівка буття». Такий філософський напрям послу-
гував виникненню структуралізму, вершиною якого 
став психоаналіз Ж. Лакана. «Несвідоме структу-
роване, як мова», – Ж. Лакан [5]. У цьому контексті 
Н.Ф. Каліна [4] виділяє завданням психоаналітика 
допомогу пацієнтові в мовному опрацюванні душев-
ного досвіду, підключити його до Символічного 
порядку, в якому невимовне – Реальне (несвідоме, 
щось усередині суб’єкта) може виражатися не тільки 
в симптомах неврозу або фантазмах (витворах фан-
тазії) раннього дитинства, а й зазнати мовної реа-
лізації і стати зрозумілим Уявному (свідомому Я). 
Тріада «Реальне–Уявне–Символічне», яка при-
близно відповідає фройдівським «Ід–Его–Супер-
Его», є основною системою понять структурного 
психоаналізу.

На думку О.Р. Лурія [6, с. 154–155], під час 
структурного аналізу мови не є суттєвим частота 
повторення того чи іншого слова, адже кожне 
речення має цілісну будову, що відрізняється 
відомою єдністю (coherence) і саме ця змістова 
єдність, а не механічне співпадіння за принципом 
найбільшої вірогідності появи слів, покладена в 
основу породження виразу. Автор наполягає на 
важливості поставити питання: чи походить вислів 
зі звичної думки або задуму, котрі лишень потім 
перетворюються на систему слів, що утворюють 
фразу.

Фактично про те саме говорять Д. О’Коннор, 
Д. Сеймор [7]: «наша свідомість обмежена і не 
може побачити цикл комунікації в цілому, нам 
доступні лише невеликі її частини. Зміст і контекст 
комунікації об’єднуються, щоб скласти значення. 
Контекст – це загальна ситуація, навколишня 
система в цілому». Яке значення несе окремий 
шматок мозаїки? Сам по собі ніякого, наголошу-
ють автори, воно залежить від того, де він розта-
шований на картинці в цілому, куди він встановлю-
ється і які зв’язки має з іншими шматками. Автори 
говорять про два основні способи розуміння дос-
віду і подій. Ви можете зосередитися на змісті 
інформації. Що це за шматок «мозаїки»? Як він 
називається? На що він схожий? Чим він схожий 
на інші шматки? Проникнення в глибину вимагає 
іншого розгляду: у взаємодіях або в контексті. 
Що означає цей шматок? Яким чином він пов’я-
заний з іншими? У якому місці він вбудовується в 
систему?

Наш внутрішній світ переконань, думок, репре-
зентативних систем і субмодальностей також 
утворює систему. Зміна однієї частини може мати 
велику дію і генерувати зміни в інших частинах 
системи. Таким чином, автори підсумовують, що 
комунікація – це взаємини, а не односторонній рух 
інформації. Урівноваженість і взаємини між части-
нами нашого розуму будуть дзеркалом урівнова-
женості і взаємин, які у нас склалися із зовнішнім 
світом. 

Корифей у галузі лінгвістики професор 
Масачусетського технологічного інституту 
Н. Хомський [9, с. 39–40], досліджуючи про-
блему мови і мислення, пропонує розуміння, що 
коли речення реалізується у фізичний сигнал, 
у мисленні утворюється система суджень, що 
висловлює зміст речення; цей фізичний сигнал 
і система суджень пов’язуються певними фор-
мальними операціями, котрі він називає граматич-
ними трансформаціями. Знання мови, на думку 
Н. Хомського, включає здантість приписувати гли-
бинні і поверхневі структури нескінченній множині 
речень, співвідносити ці структури відповідним 
чином і приписувати семантичну інтерпретацію 
та фонетичну інтерпретацію парам глибинних і 
поверхневих структур.
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З цього приводу О.Р. Лурія [6, с. 157] гово-
рить, що одна і та ж думка може бути виражена 
багатьма різними реченнями, проте трапляються 
випадки, коли одне і те ж речення має різне зна-
чення. Фраза «Чоловікові зраджувати не можна» 
також має подвійне значення, і в одному випадку 
означає, що «чоловікові не слід зраджувати дру-
жині», а в іншому – що «дружина не має зраджу-
вати чоловікові». 

У цьому зв’язку варто згадати про лінгвістич-
ний аспект НЛП. НЛП – це мислення в термінах 
систем, кажуть Д. О’Конор та Д. Сеймор [7].

За визначенням Р. Ділтса [3]: нейролінгвіс-
тичне програмування (НЛП) займається пробле-
мою впливу, який робить мова на програмування 
психічних процесів і інших функцій нервової сис-
теми, а також вивчає, яким чином психічні про-
цеси і нервова система формують нашу мову і 
мовні шаблони і знаходять у них відображення. 
Суттю нейролінгвістичного програмування є те, 
що функціонування нервової системи («нейро-») 
тісно пов’язане з мовними здібностями («лінгві-
стичне»). Стратегії («програми»), за допомогою 
яких ми організовуємо і направляємо нашу пове-
дінку, складаються з нервових і мовних патернів.

Р. Бендлер та Д. Гріндер [1] описали три 
основні процеси, властиві моделюванню у людей: 
генералізацію, упущення і спотворення – три спо-
соби, за допомогою яких досягається відмінність 
створюваної нами моделі від реальності. Усі ці 
процеси, на думку авторів, повною мірою засто-
совані і до мовних репрезентацій. З цієї точки зору 
значна частина роботи, виконаної трансформа-
ціоністами, полягає у виявленні і чіткому описі 
того, яким чином ці три універсалії репрезенту-
вання, або представлення, реалізуються в мовних 
системах. 

Таким чином, аналіз мови є предметом роз-
гляду як лінгвістів, так і  філософів і психологів. 
Ми виходимо з позиції, що мовлення пов’язане з 
мисленням, а мислення  своєю чергою відбиває 
певну картину світу людини, її психічну діяльність, 
що відображається назовні у мовних конструкціях, 
що підлягають тлумаченню й інтерпретації зі сто-
рони психолога.

Беззаперечним є факт взаємозв’язку психіч-
ного і психологічного у контексті психосоматики, 
й мова у такому розумінні є інструментом збору 
інформації про зв’язок особистості з власною 
тілесністю на ментальному, психологічному рівні.

Задля реалізації мети нашого дослідження для 
збору діагностичного матеріалу нами було викори-
стано методику незакінчених речень «Вербалізація 
тілесного Я» (Т.Б. Хомуленко [10, с. 36‒43]), що 
призначена для дослідження психосоматичної 
компетентності (ПСК). Досліджуваним пропону-
вався бланк методики з інструкцією: «Перед вами 
ряд незакінчених речень, які стосуються вашого 

тіла. Вам слід запропонувати до 5 варіантів завер-
шення речень, застосовуючи все, що спадає на 
думку». Експериментальну вибірку склали повні 
нуклеарні родини.

У результаті статистичного аналізу даних нами 
було використано агломеративний ієрархічний 
кластерний аналіз методом Уорда на основі евклі-
дової дистанції з побудовою дендрограм (рис. 
1–3), що відображають результати класифікації 
характеристик ставлення до тіла в родині шляхом 
їх послідовного об’єднання (агломерації) в групи; 
така обробка дала можливість виявити особли-
вості структурування досліджуваних дескрипторів 
ставлення до тіла залежно від модальності. Всі 
розрахунки були виконані за допомогою програми 
IBM SPSS Statistics 23.0.0.0.

На рис. 1 подається структура ставлення до 
власного тіла батька. Як бачимо, утворилися два 
кластери, які можна віднести до позитивної і нега-
тивної модальностей. 

Позитивні утворюють групи з турботою про 
здоров’я й відповідального ставлення до тіла, 
окремий підкластер увібрав характеристики тіла 
як активного, витривалого, відповідального став-
лення, розуміння тіла як механізму і такого, що 
відповідає взаємністю.

Негативний знак модальності увібрав підклес-
тери з неоднозначним тлумаченням, як заповнена 
оболонка чи знемога та суто негативного відчуття 
в тілі, як стан втоми, що тіло не вічне й враз-
ливе. Якісний аналіз висловлювань звернув нашу 
увагу на окремі вислови досліджуваних, зокрема: 
«роблю все, аби бути здоровим», себто турбота 
про здоров’я як діяльність чи стан знемоги опи-
саний як «приємна втома». Порівнюючи структуру 
ставлень чоловіка і жінки (рис. 1 та рис. 2), бачимо, 
що у чоловіків більш розгалужена система став-
лень, також якісний аналіз незавершених речень 
показав, що чоловіки не лише відповідально став-
ляться до власного тіла, а й беруть на себе від-
повідальність за зовнішній вигляд. Вони можуть 
мати неатлетичну будову і якщо нічого не роблять 
для зміни зовнішнього вигляду, то задоволені 
цим, вони говорять про необхідність щось робити, 
але без докорів і негативних емоцій. Зовсім інша 
справа у жінок. Вони можуть бути незадоволені 
власним тілом і плюс вони його ображають, наго-
ворюють на нього «тихо ненавидять» й ще більше 
ненавидять себе за те, що нічого не роблять для 
виправлення ситуації. 

Як бачимо з рис. 2, структура ставлень до 
власного тіла матері така сама, як і в батька щодо 
модальностей, проте негативна модальність 
представлена з більш інтенсивною валентністю 
ставлення (біль, неповага, втома). Серед описів 
власного тіла траплялись вислови: «втомлюється 
щодня», «почуття неповноти», «крик до відпо-
чинку».
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Підкластери позитивної модальності схожі з 
батьківським, проте з’являється кластер «взаєм-
ність», який хоча і віднесений до позитивних, та 
перебуває на достатній відстані й межує з нега-
тивними. У жінок порівняно з чоловіками сильніше 
прослідковується «розрив» із власною тілесністю, 
ніби свідомість про тіло сама по собі, саме тіло – 
саме по собі.

Діти-підлітки, на відміну від батьків, давали 
більш розгорнуті описи й утворили більше неза-
кінчених речень. І саме дівчата демонстрували 
єдність з тілом, що було складно зустріти у 
їхніх матерів. Наприклад, позитивне ставлення 
до тіла зумовлене конкретними діями «наслі-
док заняття спортом» або «тіло – це невід’ємна 
частина мене». Серед негативних модальностей: 

«тіло – це те, що потрібно змінювати», «треба 
худнути», «мое тіло як у дорослої жінки – мені 
не подобається це», «не слідкую за харчуван-
ням», «інструмент для життя, для задоволення 
потреб». Розглядаючи структуру ставлення на 
рис. 3, бачимо виникнення нових категорій, як: 
любов, друг, свобода, повага.

Єдність з тілесністю у підлітковому віці значно 
гармонійніша, ніж у батьків, зокрема матері. Як 
виявилось з якісного аналізу незакінчених речень, 
чоловіки більше уваги приділять зовнішності, і 
якщо вони це роблять, то є результат, яким вони 
задоволені. Жінки стереотипно ніби більше пере-
ймаються зовнішністю, але виявилося, що думки 
про власне тіло вони витісняють, їм було важче 
сформулювати ставлення до тіла, їм було важче 
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усвідомити його наявність навіть з метою діагнос-
тичного дослідження.

Нами було виявлено емоційне вогнище неви-
рішених проблем, пов’язаних з тілесністю, пере-
важно травмою, пов’язаною з періодом вагітності 
і пологами. У чоловіків зміщений акцент на усві-
домлення процесу старіння, що тіло виснажу-
ється і не молодшає з віком, це викликає смуток і 
непримирення.

Висновки і пропозиції. Проведене дослі-
дження дало нам змогу виявити мовні конструкти, 
що описують ставлення до власного тіла членів 
родини. Так, визначеними категоріями позитивної 
модальності стали: відповідальність, активність, 
спорт, витривалість, повага, догляд. До нега-
тивних можемо віднести втому, неповагу, біль, 
напругу, вразливість, невічність.

На якісному рівні було виявлено, що саме 
поняття «мовна свідомість тілесного Я» пере-
буває в зоні передсвідомості. Про тіло говорити 
неприйнято або воно сприймається як данність. 
Досліджуваним складно було дібрати потрібні епі-
тети для опису не через брак словникового запасу, 
а через «закритість» цієї теми для обговорення. 

Таким чином, у подальших наших досліджен-
нях вважаємо за необхідне використати отри-
мані результати під час розробки розвивальної 
програми, адже гармонізація відносин з тілес-
ним Я лежить через усвідомлення цих відносин, 
що виявилося досить складним для досліджу-
ваних.
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Turkova D. M. Language consciousness of bodily-self
In the article speaking is analyzing as a source of additional information about the reality of mental person-

ality. There is mentioned for known to the scientific community approaches the analyze of language constructs 
such as: phenomenological approach, structural psychoanalysis, neuro-linguistic programming. Mentioned the 
phenomenological psychology by E. Husserl meaning is a systematic study of the types and forms of inten-
tional experiences, as well as reduction of their structures to the original intentions and thus the study of the 
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nature of mental and emotional life achievement. For the basic method of data collection used testing method 
“The bodily-self Verbalization” by T.B. Khomulenko, which studying psychosomatic competence. By definition 
techniques of the author, psychosomatic competence (PSC) is a system of cognitive abilities solid of bodi-
ly-self component that is related to the adoption of a body, as part of the whole organism and makes possible 
effect of self-regulation based on experience with the use of internal dialogue with bodily-self. The ontogenesis 
of bodily-self corresponds stages of mental development and set of cognitive and emotional components of 
bodily-self form appropriate level of competence psychosomatic personality. Using cluster analysis detected 
the basic language constructs physical description bodily-self of family members. In the article serves to struc-
ture their own body attitudes of family members. Also served a qualitative analysis of the statements of family 
members to their body. Revealed that the structure stevlen father, mother and child, adolescent emotional dif-
fer in color. A harmonious relationship turned out to teenagers, mostly girls. The presence of emotional trauma 
in the mother’s bodily sense had been found. To experience the typical father turned extinction awareness of 
physicality. In this work, we proceed from the position that the transmission is associated with thinking, but 
thinking also in turn reflects a certain view of the world of person, his (or her) mental activity that is displayed 
outside of language constructs that are subject to interpretation by psychologist.

Key words: language consciousness, verbal-semantic construct of bodily-self consciousness, psychoso-
matic competence, bodily-self, bodily-self’s verbalization.
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ЗАРУБІЖНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ПРОБЛЕМИ 
САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У статті висвітлено сутність поняття «самоактуалізація». Зауважено, що у психологічній науці 

самоактуалізація є самостійним предметом дослідження. Наведено позиції представників гуманіс-
тичної психології щодо вивчення проблеми самоактуалізації особистості (А. Маслоу, К. Роджерс, 
Е. Шостром). Представлено доробок найбільш помітних сучасних зарубіжних учених, які здійснили 
вагомий внесок у дослідження явища самоактуалізації (І. Івтзана – вивчення вікових, ґендерних, куль-
турних, соціальних аспектів самоактуалізації, впливу на неї релігійної та духовної сфер, а також умов 
досягнення самоактуалізації; М. Купера – розкриття цілком функціонуючого або гарного суспільства 
як гаранта повної реалізації кожного громадянина; Дж. Голда – розгляд стійкої системи особистісних 
цінностей, яка складається із духовної (або релігійної), моральної, соціальної, психологічної і тілесної 
сфер, водночас беручи свій початок саме в духовній сфері, що є єдиною метою життя та є шляхом до 
досягнення самоактуалізації; М. Кольтко-Рів’єра – відкриттям рівня самотрансценденції, в резуль-
таті чого необхідним є встановлення безпосереднього зв’язку між духовним або містичним досвідом 
і мірами психологічного здоров’я та інших характеристик особистості, що є невід’ємними ознаками 
самоактуалізованої особистості). Зазначено, що у сучасних зарубіжних психолого-педагогічних дослі-
дженнях зосереджено увагу на проблемі, яка пов’язана із творчою діяльністю вчителя, самоактуалі-
зацією його обдарувань, становленні творчого спеціаліста. Пов’язано сутність поняття «вчитель, 
який якісно та творчо виконує свою професійну діяльність» із поняттям «самоактуалізований вчи-
тель», що американськими дослідниками Л. Каплан та У. Оуінгзом розглядається у двох аспектах: 
підготовки вчителя та його практичної діяльності. Виокремлено п’ять категорій вимірних індика-
торів якості професійної діяльності вчителя. Відзначено, що вчитель початкової школи, який якісно 
і творчо виконує свої професійні обов’язки, є ключем до реалізації високих стандартів, на які акцен-
тується увага останніми роками у шкільних системах зарубіжних країн. Важливо, що якість роботи 
вчителя – це могутній провісник учнівської успішності, а рівень самоактуалізації вчителів є, безу-
мовно, найсильнішим корелятом учнівських досягнень. Сформовано авторське визначення понять 
«самоактуалізація» та «самоактуалізація вчителя початкової школи».

Ключові слова: особистість, потреба, мотив, професійна діяльність, особистісно-професійне 
зростання, творчий потенціал, креативність, навчання, навчальне середовище.

Постановка проблеми. Натепер в умовах сус-
пільної трансформації відбувається формування 
вимогливішого ставлення до особистості, нового 
розуміння як соціального, так і психологічного 
благополуччя, самоактуалізації. Кожен має бути 
активним, вміти актуалізувати власні здібності, 
розкрити себе як особистість у різних сферах 
дiяльностi. Тому зростають вимоги до психоло-
гічної науки, що здатна допомогти кожному члену 
суспільства ефективно з’ясовувати життєві орієн-
тири, актуалізувати свій особистісний потенціал, 
долати труднощі в особистісному та професій-
ному становленні. Молоде покоління у зв’язку зі 
швидкоплинністю соціального прогресу та дина-
мічними змінами суспільства змушене постійно 
працювати над собою, усвідомлювати необхiд-
нiсть життєвого та професійного самовизначення, 
посилювати вiдповiдальність за своє майбутнє, 
за можливість досягнення успіху, за повніше роз-
криття внутрішнього потенціалу. Отже, потреба у 
самоактуалiзації виступає природною потребою, 

що надає кожному яскравої спрямованості та 
глибокого сенсу, зміцнює віру в себе, допомагає 
витримати життєві негаразди. 

З нашої точки зору, саме реформування освіт-
ньої галузі передбачає перехід сучасної освіти від 
авторитарної до особистісно-орієнтованої моделі, 
тому ставлять нові вимоги до професійних рис 
учителя, зокрема початкових класів. Метою осо-
бистісно-орієнтованої освіти є підтримка й розви-
ток людини, створення для неї умов опанування 
самовдосконаленням та самоактуалізацією на 
різних етапах, у різних сферах життєдіяльності. 
З огляду на це проблема самоактуалізації саме 
вчителів початкових класів набуває особливого 
значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Перевага в дослідженні феноменальних чин-
ників самоактуалізації належить закордонним, 
зокрема, американським ученим, де ця про-
блема розроблялася в парадигмі феноменоло-
гічних, екзистенціальних, гуманістичних теорій 



ISSN 2663-6026 (Print), 2663-6034 (Online). Теорія і практика сучасної психології

164

особистості (А. Маслоу [13; 14], К. Роджерс [2; 3], 
Е. Шостром [16] і ін.). Серед сучасних зарубіжних 
учених, які зробили вагомий вклад у дослідження 
явища самоактуалізації, можна відзначити 
М. Кольтко-Рів’єра [12], Дж. Голда [7], М. Купера 
[6], І. Івтзана [9; 10]. Праці американських дослід-
ників Л. Каплан [11], У. Оуінгза [11], Дж. Кінг Райс 
[15] присвячено специфіці особистісно-професій-
ного зростання вчителя.

Беручи до уваги наявні напрацювання вказа-
них вище дослідників за цією темою, тим не менше 
слід акцентувати увагу на питаннях, котрі залиша-
ються не досить розробленими і невирішеними як 
у теоретичному, так і в практичному аспектах. До 
таких слід віднести дослідження саме самоактуа-
лізації вчителів початкової школи.

Метою статті є аналіз позицій зарубіжних уче-
них щодо вивчення проблеми самоактуалізації 
вчителів початкової школи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дослідження літературних джерел показує, що на 
початкових етапах її вивчення проблема самоак-
туалізації особистості існувала як міждисциплі-
нарна, тільки з недавнього часу отримала статус 
окремої психологічної проблеми. Варто зазначити, 
що самоактуалізація розглядається як внутрішня 
активність особистості, актуалізація внутрішнього 
позитивного й творчого прагнення до росту, роз-
витку, компетентності та психологічної зрілості. 
Це процес виявлення власних потенційних мож-
ливостей і смислів, переведення їх із стану потен-
ційного в актуальний і втілення в реальних умо-
вах навколишньої дійсності. Погляди на поняття і 
природу самоактуалізації, особливості її прояву в 
житті й діяльності людини є подібними в роботах 
представників різних зарубіжних психологічних 
напрямів [6; 8; 9; 14].

Більшість дослідників зазначеної проблеми 
погоджуються з тим, що з усіх категорій, що харак-
теризують самостійність особистості, її активність, 
сутнісні сили, цілісність, найбільш значущою є 
категорія «самоактуалізація» особистості. 

Так, уперше проблему потреби особистості в 
самоактуалізації дослідив К. Гольдштейн у першій 
половині ХХ ст. Виходячи із нового уявлення про 
динаміку живої системи, він довів, що організм, як 
жива система, прагне до актуалізації тих можливо-
стей, які закладені в ньому від природи. Процес роз-
гортання цих можливостей учений назвав «самоак-
туалізацією» і акцентував, що самоактуалізація є 
основним мотивом і метою життя [8, с. 196].

Найбільш детально проблема самоактуалі-
зації описана та досліджена засновником гума-
ністичної психології й автором теорії самоактуа-
лізації А. Маслоу [14]. Вчений під час створення 
й удосконалення своєї теорії вкладав різні сенси 
в поняття «самоактуалізація». Завдяки цьому 
можна розглянути цей феномен із різних боків – 

як потребу, мотив, кінцеву ціль, результат, процес.
Дослідження А. Маслоу проблеми особистіс-

ної самоактуалізації полягають у: розробці ієрар-
хії базових потреб, де потреба в самоактуалізації 
займає найвищий рівень; опису характеристик 
самоактуалізованих осіб; особливостях їхньої 
мотивації порівняно із «середньостатистичними» 
індивідами; наведенні ознак самоактуалізації або 
активного руху в даному напрямі, а також регре-
сивних тенденцій, які заважають цьому процесу; 
дослідженні пікових та плато-переживань як 
моментів самоактуалізації; визначенні прийомів, 
що забезпечують наближення до самоактуаліза-
ції; розробленні концепції трансценденції самоак-
туалізації (теорії Z) [14, с. 5].

Однією з методологічно важливих ідей для 
нашого дослідження є розуміння головного 
завдання вчителя, за А. Маслоу, яке полягає в 
тому, щоб допомогти людині виявити те, що в ній 
закладено, а не навчати її, «підлаштовувати» під 
певну форму, яка придумана кимось заздалегідь 
[13, с. 158].

У зв’язку з цим відзначимо, що вчителю самому 
необхідно бути особистістю, яка самоактуалізу-
ється, і сприяти самоактуалізації вихованця, тобто 
розкриттю особистісного потенціалу учня, чому 
буде сприяти особистісно-професійне зростання 
вчителя як основного компонента процесу його 
самоактуалізації як професіонала.

Також вагомий внесок у дослідження поняття 
«самоактуалізація» зробив К. Роджерс. Він ствер-
джував, що вся поведінка надихається і регулю-
ється мотивом, який він назвав тенденцією акту-
алізації. У контексті теорії К. Роджерса тенденція 
самоактуалізації – це процес реалізації людиною 
протягом усього життя свого потенціалу з метою 
стати повноцінно функціонуючою особистістю. 
Таким чином, самоактуалізація – прагнення осо-
бистості реалізувати свій потенціал у тій сфері, 
в якій вона бачить своє покликання. Спонукання, 
прагнення, наміри, інтереси, цілі і завдання, які 
людина ставить перед собою, пов’язані з понят-
тям мотивації потреб. Отже, можна стверджувати, 
що самоактуалізація – це процес актуалізації 
людиною власних потенціалів та використання їх 
як засобів реалізації сенсу життя [3, с. 54].

Згідно з К. Роджерсом, прагнення до самоак-
туалізації не зменшує, а підвищує напругу в сис-
темі «людина – навколишній світ», людина шукає 
нових стимулів і можливостей зростання [2, с. 186].

На наш погляд, з точки зору цих позицій автора 
в контексті нашого дослідження саме взаємодія 
учня та вчителя дає нові стимули і можливості 
їх особистісного зростання, а в цілому сприяє їх 
самоактуалізації.

Зауважимо, що більшість характеристик 
людей, які самоактуалізуються, у А. Маслоу і 
К. Роджерса співпадають.
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Проте, на нашу думку, у К. Роджерса стосовно 
А. Маслоу ідея самоактуалізації не є головною у 
його концепції. К. Роджерс досліджував проблему 
мотивації, у т.ч. й самоактуалізацію, у контексті 
загальної теорії особистості, тоді як А. Маслоу, 
навпаки, розглядав особистість у контексті тео-
рії мотивації, тобто самоактуалізації. К. Роджерс 
вважав, що самоактуалізація є мотивуючою тен-
денцію збереження й розвитку себе, в результаті 
чого відбувається найповніше виявлення кращих 
якостей особистості, які вже закладені у неї від 
природи. Тому самоактуалізацію можна розгля-
дати як головну рушійну силу життя, що проявля-
ється у прагненні до поширення, незалежності та 
розвитку.

Також прибічником гуманістичної психоло-
гії та учнем А. Маслоу є американський вчений 
Е. Шостром, який розглядає самоактуалізацію як 
розвиток можливостей особистості та реалізацію 
її потенціалу. На його думку, у загальних рисах 
особистісна самоактуалізація проявляється в 
трьох аспектах: у відчутті автономії, міжособистіс-
них стосунках і ефективному сприйнятті [16, с. 85]. 

Згідно з аналізом сучасної наукової психоло-
гічної літератури, серед найбільш помітних зару-
біжних учених сьогодення, які здійснили вагомий 
внесок у дослідження явища самоактуалізації, 
можна відзначити таких американських науков-
ців, як доктора філософії в галузі психології Нью-
Йоркського міського університету Марка Кольтко-
Рів’єра та професора Державного університету 
Кента Дж. Голда, а також англійських науковців – 
професора університету Рохемптон Міка Купера, 
доктора філософії в галузі психології Університету 
Східного Лондона І. Івтзана.

Ученим І. Івтзаном здійснено дослідження віко-
вих, ґендерних, культурних, соціальних аспектів 
самоактуалізації, впливу на неї релігійної та духов-
ної сфер, а також умов досягнення самоактуалі-
зації. Науковець у своїх роботах приділяє багато 
уваги висвітленню ґендерних аспектів самоактуа-
лізації (зв’язок цього процесу з ґендерною роллю 
особистості, а також із видом професії людини – 
«чоловічої» чи «жіночої») [9; 10]. Дослідник робить 
акцент на тому, що у самоактуалізованих особи-
стостей більш ліберальні та менш традиційні уяв-
лення про соціальні ролі. Також І. Івтзан вивчає 
особливості процесу самоактуалізації в британ-
ській та індійській культурах [9, с. 127].

Заслуговує на увагу вивчення проблеми само-
актуалізації одним із найвідоміших британських 
науковців М. Купером. Перспективним досліджен-
ням з точки зору науковця є цілком функціонуюче, 
або гарне суспільство як гарант повної реалізації 
кожного громадянина. У своїх працях зазначене 
суспільство він розкриває як таке, що максимі-
зує міру, в якій особистості можуть актуалізувати 
власні бажання. Актуалізація у цьому разі висту-

пає результатом задоволення цих бажань, рухом 
у напрямі їхнього задоволення та відчуттям руху 
в напрямі бажань індивіда [6, с. 587]. Створення 
такого суспільства можливе через розвиток синер-
гії, що описана ще А. Маслоу в його Утопічній тео-
рії [13]. У зв’язку з цим автор стверджує, що актуа-
лізації потреб, які за своєю суттю є синергійними, 
такими як потреба в приналежності, співпережи-
ванні, водночас допомагаючи людям відшукати 
синергійні шляхи актуалізації більш індивідуаліс-
тичних потреб, має сприяти гарне суспільство. 

На нашу думку, у вивчення проблеми самоакту-
алізації зробив значний внесок М. Кольтко-Рів’єра. 
Науковець дійшов висновку, що вершиною ієрар-
хії потреб є не самоактуалізація, а самотрансцен-
денція. У зв’язку із відкриттям рівня самотранс-
ценденції М. Кольтко-Рів’єрою актуальним стає 
дослідження безпосереднього зв’язку між духов-
ним або містичним досвідом і мірами психологіч-
ного здоров’я та інших характеристик особистості, 
що є невід’ємними ознаками самоактуалізованої 
особистості [12, с. 308].

На думку вченого Дж. Голда, стійка система 
особистісних цінностей, яка складається із духов-
ної (або релігійної), моральної, соціальної, пси-
хологічної і тілесної сфер, водночас беручи свій 
початок саме в духовній сфері, є єдиною метою 
життя, шляхом до досягнення самоактуаліза-
ції. У роботах висвітлюється важливість з метою 
досягнення особистісної самоактуалізації ево-
люції духовної ідентичності до духовної зріло-
сті. Також вагомим чинником самоактуалізації 
науковець вважає позитивну самооцінку, яка 
розглядається як міра особистісної конгруентно-
сті та справжності. Дж. Голд наголошує на тому, 
що особистісні духовні цінності та ідентичність є 
витоками самоактуалізації. Саме за рахунок вка-
заних цінностей, на думку науковця, відбувається 
формування потреби у зростанні, сприяння досяг-
ненню конгруентності та повноцінному розвитку 
[7, с. 228]. 

Таким чином, аналіз тлумачень самоактуалі-
зації в зарубіжній психології показав, що дослі-
дження цього процесу мають переважно фено-
менологічний характер, який демонструє його 
складність і багатоаспектність. Потрібно відзна-
чити, що ці дослідження частково спираються на 
філософські уявлення про людину та її розвиток. 
У них наявні певні, відмінні від вітчизняних, теоре-
тико-методологічні розробки й психологічні кате-
горіальні побудови, які ускладнюють процес порів-
няльного аналізу зарубіжних і вітчизняних підходів 
до самоактуалізації особистості як системного, 
багатоаспектного, багатофакторного процесу. 

Що стосується самоактуалізації вчителів почат-
кової школи, то насамперед розглянемо власти-
вості, від яких насамперед залежить якість, твор-
чість, ефективність та значущість роботи педагога 



ISSN 2663-6026 (Print), 2663-6034 (Online). Теорія і практика сучасної психології

166

та подальше досягнення навчального результату 
й творчого розвитку молодших школярів. Варто 
зазначити, що у працях зарубіжних учених ця про-
блема висвітлюється не досить. Звернемо увагу 
на відмінність у підходах, які визначаються як 
трактуванням місії освіти в суспільстві, так і тією 
роллю, яка належить вчителю початкової школи з 
метою її досягнення [1; 4].

У сучасних зарубіжних психолого-педагогічних 
дослідженнях зосереджено увагу на проблемі, яка 
пов’язана із творчою діяльністю вчителя, самоак-
туалізацією його обдарувань, становленні твор-
чого спеціаліста.

На нашу точку зору, під творчою креативною 
особистістю варто розуміти активну людину, яка 
прагне до саморозвитку, творчого підходу до розу-
міння, сприйняття навколишнього середовища, 
самого себе та творчої актуалізації власних про-
фесійних схильностей і здібностей. Сучасному 
вчителю початкової школи мають належати наве-
дені властивості, оскільки його творчий потенціал і 
діяльність впливають не лише на процес власного 
самовдосконалення, а й творчу самоактуалізацію 
вихованців, майбутніх громадян суспільства. 

У зв’язку з цим визначимо сутність поняття 
«вчитель, який якісно та творчо виконує свою 
професійну діяльність», що, на нашу думку, без-
посередньо пов’язане із поняттям «самоактуалі-
зований вчитель». Оскільки одним із компонентів 
самоактуалізації є креативний [5, с. 41], то най-
більш наближене до нашого розуміння поняття 
«креативний учитель», яке сформульоване амери-
канськими дослідниками Л. Каплан та У. Оуінгзом 
[11, с. 67]. Вчені розглядають його у двох аспек-
тах: підготовки вчителя та його практичної діяль-
ності. Перший характеризується «вхідними ресур-
сами», які вчитель приносить з собою до школи, 
тобто його соціальним походженням, розумовими 
здібностями, професійною підготовкою, предме-
том спеціалізації у вищому навчальному закладі, 
рівнем результатів за тестами здібностей та про-
фесійних екзаменів, освітнім сертифікатом та 
професійною ліцензією, попереднім досвідом про-
фесійної діяльності. Другий аспект включає якість 
викладання, тобто все те, що робить учитель з 
метою забезпечення ефективності навчального 
процесу. Своєю чергою створення позитивного 
навчального середовища в класі, правильний 
вибір навчальних цілей та інструментів оцінки 
знань, застосування релевантних змісту навчання 
й особливостям учнів методик та форм організа-
ції навчального процесу, що сприяють засвоєнню 
навчального матеріалу на більш високому якіс-
ному рівні, формують якість викладання. Варто 
зазначити, що підходи Л. Каплана та У. Оуінгза 
співпадають з основними ідеями дослідження Дж. 
Кінг Райс. Учена визначила 5 категорій вимірних 
індикаторів якості професійної діяльності вчителя: 

досвід; програму підготовки вчителя; освітній сер-
тифікат; напрям роботи, спеціалізація у предмет-
ній площині викладання; тестування [15, с. 154].

 Отже, вчитель початкової школи, що якісно і 
творчо виконує свої професійні обов’язки, – ключ 
до реалізації високих стандартів, на які акценту-
ється увага останніми роками у шкільних системах 
зарубіжних країн. Низка дослідників переконують, 
що якість роботи вчителя – могутній провісник 
учнівської успішності, а рівень самоактуалізації 
вчителів є, безумовно, найсильнішим корелятом 
учнівських досягнень. 

Так, на основі аналізу досліджень зарубіжних 
науковців визначено три основні чинники самоак-
туалізації, що впливають на результати діяльності 
учнів: це педагогічні вміння, професійні характе-
ристики та креативне навчальне середовище. Ці 
фактори різні за своєю природою: два з них – про-
фесійні характеристики та педагогічні вміння – 
чинники, які пов’язані з тим, що вчитель вносить 
у свою роботу. Тоді як креативне навчальне сере-
довище є результатом роботи. Останнє дає мож-
ливість зрозуміти, як створений клімат впливає 
на учнівську мотивацію до навчання. Вивчення 
діяльності вчителя початкової школи, що прагне 
до самоактуалізації, на основі досліджень сучас-
них американських науковців виявило такі осо-
бливості. Насамперед вони глибоко знають свій 
предмет і демонструють свої професійні знання 
двома пов’язаними між собою шляхами. Перший – 
вони використовують набуті навички викладання 
послідовно й ефективно і творчо у процесі всієї 
навчальної діяльності – це креативні стратегії і 
методи викладання, які можна побачити, коли вчи-
телі працюють у класах. Другий – це певні профе-
сійні характеристики, які вони демонструють, та їх 
інтенсивність. Результати успішного використання 
предметних знань і креативних методів викла-
дання та професійних характеристик відображу-
ється у прогресивних учнівських досягненнях. 

Наші дослідження свідчать, що вчителі початко-
вої школи, які прагнуть до самоактуалізації, мають 
вміти ефективно застосовувати власні знання, 
формувати позитивне креативне навчальне сере-
довище у своїх класах, що в результаті сприяє 
розвитку природних задатків і схильностей учнів 
і максимізує можливості їх навчання. Таким 
чином, самоактуалізація вчителя початкової 
школи зумовлена високими професійними й осо-
бистісними показниками, вміннями створювати у 
навчально-виховному процесі креативне середо-
вище, впроваджувати інноваційні засоби, методи 
та прийоми навчання, що стимулюють розвиток 
творчого потенціалу учнів.

Висновки. Отже, на нашу думку, з огляду на 
дослідження прихильників зарубіжної психоло-
гії, можна сформулювати авторське визначення 
поняття «самоактуалізація» – це безперервний 
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процес розгортання особистісного потенціалу, роз-
криття в людині тих характеристик, що закладені 
в неї природою. Тобто це те, що йде зсередини 
людини і виражає її внутрішню (позитивну) при-
роду або вираження назовні того, що вже сфор-
мовано і є обов’язковим подальшим особистісним 
зростанням. Ми вважаємо, що самоактуалізація 
відображає процес більшою мірою у внутрішньому, 
суб’єктивному плані становлення особистості.

Самоактуалізацію вчителів початкової школи 
варто трактувати за причинно-наслідковим підхо-
дом (має бути те, що впливає на особистість та в 
результаті те, в чому особистість може себе вира-
зити). Як зазначалося вище, для того щоб особи-
стість могла самоактуалізуватися, вона насампе-
ред має розвиватися в сприятливому для цього 
середовищі. Тобто на її зростання впливають зов-
нішні чинники. По-друге, з того, які цілі ставить для 
себе та яким чином намагається їх досягти випли-
вають внутрішні чинники. У результаті сукупність 
таких чинників впливає на психологічний стан осо-
бистості, що призводить або до її самоактуалізації 
у вибраній професії, або до неможливості знайти 
себе та досягти успіху у певній сфері. Тобто само-
актуалізація вчителів початкової школи – посту-
повий процес розкриття особистісного потенціалу 
та втілення його в професійній сфері під впливом 
зовнішніх та внутрішніх чинників.

Перспективним напрямом подальших дослі-
джень є розгляд проблеми самоактуалізації вчи-
телів початкової школи у вітчизняній психолого- 
педагогічній літературі.
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Chaika I. V. Foreign approach to studying problems of self-actualization of primary school teachers
The article covers the essence of the concept of “self-actualization”. The positions of representatives of 

humanistic psychology on the study of the problem of self-actualization of personality (A. Maslow, K. Rogers, 
E. Shostrom) are given. The most prominent contemporary foreign scientists who have made a significant con-
tribution to the study of the phenomenon of self-actualization (I. Ivtzan – study of age, gender, cultural, social 
aspects of self-actualization, influence on its religious and spiritual spheres, as well as conditions for achieving 
self-actualization; М. Kuper – a fully functioning or good society as a guarantor of the full realization of every 
citizen; J. Gold – consideration of a stable system of personal values consisting of spiritual (or religious), moral, 
social the mental, psychological and bodily spheres, at the same time originating precisely in the spiritual 
realm, which is the sole purpose of life and is the path to self-actualization; M. Koltko Riviera – between 
spiritual or mystical experience and measures of psychological health and other personality characteristics 
that are integral features of a self-actualized personality). It is stated that in modern foreign psychological and 
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pedagogical researches the attention is focused on the problem, which is connected with the creative activity 
of the teacher, self-actualization of his talents, becoming a creative specialist. It is related to the concept of 
“teacher who performs his professional activity qualitatively and creatively” with the concept of “self-actualized 
teacher”, which is considered by American researchers L. Kaplan and W. Owings in two aspects: teacher train-
ing and its practical activity. It is noted that the elementary school teacher, who fulfills his professional duties 
qualitatively and creatively, is the key to the implementation of high standards, which have been emphasized 
in recent years in the school systems of foreign countries. The author’s definition of the concepts of “self-actu-
alization” and “self-actualization of elementary school teachers” has been formed.

Key words: personality, need, motive, professional activity, personal and professional growth, creativity, 
training, learning environment.
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ДІАГНОСТИКА ОСОБИСТІСНОЇ ГАРМОНІЙНОСТІ 
В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ: ОПИТУВАЛЬНИК ООГ – П
Метою дослідження є створення підліткового Опитувальника особистісної гармонійності (ООГ – 

П), який є адаптованою для осіб 12–15 років україномовною формою опитувальника «Інтегральна 
гармонійність особистості» О. Моткова. 

Методи. Як критерії валідизації опитувальника було використано дані опитувальника 16PF 
Р. Кеттелла (дитяча форма). У процесі статистичної обробки результатів здійснено факторний 
аналіз методом головних компонент та обертанням факторних структур за принципом Varimax, 
кореляційний аналіз, розрахування коефіцієнта Кронбаха.

Результати. До емпіричних індикаторів особистісної гармонійності належать: цінності осо-
бистісної гармонії, духовні цінності, оптимальний спосіб життя, здатність до саморегуляції, кон-
структивність спілкування, самостійність, задоволеність життям та стосунками з оточуючими, 
життєве самовизначення, життєва самореалізація, позитивність самооцінки. З урахуванням цих 
індикаторів на основі Опитувальника «Інтегральна гармонійність особистості» створено україно-
мовну методику, яка дає змогу діагностувати рівень розвитку гармонійності особистості у підліт-
ковому віці за шкалами:

– «суб’єктивна якість життя» – рівень задоволеності життям у цілому та окремими його аспек-
тами, здатності до самоприйняття та самоповаги, задоволеності реалізацією базових потреб, 
оптимістичності загального настрою;

– «самооцінка» – схильність до позитивного уявлення про себе; до оптимізму та життєрадісно-
сті, віри у здійснення планів та задумів;

– «прагнення до особистісної гармонії» – прагнення стати більш врівноваженим, розумним, гармо-
нійним, поміркованим, жити повним життям, розвивати всі особистісні риси та таланти; 

– «гармонійність міжособистісних стосунків» – здатність до уважного та толерантного спілку-
вання з оточуючими, поважливого висловлювання власних думок, пошуку компромісу навіть у склад-
них ситуаціях спілкування;

– «самостійність (відповідальність)» – здатність спиратися на власний розум та сили, відчувати 
власну відповідальність за свій життєвий шлях, самостійно приймати рішення та нести за них від-
повідальність;

– «здатність до саморегуляції» – здатність зберігати контроль над власними емоціями у звичай-
них та складних ситуаціях, зберігати спокій у конфліктах ситуаціях, зібрано та зосереджено діяти 
щодо реалізації важливих цілей;

– «самореалізація» – задоволення рівня успіхів та досягнень, здійснення планів, створення та реа-
лізації оригінальних творчих ідей та задумів;

– «гармонійний спосіб життя» –  схильність до гармонійного, здорового способу життя, до поєд-
нання дещо протилежних за змістом, але рівно необхідних видів активності – розумової та фізичної, 
індивідуальної та колективної, творчої та рутинної;

– «духовні цінності» – сформованість моральних ставлень до оточення, співчуття, доброзичли-
вості, бажання допомогти, естетичних установок.

Висновки. Створено психодіагностичну методику для вивчення гармонійності особистості у під-
літковому віці. Створений опитувальник ООГ – П є адаптованою для осіб 12–15 років україномовною 
формою опитувальника «Інтегральна гармонійність особистості» О. Моткова. ООГ – П має задо-
вільні характеристики надійності та валідності. 

Ключові слова: гармонійність особистості, особистість учня основної школи, психологічний 
супровід розвитку особистості учня, психодіагностика, підлітковий вік.

Постановка проблеми. Реалізація ідей 
та ідеалів Нової української школи висвітлює 
нові  аспекти найактуальнішої проблеми вікової 
та педагогічної психології – проблеми психологіч-
ного супроводу розвитку особистості обдарова-
ного, академічно успішного учня основної школи. 
Академічна успішність учня детермінується його 

обдарованістю – системною якістю, що вияв-
ляється у високому рівні успішності навчання, 
високому рівні розвитку внутрішньої мотивації 
до навчальної та пізнавальної діяльності взагалі, 
високому рівні розвитку пам’яті, розумової діяль-
ності та інтелекту [4]. При цьому висока академічна 
успішність у закладах як початкової, так і вищої 
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освіти не завжди забезпечує досягнення життє-
вого успіху (у різних його формах) та пов’язана із 
психічним благополуччям особистості. Сучасною 
формою забезпечення повноцінного розвитку 
учнів, актуалізації їх психічних та фізичних ресур-
сів, інтелектуального та особистісного потенціалу 
є психологічний супровід протягом усього про-
цесу навчання у школі. Сутність психологічного 
супроводу як форми психологічної роботи у школі 
визначено М. Бітяновою як систему «професійної 
діяльності психолога, спрямованої на створення 
соціально-психологічних умов для успішного нав-
чання та психологічного розвитку дитини у ситуа-
ціях шкільної взаємодії» [1, с. 20].  Отже, оскільки 
психологічний супровід можна вважати ефектив-
ною формою організації діяльності психологічної 
служби основної школи, особливої актуальності 
набуває проблема визначення змісту та напрямів 
психологічного моніторингу та супроводу розвитку 
особистості академічно здібних учнів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Аналіз результатів теоретичних та емпіричних 
розробок з проблем повноцінного функціону-
вання людини дає підстави дійти висновку, що 
концепцією, в якій найбільш змістовно визначено 
сутність та зміст показників психічного і психоло-
гічного благополуччя, є концепція гармонійної осо-
бистості О. Моткова [2; 3]. Ґрунтовне дослідження 
ознак гармонійності особистості дало змогу 
досліднику систематизувати їх у п’ять основних 
категорій: структура особистості, успішність функ-
ціонування, оптимальність прояву особистісних 
особливостей, позитивність стану (психічного та 
фізичного), оптимальність ставлення (до себе, 
інших людей, світу в цілому) [3].

Структурними критеріями гармонійної особи-
стості О. Мотков вважає пропорційність, урівнова-
женість, узгодженість характеристик особистості, 
її внутрішню інтеграцію, відсутність внутрішніх 
конфліктів, оптимальне співвідношення само-
оцінки та рівня домагань, реалістичність 
Я-концепції, різноманітність потреб та ціннісних 
орієнтацій. Ознаками успішності функціонування 
гармонійної особистості, на думку дослідника, є 
соціальна та фізична адаптація, фізичне та пси-
хічне здоров’я, самореалізація, інтерес до життя, 
життєстійкість, упевненість у собі, саморегуляція, 
наявність значущих видів діяльності. Оптимальна 
міра вираження рис та проявів гармонійної особи-
стості виявляється у підтримці середнього рівня 
активності, помірному рівні емоційного збудження, 
адекватності поведінки поточним вимогам, опти-
мумі мотивації. До характеристик позитивності 
психічного та фізичного стану О. Мотковим було 
віднесено: гарне самопочуття, позитивний емо-
ційний фон, низький або середній рівень тривож-
ності, оптимізм щодо майбутніх подій. Ознаками 
оптимальності ставлень гармонійної особистості 

визначено прийняття себе та світу, задоволеність 
відносинами з людьми та природою, відчуття 
єдності з собою, оточуючими й світом загалом 
[3]. Гармонійну особистість, яка відповідає назва-
ним критеріям, було визначено як «оптимально 
інтегровану динамічну структуру, з оптимальною 
узгодженістю із зовнішнім світом та із життєдіяль-
ністю та розвитком, які відбуваються також опти-
мально» [2]. 

Емпіричне дослідження дало змогу О. Моткову 
визначити та статистично обґрунтувати наявність 
дванадцяти показників (ознак) гармонійної осо-
бистості: цінності особистісної гармонії, духовні 
цінності, оптимальний спосіб життя, здатність 
до саморегуляції, конструктивність спілкування, 
самогармонізація особистості, поміркованість 
інтенсивності бажань та досягнень, самостійність, 
задоволеність життям та стосунками з оточую-
чими, життєве самовизначення, життєва саморе-
алізація, позитивність самооцінки [3]. 

Для оцінки міри прояву зазначених ознак та 
визначення інтегральної оцінки гармонійності осо-
бистості О. Мотковим створено відповідну пси-
ходіагностичну методику, яка може бути застосо-
вана для обстеження осіб віком від 15 років [3]. 
Отже, потреба моніторингу ознак гармонійності у 
процесі психологічного супроводу розвитку осо-
бистості академічно обдарованих учнів основної 
школи зумовлює актуальність завдання зі ство-
рення відповідної психодіагностичної методики, 
адаптованої для цієї  вікової категорії.

Мета статті (постановка завдання). 
Метою дослідження є створення підліткового 
Опитувальника особистісної гармонійності (ООГ – 
П), який є адаптованою для осіб 12–15 років укра-
їномовною формою опитувальника «Інтегральна 
гармонійність особистості» О. Моткова. 

Методологія та методи дослідження. Як кри-
терії валідизації опитувальника було використано 
дані опитувальника 16PF Р. Кеттелла (дитяча 
форма). У процесі статистичної обробки результа-
тів здійснено факторний аналіз методом головних 
компонент та обертанням факторних структур за 
принципом Varimax, кореляційний аналіз, розра-
хування коефіцієнта Кронбаха.

Виклад основного матеріалу. У про-
цесі створення адаптованої підліткової форми 
Опитувальника інтегральної гармонійності ори-
гінальну російськомовну версію опитувальника 
О. Моткова (109 питань) було перекладено із 
незначним відхиленням від оригінального змісту 
(із приведенням у відповідність до вікових осо-
бливостей) та скорочено (через вилучення сино-
німічних тверджень та таких, що можуть бути 
незрозумілими дитині 12–15 років). Отриманий 
первинний варіант Опитувальника було запропо-
новано досліджуваним з інструкцією оцінити свою 
згоду із твердженнями за шкалою від 1 (відповідає 
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зовсім малою мірою) до 5 (відповідає дуже вели-
кою мірою). Під час обробки результатів відпові-
дям  присуджувалася відповідна кількість балів.

У дослідженні взяв участь 241 учень 7–9 класів 
основної школи.

Отримані результати підлягали статистичній 
обробці шляхом факторного аналізу отриманих 
оцінок методом головних компонент та обертан-
ням факторних структур за принципом Varimax 
(за допомогою пакета Statistica 10.0). У процесі 
неодноразового проведення факторного аналізу 
з первинної форми опитувальника вилучалися 
пункти з незначущою факторною вагою (менше 
ніж 0,45), питання, що потрапляли до факторів 
з незначною кількістю змінних, та синонімічні 
питання. Таким чином було отримано остаточний 
варіант Опитувальника гармонійності особистості 
з 45 пунктів. Остаточний факторний аналіз засвід-
чив утворення десяти факторів, які пояснювали 
76,28% загальної дисперсії. У подальшому ста-
тистичному аналізі отриманих результатів було 
встановлено високі показники дискримінативності 
(rpb) та внутрішньої узгодженості (rxy) для кожного з 
50 пунктів (див. табл. 1–10). 

До першого фактора (табл. 1) увійшли твер-
дження, які за змістом відповідають оригінальній 
шкалі «задоволеність життям та стосунками з 
людьми» опитувальника «Інтегральна гармоній-
ність особистості» О. Моткова. Зміст цієї шкали 

відображає рівень задоволеності підлітка життям 
у цілому та окремими його аспектами, здатності 
до самоприйняття та самоповаги, задоволено-
сті реалізацією базових потреб, оптимістичністю 
загального настрою. 

До складу 2 фактора (див. табл. 2) увійшли 
твердження, які змістовно співвідносяться з ори-
гінальною шкалою «позитивність самооцінки» 
опитувальника О. Моткова. В адаптованому 
Опитувальнику гармонійності особистості (підліт-
кова форма) ця шкала отримала назву «самоо-
цінка». Оцінки за цією шкалою визначають схиль-
ність підлітка до позитивного уявлення про себе 
як розумного, чуйного, гармонійного; до оптимізму 
та життєрадісності; віри у здійснення планів та 
задумів.

Третій фактор адаптованого Опитувальника 
утворено твердженнями, що за змістом відповіда-
ють шкалі «цінності особистісної гармонії» мето-
дики О. Моткова. Ця шкала отримала назву «праг-
нення до особистісної гармонії». За своїм змістом 
вона відображає прагнення підлітка стати більш 
урівноваженим, розумним, гармонійним, помірко-
ваним, жити повним життям, розвивати всі риси 
особистості та таланти, поєднувати у своїй діяль-
ності широкий круг різноманітних інтересів (див. 
табл. 3).

До четвертого фактора (див табл. 4) увійшли 
пункти з оригінальної шкали «конструктивність 

Таблиця 1
Психометричні характеристики пунктів шкали «суб’єктивна якість життя»

Зміст твердження rpb* rxy*
1. Я задоволений своїм життям у цілому 0,513 0,381
2. Я задоволений стосунками у своїй сім’ї 0,671 0,372
3. Я задоволений своїми стосунками із друзями 0,629 0,354
4. Я задоволений спілкуванням у своєму шкільному класі 0,546 0,376
5. Я задоволений тим, як задовольняються мої потреби в їжі, одязі, відпочинку, безпеці та ін. 0,573 0,548

Примітка: * статистична значущість при р < 0,001

Таблиця 2
Психометричні характеристики пунктів шкали «самооцінка»

Зміст твердження rpb* rxy*
1. Я вважаю себе цікавою особистістю 0,631 0,618
2. Я впевнений у своїх можливостях щодо здійснення планів та задумів 0,461 0,447
3. Я досить критичний до себе, знаю про свої сильні та слабкі риси 0,538 0,421
4. Зазвичай я чітко та впевнено висловлюю свої думки 0,551 0,37
5. Загалом я маю позитивне уявлення про себе 0,615 0,518

Примітка: * статистична значущість при р < 0,001

Таблиця 3
Психометричні характеристики пунктів шкали «прагнення до особистісної гармонії»

Зміст твердження rpb* rxy*
1. Я намагаюся стати більш розумною, гармонійною людиною 0,591 0,634
2. Для мене важливо розвивати всі якості мого характеру 0,472 0,724
3. Я намагаюся жити повним, різноманітним, гармонійним життям 0543 0,498
4. Я маю широке коло різноманітних інтересів 0,612 0,499
5. Я прагну жити у гармонії із собою та навколишнім світом 0,503 0,572

Примітка: * статистична значущість при р < 0,001
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спілкування» методики О. Моткова. Ця шкала, 
яка в адаптованому Опитувальнику гармоній-
ності особистості отримала назву «гармонійність 
міжособистісних стосунків», визначає здатність 
підлітка до уважного та толерантного спілкування 
з оточуючими, поважливого висловлювання влас-
них думок, пошуку компромісу та співпраці навіть 
у складних ситуаціях спілкування, здатності вико-
нувати зобов’язання та обіцянки. 

П’ятий фактор (табл. 5) утворено тверджен-
нями, відповідними до шкали «самостійність 
(опора на себе, внутрішній локус контролю)» 
опитувальника О. Моткова. Ця шкала (отримала 
назву «самостійність (відповідальність)» визна-
чає здатність підлітка спиратися на власний 
розум та сили, відчувати власну відповідаль-
ність за власний життєвий шлях, самостійно 
приймати рішення та нести за них відповідаль-
ність.

До шостого фактора увійшли пункти, що від-
повідають оригінальній шкалі «саморегуляція 
емоцій та ін.» опитувальника О. Моткова. В адап-
тованому Опитувальнику гармонійності особисто-
сті для підлітків ця шкала отримала назву «здат-
ність до саморегуляції». За своїм змістом вона 
дає змогу визначати здатність підлітка зберігати 
контроль над власними емоціями у звичайних та 
складних ситуаціях, зберігати спокій у конфлік-
тних ситуаціях, зібрано та зосереджено діяти 

щодо реалізації важливих цілей, доводити розпо-
чаті справи до кінця, планувати час та дії з ураху-
ванням зовнішніх обставин та своїх можливостей 
(табл. 6).

Сьомий фактор утворили твердження, що 
змістовно відповідають шкалі «життєва саморе-
алізація» опитувальника «Інтегральна гармоній-
ність особистості» О. Моткова. В адаптованому 
підлітковому опитувальнику вона отримала 
назву «самореалізація». За своїм психологічним 
змістом ця шкала дає змогу визначити задово-
лення підлітка щодо рівня власних успіхів та 
досягнень, здійснення планів, створення та 
реалізації оригінальних творчих ідей та задумів 
(див. табл. 7.)

До складу восьмого фактора увійшли пункти, 
які відповідають шкалі «спосіб життя (його опти-
мальність)» опитувальника О. Моткова. За своїм 
психологічним змістом ця шкала визначає схиль-
ність підлітка до гармонійного, здорового способу 
життя, до поєднання дещо протилежних за зміс-
том, але рівно необхідних видів активності – розу-
мової та фізичної, індивідуальної та колективної, 
творчої та рутинної (див. табл. 8). В адаптованому 
підлітковому Опитувальнику гармонійності осо-
бистості ця шкала отримала назву «гармонійний 
спосіб життя».

Зміст дев’ятого фактора утворено тверджен-
нями, які за змістом відповідають оригінальній 

Таблиця 4
Психометричні характеристики пунктів шкали «гармонійність міжособистісних стосунків»

Зміст твердження rpb* rxy*
1. Зазвичай я уважно слухаю інших людей 0,451 0,874
2. Я дуже рідко відчуваю роздратування у спілкуванні з іншими людьми 0,671 0,513
3. У спірних ситуаціях намагаюся вислухати опонента, знайти з ним компроміс 0,498 0,455
4. Намагаюся виконувати свої обіцянки іншим людям 0,412 0,451
5. Намагаюся бути щирим та приємним у спілкуванні 0,59 0,429

Примітка: * статистична значущість при р < 0,001

Таблиця 5
Психометричні характеристики пунктів шкали «самостійність (відповідальність)»

Зміст твердження rpb* rxy*
1. Вважаю, що в житті краще сподіватися переважно на себе, а не на зовнішні обставини 0,578 0,622
2. Мій життєвий шлях більшою мірою залежить від мене, а не від випадку або інших людей 0,21 0,523
3. Я намагаюся самостійно приймати рішення 0,634 0,573
4. Мої успіхи у майбутньому житті залежатимуть від того, що я буду робити для їх досягнення 0,724 0,612
5. Я вважаю себе хазяїном власної долі 0,498 0,503

Примітка: * статистична значущість при р < 0,001

Таблиця 6
Психометричні характеристики пунктів шкали «здатність до саморегуляції»

Зміст твердження rpb* rxy*
1. Я зберігаю контроль над емоціями навіть у складних життєвих ситуаціях 0,521 0,584
2. Я контролюю свої імпульсивні бажання та не завжди їх втілюю 0,563 0,573
3. Доводжу важливі справи до кінця, прагну до реалізації важливих цілей 0,631 0,544
4. Планую свою діяльність, враховуючи реальні умови та свої можливості 0,722 0,654
5. Зберігаю спокій та зібраність у більшості ситуацій 0,689 0,571

Примітка: * статистична значущість при р < 0,001
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шкалі «цінності духовні (моральні, естетичні, твор-
чість, реалістичні картини світу)» опитувальника 
О. Моткова. Ця шкала отримала назву «духовні 
цінності». За своїм змістом вона визначає сфор-
мованість у підлітків моральних ставлень до 
людей та природи, співчуття, доброзичливості, 
бажання допомогти, естетичних установок (див. 
табл. 9).

У результаті факторного аналізу не було утво-
рено факторів, що відповідали б таким оригі-
нальним шкалам опитувальника «Інтегральна 
гармонійність особистості» О. Моткова, як 
«самогармонізація особистості» (визначає праг-
нення гнучко керувати емоціями та діями, піклу-
ватися про власне здоров’я, бути врівноваженим 
та доброзичливим щодо оточуючих, отже, дещо 
перетинається зі шкалами «гармонійність спо-
собу життя», «саморегуляція» та «гармонійність 
міжособистісних стосунків»); «поміркованість 
сили бажань та досягнень» (визначає здатність 
виявляти почуття міри у бажаннях та очікування 
на основі реалістичної оцінки ситуації – психічних 
властивостей, які притаманні особам більш стар-
шого віку, ніш досліджувані 12–15 років),  «жит-
тєве самовизначення» (оцінює ясність розуміння 
життєвого призначення та здійснення життєвих 
виборів, наявність магістральних життєвих пла-
нів та довгострокових планів з їх реалізації – пси-
хічних особливостей, які ще не повною мірою 

відповідають рівню психічного розвитку дітей 
12–15 років).

Отже, до остаточного варіанту Опитувальника 
особистісної гармонійності увійшло дев’ять 
шкал (на три менше порівняно з опитувальни-
ком «Інтегральна гармонійність особистості» 
О. Моткова): «суб’єктивна якість життя», «само-
оцінка», «прагнення до особистісної гармонії», 
«гармонійність міжособистісних стосунків», 
«самостійність (відповідальність)», «здатність до 
саморегуляції», «самореалізація», «гармонійний 
спосіб життя», «духовні цінності».

Для визначення надійності підліткового 
Опитувальника особистісної гармонійності 
(ООГ – П) було проведено оцінювання внутріш-
ньої консистентності (коефіцієнт Кронбаха) та 
надійності методики за методом розщеплення. 
Результати оцінювання надійності за названими 
методами наведені в табл. 10.

Дані, наведені у табл. 10, підтверджують 
досить високий рівень надійності Опитувальника 
особистісної гармонійності (ООГ – П). У процесі 
оцінки критеріальної валідності оцінюваної адап-
тованої підліткової форми опитувальника було 
встановлено, що всі шкали методики та загаль-
ний показник гармонійності особистості підлітка 
утворюють статистично значущі відповідні (прямі 
або зворотні) кореляції з оцінками опитувальника 
16 PF Р. Кеттелла (дитяча форма).

Таблиця 7
Психометричні характеристики пунктів шкали «самореалізація»

Зміст твердження rpb* rxy*
1. Мої важливі плани останнім часом здійснюються так, як я планував 0,534 0,421
2. Я задоволений рівнем своїх успіхів та досягнень 0,582 0,378
3. Я постійно щось роблю для реалізації своїх планів 0,451 0,341
4. Я постійно створюю та втілюю нові ідеї 0,527 0,321
5. Я маю значущі досягнення у різних сферах життя 0,516 0,381

Примітка: * статистична значущість при р < 0,001

Таблиця 8
Психометричні характеристики пунктів шкали «гармонійний спосіб життя»

Зміст твердження rpb* rxy*
1. Я намагаюся вести здоровий та різноманітний спосіб життя 0,534 0,631
2. Я прагну у своєму способі життя  поєднувати розумові та фізичні навантаження 0,461 0,461
3. Я прагну проводити час і в компанії людей, і на самоті 0,527 0,538
4. Я прагну більше часу проводити на природі 0,461 0,551
5. Я контролюю час, що відводжу на різні види діяльності 0,637 0,615

Примітка: * статистична значущість при р < 0,001

Таблиця 9
Психометричні характеристики пунктів шкали «духовні цінності»

Зміст твердження rpb* rxy*
1. Я доброзичливо ставлюся до більшості людей 0,798 0,684
2. Я відчуваю красу природи та турбуюся про її збереження 0,721 0,651
3. Мене радують гарні, з любов’ю зроблені речі 0,651 0,372
4. Я ціною красу вчинків та думок людей 0,589 0,351
5. Мене турбують страждання людей та тварин 0,571 0,451

Примітка: * статистична значущість при р < 0,001
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На заключному етапі роботи над створен-
ням підліткового Опитувальника особистісної 
 гармонійності (ООГ – П) – адаптованої украї-
номовної форми опитувальника «Інтегральна 
гармонійність особистості» О. Моткова – було 
визначено описову статистику за всіма показни-
ками методики. Отримані результати наведені у 
табл. 11.

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Створено підлітковий Опитувальник осо-
бистісної гармонійності (ООГ – П), який є адап-
тованою для осіб 12–15 років україномовною 
формою опитувальника «Інтегральна гармоній-
ність особистості» О. Моткова. За своєю фактор-
ною структурою опитувальник ООГ – П дає змогу 
оцінювати загальний рівень гармонійності особи-
стості та окремі показники гармонійності за шка-
лами:

− «суб’єктивна якість життя» – визначає рівень 
задоволеності підлітка життям у цілому та окре-
мими його аспектами, здатності до самоприйняття 
та самоповаги, задоволеності реалізацією базо-
вих потреб, оптимістичності загального настрою;

− «самооцінка» – визначає схильність до 
позитивного уявлення про себе як розумного, чуй-
ного, гармонійного, до оптимізму та життєрадісно-
сті, до віри у здійснення планів та задумів;

− «прагнення до особистісної гармонії» – оці-
нює прагнення стати більш урівноваженим, розум-

ним, гармонійним, поміркованим, жити пов-
ним життям, розвивати всі риси особистості та 
таланти, поєднувати у своїй діяльності широкий 
круг різноманітних інтересів; 

− «гармонійність міжособистісних стосунків» – 
визначає здатність до уважного та толерантного 
спілкування з оточуючими, поважливого вислов-
лювання власних думок, пошуку компромісу та 
співпраці навіть у складних ситуаціях спілкування, 
здатності виконувати зобов’язання та обіцянки;

− «самостійність (відповідальність)» – оцінює 
здатність спиратися на власний розум та сили, 
відчувати відповідальність за власний життєвий 
шлях, самостійно приймати рішення та нести за 
них відповідальність;

− «здатність до саморегуляції» – визначає 
здатність зберігати контроль на власними емоці-
ями у звичайних та складних ситуаціях, зберігати 
спокій у конфліктних ситуаціях, зібрано та зосе-
реджено діяти щодо реалізації важливих цілей, 
доводити розпочаті справи до кінця, планувати 
час та дії з урахуванням зовнішніх обставин та 
своїх можливостей;

− «самореалізація» –  визначає задоволення 
підлітка щодо рівня власних успіхів та досягнень, 
здійснення планів, створення та реалізації оригі-
нальних творчих ідей та задумів;

− «гармонійний спосіб життя» –  оцінює схиль-
ність до гармонійного, здорового способу життя, 

Таблиця 10
Показники надійності Опитувальника особистісної гармонійності (ООГ – П)

Показники Опитувальника Коефіцієнт Кронбаха* Коефіцієнт кореляції частин тесту*
Суб’єктивна якість життя 0,564 0,544

Самооцінка 0,512 0,515
Прагнення до особистісної гармонії 0,516 0,522

Гармонійність міжособистісних стосунків 0,429 0,578
Самостійність (відповідальність) 0,612 0,515

Здатність до саморегуляції 0,515 0,478
Самореалізація 0,522 0,512

Гармонійний спосіб життя 0,584 0,516
Духовні цінності 0,499 0,513

Загальна гармонійність 0,488 0,578
Примітка: * статистична значущість при р < 0,001

Таблиця 11
Описова статистика показників Опитувальника особистісної гармонійності (ООГ – П)

Показники гармонійності
Середні значення

Хлопці Дівчата 
Суб’єктивна якість життя 19,15 18,9

Самооцінка 19,3 19,45
Прагнення до особистісної гармонії 19 19,25

Гармонійність міжособистісних стосунків 18,9 19,3
Самостійність (відповідальність) 18,7 18,85

Здатність до саморегуляції 17,9 18,9
Самореалізація 17,55 16,75

Гармонійний спосіб життя 19,2 18,7
Духовні цінності 18,45 18,7

Загальна гармонійність (Ʃ/9) 18,68 18,76
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до поєднання дещо протилежних за змістом, але 
рівно необхідних видів активності – розумової та 
фізичної, індивідуальної та колективної, творчої 
та рутинної;

− «духовні цінності» – визначає сформова-
ність моральних ставлень до людей та природи, 
співчуття, доброзичливості, бажання допомогти, 
естетичних установок.
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Shcherbakova O. O. The psychodiagnostic of personality harmoniousness for teenagers: question-
naire PHQ – T

Purpose of research is to create teenage form of Personality Harmoniousness Questionnaire (PHQ – T). 
PHQ – T is the Ukrainian teenage form of Questionnaire «Integral Personality Harmoniousness», created by 
O. Motkov.

Methods. 16 PF Questionnaire of R. Kettell was used for the estimation of validity. The factor analysis (by 
the method of main components and rotation of factor structures on principle of Varimax), cross-correlation 
analysis, coefficient of Kronbah are carried out in the process of statistical analysis.

Results. The empiric indicators of Personality Harmoniousness: values of personality harmony, spiritual 
values, optimal way of life, capacity for self-regulation, positive communication, independence, satisfaction by 
life and relationships with surrounding, life self-determination, life self-realization, positiveness of self-esteem. 
Taking into account these indicators the psychodiagnostic method for the study of teenager’s Personality 
Harmoniousness is created. Personality Harmoniousness Questionnaire allows to diagnose the level of 
Personality Harmoniousness after nine scales:

– “subjective quality of life” – satisfaction by life on the whole and by the different aspects of life, capabilities 
to self-acceptance and self-esteem, satisfaction by realization of base necessities, optimism of general mood;

– “self-esteem” – propensity to the positive idea about itself; to optimism and blitheness, faith at realization 
of plans and intentions;

– “aspiring to personality harmony” –  is aspiration to become balanced, clever, harmonious, moderate 
aspiration to live a full life, to develop all talents;

– “harmoniousness of interpersonality relations” – capacity for an attentive and tolerant communication, 
valid expression of own thinks, capacity for compromise even in the difficult situations of communication;

– “independence (responsibility)” – ability to draw on own mind and forces, feel own responsibility for the 
own course of life, to make decision independently and to be responsible for them;

– “capacity for self-regulation” – ability to keep control by own emotions in ordinary and difficult situations, 
to keep a calmness in conflicts situations, to operate collectedly and concentrated for realization of important 
goals;

– “self-realization” – satisfaction by the level of successes and achievements, plans realizations, creation 
and realization of original creative ideas and intentions;

– “harmonious way of life” – propensity to the harmonious, healthy way of life, to combination of opposite but 
exactly necessary types of activity – mental and physical, individual and collective, creative and conservative;

– “spiritual values” – moral attitudes toward surroundings, sympathy, goodwill, desire to help, aesthetic 
options.

Conclusions. The psychodiagnostic method for the study of teenager’s Personality Harmoniousness is 
created. The new Personality Harmoniousness Questionnaire (PHQ – T) is Ukrainian form of Questionnaire 
“Integral Personality Harmoniousness” (O. Motkov), adapted for 12–15 ears old people. PHQ – T is character-
ized by satisfactory psychometric characteristics (reliability and validity).

Key words: personality harmoniousness, personality of middle school pupil, psychological accompaniment 
of pupil personality development, psychodiagnostic, teenagers.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ 
ПРАЦІВНИКІВ ДСНС УКРАЇНИ
Професійна мотивація працівників ДСНС є вкрай важливим чинником, який впливає на успішне 

виконання службових обов’язків. Оскільки ця професія нерозривно пов’язана з ризиком здоров’ю та 
життю людини, мотиваційна сфера є певною психологічною опорою, яка дає змогу людині протиді-
яти зовнішнім та внутрішнім негативним факторам. Мотивація зазвичай розглядається в тріаді 
«мотивація – особистість – діяльність» та відіграє значущу роль у процесі формування особистості 
професіонала, тому виявлення й аналізування особистісних детермінант поведінки, її мотивацій-
них ресурсів мають суттєве значення для особистісно- професійного зростання працівників ДСНС. 
Сенс трудової діяльності (зокрема, в особливих і навіть екстремальних умовах) полягає не тільки в 
задоволенні власних потреб та досягненні певних результатів, але й у самій діяльності, активності, 
успішності, розкритті своїх можливостей, самореалізації своїх здібностей. Саме тому дослідження 
мотивації працівників ДСНС є важливим не тільки для поглиблення теоретичних знань, але й для 
вирішення низки практичних завдань, оскільки розуміння ролі мотивації може суттєво підвищити 
ефективність професійної діяльності.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю дослідження мотиваційної сфери як на етапі 
входження в професію, так і після багатьох років праці. Особливу увагу варто приділити питанню 
про те, які саме мотиви є провідними для працівників у певний період їхнього життя, а також яким 
чином внутрішня та зовнішня мотивація повинні поєднуватись, аби забезпечити максимальну ефек-
тивність діяльності.

Результати емпіричного дослідження показали, що матеріальні потреби, потреби в повазі та 
міжособистісних зв’язках посідають пріоритетне місце в мотиваційній сфері працівників зі стажем 
роботи менше одного року, тоді як для досліджуваних, які пропрацювали більше 10 років, актуаль-
ними виявились потреби в безпеці та самореалізації.

Не менш важливим за мотиви людини є також тип мотивації, що складається із співвідношення 
процесів внутрішньої мотивації, зовнішньої позитивної мотивації та зовнішньої негативної мотива-
ції. Виявлено, що в групі осіб з більшим стажем роботи внутрішня мотивація переважає зовнішню, а 
для працівників з меншим стажем саме зовнішня позитивна мотивація є актуальнішою за інші.

Ключові слова: мотив, потреба, ієрархія мотивів, професійна мотивація, діяльність в особливих 
умовах, внутрішня мотивація, зовнішня мотивація.

Постановка проблеми. Останніми роками 
гостро постає питання про необхідність вивчення 
психологічних чинників, які впливають на про-
фесійну діяльність екстремального профіля. 
Професійний ризик включає потенційні втрати, які 
пов’язані із загрозою здоров’ю та життю, а також 
чинники, що визначаються шкідливими умовами 
праці. Велика кількість професій пов’язана з пев-
ним шкідливим впливом, результатом якого можуть 
бути травми й навіть смерть. Найбільшому ризику 
піддаються представники небезпечних професій, 
зокрема військові, поліціанти, рятувальники.

Професійна діяльність працівників Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) 
протікає в екстремальних умовах, пов’язаних з 
ліквідацією пожеж, наслідків землетрусів, пове-
нів та інших ситуацій, а також характеризується 
впливом значного числа стресогенних чинників. 
Це висуває підвищені вимоги до психологічних 
особливостей фахівця, серед яких слід виділити 
відповідальність, лідерські якості, професійну 
мотивацію, самооцінку, емоційну стійкість, три-
вожність, ставлення до ризику тощо. Дослідження 
професійної мотивації працівників ДСНС, що 
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беруть участь у ліквідації наслідків надзвичай-
них ситуацій, є необхідним як для більш деталь-
ного теоретичного вивчення цієї проблеми, так і 
для вирішення питань оптимізації мотиваційної 
сфери фахівців. Вивчення мотиваційної сфери 
працівників екстремального профіля дасть змогу 
проводити більш ефективний професійний відбір 
персоналу, а в подальшому підбирати для роботи 
в надзвичайних ситуаціях кандидатів зі стійкою 
професійною мотивацією, сприяти її оптимізації у 
вже працюючих рятувальників.

Сучасна економічна та політична ситуація в 
країні відбивається на ефективності професійної 
діяльності працівників ДСНС не кращим чином. 
Зменшення престижу професії, негативні еконо-
мічні чинники, низький рівень соціального захисту, 
високий тиск з боку керівництва ‒ це далеко не 
повний перелік факторів, які заважають сучас-
ним рятувальникам ефективно виконувати свої 
професійні обов’язки, тому виникає необхідність 
психологічної роботи з персоналом, метою якої 
є підвищення рівня професіоналізму працівників 
ДСНС, зокрема шляхом формування стійкої про-
фесійної мотивації.

Мотивація людини може змінюватися протягом 
життя. На це впливають як зовнішні (зміна умов 
праці, заробітної плати, втрата професією акту-
альності, кадрові зміни на місці роботи тощо), 
так і внутрішні (перегляд своїх життєвих пріори-
тетів, проблеми зі здоров’ям, емоційне вигорання 
та професійна деформація тощо) чинники, що 
можуть визначати як силу мотивації, так й актуаль-
ність тих чи інших мотивів у певний період життя 
людини. Отже, вкрай важливо визначити динаміку 
розвитку та змін мотиваційної сфери працівників 
екстремального профіля діяльності.

Мета статті полягає в аналізі особливостей 
мотиваційної сфери працівників ДСНС з різним 
стажем роботи.

Виклад основного матеріалу. Мотиваційна 
сфера людини відображена в різноспрямованих 
дослідженнях природи мотивів (О.М. Леонтьєв, 
С.Д. Максименко, А. Маслоу, С.Л. Рубінштейн) 
та їх зв’язку з діяльністю (С.С. Занюк, Є.П. Ільїн, 
К.К. Платонов, Х. Хекхаузен), психічними про-
цесами, емоціями, індивідуальними особливос-
тями особистості в процесі діяльності (Г.О. Балл, 
В.К. Вілюнас, В.О. Лефтеров, М.Ш. Магомед-
Емінов, О.В. Тімченко), установкою особистості 
(Д.М. Узнадзе), закономірностями формування 
мотиваційної сфери особистості (В.Г. Асєєв, 
Н.В. Чепелєва та інші науковці). Суттєво вплинули 
на осмислення професійної мотивації положення, 
що розкривають процеси професійного станов-
лення особистості в особливих умовах діяльності 
(М.С. Корольчук, С.М. Миронець, В.І. Осьодло, 
Л.А. Перелигіна, Є.М. Потапчук, О.Д. Сафін, 
В.Є. Христенко та інші вчені) [1].

Професійна мотивація розглядалася вченими 
з різних боків. Л.Т. Бадоєв, досліджуючи мотива-
цію працівників на промислових підприємствах, 
виділяв такі провідні мотиви:

− потреба в реалізації індивідуальних особли-
востей;

− потреба в організації трудової діяльності;
− санітарно-гігієнічні потреби;
− матеріальні потреби (розмір заробітної 

плати);
− потреби в повазі з боку керівництва [2].
В.І. Ковальов серед найбільш актуальних у 

молодих спеціалістів потреб на навчальних ета-
пах професійної діяльності виділив пошук спіль-
ної мови з колегами; роботу під керівництвом 
висококваліфікованого керівника, що знається 
на технічному аспекті процесу та водночас вміє 
ефективно керувати персоналом; високу заро-
бітну плату; адекватне навантаження роботою; 
роботу в сприятливих умовах; можливість роз-
вивати свої ідеї, проявляти творчий потенціал, 
виконувати значущу для суспільства роботу, 
кар’єрного росту [3]. Автор двофакторної теорії 
мотивації Ф. Херцберг, досліджуючи мотивацію 
працівника у виробничих умовах, виокремив такі 
мотиви, як досягнення, визнання, просування, 
відповідальність, інтерес до роботи та заробітної 
плати, умови праці, взаємовідносин між працівни-
ками тощо [4].

Професійна мотивація працівників екстремаль-
ного профіля вивчалась у дослідженнях моти-
ваційної готовності курсантів і слухачів вищого 
військового навчального закладу до професійної 
діяльності (Г.С. Грибенюк); психологічних детер-
мінантів формування та розвитку професійної 
мотивації курсантів вищого військового навчаль-
ного закладу (Л.М. Дунець); елементів, типології, 
структури та динаміки професійної мотивації різ-
них груп військовослужбовців-жінок Державної 
прикордонної служби України (О.С. Кальчук); 
мотиваційного комплексу слідчих на ранніх ета-
пах професіоналізації (Н.І. Ковальчишина); пси-
хологічних особливостей професійної мотивації 
офіцерів Повітряних Сил Збройних Сил України 
(О.П. Ковальчук); мотивації військово-професій-
ної діяльності військовослужбовців за контрактом 
(А.В. Сірий); мотиваційно-особистісних факторів 
успішності професійної діяльності рятувальників 
(С.О. Скляров); професійної мотивації молодих 
фахівців органів внутрішніх справ (Н.І. Чабанюк).

Більшість учених (Е.Л. Десі, Р.М. Райан, 
А. Фурнам, В.І. Чірков, Ю.І. Ребрін, Ф. Уайтлі) виді-
ляють такі два типи мотивації та поведінки, що їм 
відповідає:

− зовнішня мотивація й мотивована ззовні 
поведінка;

− внутрішня мотивація й внутрішньо мотиво-
вана поведінка.
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Зовнішня мотивація є способом досягнення 
мети (заробити гроші, отримати визнання, зайняти 
вищу посаду). Вона може використовуватися в 
двох напрямах, а саме як стимул під час очікування 
переваг (так званий принцип надії) і як засіб тиску 
під час очікування недоліків (так званий принцип 
страху). Хоча зовнішня мотивація безпосередньо 
впливає на поведінку, проте її ефективність обме-
жена тривалістю дії стимулу та його актуальності 
для людини, тому вона впливає лише доти, доки 
сприймається як певний стимул для діяльності. 
Внутрішня мотивація є більш впливовою, але 
вона є можливою тільки тоді, коли людина розуміє 
сенс своєї діяльності та переконана в її доціль-
ності. Таку мотивацію можна описати певним ста-
ном людини, який включає внутрішню установку 
та спрямованість дій, що визначають її поведінку. 
Внутрішньо мотивована людина почувається від-
повідальною за свої вчинки та може спрогнозувати 
результати своєї поведінки. Зовнішня мотивація є 
вкрай важливим чинником успішності професій-
ної діяльності людини, але внутрішня мотивація 
має сильний вплив на тривалі результати праці 
й ставлення людини до своєї роботи протягом 
усього життя. Водночас її вплив є тим сильніше, 
чим вище та різноманітніше вимоги до процесу та 
змісту роботи, чим більше їм відповідає нинішній 
внутрішній стан людини [5]. Зовнішня мотивація 
може позитивно впливати на початковому етапі 
роботи, виступаючи в ролі опори для створення 
системи ефективної праці. Також її можна роз-
глядати як додатковий стимул, що виконує під-
тримуючу функцію в період консолідації. Однак 
слід розуміти, що стійка мотивація та якісні зміни 
поведінки працівників є можливими тільки за три-
валого впливу внутрішньої мотивації.

Вкрай важливим для дослідження професій-
ної мотивації працівників екстремального про-
філя також є питання ієрархії мотивів та її впливу 
на професійну діяльність людини. Абрахам 
Маслоу виділяв такі групи потреб, як фізіологічні 
потреби, потреби в безпеці, потреби в належності 
до певної соціальної групи, потреби визнання та 
потреби самовираження [6]. Хоча його теорія 
ієрархії мотивів не може відповісти на питання 
про природу тих чи інших потреб, вона дала 
багато для розуміння того, що лежить в основі 
інтересів та дій людей. Саме тому групи потреб, 
які виділив Абрахам Маслоу, зазвичай вико-

ристовуються вченими для досліджень мотива-
ційної сфери людини.

Процедура дослідження включала підбір 
психодіагностичних методик, проведення дослі-
дження, оброблення даних, отриманих під час 
дослідження. В дослідженні брали участь ряту-
вальники з різним стажем роботи, а саме 37 рес-
пондентів мали стаж менше 1 року, 35 респонден-
тів мали стаж більше 10 років.

В дослідженні використовувались такі мето-
дики:

− тест «Ієрархія потреб» за модифікацією 
І.А. Акіндінової;

− методика вивчення професійної мотивації 
К. Замфір.

Для статистичного оброблення результа-
тів використовувалися t-критерій Стьюдента та 
φ-критерій Фишера. Вибірка була перевірена на 
нормальність розподілу за допомогою критерія 
Шапіро-Уілка.

Дослідження складалося з декількох етапів. На 
першому етапі за допомогою методики «Ієрархія 
потреб» було встановлено потреби, які є най-
більш актуальними для представників обох груп.

Як ми бачимо з результатів аналізу, доміну-
ючими потребами в першій групі є матеріальні 
потреби, потреби в повазі, самореалізації та 
міжособистісних зв’язках. Оскільки респонденти 
першої групи мають невеликий стаж роботи, 
матеріальні потреби посідають перше місце, 
адже питання забезпечення самої себе та своєї 
сім’ї на цьому етапі життя й кар’єри дуже гостро 
постає перед людиною. Потреби в повазі є також 
актуальними, оскільки ще недостатньо досвідче-
ний працівник прагне до схвалення результатів 
своїх дій з боку керівництва та більш досвідчених 
колег. Слід звернути увагу на низькі результати за 
показниками потреби в безпеці. Це пояснюється 
схильністю молодих людей до ризику, якого вони 
прагнуть, вибравши професію екстремального 
профіля. Щодо респондентів другої групи, то 
для них перше місце посідає потреба в саморе-
алізації, яка є найвищою за ієрархією потреб та 
активізується за умови достатнього задоволення 
нижчих потреб. Оскільки досліджувані другої 
групи – це досвідчені працівники з великим ста-
жем роботи, можна припустити, що вони змогли 
задовольнити нижчі потреби та досягти того рівня 
особистісного й професійного розвитку, на якому 

Таблиця 1
Показники актуальних базових потреб працівників ДСНС з різним стажем роботи (бали)

Шкала 1 група 2 група t p
1. Матеріальне положення 22,15 15,67 2,5 –

2. Потреба в безпеці 14,63 20,53 2,4 –
3. Потреба в міжособистісних зв’язках 21,57 22,27 0,3 ≤0,05

4. Потреба в повазі 22,20 18,97 1,4 –
5. Потреба в самореалізації 21,67 23,23 0,7 ≤0,05
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потреби в самореалізації є найбільш актуаль-
ними. Потреби в міжособистісних зв’язках також є 
актуальними для другої групи, але, на відміну від 
представників першої групи, працівники з більшим 
стажем роботи прагнуть до підтримки вже наяв-
них контактів у колективі. Також варто відзначити, 
що потреба в безпеці є більш актуальною для дру-
гої групи. Це можна пояснити наявним досвідом 
праці в екстремальних умовах, зіткненням з пря-
мим ризиком життю та здоров’ю, а також набутим 
вмінням цінувати своє життя.

На другому етапі дослідження було вивчено 
професійну мотивацію респондентів за допомо-
гою методики «Мотивація професійної діяльно-
сті» К. Замфір для визначення мотиваційного 
комплексу, що складається зі співвідношення 
внутрішньої, зовнішньої негативної та зовнішньої 
позитивної мотивації. Отримані результати були 
проаналізовані за допомогою критерія кутового 
перетворення Фішера.

У першій групі переважає тип, за якого домі-
нуючою є зовнішня позитивна мотивація, а 
внутрішня мотивація проявлена менше всього. 
Це пояснюється тим, що на початку кар’єри 
матеріальні та соціальні винагороди, які надає 
вибрана професія, є більш актуальними для 
молодих фахівців, а внутрішня мотивація ще 
недостатньо підкріплена через відсутність про-
фесійного досвіду. Друге місце посідає тип, за 
якого внутрішня мотивація переважає зовнішню 
позитивну, а зовнішня позитивна ‒ зовнішню 
негативну. Цей тип вчені називають оптималь-
ним. У людей з цим типом мотивації внутрішня 
мотивація відіграє головну роль, а потреба в 
досягнені позитивних професійних результатів 
переважає над страхом невдачі. 20% першої 
групи мають тип мотивації, за якого зовнішня 
позитивна мотивація домінує над внутрішньою, 
а зовнішня негативна мотивація впливає менше 
за все. Цей тип вчені також вважають позитив-
ним, особливо для молодих працівників, тому 
що за нього зовнішня позитивна мотивація є 
допоміжним інструментом формування стійкої 
внутрішньої мотивації, яка вже переважає над 
негативною. Типи мотивації, в яких зовнішня 
негативна мотивація домінує, виявлені у 16,7% 
респондентів 1 групи.

Щодо другої групи, то найчастіше зустрічається 
оптимальний тип, у якому внутрішня мотивація 
домінує над зовнішніми позитивною та негатив-
ною. Такий тип мотивації, за якого вона запобігає 
проблемам професійної деформації та емоцій-
ного вигорання, дає змогу довгостроково підвищу-
вати ефективність своєї професійної діяльності. 
Такий тип мотивації є одним з чинників, які безпо-
середньо впливають на професійну майстерність 
людини. Водночас тип, за якого зовнішня пози-
тивна мотивація переважає над зовнішньою нега-
тивною, а внутрішня мотивація має низький рівень 
прояву, був виявлений у 20% респондентів другої 
групи. Люди з таким типом мотивації прагнуть не 
допустити помилок у своїй професійній діяльно-
сті та зберегти посаду, яку займають. Як ми вже 
зазначали, зовнішня мотивація не є ефективною 
у довгостроковій перспективі, тому респонденти 
з таким типом мотивації потребують коригування.

Висновки. Результати емпіричного дослі-
дження показали, що мотивація працівників екс-
тремального профіля з різним стажем роботи сут-
тєво різниться. Для групи фахівців, які працюють у 
ДСНС менше 1 року, провідними виявились мате-
ріальні потреби, потреби в повазі та потреби в 
міжособистісних зв’язках. Для фахівців, що мають 
більш ніж десятирічний стаж роботи в системі 
ДСНС, ключовими є мотиви безпеки та самореалі-
зації. Це пояснюється як особистісним розвитком 
людини та динамікою її ціннісних пріоритетів, так 
й соціально-економічними чинниками, які безпо-
середньо впливають на професійну мотивацію.
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Таблиця 2
Переважаючі типи мотивації у працівників ДСНС з різним стажем роботи (%)

Мотиваційний комплекс 1 група 2 група t p
ВМ>ПМ>ОМ 23,3 36,7 1,14 –
ВМ>ОМ>ПМ 6,7 13,3 0,86 –
ПМ>ОМ>ВМ 33,3 20,0 1,17 –
ПМ>ВМ>ОМ 20,0 13,3 0,69 –
ОМ>ПМ>ВМ 6,7 10,0 0,46 –
ОМ>ВМ>ПМ 10,0 6,7 0,46 –

Примітка: ВМ – внутрішня мотивація, ПМ – зовнішня позитивна мотивація, ЗНМ – зовнішня негативна мотивація
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Afanasieva N. Ye., Opanasenko Ya. O. Features of professional motivation of employees of SES of 
Ukraine

The professional motivation of the employees of the SES is an extremely important factor that influences 
the successful performance of their duties, since this profession is inextricably linked to the risk to health and 
life of the person, the motivational sphere is a certain psychological support that allows a person to counte-
ract external and internal negative factors. Motivation is usually considered in the triad “motivation – perso-
nality – activity” and plays a significant role in the process of personality formation of a professional, so the 
identification and analysis of personal determinants of behavior, its motivational resources are essential for the 
personal and professional growth of employees of SES. The meaning of work (including in special and even 
extreme conditions) lies not only in satisfying one’s own needs and achieving certain results, but also in the 
activity itself, activity, success, opening its capabilities, self-realization of one’s abilities. That is why the study 
of the motivation of employees of SES is important not only for deepening theoretical knowledge, but also for 
solving a number of practical problems, since understanding the role of motivation can significantly increase 
the efficiency of professional activity.

The relevance of the study is due to the need to study the motivational sphere both at the stage of enter-
ing the profession and after many years of work. Particular attention should be paid to the question of what 
motives are most important for employees in a particular period of their lives, and how internal and external 
motivation should be combined to maximize efficiency.

The empirical study shows that material needs, respect and interpersonal relationships have a high priority 
in the motivational field of workers with less than one year’s work experience, while security and self-fulfillment 
needs have been identified for those who have worked for more than 10 years.

Equally important for human motives is also the type of motivation, which consists of the ratio of processes 
of internal motivation, external positive motivation and external negative motivation. It has been found that in 
the group of people with more work experience, internal motivation outweighs external, and for employees with 
less seniority, it is external positive motivation that is more relevant than others.

Key words: motive, need, hierarchy of motives, professional motivation, activity in special conditions, inter-
nal motivation, external motivation.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ 
НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ПРОФЕСІОГЕНЕЗУ
У статті представлено аналіз стану дослідження проблеми професійної мотивації, уточнено її 

зміст, структуру, особливості розвитку. Встановлено, що професійний розвиток особистості відбу-
вається задовго до початку трудової діяльності й проходить у декілька етапів, таких як ознайомлення 
з професіями, професійне самовизначення, професійне навчання та розвиток професійних компетент-
ностей і компетенцій, набуття практичного професійного досвіду, акмепрофесіоналізм. Кожний з ета-
пів цього процесу має свою специфіку. Часто в процесі професіоналізації можуть виникати кризи, які як 
зумовлені особистісними причинами, так і є наслідком специфіки професійної діяльності.

Метою статті є аналіз професійної мотивації рятувальників на різних етапах професійного 
розвитку. Відповідно до мети дослідження використано такі методи, як анкетування, тестування, 
бесіди, методи математичної та статистичної обробки отриманих результатів. Вибірка була 
перевірена на нормальність розподілу за допомогою критерія Шапіро-Уілка.

Дослідження мотиваційної структури особистості рятувальників та особливостей їх професій-
ної мотивації на різних етапах професіогенезу показало, що мотиваційна структура особистості 
істотно різниться за всіма параметрами. Рятувальники, які перебувають у некризовій фазі, здебіль-
шого внутрішньо позитивно мотивовані до виконання професійної діяльності. Професійну діяльність 
рятувальників, які перебувають у професійній кризі, більшою мірою мотивують зовнішні обставини.

Фахівці, які перебувають у кризі, мають спрямованість на професійну компетентність, менеджмент 
та виклик, а фахівці, які перебувають у некризовому періоді, мають орієнтацію на інтеграцію стилів 
життя. Рятувальники, які перебувають у кризі, мотивовані на досягнення мети, соціальний престиж, а 
також вони більше незадоволені своєю роботою, ніж ті, що перебувають у некритичному періоді.

Отримані дані переконливо доводять необхідність застосування спеціальних психологічних про-
грам для коригування професійної мотивації рятувальників, які перебувають на етапі кризи профе-
сійної кар’єри.

Ключові слова: професіоналізація, професійна мотивація, професіоналізм, особистісні деформа-
ції, кризи.

Постановка проблеми. Проблема мотивації 
особистості залишається постійно актуальною, 
оскільки з плином часу змінюються на лише цілі 
людей, але й суспільна важливість професій. 
Нині завдяки збільшенню кількості надзвичайних 
ситуацій і катастроф активно зростає важливість 
професії рятувальника [8]. Її складність полягає в 

дії екстремальних чинників різного характеру, різ-
номанітті трудових завдань, значному фізичному 
та психологічному навантаженні, що припуска-
ють високі вимоги до особистості рятувальника, 
зокрема його професійної мотивації.

Завдяки працям Я.Г. Бондаренко (2009 рік), 
А.С. Куфлієвського (2009 рік), Д.В. Лєбєдєва 
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(2009 рік), П.П. Марченко (2010 рік), О.В. Садкового 
(2008 рік), Ю.А. Скоробогатової (2012 рік) та інших 
науковців виявлена провідна роль мотивації в 
забезпеченні ефективності та безпеки праці, стій-
кості до дії стресогенних чинників, вивченні групи 
мотивів, притаманних рятувальникам, виділені 
особливості зв’язку мотивації з успішністю, без-
помилковістю та ефективністю діяльності, здійс-
нена спроба вивчення спонукань до оволодіння 
професією рятувальника, охарактеризована роль 
мотиваційного фактору поведінки у складних 
ситуаціях, сформоване уявлення про мотивацію 
як комплексний феномен, особливістю якого є 
єдність його змістовного й динамічного аспектів.

Проте, незважаючи на велику кількість дослі-
джень, особливості мотивації рятівників у кризо-
вий період не знайшли віддзеркалення в наукових 
працях вчених і практиків. Аналіз психологічної 
літератури свідчить про відсутність диференційо-
ваності уявлень про загальнотрудову й профе-
сійну мотивацію, недостатнє врахування профе-
сійної специфіки під час вивчення спрямованості 
на певну трудову діяльність та особливостей роз-
витку мотивації в кризові періоди діяльності.

Мета статті полягає в аналізі професійної 
мотивації рятувальників на різних етапах профе-
сійного розвитку.

Відповідно до мети дослідження викори-
стано такі методики, як «Мотивація професійної 
діяльності» К. Замфір в модифікації А. Реана; 
«Методика діагностики мотиваційної структури 
особистості» В. Мільмана; опитувальник «МАС» 
М.Л. Кубишкіної; опитувальник «Якоря кар’єри» 
Е. Шейна в адаптації В.О. Чикер, В.В. Винокурова; 
«Методика оцінки задоволеності працею» 
В.А. Розанової. Для математичного й статис-
тичного обробленн отриманих результатів ми 
використовували φ-критерії Фішера і t-критерій 
Стьюдента. Вибірка була перевірена на нормаль-
ність розподілу за допомогою критерія Шапіро-
Уілка.

Виклад основного матеріалу. Аналіз психо-
логічної літератури з проблеми професійного роз-
витку особистості показав, що професіоналізм – 
це не тільки характеристики продуктивності праці, 
але й особливості мотивації особистості, система 
її устремлінь, ціннісних орієнтації, сенсу праці 
тощо. Робота за примусом менш ефективна, ніж 
праця, заснована на зацікавленості фахівця в 
якості її результатів. Найбільш ефективним вва-
жається творче ставлення до праці, коли інтелект, 
досвід та вміння працівника націлені на отри-
мання найвищого результату [9].

При цьому необхідно підкреслити, що творчий 
підхід до праці характерний для працівників не 
тільки так званих творчих професій, але й прак-
тично всіх галузей діяльності, де діям передують 
аналіз ситуації та вибір найкращого серед декіль-

кох можливих альтернативних варіантів, тобто 
прийняття рішення.

«Професіонал – працівник, який, окрім знань, 
умінь, якостей і досвіду, має також певну компе-
тенцію, здатність до самоорганізації, відповідаль-
ність і професійну надійність. Професіонал здат-
ний знайти проблему, сформулювати завдання 
і визначити спосіб його вирішення», – вважає 
Е.Ф. Зеєр [4, с. 31].

Професіогенез є складним та поступовим про-
цесом. Він проходить у декілька етапів, кожен з 
яких має свої характерні риси. Первинна професі-
оналізація розпочинається ще в шкільні роки, коли 
юнаки та дівчата вибирають власний професійний 
шлях. Потім особистість проходить етап профе-
сійного навчання у спеціальних закладах освіти 
або безпосередньо в процесі трудової діяльності. 
На цьому етапі відбуваються ідентифікація з про-
фесією та усвідомлення себе як суб’єкта профе-
сійної діяльності [2]. Подальша професіоналізація 
відбувається в процесі реалізації трудової діяль-
ності та набуття професійного досвіду.

О.М. Цільмак виокремлює такі етапи професі-
огенезу:

1) етап професійної адаптації (актуалізація 
професійного простору, включення у сферу про-
фесійних відношень, опановування нових соці-
ально значущих ролей та функцій, утвердження в 
колективі, формування професійно-особистісної 
мотивації);

2) етап набуття емпіричного досвіду (шляхом 
акумулювання досвіду виділення себе із соціаль-
ного та професійного середовища, рефлексивне 
осмислення власної професійної діяльності, акту-
алізація власних професійних здібностей, якостей 
та можливостей, поведінкових моделей, ціннісних 
установок, формування професійно значущих 
компетентностей і компетенцій);

3) етап формування та вдосконалення профе-
сійної майстерності (вдосконалення майстерно-
сті за індивідуальною траєкторією професійного 
самотворення й самореалізації);

4) етап творчого самовираження та самореа-
лізації (активно творча реалізація завдань проєкту 
власного професійного розвитку, продукування на 
високому рівні професійних знань, умінь, навичок, 
поширення власного досвіду, наставництво);

5) етап акмепрофесіоналізму (творча профе-
сійна діяльність, інноваційно-експериментальний, 
проєктний підхід до виконання завдань професій-
ного розвитку, розроблення авторських інновацій-
них технологій тощо) [10].

Отже, зміст, особливості й результативність 
процесу професійного розвитку фахівця визна-
чають, з одного боку, основні характеристики та 
вимоги професійної діяльності, а з іншого боку, 
особистісні цінності та життєві домагання людини 
як соціального суб’єкта [2].
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Кожний етап професійного розвитку супрово-
джується кризовими явищами, які також мають 
свою специфіку та детермінанти. Криза стимулює 
до особистісного й професійного зростання, 
досягнення певних успіхів та самореалізації. 
Однак іноді професійна криза може розвиватися 
за деструктивною схемою, що приводить до нега-
тивних наслідків. Наслідками кризи можуть стати 
навіть вихід з професії, зміна роботи, особистісні 
та професійні деформації тощо.

Завданням сучасної психологічної науки є 
допомога професіоналам на кожному етапі про-
фесійного розвитку подолати негативні наслідки 
кризи та максимально реалізувати власний інди-
відуальний потенціал. Специфіка професійної 
діяльності рятувальників ускладнює процес про-
ходження професійних криз, тому що вона від-
бувається в особливих, часто екстремальних 
умовах [1]. Отже, ця категорія фахівців потре-
бує особливої уваги з боку психологічної служби 
ДСНС України.

У дослідженні взяли участь 63 особи віком 
від 22 до 33 років, що розрізняються за рів-
нем кваліфікації (рятувальники I, II, III кате-
горій) та стажу (від 2 місяців до 11 років). Під 
час створення програми дослідження ми спи-
рались на опис криз професійного становлення 
Е.Ф. Зеєра [4]. Виходячи з цього, ми виділили 
дві групи досліджуваних. Отже, першу групу 
склали рятувальники віком від 22 до 29 років 
у кількості 32 осіб, які не перебувають у стані 
професійної кризи, а другу – рятувальники 
віком 30–33 років у кількості 31 особи, у яких 
спостерігаються ознаки переживання кризи 
професійної кар’єри.

Мотиваційна структура особистості рятуваль-
ників, які перебувають на різних етапах професіо-
налізації, досліджувалася за допомогою методики 
В.Є. Мільмана, отримані результати відображено 
в табл. 1.

Мотиваційна структура осіб істотно відрізня-
ється за всіма дослідженими параметрами, а саме 
показники за шкалами життєзабезпечення, ком-
форту та спілкування значно вищі у рятувальників, 
які перебувають у некризовому періоді професіо-
налізації. Показники за шкалами соціального ста-
тусу, загальної активності, творчої активності та 
соціальної корисності значно вищі у рятувальників, 
які перебувають у кризі професійної кар’єри.

На нашу думку, такі результати пов’язані зі 
специфікою саме цієї професійної кризи, адже ця 
криза характеризується тим, що для особистості 
найбільш важливими стають зміст діяльності, її 
соціальне прийняття та схвалення, професійне 
зростання, самореалізація навіть за рахунок влас-
ного комфорту, розваг, спілкування.

Для дослідження загальної професійної моти-
вації рятувальників використовувалась методика 
«Мотивація професійної діяльності» (К. Замфір в 
модифікації А. Реана). Отримані результати відо-
бражені в табл. 2.

У досліджуваних першої групи найбільш вира-
женим є оптимальний мотиваційний комплекс: 
ВМ>ВПМ>ВОМ – 32,5% і ВМ=ВПМ>ВОМ – 22,7%. 
Отже, 55,2% досліджуваних цієї групи внутрішньо 
позитивно мотивовані до виконання професійної 
діяльності. Їх діяльність сама по собі є метою, 
а не засобом досягнення якихось інших цілей. 
Найгірший мотиваційний комплекс у них взагалі 
не представлений.

Таблиця 1
Показники мотиваційної структури особистості рятувальників (бали)

Шкала 1 група (М±σ) 2 група (М±σ) T р
Життєзабезпечення 16,5±5,6 13,2±4,5 2,12 0,05

Комфорт 17,4±5,9 14,5±4,9 2,11 0,05
Соціальний статус 18,3±6,3 22,7±7,8 2,25 0,05

Спілкування 22,7±7,7 18,6±6,4 2,24 0,05
Загальна активність 17,3±5,9 21,8±7,4 2,23 0,05
Творча активність 22,4±7,6 27,9±9,4 2,31 0,05

Соціальна корисність 19,6±6,7 25,4±8,6 2,40 0,05

Таблиця 2
Ступінь вираження складових мотиваційного комплексу у рятувальників (%)

Мотиваційній комплекс 1 група 2 група φ Р
ВМ > ВПМ > ВНМ 32,5 11,9 1,64 0,05
ВМ = ВПМ > ВНМ 22,7 10,3 1,17 –
ВМ < ВПМ > ВНМ 21,4 9,8 1,21 –
ВМ < ВПМ < ВНМ 16,3 22,5 0,76 –
ВМ > ВОМ > ВПМ 5,7 3,8 0,34 –
ВМ = ВПМ < ВНМ – 10,3 1,64 0,05

ВНМ > ВМ > ВПМ 1,4 15,7 1,43 –
ВНМ > ВПМ > ВМ – 15,7 1,64 0,05

Примітка: ВМ – внутрішня мотивація; ВПМ – зовнішня позитивна мотивація; ВНМ – зовнішня негативна мотивація
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У досліджуваних другої групи найбільш вираже-
ний такий мотиваційний комплекс: ВМ<ВПМ<ВОМ. 
Це свідчить про те, що їх професійну діяльність на 
цьому етапі більшою мірою мотивують якісь зов-
нішні обставини. Внутрішня мотивація переважає 
лише у 26,0% досліджуваних цієї групи.

Отже, можна стверджувати, що для рятуваль-
ників, які перебувають у критичному періоді про-
фесійного розвитку, більш характерною є зов-
нішня мотивованість діяльності, ніж внутрішня. 
Це негативно відображається на ефективності 
професійної діяльності, ставленні до виконання 
професійних обов’язків, загальному емоційному 
ставленні до своєї праці та її результатів.

Дослідження кар’єрних орієнтацій рятуваль-
ників, що перебувають на різних стадіях профе-
сійного розвитку, здійснювалося за допомогою 
методики «Якоря кар’єри» Е. Шейна, отримані 
результати представлені в табл. 3.

У тих фахівців, які перебувають на етапі про-
фесійної кризи, істотно переважає спрямованість 
на професійну компетентність, менеджмент та 
виклик. У тих, хто перебуває в некризовому пері-
оді, значно переважає орієнтація на інтеграцію 
стилів життя, тобто саме ця криза штовхає особи-
стість удосконалювати власну професійну майс-
терність, керувати процесами організації, активно 
долати перешкоди.

Для визначення мотивації рятувальників до 
досягнення мети, прагнення до суперництва й 

соціального престижу використовувалась мето-
дика «МАС» М.Л. Кубишкіної, отримані результати 
відображені в табл. 4.

Представлені результати вказують на те, що у 
досліджуваних другої групи значно більш вираже-
ною є мотивація до досягнення цілей та соціального 
престижу (р≤0,05). Отже, рятувальники, що перебу-
вають у кризі професійної кар’єри, більшою мірою 
орієнтовані на наполегливу реалізацію запланова-
ного, при цьому для них важливо, щоби досягнуті 
цілі були соціально схвалюваними й підвищували 
їх соціальний статус, соціальний престиж. Для 
рятувальників, що перебувають у безкризовому 
періоді професійного життя, більш значущо мати 
гарні стосунки з колегами та суб’єктами професій-
ної діяльності, а також досягати поставлених цілей, 
але, мабуть, менш наполегливо.

Результати оцінювання задоволеності роботою 
у досліджуваних представлені в табл. 5.

Загалом рятувальники, які перебувають у 
кризовому періоді професійного розвитку, біль-
шою мірою незадоволені своєю роботою, ніж ті, 
що перебувають у некритичному періоді. Процес 
«задоволеність – відсутність задоволеності» 
переважно перебуває під впливом чинників, 
пов’язаних зі змістом праці, тобто зі внутрішніми 
відносно роботи чинниками, такими як визнання, 
відповідальність, престижність роботи, можли-
вість просування по службі, перспективи профе-
сійного зростання.

Таблиця 3
Показники кар’єрних орієнтацій працівників ДСНС (%)

Шкалі 1 група 2 група φ Р
Професійна компетентність 45,7 68,4 1,65 0,05

Менеджмент 33,8 57,2 1,66 0,05
Автономія (незалежність) 41,5 39,8 0,35 –

Стабільність 55,3 64,1 1,07 –
Служіння 38,5 44,2 0,78 –
Виклик 49,6 77,3 1,72 0,05

Інтеграція стилів життя 68,3 33,1 1,84 0,05
Підприємництво 27,5 39,4 1,21 –

Таблиця 4
Показники мотивації до досягнення мети, суперництва 

й соціального престижу у рятувальників (бали)
Шкала 1 група 2 група t р

Досягнення мети 24,8±8,5 33,6±11,4 2,11 0,05
Співпраця 23,5±7,9 19,8±6,8 1,12 –

Соціальний престиж 14,6±4,9 25,8±8,7 2,32 0,05

Таблиця 5
Показники задоволеності роботою рятувальників (%)

Шкала 1 група 2 група Φ р
Цілком задоволені 11,3 7,4 0,57 –

Задоволені 38,5 15,7 1,64 0,05
Не цілком задоволені 19,4 15,6 0,56 –

Не задоволені 22,3 43,9 1,64 0,05
Вкрай не задоволені 8,5 17,4 1,12 –
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Процес «незадоволеність – відсутність незадо-
воленості» визначається впливом чинників, пов’я-
заних з оточенням, в якому здійснюється робота, 
тобто перебуває під впливом зовнішніх відносно 
праці чинників, таких як безпека на робочому 
місці, розпорядок і режим роботи, якість контролю 
з боку керівництва, стосунки з колегами, началь-
ством і підлеглими, а також заробітна плата.

Висновки. Теоретичний аналіз та емпіричне 
дослідження проблем професійної мотивації 
рятувальників, які перебувають на різних ета-
пах професіоналізації, дають змогу зробити такі 
висновки.

Професійний розвиток особистості відбува-
ється задовго до початку трудової діяльності. 
Кожний з етапів цього процесу має свою специфіку 
та критичні періоди, які стимулюють або спотво-
рюють професійний розвиток, тому що іноді вихід 
з професійної кризи пов’язаний з деструктивними 
психологічними явищами. Професійна криза зачі-
пає всю життєдіяльність особистості, перш за все 
її мотиваційну сферу. З огляду на те, що кожний 
кризовий період має свою специфіку, був дослі-
джений вплив кризи професійної кар’єри ряту-
вальників на особливості мотиваційної сфери.

Дослідження мотиваційної структури особи-
стості рятувальників та особливостей їх профе-
сійної мотивації на різних етапах професіогенезу 
показало, що мотиваційна структура особисто-
сті істотно відрізняється за всіма параметрами. 
Рятувальники, які перебувають у некризовій фазі, 
здебільшого внутрішньо позитивно мотивовані до 
виконання професійної діяльності. Професійну 
діяльність рятувальників, які перебувають у про-
фесійній кризі, більшою мірою мотивують зовнішні 
обставини. Фахівці, які перебувають у кризі, мають 
спрямованість на професійну компетентність, 
менеджмент та виклик, а фахівці, які перебува-
ють у некризовому періоді, мають орієнтацію на 
інтеграцію стилів життя. Рятувальники, які пере-
бувають у кризі, мотивовані на досягнення мети, 
соціальний престиж, а також вони більшою мірою 
незадоволені своєю роботою, ніж ті, що перебува-
ють у некритичному періоді.

Отримані дані переконливо доводять необ-
хідність застосування спеціальних психологічних 
програм для коригування професійної мотивації 
рятувальників, які перебувають на етапі кризи 
професійної кар’єри.
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Afanasieva N. Ye., Svitlychna N. O., Ostopolets I. Yu., Tabachnyk I. H. Peculiarities of professional 
motivation at different stages of the professional genesis

The article presents the research status analysis of the issue of professional motivation, specifies its con-
tent, structure, peculiarities of its development. It is established that the professional development of the 
personality occurs long before a person starts his/her career and goes through several stages: acquaintance 
with the professions, professional self-determination, professional training and development of professional 
competence, gaining practical experience, the stage of professional acme. Each stage of the process has its 
own specificity. Partly, there are crises caused both by personal reasons and by the specificity of professional 
activity in the process of professionalization.

The purpose of the study is to analyze the professional motivation of rescuers at different stages of profes-
sional development. According to the purpose of the study, the following methods were used: questionnaire, 
tests, interviews, methods of mathematical statistics. The sample was checked for the normal distribution 
using the Shapiro-Wilk test.

The study of the motivational structure of the rescuers’ and the peculiarities of their professional motivation 
at different stages of the professional genesis has shown that the motivational structure of the personality is 
significantly different on all parameters. Rescuers in a state of non-crisis have more positive internal motivation 
to carry out their duties. Mainly external circumstances motivate the professional activities of rescuers who are 
in professional crisis.

Professionals in a state of crisis focus on professional competence, management and challenge; those who 
are in a non-crisis state are oriented towards lifestyle integration. Rescuers, in crisis, are motivated to achieve 
their goal, social prestige, and they are more dissatisfied with their job than those who are in a non-crisis state.

The data we’ve obtained prove the need to use special psychology programs to correct the professional 
motivation of rescuers who are in mid-career crisis.

Key words: professionalization, professional motivation, professionalism, deformation of personality, crises.
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Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕМПАТІЇ ТА ГОТОВНОСТІ ДО РИЗИКУ 
У МАЙБУТНІХ РЯТУВАЛЬНИКІВ
У статті ґрунтовно висвітлено поняття емпатії та готовності до ризику. Зроблено певні висно-

вки щодо особливостей та характеристики емпатії. Структуру емпатії складають три взаємо-
пов’язаних компоненти: когнітивний, афективний та конативний. Виокремлено дві форми вияву 
емпатійних почуттів: співпереживання та співчуття. Співпереживання вважається основою в про-
цесі становлення емпатії та передбачає переживання суб’єктом подібних емоцій як і в об’єкта емпа-
тійної ситуації. Співчуття, передбачає наявність у суб’єкта емпатії певного рівня інтелектуального 
розвитку та соціальних здібностей, результатом чого стає реальна дія, спрямована на вирішення 
емпатогенної ситуації, що спостерігається. 

Подано найбільш важливі особливості для ефективного здійснення професійної діяльності. З 
огляду на діяльність рятувальників можемо сказати, що успішне виконання службового обов’язку 
залежить не лише від знань, вмінь та навичок, отриманих у профільних закладах вищої освіти. 
Оскільки рятувальники свідомо йдуть на ризик виконуючи свій професійний обов’язок, то важли-
вими також будуть мотиваційний компонент, який сприятиме формуванню допомагаючої поведінки, 
готовність до ризику, а також моральні та інші особистісні якості. 

Описано результати емпіричного дослідження взаємозв’язку емпатії та готовності до ризику у 
майбутніх рятувальників. Охарактеризовано отримані результати відсоткового та кореляційного 
аналізу взаємозв’язку емпатії та готовності до ризику. Зроблено висновки, що готовність до ризику, 
як особистісна якість, також залежатиме від багатьох факторів, як об’єктивних, так і суб’єктив-
них. Можна також говорити про те, що емпатійну дію доцільно розглядати як складну функціо-
нальну систему, в якій когнітивний та емоційний компоненти складають взаємозумовлену єдність, 
що опосредковує дію та формує допомагаючу поведінку. 

Готовність до ризику та емпатійність в структурі особистості спонукає до вибору професії 
допомагаючого типу. Оскільки професійна діяльність рятувальників пов’язана зі значним психоемо-
ційним навантаженням та ризиком для життя, саме готовність до ризику і бажання допомогти 
людям у багатьох випадках переважає над страхом смерті, що дає можливість успішно виконувати 
професійне завдання.

Ключові слова: емпатія, готовність до ризику, емпатійна ситуація, співчуття, співпереживання, 
допомагаючи поведінка, майбутні  рятувальники, курсанти, аварійно-рятувальна служба, державна 
служба України з надзвичайних ситуацій.

Постановка проблеми. Аналізуючи погляди 
на емпатію в різних психологічних теоріях, можна 
констатувати, що її вважають важливим чинником 
індивідуального та професійного розвитку особи-
стості. Також емпатія є необхідною умовою роз-
витку особистості, її емоційної зрілості та  міжо-
собистісного взаєморозуміння. Багато науковців 
говорять про те, що емпатія є необхідною умовою 
розвитку емоційної зрілості особистості та  міжо-
собистісного взаєморозуміння. 

Швидкий розвиток суспільства, технологій, науки 
різко збільшує ризик виникнення масштабних ката-
строф та аварій. Тому особливого значення набуває 
необхідність підготовки висококласних фахівців, 
які займаються ліквідацією наслідків надзвичай-
них ситуацій, а саме аварійно-рятувальної служби 
цивільного захисту ДСНС України. У цьому випадку 
важливими будуть не лише фахові компетентності, 
а й психологічні особливості майбутніх рятувальни-
ків, а саме емпатія та готовність до ризику.

Мета статті: здійснити емпіричне дослідження 
взаємозв’язку емпатії та готовності до ризику у 
майбутніх рятувальників.

Виклад основного матеріалу. Аналіз науко-
вих досліджень емпатії, дозволяє зробити певні 
висновки щодо її особливостей та характеристики. 
Структуру емпатії складають три взаємопов’язаних 
компоненти: когнітивний, афективний та конативний 
[2, с. 149]. Також виокремлюють дві форми вияву 
емпатійних почуттів: співпереживання та співчуття. 
Співпереживання вважається основою в процесі 
становлення емпатії та передбачає переживання 
суб’єктом подібних емоцій як і в об’єкта емпатійної 
ситуації. Співчуття, передбачає наявність у суб’єкта 
емпатії певного рівня інтелектуального розвитку 
та соціальних здібностей, результатом чого стає 
реальна дія, спрямована на вирішення емпатоген-
ної ситуації, що спостерігається [1, с. 78]. 

Емпатія сприяє розвитку альтруїстичного 
стилю поведінки та гуманних відносин загалом. 
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У  психології наразі немає комплексних дослі-
джень, де емпатія розглядається як цілісна 
властивість особистості, в поєднанні її якісних і 
змістовних показників, також спостерігаємо, що 
практично відсутні дослідження емпатії як профе-
сійно важливої якості представників допомагаючи 
професій. Впевнено можна говорити про те, що 
емпатійне співчуття та співпереживання є моти-
вом у діяльності представників допомагаючих 
професій. 

У зв’язку із тим, що професійна діяльність фахів-
ців аварійно-рятувальної служби ДСНС України 
часто та напряму пов’язана із екстремальними 
ситуаціями, на основі теоретичного аналізу було 
виділено основні особливості психіки, найбільш 
важливі для ефективного здійснення професій-
ної діяльності: збереження працездатності в умо-
вах аварійних ситуацій, дефіциту часу; прийняття 
рішень у дуже короткі терміни; швидко приймати 
рішення в невідомій обстановці; самовладання і 
витримка; збереження активності та працездатно-
сті при втомі; здатність приймати відповідальність 
за рішення і дії; тривале збереження інтенсив-
ної (концентрованої) уваги; швидкий перехід від 
однієї діяльності до другої; висока емоційна стій-
кість; виділення в інформації головного; стійкість 
уваги при несподіваних зовнішніх впливах; одно-
часне виконання декількох видів діяльності або 
декількох дій в одній діяльності (розподіл уваги); 
точні й координовані рухи руками; рухові здібно-
сті; витривалість до тривалих фізичних наванта-
жень; швидка і точна рухова реакція на рухомий 
об’єкт; швидке запам’ятовування зорової інфор-
мації; працьовитість і витривалість [3, с. 120]. 

До основних особливостей службової діяль-
ності фахівців аварійно-рятувальної служби 
цивільного захисту відносимо такі: високий рівень 
відповідальності за життя потерпілих та колег, 
матеріальних цінностей, локалізацію і ліквідацію 
надзвичайних ситуацій; виконання професій-
ного завдання в екстремальних умовах; дефіцит 
часу та інформації про ситуацію, що склалася, 
ухвалення рішення й виконання необхідних дій; 
високий рівень нервово-психічної напруги, значні 
фізичні навантаження.

Попри те, що вивченням феномену емпатії 
займалися безліч науковців, найчастіше емпатію 
розглядають як особистісну рису особистості пси-
холога, лікаря, педагога, значно рідше або зовсім 
вона не розглядається як особистісна риса особи-
стості рятувальника.

Варто зазначити, що працівники аварійно-ряту-
вальних служб державної служби України з надзви-
чайних ситуацій свідомо ризикують своїм життям 
задля порятунку потерпілих. З огляду на діяльність 
рятувальників можемо сказати, що успішне вико-
нання службового обов’язку залежить не лише від 
знань, вмінь та навичок, отриманих у профільних 

закладах вищої освіти. Оскільки рятувальники сві-
домо йдуть на ризик виконуючи свій професійний 
обов’язок, то важливими також будуть мотивацій-
ний компонент, який сприятиме формуванню допо-
магаючої поведінки, готовність до ризику, а також 
моральні та інші особистісні якості. «Готовність 
до ризику» породжується ситуацією, але базу-
ється вона в основному на індивідуальних якостях 
працівника. В такому руслі готовність до ризику 
вивчають і німецькі психологи, але мають вони  на 
увазі те, що в англомовній літературі називається 
схильністю до ризику [4, с. 64]. Також професійна 
діяльність рятувальників викликає значне психо-
емоційне навантаження через високий ризик для 
життя. Тому бажання допомогти людям  та готов-
ність до ризику у багатьох випадках переважатиме 
над страхом смерті, що дасть можливість успішно 
виконувати професійне завдання. 

З метою визначення рівня емпатійності та 
готовності до ризику, як одних із важливих профе-
сійних якостей особистості майбутніх рятувальни-
ків нами було здійснено емпіричне дослідження. 
Дослідження проводилось на базі Львівського 
державного університету безпеки життєдіяль-
ності за допомогою таких методик: методика діа-
гностики рівня емпатійних здібностей В. Бойка, 
методика діагностики емпатії А. Меграбіана та 
Н. Епштейна, методика діагностики ступеня готов-
ності до ризику А. Шуберт.

На основі отриманих результатів можна зробити 
наступні висновки: у 8% майбутніх рятувальників 
спостерігається високий рівень емпатійних здібнос-
тей, середній рівень – 48%, занижені показники 
спостерігаються у 34% респондентів та дуже низь-
кий рівень емпатії у 11% учасників дослідження.

Така методика також дала можливість визна-
чити, який канал прояву емпатійності спостеріга-
ється в учасників дослідження. Отже, у майбутніх 
рятувальників переважає канал установок, які 
сприяють емпатії (24%). У більшості майбутніх 
рятувальників відсутні установки, які заважають 
емпатійному сприйняттю. Саме тому їм нічого не 
заважає проявляти співчуття, співпереживання та 
бажання допомогти людям, які цього потребують. 

У 19% респондентів спостерігається емоцій-
ний канал емпатії. За В.В. Бойко, емоційний канал 
емпатії передбачає входження в емоційний резо-
нанс із партнером. У нашому випадку, емоційний 
канал емпатії майбутніх рятувальників, на основі 
емоційного співчуття опосередковує дію, спрямо-
вану на надання допомоги потерпілим. 

Проникаюча здатність до емпатії спо-
стерігається у 18% учасників дослідження. 
Рятувальникам часто доводиться спілкуватися із 
потерпілими та очевидцями аварій, надзвичайних 
ситуацій, пожеж тощо. Вміючи налагодити емпа-
тійний контакт та створити довірчу атмосферу 
спілкування, рятувальники можуть попередити 
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виникнення паніки серед учасників надзвичайної 
ситуації.

Майбутні рятувальники, у яких спостерігається 
раціональний канал емпатії (15%) та ідентифі-
кація в емпатії (15%), відрізняються особливим 
вмінням аналітично аналізувати ситуацію, яка від-
бувається. Вони постійно готові до надання допо-
моги потребуючим. 

У найменшої кількості курсантів спостерігається 
інтуїтивний канал емпатії (лише 9%). Майбутні 
рятувальники, у яких розвинутий інтуїтивний канал 
емпатії, характеризуються вмінням розуміти парт-
нерів в умовах дефіциту інформації та часу. Це 
відбувається за рахунок збереження попереднього 
досвіду та емпатійного сприйняття партнерів.

За результатами методики діагностики емпа-
тії А. Меграбіана та Н. Епштейна результати 
розподілилися наступним чином: дуже високий 
рівень емпатії притаманний 9% респондентів, 
високий рівень спостерігається у 18% учасників 
дослідження, нормальний рівень – 39% низький 
рівень – 21% та дуже низький виявлено у 13% 
досліджуваних курсантів.

На основі результатів методики діагностики 
ступеня готовності до ризику А. Шуберт було отри-
мано наступні результати: надмірна обережність 
спостерігається у 20% респондентів. Це означає, 
що такі курсанти не можуть ризикувати або довго 
вагатимуться навіть у не надто складній та небез-
печній ситуації. Середній рівень готовності до 
ризику визначено у 36% досліджуваних. Такі кур-
санти готові ризикувати у випадку коли їм відомі 
обставини небезпечної ситуації. Також важли-
вими будуть різноманітні фактори. У 44% курсан-
тів було виявлено показник готовності до ризику. 
Це свідчить про те, що такі курсанти виконуючи 
професійні обов’язки готові свідомо йти на ризик. 

З метою дослідити ступінь взаємозв’язку емпатії 
та готовності до ризику нами було здійснено коре-
ляційний аналіз Спірмена (rs). На основі кореля-
ційного аналізу було встановлено наступні зв’язки: 
раціональний канал емпатії демонструє зв’язки із 
показником надмірної обережності (rs = -0,365) та 
із показником готовності до ризику (rs = 0,220). Такі 
курсанти характеризуються вмінням аналітично ана-
лізувати ситуацію яка відбувається та демонструють 
стійку готовність до надання допомоги потребуючим. 
Емоційний канал емпатії демонструє зв’язки із показ-
ником середнього рівня готовності до ризику (rs = 
-0,289) та із показником готовності до ризику (rs = 
0,366). Інтуїтивний канал емпатії вказує на зв’язки із 
показником надмірної обережності (rs = -0,315) та із 
показником готовності до ризику (rs = 0,253). Готові до 
ризику курсанти інтуїтивно, на основі попереднього 
досвіду мають відчуття реальної небезпеки.

Емоційний канал емпатії вказує на зв’язки із 
показником готовності до ризику (rs = 0,366). Часто 
надмірне переживання певних емоції заставляє 

рятувальників йти на ризиковані дії. Установки, 
які сприяють або перешкоджають емпатії демон-
струють зв’язки із показником надмірної обереж-
ності (rs = -0,390) та із показником готовності 
до ризику (rs = 0,310). Проникаюча здатність до 
емпатії демонструє зв’язок із показником над-
мірної обережності методики діагностики емпатії 
А. Меграбіана та Н. Епштейна

Показники рівнів сформованості емпатії на 
основі методики діагностики емпатії А. Меграбіана 
та Н. Епштейна демонструють такі результати: 
дуже високий рівень емпатії має тісні зв’язки із 
готовністю до ризику (rs = 0,379), високий рівень 
емпатії має тісні зв’язки із показником надмірної 
обережності (rs = -0,349) та із середнім рівнем 
готовності до ризику (rs = 0,323), нормальний 
(достатній) рівень емпатії має зв’язок із готовністю 
до ризику (rs = 0,263), низький рівень емпатії має 
зв’язок із показником надмірної обережності (rs = 
0,270) середнім показником готовності до ризику 
(rs = 0,265), дуже низький рівень емпатії має зв’я-
зок із готовністю до ризику (rs = 0,296).

На основі отриманих результатів дослідження 
можемо зробити висновки, що готовність до 
ризику, як особистісна якість, також залежатиме 
від багатьох факторів, як об’єктивних, так і суб’єк-
тивних. Можна також говорити про те, що емпа-
тійну дію доцільно розглядати як складну функці-
ональну систему, в якій когнітивний та емоційний 
компоненти складають взаємозумовлену єдність, 
що опосередковує дію та формує поведінку. Також 
можна стверджувати, що готовність до ризику та 
емпатійність у структурі особистості спонукає до 
вибору професії допомагаючого типу. Оскільки 
професійна діяльність рятувальників пов’язана зі 
значним психоемоційним навантаженням та ризи-
ком для життя, саме готовність до ризику і бажання 
допомогти людям у багатьох випадках переважає 
над страхом смерті, що дає можливість успішно 
виконувати професійне завдання.
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Vavryniv O. S. Interconnection empathy and risk ready in future rescuers
The article thoroughly covers the concept of empathy and willingness to take risks. Some conclusions 

have been drawn regarding the features and characteristics of empathy. Empathy is made up of three inter-
connected components: cognitive, affective and connective. Two forms of expression of empathic feelings are 
distinguished: empathy and compassion. Empathy is the basis in the process of empathy and involves the 
experience of the subject of similar emotions as the object of the empathic situation. 

Compassion implies that the subject has an empathy of a certain level of intellectual development and 
social ability, which results in a real action aimed at resolving the empathogenic situation that is observed. The 
most important features for effective professional activity are presented. Considering the activities of rescuers, 
we can say that the successful performance of a duty depends not only on the knowledge, skills and com-
petences obtained in higher education institutions of higher education. As rescuers deliberately take risks in 
the performance of their professional responsibilities, a motivational component will also be important that will 
contribute to the formation of supportive behavior, risk readiness, as well as moral and other personal qualities. 

The results of an empirical study of the relationship between empathy and risk readiness in future rescuers 
are described. The results of the percentage and correlation analysis of the relationship between empathy 
and risk readiness are characterized. It has been concluded that risk readiness, as personal quality, will also 
depend on many factors, both objective and subjective. It can also be argued that it is appropriate to consider 
empathic action as a complex functional system in which the cognitive and emotional components form a 
co-occurring unity that mediates action and shapes supportive behavior. 

Willingness to take risks and empathy in the personality structure leads to the choice of a profession of 
helping type. Because professional work of rescuers is associated with considerable workload and risk to life, 
it is in many cases the willingness to take risks and the desire to help people outweigh the fear of death that 
enables them to successfully complete their professional work.

Key words: empathy, risk readiness, empathy situation, compassion, empathy, helping behavior, future 
rescuers, cadets, emergency service, state emergency service of Ukraine.
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СПЕЦИФІКА СТИЛЬОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЯК ОСНОВА ЇХНЬОЇ 
НАДІЙНОСТІ У СКЛАДІ ТАНКОВИХ ЕКІПАЖІВ
У статті представлено результати дослідження особистісної саморегуляції танкістів із різними 

рівнями надійності. Питання надійності у виконанні поставлених завдань є значущим у реаліях бойо-
вих дій на сході України під час проведення антитерористичної операції, де надійність військовослуж-
бовців, а саме фахівців-танкістів, які складають танкові екіпажі, є запорукою точного виконання всіх 
вказівок командування, виконуваних під час місій оборони та бою.

Здійснено теоретичний аналіз понять «саморегуляція» та «надійність». Надійність і складе-
ність роботи танкового екіпажу загалом є запорукою виконання бойового завдання з найменшою 
кількістю втрат, тому одним із важливих чинників надійності є фактор саморегуляції особисто-
сті кожного з членів екіпажу. У дослідженні саморегуляція розглядається з погляду багаторівневого 
процесу постановки цілей і досягнень згідно з концепцією В. Моросанової. Кожен із членів танкового 
екіпажу планує, прогнозує і реалізує свою діяльність. У момент діяльності весь внутрішній потенціал 
танкіста спрямований на реалізацію його досягнень професійно-військової підготовки із втіленням їх 
на практиці під час виконання поставлених завдань.

Згруповано три групи танкістів – із високим, середнім і низьким рівнем надійності, в котрих про-
явлені різні регуляторні шкали саморегуляції, а саме: програмування, оцінка результатів, гнучкість; 
моделювання, оцінка результатів; планування, програмування, згідно з рівнями надійності. Цікаво, що 
в групі танкістів із низьким рівнем надійності середній рівень оцінки своїх результатів, хоча в групах 
танкістів із високим і середнім рівнем надійності ці показники високі. Показники за шкалами планування 
є напрочуд високими в танкістів із низьким рівнем надійності, а із середнім і високим рівнем надійності 
показники шкали планування на низькому рівні. Це свідчить, що в танкістів із низьким рівнем надійності 
домінує планування своїх дій, хоча оцінка своїх результатів відходить на другий план, а у екіпажів із 
високим і середнім рівнем надійності домінує більше оцінка результатів, ніж планування дій.

Ключові слова: саморегуляція, танкісти, танковий екіпаж, надійність, індивідуальний стиль 
саморегуляції.

Постановка проблеми. Реформування Зброй-
них Сил України неминуче веде до дослідження 
щодо питань надійності особового складу, який 
комплектується з бійців строкової та контрактної 
служби. Сьогодні особлива увага надається інди-
відуально-психологічним рисам, які впливають 
на надійність у діяльності, військовослужбовців, 
що входять до танкового екіпажу. Однім із голов-
них чинників надійності є саморегуляція. На думку 
В. Моросанової, М. Серебрякової, В. Конопкіна, 
особливості особистісної саморегуляції визначають 
смислові утворення, цінності в житті та праці, пове-
дінці, у спілкуванні з оточуючими, емоційному стані, 
моделюванні своєї поведінки, оцінки своїх дій, оцінки 
досягнутих результатів, що, у свою чергу, впливає 
на точне та безпомилкове виконання наказів.

Особливого значення проблема надійності 
військовослужбовців набуває в екстремальних і 

бойових ситуаціях, коли від регуляторних особли-
востей особистості кожного з членів екіпажу танка 
залежить ефективна та надійна робота на спільну 
мету.

Вивчення стильової саморегуляції як основ-
ного чинника надійності танкового екіпажу необ-
хідне для подальшого дослідження надійності 
військовослужбовців у екстремальних ситуаціях 
із метою ефективного добору танкістів у екіпажі, 
подальшого навчання практичних навичок, психо-
логічної підготовки особового складу та згуртова-
ності екіпажу в екстремальних ситуаціях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття професійної надійності фахівців є одним 
із провідних серед психології праці, військової 
психології та інших. Окремі аспекти проблеми 
забезпечення професійної надійності фахівців в 
екстремальних ситуаціях описано в  дослідженнях 
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О. Євсюкова, О. Керницького, М. Корольчукa, 
С. Лебедєвої, Г. Лещенка, Б. Ломова, Р. Макарова, 
В. Марищука, О. Мохи, К. Платонова та інших. 
Однак питання професійної надійності також 
залежить від психологічних особливостей осо-
бистості, а саме – саморегуляції особистості. 
Саморегуляцію описують як певний механізм 
адаптації в стресогенних ситуаціях. Тобто у стресі 
людина повинна взяти себе в руки, щоб діяти далі 
(А. Алексєєв). На думку В. Моросанової, саморе-
гуляція людини будується з її основної діяльності, 
цілей, оцінювання своїх досягнень і результатів. 
Стильовими особливостями саморегуляції є керу-
вання особистісною активністю в досягненні та 
постановці цілей, шлях їх досягнення, оцінка свого 
результату. Все це є суб’єктивною оцінкою особи-
стості, хоча саме вони, на думку В. Моросанової, 
впливають на саморегуляцію особистості, що, у 
свою чергу, має зв’язок з особистісною надійністю 
в діяльності танкістів.

Мета статті – дослідження специфіки стильо-
вої саморегуляції військовослужбовців як основи 
їхньої надійності у складі танкових екіпажів. Згідно 
з метою дослідження виділимо такі завдання:

1. Визначити особливості показників шкал сти-
льової саморегуляції у фахівців танкових екіпажів.

2. Визначення середьногрупового профілю 
показників стильової саморегуляції танкістів із 
низьким, середнім і рівнем індивідуальної надій-
ності. 

У дослідженні використано таку методику: 
Опитувальник «Стиль саморегуляції поведінки 
ССП-98» В. Моросанової; 16-факторний особи-
стісний опитувальник Р. Кетела (форма А). 

Виклад основного матеріалу. Деякий час 
уважалось, що саморегуляція особистості – це 
лише здатність цієї ж особистості «брати себе 
в руки» у важких стресогенних ситуаціяї; що це 
здатність людини контролювати свої емоційні про-
яви. Досить часто цю категорію ототожнюють із 
поняттям самоконтролю. Проте це є не зовсім так.

Як говорить В. Моросанова, одна з провідних 
дослідників особливостей саморегуляції особи-
стості, це явище слід вивчати в аспекті творення 
людиною діяльності, постановки цілей і завдань, 
планування нею своєї життєдіяльності тощо 
(В. Моросанова, 2000).

На думку її однодумців, для високих показни-
ків ефективності діяльності необхідні не стільки 
видатні когнітивні здібності особистості, скільки 
наявність розвиненої системи регуляції досяг-
нень зовнішніх і внутрішніх цілей (В. Моросанова, 
2015). Тобто саморегуляція – це багаторівневий 
процес психічної активності особистості з поста-
новки цілей та керування процесом їх досяг-
нення.

Зауважимо, що стильовими особливостями 
саморегуляції можна вважати найбільш прита-

манні людині особливості самоорганізації та керу-
вання власною активністю. Феномен стилю само-
регуляції проявляється в тому, як людина планує 
і програмує досягнення життєвих цілей, враховує 
значимі зовнішні і внутрішні умови, оцінює резуль-
тати і коригує свою активність для досягнення 
суб’єктивно прийнятних результатів, а також у 
тому, якою мірою процеси самоорганізації розви-
нені й усвідомлені. Індивідуальний стиль само-
регуляції характеризується комплексом стильо-
вих особливостей регуляторики (В. Моросанова, 
2019). У нього входять типові для цієї людини 
особливості регуляторних процесів, що реалізу-
ють основні ланки системи саморегуляції (плану-
вання, програмування, моделювання, оцінювання 
результату), а також регуляторно-особистісні вла-
стивості або інструментальні властивості особи-
стості, такі як самостійність, надійність, гнучкість 
тощо. 

Внаслідок універсальності функціональної 
структури регуляції для найрізноманітніших видів 
психічної активності і діяльності в стилі саморегу-
ляції проявляється загальна регуляторна основа 
індивідуальності, яка є передумовою формування 
конкретних стилів діяльності в різних її видах 
(В. Моросанова, 2010). 

Отже, вивчення особливостей стильової само-
регуляції у випробуваних танкістів дасть нам 
змогу ближче підійти до розуміння психологічних 
особливостей надійності цих фахівців як членів 
танкових екіпажів. 

Результати, які наведено в таблиці 1, дали нам 
змогу побудувати профілі саморегуляції фахів-
ців-танкістів у кожній із груп випробуваних (див. 
рис. 1–3).

Отже, розглядаючи отримані результати, 
можемо констатувати, що в кожній із груп дослі-
джуваних було утворено усереднені індивіду-
ально-типові профілі саморегуляції, які дають 
можливість говорити про певні закономірності у 
виразності досліджуваних рис. 1.

Наприклад, оцінка профілю в 1 групі танкіс-
тів, які вирізняються недостатнім рівнем надій-
ності, показала таке. Встановлено, що макси-
мально виразними в цій групі випробуваних є 
шкали планування та програмування. Помірно 
виразним є показник оцінки результатів. При 
цьому моделювання, гнучкість і самостійність 
мають низькі показники. Ці дані дають змогу гово-
рити про те, що ці фахівці вирізняються більш 
високим розвитком процесів планування цілей 
і програмування дій порівняно з моделюванням 
значущих умов досягнення мети і оцінюванням 
результатів дій. Високий загальний рівень саморе-
гуляції формується, якщо показники планування і 
програмування наближаються до гранично висо-
ких значень. У нашому випадку цей показник роз-
ташовано на середньому рівні.
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Такий профіль частіше спостерігається у 
людей із вираженою особистісною тривожністю, 
з високими показниками нейротизму, з тенден-
цією до акцентуації характеру астенічного або 
емоційно-збудливого типу. У спілкуванні таким 
людям важко контролювати свої емоції, вони 
легко засмучуються, якщо справи йдуть не так, як 
було задумано. Гостро реагують на вимоги оточу-
ючих, залежні від зовнішніх обставин. Мінливість 
у настрої і непередбачуваність у поведінці призво-
дять часом до імпульсивної поведінки. Незначний 
привід може викликати зміну настрою. Іноді спо-
стерігається прагнення до самоствердження, 
до наступальної активності, але ці випробувані 
мають потребу в опорі і підтримці оточуючих. Для 
таких людей властива загальна спрямованість 
на себе і свої переживання, від інших чекають 
участі у своїй долі. Майбутнє то розквітає яскра-
вими фарбами, то стає похмурим. Планування 
власних життєвих перспектив розвинене, але 
спостерігаються труднощі у виділенні головних 
цілей, багато коливань у виборі шляху, звідси – не 

можуть визначитися з планами на майбутнє. Під 
час складання життєвих планів орієнтуються на 
інших людей. Адаптація до нових умов хороша. 
Характерним є прагнення до планування, до від-
бору способів і черговості дій, але через слабкість 
моделювання (низький рівень) більше значення 
надається деталям і дрібницям, але при цьому 
часто упускається головне. Недостатня пластич-
ність планів і програм нерідко призводять до того, 
що виникають труднощі з реалізацією і перебудо-
вою планів за зміни умов, наприклад за швидких 
змін у ситуації виконання професійного завдання, 
несподіваного повороту під час виконання наказу, 
за неможливості домогтися потрібних результатів. 
«Володарі» такого профілю схильні фіксуватися 
на своїх помилках; для них характерна висока 
чутливість до невдач, надмірна самокритичність, 
нестійкість самоконтролю. Саме ці риси, на нашу 
думку, можуть деякою мірою «робити» випробува-
них цієї групи ненадійними в професійному плані. 

Внутрішні умови виконання діяльності, такі 
як самопочуття, власні можливості, ступінь 

Таблиця 1
Особливості показників шкал стильової саморегуляції у фахівців танкових екіпажів

Регуляторні шкали 1 гр.
(M±m)

2 гр.
(M±m)

3 гр.
(M±m)

t
(1, 2)

t
(1, 3)

t
(2, 3)

Планування 7,23±0,14 2,52±0,17 2,49±0,21
3,18* 3,45* 0,72

Рівень Високий Низький Низький
Моделювання 2,39±1,05 8,14±1,54 8,08±1,43

2,86* 2,71* 0,69
Рівень Низький Високий Високий

Програмування 8,95±2,06 3,18±0,11 8,40±1,95
1,68 1,03 1,70

Рівень Високий Низький Високий
Оцінка резул. 5,23±1,32 8,08±2,16 8,29±2,06

1,47 1,62 0,58
Рівень Середній Високий Високий

Гнучкість 3,29±0,22 6,10±1,51 8,31±1,83
1,12 1,89 1,07

Рівень Низький Середній Високий
Самостійність 2,20±0,61 6,17±1,98 7,55±2,03

1,88 2,03* 1,09
Рівень Низький Середній Високий

Загальна СР 28,10±3,15 30,28±2,67 34,61±2,54
1,22 1,64 1,50

Рівень Середній Середній Високий
Примітка: *р ≤ 0,05
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Рис. 1. Середньогруповий профіль показників стильової саморегуляції танкістів із низьким рівнем надійності (1 група)
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 підготовленості, часто оцінюються неадекватно, 
що позначається на результатах діяльності. У вій-
ськовослужбовців, як у нашому випадку, це може 
виражатися в невпевненості у своїх силах і мож-
ливостях, схильності до викривлення реальної 
ситуації (ускладненні або спрощенні), в інтенсив-
ному переживанні можливого неуспіху. Головне, 
що відрізняє випробуваних із цим профілем регу-
ляції, – це емоційна нестійкість, тривалі пережи-
вання неуспіхів, невдач. Найчастіше ці пережи-
вання пов’язані не з реальними подіями, а з тими, 
які ще не настали, що призводить до нестійкості 
мети, до труднощів із формуванням внутрішніх 
критеріїв успішності. Спостерігається часта зміна 
настрою. Під час прийняття рішень ці досліджу-
вані мають потребу в опорі, підтримці оточуючих, 
в порадах. 

Крім того, розвиненість ланок планування і про-
грамування дає змогу компенсувати недостатній 
розвиток ланок моделювання та оцінки результатів. 
Недостатня розвиненість ланки моделювання ком-
пенсується за підвищення загального рівня само-
регуляції, хоча і не досягає однаковою мірою роз-
виненості з плануванням і програмуванням. Оцінка 
результатів є найбільш слабкою ланкою регуляції 
у фахівців-танкістів 1-ої групи і погано піддається 
компенсації та розвитку. Висока розвиненість пла-
нування і програмування дає змогу компенсувати 
недостатню розвиненість процесу моделювання, 
знизити тривожність, зняти зайву напруженість зав-
дяки тому, що ситуації заздалегідь продумуються, 
відбираються способи і черговість дій, аналізу-
ється тактика поведінки у відповідальній ситуації.

Розглядаючи профіль танкістів 2 групи, слід 
вказати, що ці фахівці вирізняються достатньою 

сформованістю регуляторних ланок моделювання 
та оцінки результатів із низькими/середніми показ-
никами планування та програмування.

Цей тип є продуктивним із погляду саморегу-
ляції. Досить розвинені регуляторно-особистісні 
властивості – самостійність і гнучкість. Середній 
загальний рівень саморегуляції. Звичка до плану-
вання у людей із цим профілем виражена слабо. 
Для них властиві невизначеність і мінливість 
планів і, як наслідок, недостатня самоорганізація 
навчальної, трудової або якоїсь іншої діяльності. 
Для таких людей характерні низька усвідомле-
ність і стійкість цілей діяльності, невизначеність 
планів, звідки походять і труднощі в самоорга-
нізації. Вони вважають за краще поверхневі і 
менш структуровані форми постановки цілей. 
Розвиненість ланки моделювання проявляється 
в оперативній оцінці значущих умов виконання 
діяльності, що дає їм змогу робити відповідні 
ситуації дії. Вони своєчасно знаходять правильну 
тактику поведінки під час виконання завдання/
наказу, намагаються вкластися в час, відведе-
ний для підготовки завдання, вміло будують свої 
взаємини з командиром (вищим керівництвом) та 
іншими членами екіпажу. Наприклад, під час вико-
нання певних завдань ці танкісти, допускаючи 
помилки, намагаються вчасно їх помітити і випра-
вити. Зниження балів за шкалою оцінки результа-
тів може бути пов’язано з оцінкою своїх внутріш-
ніх можливостей, що виявляється в тенденції все 
ускладнювати. Таким фахівцям-танкістам влас-
тива гнучкість поведінки, наприклад, під час зміни 
наказів або ввідних під час виконання бойового 
завдання, хороша адаптація тощо. У них спостері-
гається низька чутливість до неуспіху, слабка емо-
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Рис. 2. Середньогруповий профіль показників стильової саморегуляції танкістів із середнім рівнем надійності (2 група)
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ційна реакція на невдачі. Спілкування таких вій-
ськовослужбовців характеризується природністю, 
невимушеністю. Вони готові до співпраці, чуйні 
й уважні в ставленні до інших людей, поступливі 
щодо тиску з боку оточення. Легко змінюють свою 
думку, виявляють лояльність у ситуації невизна-
ченості. У поведінці їх вирізняє врівноваженість і 
обережність. Плани на майбутнє у таких людей не 
конкретизовані.

Аналіз профілю 3 групи випробуваних дав 
змогу зауважити таке. Фахівці цієї досліджуваної 
групи вирізняються сформованістю моделювання, 
програмування та оцінки результатів, низькою 
розвиненістю ланки планування. Високий загаль-
ний рівень саморегуляції сформовано в цьому 
випадку за високих значень за шкалами моделю-
вання, програмування та оцінки результатів. Для 
цього профілю характерні середні значення для 
регуляторно-особистісної властивості самостій-
ність і високі значення – для гнучкості. Такі фахівці 
не вважають за необхідне заздалегідь планувати 
свою професійну діяльність. Це може бути пояс-
нено тим, що майже всі дії фахівці виконують за 
наказом і ініціативність у цьому випадку є скоріше 
недоліком, аніж сильною стороною особистості. Їх 
вирізняє недостатня усвідомленість цілей, фра-
гментарність і нестійкість планів. При цьому роз-
виненість регуляторної гнучкості дає змогу цим 
фахівцям бути сприйнятливим до всього нового, 
зумовлює хорошу пристосовність і соціальну адап-
тивність. Головне, на чому слід сконцентруватись 
під час характеристики цих випробуваних, – це те, 
що високий рівень розвитку моделювання допо-
магає швидко оцінювати ситуацію, правильно 
визначати мету діяльності в цих умовах, опера-

тивно будувати адекватну ситуації програму дій. 
Високий рівень розвитку за шкалою оцінки резуль-
татів допомагає зіставляти й оцінювати проміжні 
і кінцеві результати, точно визначати ступінь 
неузгодженості з метою діяльності, виявляти при-
чини й оперативно перебудовувати програми дій, 
вчасно вносячи необхідні корективи.

Фахівці з цим профілем саморегуляції реально 
оцінюють свої можливості та прогнозують резуль-
тати. Вони добре передбачають дії і вчинки інших 
людей, вміють розподілити обов’язки за спільної 
роботи. Висока пластичність процесів саморегуля-
ції проявляється в легкості перемикання з одного 
виду діяльності на інший, в переході від одних дій 
до інших. Розвиненість такої регуляторно-осо-
бистісної властивості, як самостійність, свідчить 
про можливість автономно організовувати роботи 
з досягнення мети, контролю за ходом її вико-
нання та отриманих результатів. Сфера інтересів 
у військовослужбовців із цим типом саморегуля-
ції широка і різноманітна. Вони люблять змагаль-
ність, прагнуть до підвищення свого соціального 
статусу. Вони не можуть довго залишатися без 
діла навіть у сприятливій для відпочинку обста-
новці. Схильні відстоювати свої права, часом із 
надмірною наполегливістю. 

Випробувані з цим профілем прагнуть до спілку-
вання. Їм подобаються групові заходи. Вони спря-
мовані головним чином на себе, тому строго дотри-
муються своїх інтересів у відносинах з іншими 
людьми. Їм властива типова прямолінійність, бала-
кучість, схильність до поверхневої товариськості і 
при цьому позитивне ставлення до майбутнього. 
Висувають велику кількість найрізноманітніших 
життєвих цілей, продумують шляхи їх досягнення.
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Рис. 3. Середньогруповий профіль показників стильової саморегуляції танкістів із високим рівнем надійності (3 група)
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Наведені узагальнені характеристики профілів 
саморегуляції танкістів із різним рівнем надійності 
дають змогу висунути припущення про існування 
зв’язку між цими двома змінними, що і буде пере-
вірене нами далі за допомогою кореляційного ана-
лізу. Важливу роль у прийнятті рішень і діяльності 
в екстремальних умовах відіграють особистісні 
стилі саморегуляції. В наведених характеристи-
ках профілів саморегуляції танкістів із різним рів-
нями надійності можна висунути припущення про 
існування зв’язку між цими двома змінними.

Висновки. Отже, згідно з наведеними про-
філями танкістів із різними рівнями особистісної 
надійності важливу роль відіграють особистісні 
стилі саморегуляції, які є притаманними для кож-
ного з рівнів надійності. 

У профілі танкістів із низьким рівнем надій-
ності особливості стильової саморегуляції вира-
жаються залежно від думки оточення, невміння 
керувати своїми емоціями. За відсутності чіткого 
погляду в досягненнях і професійних результатах 
потребують підтримки від оточення, ініціативність 
практично відсутня, надмірно самокритичні.

У танкістів із середнім рівнем надійності осо-
бливості стильової саморегуляції мають такий 
вигляд: виражена самостійність, гнучкість, але 
проявляється недостатня самоорганізація. Хоча 
вплив невдачі та схильність до мінливості вира-
жені слабо, добре будують відносини з команди-
рами не досить чітко планують свою діяльність.

У танкістів із високим рівнем надійності осо-
бливості стильової саморегуляції виражені в іні-
ціативності, моделюванні розвитку події, реальній 
оцінці своїх дії і можливих наслідків; вони схильні 
відстоювати свою думку, наполегливі в роботі, 
товариські, прямолінійні.

Насамперед це вказує на те, що кожен із стилів 
саморегуляції має свої особливості, що вплива-
ють на професійні та особистісні якості танкістів, 
які у свою чергу, впливають на їхню надійність під 
час виконанні завдань, що веде до кореляційного 
аналізу цих змінних.

Перспективи подальших досліджень поля-
гають у продовженні досліджень особливостей 
внутрішньої саморегуляції та її зв’язку з рівнем 
особистісної надійності членів танкових екіпажів, 
що відображається на надійності їхньої діяльно-
сті, умовах навчання та екстремальних ситуаціях. 
Подальше дослідження зв’язку рівня надійності 
та стилю саморегуляції потребує кореляційного 
аналізу отриманих даних. На основі отриманих 
результатів доцільно розробляти програми тре-
нінгів і бесід для танкістів у межах теоретичного 
навчання, що дасть змогу скоригувати вплив осо-
бистісної саморегуляції на надійність військовос-
лужбовців.
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Kucheriava T. O. The specificity of style self-regulation of soldiers as the basis of their reliability in 
the tank crews Armed Forces of Ukraine

The article presents the results of research of personal self-regulation of tankers with different levels of 
reliability. The issue of security in the accomplishment of the tasks set is significant in the realities of hostilities 
in Eastern Ukraine during the anti-terrorist operation, where the reliability of soldiers, namely the tankers, who 
are a part of tank crews – is a guarantee of the exact fulfillment of all command instructions performed during 
defense and combat missions. Theoretical analysis of the concepts of self-regulation and reliability was car-
ried out. Reliability and complexity of activities of a tank crew as a whole is the key to completing a combat 
task with the least amount of damage, therefore the only important factor of reliability is the factor of personal 
self-regulation of each crew member. The study scrutinizes self-regulation in terms of a multi-level goal-setting 
process and achievements in accordance with the concept of V. Morosanova. Each member of the tank crew 
plans, predicts and implements his activities.

At the time of activity, the entire internal potential of the tanker is aimed at implementing his achievements 
in military-vocational training and on implementing them in practice while performing the tasks.

There are three groups of tankers – of high, medium and low reliability in which different regulatory scales of 
self-regulation are manifested: programming, evaluation of results, flexibility; modeling, evaluation of results; 
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planning, programming, according to levels of reliability. It had to be stated that, in the group of tankers with a 
low level of reliability the level of evaluation of their results is average, although, in tanker groups with high and 
medium levels of reliability, these indicators are rather high. Indexes of planning scales are surprisingly high for 
low-level reliability tankers, although tankers with medium and high levels of reliability show low-level planning 
scale scores. It shows that the tankers with a low level of reliability show the strong level of planning of their 
actions, although the evaluation of their results are sidelined, and crews with high and the average levels of 
reliability is significantly dominated by the evaluation of results than the action planning.

Key words: self-regulation, tankers, tank crew, reliability, individual style of self-regulation.
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РОБОТА ПСИХОЛОГА ІЗ СІМ’ЯМИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, 
ЩО ВИКОНУЮТЬ ЗАВДАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
У статті подано досвід роботи психологів із сім’ями військовослужбовців, що виконують завдання 

за призначенням Державної спеціальної служби транспорту. Головною метою роботи є визначення 
особливої ролі сім’ї в житті військовослужбовця як ефективного чинника психологічного впливу на 
його особистість під час виконання ним службових завдань. У ході дослідження вивчено критерії, що 
впливають на морально-психологічний стан військовослужбовців під час виконання ними завдань за 
призначенням. Визначено ступінь психологічного впливу сім’ї на особистість військовослужбовця під 
час виконання ним завдань за призначенням. Також визначено ефективні шляхи щодо залучення сімей 
військовослужбовців як позитивного психологічного ресурсу, що впливає на відновлення особистості 
військовослужбовця для подальшого виконання ним завдань за призначенням.

У результаті дослідження виявлено, що на загальний морально-психологічний стан військовос-
лужбовців впливають такі критерії: ступінь психофізіологічного відновлення, задоволеність служ-
бою у своєму підрозділі та якість речового забезпечення.

У ході дослідження з’ясовано, що саме тема побудови гармонійних взаємин у сім’ї (дружина й діти), 
з коханою людиною та батьками є важливим ресурсом, що впливає на відновлення особистості вій-
ськовослужбовців під час виконання ними завдань за призначенням.. 

Залучення сімей військовослужбовців як позитивного психологічного впливу на відновлення особи-
стості військовослужбовця є одним із ефективних шляхів щодо їх ресоціалізації та реадаптації.

Подальші дослідження щодо роботи із сім’ями військовослужбовців можуть бути зосереджені на 
таких етапах психологічного супроводу, як адаптація до військової діяльності, бойова підготовка та 
підготовка до звільнення в запас.

Ключові слова: військовослужбовець, морально-психологічний стан, ресоціалізація, реадаптація, 
психологічний супровід.

Постановка проблеми. Наукова проблема 
полягає в тому, що діяльність військового психо-
лога в роботі із сім’ями військовослужбовців пред-
ставлена в науковій літературі доволі фрагмен-
тарно й не є системно стрижневою, зокрема щодо 
здійснення психологічного супроводу військовос-
лужбовців на різних етапах військової діяльності.

Водночас для військової людини, яка вико-
нує завдання за призначенням, сім’я (дружина, 
діти) або батьківська родина інколи чи не єдиний 
ресурс його психоемоційного та соціального від-
новлення, сенс його життя, його самопожертви 
заради Батьківщини. Своєчасне психологічне 
втручання, консультація, сімейна корекція з боку 
психолога іноді може бути єдиним шансом для 
військовослужбовця щодо стабілізації його пси-
хоемоційного стану й, відповідно, ефективною 
профілактикою в подоланні стресу, суїцидальних 
думок, адиктивної поведінки, алкогольної та нар-
котичної залежності.

Аналіз наукових досліджень змісту реабілітаці-
йної роботи з учасниками бойових дій щодо їх від-
новлення після виконання завдань за призначенням 
свідчить про складність такої роботи й необхідність 
комплексних зусиль з її організації медиків, соціаль-
них працівників, психологів, членів родини. 

Важливим аспектом цієї реабілітації є робота 
із сім’єю та близькими військовослужбовців 
[1, c. 232].

Так, ще до подій військового конфлікту на 
Сході України В. Лесков визначав соціально-пси-
хологічну реабілітацію учасників бойових дій як 
«систему психологічних, психотерапевтичних і 
психолого-педагогічних заходів, що спрямовані 
на відновлення психічного здоров’я, порушених 
психічних функцій і станів, особистісного та соці-
ального статусу військовослужбовців, які брали 
участь у бойових діях у районах військових кон-
фліктів» [2, c. 16].

Після п’яти років війни разом із набуттям вій-
ськового досвіду учасники бойових дій продовжу-
ють зазнавати фізичних і психологічних травм, і 
це актуалізує потребу в організації відновлюваної 
роботи передусім психологом частини на базі дис-
локації військового підрозділу.

Надзвичайно важливі для психосоціальної 
адаптації та відновлення психотравмованих 
військовослужбовців є їхні взаємини в родині. 
У сім’ях бійців може відбуватися безліч деструк-
тивних процесів: виникає проблема «випалю-
вання душі» й тоді залишається здатність тільки 
воювати, втрачається людська мирна звичка спіл-
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куватися з дружиною, просто говорити їй хороші 
слова, радіти спілкуванню із сім’єю, гуляти з дити-
ною в парку, як наслідок, розлучення в сім’ї через 
неможливість перебування в сімейному колі. 

Психологічна робота з сім’ями учасників бойо-
вих дій може містити в собі два аспекти: а) роботу 
з ними як з одним із найбільш важливих і значу-
щих чинників психореабілітації та психологічної 
допомоги для осіб, що повернулися з війни; б) 
надання безпосередньої психологічної допомоги 
самим членам сімей військовослужбовців, що 
воювали [3, c. 16].

Процес психологічного відновлення й позбав-
лення наслідків «синдрому бойових дій» повною 
мірою залежить не тільки від благополуччя вій-
ськовослужбовця в таких сферах життя, як «ста-
більність фінансових доходів, забезпеченість жит-
лом, а й насамперед від гармонічних взаємин у 
сім’ї, підтримки близьких людей…» [3, c. 13].

Має виконуватися широке коло завдань щодо 
психологічної допомоги учасникам бойових дій, 
власне, крім нормалізації психічного стану, – від-
новлення порушених (утрачених) психічних функ-
цій, гармонізація «Я-образу» ветеранів війни зі 
сформованою соціально-особистісною ситуацією 
(поранення, інвалідизація тощо). 

Важливим у вищезазначеному переліку, зробле-
ному А. Мельник, є «надання допомоги в установ-
ленні конструктивних відносин з референтними осо-
бистостями і групами» [4, c. 103], де, на наш погляд, 
родина військовослужбовця посідає перше місце.

Держава теж робить свої кроки щодо вдоско-
налення системи соціального захисту учасників 
АТО. Так, Закон України від 23.07.2014 № 1609-
VII закріплює зміни до Закону України «Про реа-
білітацію інвалідів в Україні» щодо забезпечення 
виробами медичного призначення, технічними та 
іншими засобами реабілітації учасників антите-
рористичної операції [1]. Отже, по суті, за мету в 
психологічній реабілітації ставиться відновлення 
психічного здоров’я та ефективної соціальної 
поведінки.

Порядок організації заходів медико-психоло-
гічної реабілітації регулюється також Наказом 
«Про затвердження Положення про психоло-
гічну реабілітацію військовослужбовців Збройних 
Сил України, які брали участь в антитерористич-
ній операції, під час відновлення боєздатності 
військових частин (підрозділів)» від 09.12.2015 
№ 702, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
Україні 15 лютого 2016 р. за № 237/28367 [5, с. 18]. 

Зокрема, в керівних документах зазначається, 
що психологічне відновлення особового складу 
після прибуття до пунктів постійної дислокації 
здійснюється психологами МОУ та інших взаємо-
діючих структур за планами відновлення бойової 
готовності (боєздатності) військових частин (під-
розділів).

«… у разі потреби та відповідної можливості 
можуть залучатися представники громадських та 
волонтерських психологічних організацій та пред-
ставники духовенства.

Метою проведення заходів з психологічного 
відновлення військовослужбовців після виконання 
завдань за призначенням (бойових дій) крім комп-
лексного використання ресурсів органів військо-
вого управління має бути також «Інформування 
військовослужбовців та членів їх сімей про осо-
бливості адаптації до умов мирного життя», а 
також «корекція сімейної ситуації, розроблення 
заходів, спрямованих на підтримку сім’ї в різних 
сферах її життєдіяльності» [5, с. 19].

У практичних доробках Є. Варлакової кваліфі-
ковано показано правила щодо конструктивного 
спілкування близьких і друзів із військовослужбов-
цем після наслідків отриманої ним психотравми, а 
також надано конкретні рекомендації безпосеред-
ньо дружинам атовців щодо свого поводження з 
чоловіками після їх повернення з війни [6]. 

У попередніх дослідженнях з реабілітації вій-
ськових зазначено про доцільність саме сімей-
них путівок до санаторно-лікувальних закладів. 
Перебування в санаторії учасників АТО разом із 
дружинами та дітьми є позитивним терапевтичним 
ресурсом для їхнього психологічного відновлення 
і своєрідною групою психологічної підтримки [7; 8]. 

Мета статті. Головною метою роботи є визна-
чення особливої ролі сім’ї (родини) військовос-
лужбовця як ефективного чинника психологічного 
впливу на його особистість під час і після вико-
нання ним завдань за призначенням, на етапі від-
новлення. 

Для вирішення вищезазначеної мети нами 
поставлено такі завдання:

1. Вивчити критерії, що впливають на мораль-
но-психологічний стан військовослужбовців 
(далі – МПС) під час виконання ними завдань за 
призначенням.

2. Визначити ступінь психологічного впливу 
сім’ї на особистість військовослужбовців під час і 
після виконання ним завдань за призначенням, на 
етапі відновлення. 

3. Визначення ефективних шляхів щодо залу-
чення сімей військовослужбовців як позитив-
ного психологічного чинника, що впливає на від-
новлення особистості військовослужбовця для 
подальшого виконання ним завдань за призна-
ченням.

Виклад основного матеріалу. Концепція 
дослідження включала в себе два етапи та прово-
дилося на базі 8-го навчального центру Державної 
спеціальної служби транспорту (ДССТ) МО 
України. 

На першому етапі за спеціально розробленою 
анкетою проведено анкетування першої досліджу-
ваної групи особового складу, яка  відправлялася у 
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відрядження до зони АТО/ООС. На другому етапі, 
після апробації програми «Захисти свою родину» 
на базі військової частини і проведення відповід-
них навчально-тренувальних занять із сім’ями 
військовослужбовців, проведено повторне обсте-
ження першої групи, яка щойно повернулася з 
ротації, та другої групи військовослужбовців, що 
перебувала на відновленні перед майбутньою 
ротацією. Обидві групи становили військовослуж-
бовці контрактної служби (офіцери, сержанти й 
солдати) у віці від 24 до 40 років, які пройшли пла-
нове психодіагностичне обстеження перед відря-
дженням у зону АТО/ООС і після повернення з неї. 
Усього кількість військовослужбовців, що взяли 
участь у дослідженні, становила 104 людини.

Для вивчення морально-психологічного стану 
особового складу застосовувалися методика 
«Прогноз», яка призначена для орієнтовного вияв-
лення осіб з ознаками нервово-психічної нестійко-
сті, а також спеціально розроблена нами анкета 
для виявлення загальної морально-психологічної 
готовності до виконання завдань за призначен-
ням (де кожний чинник оцінювався за 10-бальною 
шкалою).

Анкета умовно містила в собі чотири блоки: 
самооцінка військовослужбовцем свого мораль-
но-психологічного стану щодо готовності вико-
нання завдань за призначенням; оцінка свого 
психофізіологічного стану; оцінка якості речового 
та грошового забезпечення, а головне оцінка вза-
ємин у соціумі, зокрема із сім’єю та батьківською 
родиною.

У таблиці 1 представлено результати анкету-
вання. Як видно з таблиці 1, загальний ступінь 
задоволеності службою в частині має досить 
високий бал (7,8) і водночас низький у своєму 
підрозділі (6,6), що може опосередковано вказу-
вати на погану турботу командира підрозділу про 

відновлення підпорядкованого йому особового 
складу. Ці дані прямо корелюють з отриманими 
нами даними щодо задоволеності потреби в пси-
хофізіологічному відновленні особового складу 
після виконання завдань за призначенням, 
наприклад, недостатньої кількості вихідних днів 
(6,8) і недостатнього часу на сімейне дозвілля 
(6,3). 

Варто зазначити, що саме недостатність сімей-
ного дозвілля отримала найнижчу оцінку (6,3), 
що може вказувати на недостатній рівень задо-
воленості потреб військовослужбовців саме в цій 
сфері, а звідси й у особистісному відновленні.

Для більш системної роботи із сім’ями військо-
вослужбовців психологи частини, крім планової 
роботи, задіяли ресурс двох потужних грантів, 
профінансованих за рахунок проекту бюджету 
участі Чернігівської міської ради.

Перший проект «Пізнаємо рідний край, пізна-
ємо свою країну», спрямований на культурний і 
духовний розвиток дітей учасників АТО/ООС шля-
хом відвідування ними пам’яток культурної та істо-
ричної спадщини. Другий проект «Захисти свою 
родину» передбачає заходи, спрямовані на реа-
даптацію та ресоціалізацію учасників АТО/ООС 
шляхом проходження ними спеціальних навчаль-
но-тренінгових занять спільно з їхніми родинами 
й дітьми, які загалом мають на меті гармоніза-
цію взаємин у родині. Обидва проекти взаємно 
доповнюють один одного й спрямовані на роботу 
з дітьми та дружинами військових.

На другому етапі проводилася робота з 
родинами військовослужбовців (дружинами та 
дітьми) в рамках навчально-тренінгової програми 
«Захисти родину» як під час їхнього перебування 
у відрядженні в зоні АТО/ООС, так і після прибуття. 
Нами отримано дані щодо оцінок військовослуж-
бовцями свого МПС після проходження членами 

Таблиця 1
Середня оцінка військовослужбовцями свого МПС щодо готовності виконання завдань 

за призначенням перед відрядженням
№ з/п Критерій Середня оцінка

1 Оцінка свого морально-психологічного стану 7,5

2 Ступінь задоволеності особового складу
службою в частині 7,8

службою в підрозділі 6,6
3 Ступінь готовності до виконання завдань за призначенням 7,45

4 Оцінка міри психофізіологічного відновлення за рахунок

вихідних 6,8
відпустки 8,6

сімейне дозвілля 6,3
заходи ПС на етапі відновлення 7,2

5 Оцінка якості забезпечення
речового 6,9

грошового 8,3

6 Оцінка якості взаємин у родині
батьки 7,8

дружина (дівчина) 7,6
діти 7,7

7 Оцінка якості відносин на службі
зі співслужбовцями підрозділу 7,5
з особовим складом частини 7,4
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їхніх родин (дружинами та дітьми) навчально- 
тренінгової програми «Захисти родину». 

У таблиці 2 подано рейтингову оцінку тем 
занять, зроблену учасниками програми, військо-
вослужбовцями та їхніми дружинами.

Як видно з таблиці 2, в обох групах найвищий 
бал отримали три теми: «Побудова гармонійних 
стосунків у родині», «Стресові фактори в екстре-
мальній ситуації, надання першої психологічної 
допомоги» й «Техніки психосаморегуляції для 
відновлення та стабілізації свого емоційного, пси-
хологічного й фізіологічного стану». Зазначимо, 
що тема «Побудови гармонійних стосунків у 
родині» займає першу сходинку у в/с, що викону-
вали завдання за призначенням, і другу, у в/с, що 
виконували штатні завдання за місцем дислокації 
частини. Це підтверджує її значимість і ресурс-
ність для відновлення військовослужбовців і чле-
нів їхніх родин. 

У таблиці 3 подано порівняльну середню 
оцінку військовослужбовцями свого МПС до від-
рядження в зону АТО/ООС і після повернення з 
неї і проходження ними навчально-тренінгових 
занять за програмою «Захисти свою родину».

Як видно з таблиці 3, оцінка військовослужбов-
ців свого морального стану й, відповідно, став-
лення до служби покращилася після залучення 
їхніх родин до навчально-тренінгової програми 
«Захисти свою родину». Так, зокрема, насам-
перед покращилися стосунки в сім’ї з дружи-
ною (дівчиною), дітьми і, як наслідок, загальний 
морально-психологічний стан.

Підтвердженням покращення МПС є результати 
дослідження ознак нервово-психічної нестійкості 
військовослужбовців. У таблиці 4 подано узагаль-
нені результати попереднього вивчення особового 
складу перед відрядженням і після повернення із 
зони АТО/ООС. Як видно з таблиці 4, ознаки нер-
вово-психічної нестійкості, а саме морально-пси-
хологічна нестійкість, схильність до суїцидальної 
поведінки, схильність до емоційного зриву, мають 
стійку позитивну динаміку до зниження.

Так, у військовослужбовців, що пройшли про-
граму «Захисти свою родину» за місцем дислока-
ції частини, покажчики схильності до суїцидальної 
поведінки та емоційного зриву знизилися майже 
у два рази. Тобто отримані дані підтверджують 
ефективність запровадженої програми.

Таблиця 2
Рейтингова оцінка тем занять учасниками програми 

№
з/п Тема

В/с, що виконували 
завдання за 

призначенням

В/с, що виконували штатні 
завдання за місцем 
дислокації частини

1 Особистий ресурс і його підсилення 8,5 8,4
2 Поняття травми, її види та вплив на подальше життя людини 8,1 8,2
2 Стресові фактори в екстремальній ситуації, надання першої 

психологічної допомоги 9,5 9,3

4 Техніки психосаморегуляції для відновлення та стабілізації свого 
емоційного, психологічного й фізіологічного стану 9,4 9,6

5 Кризова інтервенція, техніки подолання групової кризи 7,3 7,6
6 Конфлікти та їх вирішення 8,7 8,5
7 Побудова гармонійних стосунків у родині 9,5 9,3
8 Принципи ефективного виховання дітей 8,2 8,7

Таблиця 3
Середня оцінка військовослужбовцями свого МПС до та після 

виконання завдань за призначенням
№ з/п Критерій До занять Після занять Динаміка

1 Оцінка свого морально-психологічного стану 7,5 8,5 1

2 Ступінь задоволеності особового складу
службою в частині 7,8 8,0 0,2

службою в підрозділі 6,6 7,0 0,4
3 Ступінь готовності до виконання завдань за призначенням 7,45 7,8 0,35

4 Оцінка міри психофізіологічного 
відновлення за рахунок

вихідних 7,3 7,6 0,3
відпустки 8,6 8,6 0

сімейне дозвілля 6,8 8,0 1,2
заходи ПС на етапі відновлення 7,2 8,2 1

5 Оцінка якості забезпечення
речового 6,9 7,0 0,1

грошового 8,3 8,4 0,1

6 Оцінка якості взаємин у родині
батьки 7,8 8,8 1

дружина (дівчина) 7,6 9, 5 2,9
діти 7,7 9 1,3

7 Оцінка якості відносин на службі
зі співслужбовцями підрозділу 7,5 7,9 0,4
з особовим складом частини 7,4 7,5 0,1
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Висновки. Отже, на основі викладеного вище 
можемо резюмувати таке:

1. Виявлено, що на загальний морально-пси-
хологічний стан військовослужбовців, які постійно 
виконують завдання за призначенням, впливають 
такі критерії: ступінь психофізіологічного віднов-
лення, зокрема, за рахунок сімейного дозвілля; 
задоволеність службою у своєму підрозділі та 
якість речового забезпечення.

2. У ході дослідження виявлено, що саме тема 
побудови гармонійних взаємин у сім’ї (дружина й 
діти), з коханою людиною та батьками є важливим 
ресурсом, що впливає на відновлення особисто-
сті військовослужбовців під час і після виконання 
ним завдань за призначенням.

3. Залучення сімей військовослужбовців як 
позитивного психологічного впливу на віднов-
лення особистості військовослужбовця є одним із 
ефективних шляхів щодо їх ресоціалізації та реа-
даптації.

Подальші дослідження в роботі із сім’ями вій-
ськовослужбовців можуть бути зосереджені на 
таких важливих етапах психологічного супроводу 
особового складу, як адаптація до військової 
діяльності, навчально-бойова підготовка та підго-
товка до звільнення в запас.
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Таблиця 4
Ознаки нервово-психічної нестійкості в/с за методикою «Прогноз»

№ з/п Критерій Попереднє 
вивчення

Повторне вивчення
в/с, що виконували 

завдання за призначенням
в/с, що виконували штатні завдання 

за місцем дислокації частини 
1 Морально-психологічна нестійкість 16,3 14,2 13,8
2 Схильність до суїцидальної поведінки 1,2 0,8 0,5
3 Схильність до емоційного зриву 3,5 2,1 1,5

Mozghovyi V. I. Work of the psychologist with the families of military personnel performing tasks 
as directed

The article presents the experience of working with psychologists with families of servicemen performing 
tasks for the appointment of the State Special Transport Service. The main purpose of the work is to determine 
the special role of the family in the life of a serviceman, as an effective factor in the psychological impact on his 
personality in the performance of their official tasks.

The study was conducted in two stages. In the first stage, the first surveyed group of personnel was 
interviewed and sent to the war zone. In the second stage, training sessions were held with families of 
servicemen. Upon the return of the personnel from the war zone, a second examination was carried out during 
its recovery.

The study examined the criteria that affect the moral and psychological status of servicemen when 
performing their assigned tasks. It was determined the degree of psychological impact of the family on the 
personality of servicemen when performing their tasks for the purpose. Also, effective ways of involving families 
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of servicemen as a positive psychological resource, which influences the restoration of the serviceman's 
personality for further fulfillment of their tasks, are determined.

As a result of the study, it was found that the following criteria are affecting the general moral and 
psychological status of servicemen: the degree of psycho-physiological recovery, satisfaction with the service 
in their unit, and the quality of supplies.

The study revealed that it is the theme of building a harmonious relationship in the family (wife and 
children), with a loved one and parents is an important resource that influences the restoration of the identity of 
servicemen in the performance of their tasks for their intended purpose. Involving families of servicemen as a 
positive psychological influence on the restoration of the serviceman's personality is one of the effective ways 
to re-socialize and re-adapt them. Further research into working with families of servicemen may focus on such 
stages of psychological support as adapting to military activity, combat training, and preparation for liberation.

Key words: serviceman, moral and psychological state, resocialization, readaptation, psychological 
support.
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ПРОФЕСІЙНА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ 
ПРЕДИКТОР СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ ФАХІВЦЯ
У статті розглядаються питання життєздатності курсантів-рятувальників на різних етапах 

їх професійної підготовки. Розкрито різні теоретичні підходи до вивчення цього феномена, виокрем-
лено концепцію поняття «професійна життєздатність». Показано, що більшість наявних визначень 
життєздатності основується на моделі здоров’я, категорії самореалізації та ресурсному підході. 
Наголошено, що на сучасному етапі розвивається компонентний підхід до дослідження життєздат-
ності, в основу якого покладено ідею виокремлення найважливіших властивостей і характеристик 
людини. Низка авторів у структурі життєздатності виокремлює шість взаємопов’язаних компонен-
тів – самоефективність, наполегливість, копінги й адаптацію, внутрішній локус контролю, соці-
альні відносини, духовність і культуру. За даними інших дослідників, компонентний склад життєз-
датності визначається такими складниками, як здатність до осмисленості життя, здатність до 
саморегуляції, здатність до адаптації, здатність до саморозвитку.

Показано, що в наукових дослідженнях останніх років посилюється інтерес науковців до вивчення 
такого феномена, як «професійна життєздатність» (professional resilience). 

У цьому аспекті метою дослідження є вивчення психологічних особливостей прояву життєздат-
ності курсантів ДСНС України на різних рівнях професійного становлення. Для досягнення поставле-
ної мети нами проведено емпіричне дослідження, у якому брали участь курсанти (152 особи), з яких 
сформовано дві групи. У ході дослідження використано методики: «Опитувальник життєздатності 
О.О. Рильської» та «Здібності до самоуправління» Н.М. Пейсахова. 

Отримані результати показали, що професійна життєздатність базується на активності осо-
бистості в професійному середовищі, її здатності до самоуправління, адаптації та саморегуляції, 
стійкій позитивній самооцінці й високій мотивації досягнень у професійній сфері.

Ключові слова: професійна життєздатність, ресурси життєздатності, курсанти-рятуваль-
ники, фахова підготовка, професійно важливі якості.

Постановка проблеми. Наукова проблема 
полягає в тому, що феномен професійної життєз-
датності та його роль у формуванні і становленні 
майбутніх рятувальників є недостатньо вивченим, 
що ускладнює процес професійного становлення.  

Мета статті – проаналізувати психологічні осо-
бливості прояву життєздатності курсантів ДСНС 
України на різних рівнях професійного станов-
лення.

Виклад основного матеріалу. У сучасних 
соціально-економічних умовах професійна успіш-
ність і компетентність людини залежать від її 
здатності бути суб’єктом професійного розвитку. 
Професійний розвиток особистості – це про-
цес, який відбувається від початку професійного 
визначення до закінчення активної професій-
ної діяльності. Стратегії професійного розвитку 
визначаються наявністю певних психологічних 
предикторів, до яких належать особистісні харак-
теристики, установки й цінності, що зумовлюють 

стійкість і конструктивність особистості, її життє-
здатність.

У науковий обіг поняття «життєздатність» 
уведено Б.Г. Ананьєвим [1], який визначав цей 
феномен не лише як здатність людини до ефек-
тивного функціонування, а і як такий, що дає 
змогу підійти до питання вивчення проблеми 
потенціалу і внутрішніх ресурсів суб’єкта праці. 
У сучасних роботах деяких авторів професійна 
життєздатність розуміється як наявність певного 
рівня знань, умінь, навичок і досвіду, які забез-
печують можливість виживання у важких про-
фесійних ситуаціях [2]; як певний стан людини, 
її життєвий і професійний досвід, що забезпечує 
ситуаційну адаптацію людини до соціуму [3]. 
Сьогодні, проте, залишається неясним, чи існує 
наукова зацікавленість до категорії «професійна 
життєздатність», якими чинниками і складниками 
вона характеризується та які напрямки і стратегії 
її розвитку. 
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У психологічній науковій літературі представ-
лено достатньо багато визначень життєздатності, 
кожне з яких включає в себе виокремлення різних 
феноменологічних ознак і структурних елементів, 
що ускладнює розуміння  сутності цього фено-
мена. 

Поширенням поняття «життєздатність» у його 
англомовному варіанті «resilience» (гнучкість, 
пружність) ми зобов’язані зарубіжним колегам. 
Одне з відомих визначень цього поняття сфор-
мулював М. Ungar, згідно з яким життєздатність 
визначається здатністю людини керувати ресур-
сами власного здоров’я та соціально прийнятним 
способом використовувати для цього сім’ю, сус-
пільство, культуру [4]. Інші науковці, вважають, 
що життєздатність – це індивідуальна здатність 
людини керувати власними ресурсами: здоров’ям, 
емоційною, мотиваційно-вольовою, когнітивною 
сферами в контексті соціальних, культурних норм 
і умов середовища [5]. 

Прихильники соціально-психологічної кон-
цепції життєздатності розглядають її як системну 
якість особистості, що характеризує органічну 
єдність індивідуальних і соціально-психологіч-
них здібностей людини до реалізації ресурсного 
потенціалу у важких життєвих ситуаціях; здатність 
особистості до використання конструктивних 
стратегій поведінки, що забезпечує їй повернення 
на докризовий рівень функціонування й визначає 
особистісне зростання [6]. Варто зазначити, що 
більшість наявних визначень розглядають життєз-
датність у рамках моделі здоров’я.

На сучасному етапі розвивається компонент-
ний підхід до дослідження життєздатності, в 
основу якого покладено ідею виокремлення най-
важливіших властивостей і характеристик людини, 
що формують її життєздатність [2; 5]. Низка 
дослідників [5] вивчає життєздатність у руслі чоти-
рьохаспектної екологічної моделі. У цій моделі 
насамперед звертається увага на соціально-пси-
хологічні й особистісні характеристики в аспекті 
екології людини. Так, О.В. Махнач у структурі 
життєздатності виокремлює шість взаємопов’яза-
них компонентів (п’ять внутрішніх та один зовніш-
ній) – самоефективність, наполегливість, копінги й 
адаптацію, внутрішній локус контролю, соціальні 
відносини, духовність і культуру. Роль цих компо-
нентів у структурі життєздатності людини вивча-
лася в низці досліджень (Kumpfer, 1999; Kutcher 
et al., 2010; McCubbin, McCubbin, 2005; Masten, 
Reed, 2005; інші). За даними О.О. Рильської [2], 
компонентний склад життєздатності визначається 
такими складниками, як здатність до осмислено-
сті життя, здатність до саморегуляції, здатність до 
адаптації, здатність до саморозвитку.

Ресурсний підхід до вивчення життєздатності 
розвивається Д.О. Леонтьєвим [7] і його послі-
довниками. Ним уведено поняття «особистісний 

потенціал», який розглядається автором як інте-
гральна характеристика рівня особистісної зрі-
лості й проявляється у формі самодетермінації 
особистості. За визначенням Д.О. Леонтьєва, осо-
бистісний потенціал – це інтегральна системна 
характеристика індивідуально-психологічних осо-
бливостей особистості, яка лежить в основі здат-
ності особистості виходити зі стійких внутрішніх 
критеріїв та орієнтирів у своїй життєдіяльності й 
зберігати стабільність смислових орієнтацій та 
ефективність діяльності на тлі тиску і змінюваних 
зовнішніх умов. Життєздатність людини проявля-
ється в здатності її до самовизначення, самостій-
ного вибору свого життєвого шляху, організації 
власної життєдіяльності. Такий підхід вимагає від 
людини оптимізму, готовності сприймати реаль-
ність і діяти в ній цілком певним чином.

У деяких дослідженнях життєздатність розгля-
дають як адаптаційну здатність людини в контексті 
гомеостатичного регулювання. Так, Я.О. Долженко 
[8], ґрунтуючись на роботах С.Г. Посохова [9], 
показує, що всі питання пристосування біологіч-
них об’єктів до постійно змінюваних умов сере-
довища зводяться до стійкості. Адаптація розу-
міється як цілеспрямована системна реакція 
організму на тривалі й багаторазові, інтенсивні 
й екстенсивні впливи зовнішнього середовища, 
які призводять до порушення гомеостатичного 
балансу. Формування системної відповіді забез-
печує людині екологічну рівновагу, можливість 
здійснення всіх видів соціальної діяльності та під-
тримки власної життєздатності [8]. 

Близьким до життєздатності поняттям є катего-
рія життєвого самоздійснення, яка розглядається 
як форма самоорганізації в процесі свого станов-
лення й визначає безперервність руху та здатність 
до взаємодії зі світом з метою реалізації життєвих 
виборів [10]. 

Сьогодні ми спостерігаємо зростання закло-
потаності суспільства збільшенням природних 
катастроф, терористичних актів та інших траге-
дій, від яких страждають люди по всьому світу. 
У цьому контексті зрозумілий науковий інтерес 
до всіх аспектів такого складного явища, як житт-
єздатність: як життєздатність розвивається й змі-
нюється з часом; як адаптивні системи людини 
пристосовуються під зовнішнє середовище; яка 
кількість стресу може стати плідною для розвитку 
життєздатності; як адаптаційні процеси визнача-
ють розвиток людини; що можуть зробити спеціа-
лісти й організації для того, щоб сприяти розвитку 
життєздатності людини до та після переживання 
несприятливого і травматичного досвіду.

Останніми роками в наукових дослідженнях 
з’являються повідомлення про інтерес науковців 
до вивчення такого феномена, як «професійна 
життєздатність». Дані про такі дослідження зустрі-
чаються переважно в зарубіжних публікаціях, у 
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яких також спостерігається різноманітність підхо-
дів до вивчення професійної життєздатності. Це 
відображено в термінологічній невизначеності, 
часто ускладнює розуміння сутності явища. Деякі 
дослідники визначають професійну життєздат-
ність (professional resilience) як особистісну якість, 
що характеризує здатність людини «розроста-
тися» й досягати успіху в умовах високих вимог і 
тривалого тиску [Fink-Samnick, 2009].

На жаль, на сучасному етапі дослідження 
життєздатності мало робіт, у яких розглядаються 
питання саме професійної життєздатності [11]. 
Водночас є розуміння того, що в контексті про-
фесіоналізації перспектива дослідження життє-
здатності як важливої частини життєвого шляху 
людини постає обнадійливою. 

У цьому аспекті мета дослідження полягає у 
вивченні психологічних особливостей прояву жит-
тєздатності курсантів ДСНС України на різних рів-
нях професійного становлення.

Для досягнення поставленої мети нами про-
ведено дослідження, у якому брали участь кур-
санти-рятувальники в кількості 152 чоловік у віці 
18–22 роки. Нами сформовано дві групи досліджу-
ваних: група 1 – курсанти першого курсу, група 2 – 
курсанти четвертого курсу.

У дослідженні для аналізу результатів емпі-
ричного дослідження ми використовували 
методи математичної статистики, а саме: знахо-
дження достовірності відмінностей за t-критерієм 
Стьюдента.

Для вирішення завдань дослідження нами 
використано психодіагностичні методики, що 
дають змогу визначати особливості життєздат-
ності курсантів за Опитувальником життєздатно-
сті О.О. Рильської; здатності до самоуправління 
за методикою «Здібності до самоуправління» 
Н.М. Пейсахова.

Планування свого подальшого професій-
ного майбутнього і здійснення конкретних кроків 
щодо досягнення своїх цілей потребує рішучо-
сті й завзятості в прийняті рішень і сили волі не 
відступати перед першими ж труднощами. Саме 
тому й обрана методика «Здібності до самоуправ-
ління» Н.М. Пейсахова, згідно з якою є можливість 
вивчення здатності респондента до володіння 
собою в різних ситуаціях. Для визначення загаль-
ної здатності респондентів до самоуправління в 
методиці наведено дві групи тверджень: до пер-
шої групи належать питання, що потребують звер-
нення до власного досвіду; до другої – питання, 
що характеризують ставлення до загальноприйня-
тої думки. Середні значення, отримані за цією 
методикою для чоловіків, знаходяться в діапазоні 
23–31 бал. Якщо результати анкетування вищі від 
середніх, то це свідчить про оптимальний рівень 
функціонування  системи самоуправління. Однак 
надто високі показники за методикою (вище ніж 

41 бал) можуть свідчити про надмірну раціональ-
ність і знижену емоційність.

Низькі значення свідчать про відсутність у 
респондентів цілісної системи самоуправління 
і сформованість лише окремих ланок цілісної 
системи. Більш за все така людина буде надто 
перейматися своїми невдачами, без активних 
дій, а її емоційна реакція переважатиме над 
раціональним аналізом. Отже, повноцінний цикл 
самоуправління не формується, тому що це ціле-
спрямований процес, і мету собі ставить людина, 
яка сама керує своїми формами активності: спіл-
куванням, поведінкою, діяльністю й переживан-
нями. А самоуправління та життєздатність – це не 
два різні процеси, а дві сторони активності осо-
бистості, спрямовані на взаємодію із зовнішнім і 
регулюванням внутрішнього світу людини.

Окрім того, ця методика призначена для діа-
гностики здатності особистості до творчого про-
цесу створення нового в разі зустрічі з незвичай-
ною ситуацією, з необхідністю постановки нових 
цілей, пошуком нових рішень і засобів досягнення 
поставленої мети. 

Здатність до самоуправління, за цією методи-
кою, включає в себе такі складники: аналіз супе-
речностей, прогнозування, цілепокладання, пла-
нування, прийняття рішення, критерії оцінювання, 
самоконтроль і корекцію.

Головним завданням першого етапу емпірич-
ного дослідження було діагностування особливос-
тей життєздатності в курсантів на різних стадіях 
професійного становлення. 

Результати проведеного аналізу представлено 
в таблиці 1.

Вищі бали за показниками життєздатності, на 
статистично значущій різниці, отримали особи, 
які перебувають на більш високому рівні профе-
сійного становлення. Це говорить про те, що вони 
готові діяти як у звичних, так і в екстремальних умо-
вах, сприймають труднощі професійного життя як 
виклик, що сприяє збагаченню їхнього життєвого 
досвіду, вони здатні вибудовувати власні чіткі цілі, 
що надає їхньому життю осмисленість і тимчасову 
перспективу. Високі показники за тестом загалом 
притаманні людям, які мають хороші взаємини як 
у сім’ї, так і в професійному середовищі, які здатні 
досягати успіху в різних сферах життєдіяльності.

Отримані результати свідчать про наявність 
статистично вірогідних відмінностей в осіб із різ-
ним рівнем життєздатності в цій професійній групі.

Відомо, що в основі поняття «життєздатність» 
лежить здатність до опанування, що дає змогу 
констатувати той факт, що життєздатність особи-
стості відповідає за опанування складними ситуа-
ціями в тому числі у сфері професійної діяльності. 
Саме від життєздатності особистості залежить 
вибір нею конструктивних чи деструктивних стра-
тегій подальшого професійного розвитку.
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Висока життєздатність співвідноситься з 
прагненням до самопізнання та саморозвитку, з 
рефлексивністю й переконаністю людини в тому, 
що все, що з нею трапляється, сприяє її розвитку 
за рахунок знань і досвіду.

Курсанти четвертого курсу, які вже мали досвід 
роботи в складі рятувальних загонів під час про-
ходження практики, отримали більш високі бали 
за загальним показним життєздатності. Це свід-
чить про те, що вони готові до дій як у звичних, 
так і в екстремальних умовах. Вони сприймають 
своє життя як емоційно насичене, мають чіткі цілі, 
що надають їхньому життю осмисленість і часову 
перспективу. Високі показники за тестом загалом 
притаманні людям, які перебувають у гармонійних 
взаєминах, професійно ідентичних, здатних до 
регуляції власного стану та поведінки.

Як видно з даних, представлених у таблиці 1, 
розбіжність у показниках за шкалами «усвідомле-
ність життя», «здібності до адаптації» та «здібно-
сті до саморегуляції» в досліджуваних групах зна-
ходиться на статистично значущому рівні.

Відповідно до математичної обробки даних, за 
шкалою «здібності саморозвитку» рівень статис-
тичної значущості розбіжностей між групами не 
виявлено.

За шкалою «здатність до саморегуляції» вияв-
лено статистично достовірні відмінності в дослі-
джуваних групах. Вищий рівень більше проявля-
ють курсанти четвертого курсу, які перебувають 
на завершальному етапі отримання спеціаль-
ності «рятувальник» і мають досвід практичної 
роботи.

Під час оцінювання загальної здатності 
курсантів до самоуправління за методикою 
Н.М. Пейсахова встановлено відмінності на рівні 
статистичної значущості за такими шкалами: 
«аналіз суперечностей» (відповідно 2,18±0,8 
у курсантів 1-го курсу і 4,2±1,1 бали в курсантів 
4-го курсу); «планування» (5,2±1,2 у курсантів 
4-го і 2,4±0,7 у курсантів 1-го курсів); «прийняття 
рішень» (4,9±0,15 у курсантів 1-го і 2,4±0,7 бали 
у курсантів 4-го курсів); «самоконтроль» (3,1±0,8 
у курсантів 1-го і 5,2 ±1,4 у курсантів 4-го курсів).

Статистично достовірних відмінностей за 
шкалами «прогнозування», «цілепокладання» та 
«критерії оцінювання» в досліджуваних групах не 
виявлено.

Як видно з наведеного вище, в процесі фахової 
підготовки не виявлено статистично значимих від-
мінностей у таких якостях курсантів, як цілепокла-
дання та прогнозування. У процесі прогнозування 
людина формує модель-прогноз, що основана 
на аналізі протиріч між минулим і сьогоденням. 
Прогнозуванню стратегій професійного розвитку 
допомагає визначення його психологічних предик-
торів як сукупності особистісних характеристик, 
установок і цінностей, що формують готовність 
до подолання професійних криз і зумовлюють її 
стійкість і конструктивність. Прогноз – це спроба 
заглянути в майбутнє, передбачити хід подій 
або бажані дії, намагання отримати відповіді на 
питання: чи можна щось змінити, якщо втрутитися 
й діяти, або, навпаки, як будуть розвиватися ситу-
ації, якщо не втручатися в хід подій.

Завдяки цілепокладанню формується суб’єк-
тивна модель бажаного або належного. В основі 
визначення будь-якої мети лежить прогноз – 
перехід від припущення про принципову можли-
вість проведення змін до припущення про ймо-
вірні результати. У ході цілепокладання суб’єкти 
прагнуть отримати відповіді на такі питання: 
якими повинні бути результати? У якому напрямі 
потрібно змінювати себе, своє спілкування, пове-
дінку або діяльність? Що конкретно можна змі-
нити, ситуацію або самих себе? 

Водночас за шкалою «планування» виявлено 
статистично достовірні відмінності в досліджу-
ваних групах на рівні статистичної значущості 
p≤0,01. Вищий рівень більше проявляють кур-
санти, що навчаються на четвертому курсі. Можна 
зробити висновок, що в них у процесі фахової 
підготовки розвивається здатність до створення 
конкретних планів щодо досягнення цілей, певна 
система засобів і послідовність їх застосування й 
залишається на сталому місці здатність до про-
гнозування та цілепокладання. Нам видається, 
що це пов’язано з невизначеністю соціально-еко-
номічної та політичної ситуації в Україні. 

Також не виявлено статистично достовірних 
відмінностей за шкалою «критерії оцінювання яко-
сті» в досліджуваних групах. Критерії оцінювання 
якості для особистості – це необхідність вирішу-
вати питання визначення показників, що дають 
змогу оцінити ефективність дій, спрямованих на 
реалізацію планів. Система оцінок повинна бути 

Таблиця 1
Порівняльний аналіз середніх значень параметрів життєздатності 

майбутніх працівників ДСНС України

Змінні
Курсанти 1-го курсу Курсанти 4-го курсу

ts 1-2m±σ m±σ
Здатність до адаптації 78,13±12,58 75,46±11,64 2,67

Здатність до саморегуляції 39,80±7,21 41,61±6,39 -1,81
Здатність до саморозвитку 49,33±10,42 51,29±11,01 –

Усвідомленість життя 35,88±5,67 38,07±5,15 -2,19
Примітка: ts – критерій Шеффе (Scheffe's test); m – середнє арифметичне значення; σ – середньоквадратичне відхилення.
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створена до початку практичних дій і вчинків, а по 
ходу діяльності їх необхідно коригувати. Поспішне 
визначення критеріїв може призвести до того, що 
вони виявляться недостатньо обґрунтованими 
або просто помилковими, а це може призвести до 
зовсім інших результатів, ніж було спочатку заду-
мано.

За шкалами «прийняття рішення», «самокон-
троль» і «корекція» в досліджуваних групах вияв-
лено статистично достовірні відмінності на рівні 
статистичної значущості p≤0,001, вищий рівень 
більше проявляють курсанти, що перебувають на 
більш високому рівні професійного становлення.

Ці шкали взаємопов’язані: якщо рішення до пев-
них дій прийнято й усе відбувається відповідно до 
планованого, то суб’єкт може продовжувати діяти 
так само, повторювати дії, щоб переконатися в 
ефективності знайденої системи самоуправління, 
фактично це перехід до саморегуляції, закріплення 
того нового, що знайдено процесі самоуправління. 
Якщо самоконтроль особистості виявляє невідпо-
відність між бажаним і дійсним, помилки в пове-
дінці й діяльності, то актуалізується система корек-
ції, пошук нових шляхів, потрібних для проведення 
змін у діяльності та плануванні з метою отримання 
бажаного результату.

Що стосується загальної здатності до 
самоуправління, то вона є вищою в курсантів 
четвертого курсу порівняно з курсантами пер-
шого курсу (32,8±2,6 і 28,5±2,3 бали, відповідно, 
р – 0,05). Ураховуючи, що самоуправління – це 
цілеспрямовані форми активності, які пов’язані 
зі створенням нового в разі зіткнення особистості 
з незвичною ситуацією, пошуком нових рішень і 
засобів досягнення цілей, ми можемо зазначити, 
що в курсантів випускного курсу ця здатність є 
більш сформованою. 

Висновки. Загалом можна зазначити, що жит-
тєздатність особистості є інтегральною характе-
ристикою, яка забезпечує її стійкість до негатив-
них життєвих ситуацій, готовність до їх подолання, 
здатність до позитивної оцінки та реалістичного 
підходу до життя. Професійна життєздатність 
базується на активності особистості в професій-
ному середовищі, її здатності до самоуправління, 
адаптації та саморегуляції, стійкій позитивній 
самооцінці й високій мотивації досягнень у про-
фесійній сфері. Виокремлення професійної житт-

єздатності особистості як психологічного предик-
тора являє собою один із варіантів прогнозування 
траєкторії професійного становлення й розвитку 
фахівця. Нам видається, що подальша робота з 
вивчення професійної життєздатності повинна 
бути спрямована в напрямі розроблення техноло-
гій її розвитку.
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Perelyhina L. A., Balabanova K. V. Professional resilience as a psychological predictor of the 
becoming and development specialist

The article deals with the questions devoted to resilience of the cadets-rescuers on the different stages their 
professional preparation. The different theoretical approaches were revealed and the concept of professional 
resilience was distinguished. Most existing definitions of resilience are shown to be based on health models, 
self-actualization categories, and resource approaches. It is emphasized that at the present stage there is a 
component approach to the study of resilience, which was based on the idea of the identification of the most 
important properties and characteristics of man. A number of authors in the structure of resilience distinguish 
six interconnected components – self-efficacy, persistence, copying and adaptation, internal locus of control, 
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social relations, spirituality and culture. According to other researchers, the component composition of resil-
ience is defined by such components as: the ability to make sense of life, the ability to self-regulation, the ability 
to adapt, the ability to self-development.

It has been shown that in recent years scientific research has increased the interest of scientists to study 
such a phenomenon as “professional resilience” 

In this aspect, the purpose of our study was to study the psychological features of the display of resilience of 
cadets of the SES of Ukraine at different levels of professional formation. In order to achieve this goal, we con-
ducted an empirical study involving cadets (152 individuals), of which two groups were formed. In the course 
of the study, the following techniques were used: “Resilience Questionnaire” by O.O. Rylskaya and “The ability 
to self-government” by N.M. Peysakhova. 

The results show that professional resilience is based on the activity of the individual in the professional 
environment, his or her ability to self-management, adaptation and self-regulation, stable positive self-esteem 
and high motivation of achievements in the professional sphere. 

Key words: professional resilience, resources of the resilience, cadets-rescuers, professional preparation, 
professionally important qualities.
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РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОЇ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДІ 
ЯК ШЛЯХ ДО НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Побудовано емпіричну факторну модель громадянської самосвідомості сучасного українського 

студентства, що послідовно розкривається у шести компонентах. За результатами емпіричного 
дослідження відтворено зміст і структуру громадянської самосвідомості студентської молоді, а 
саме: активне громадянство (небайдужість, активність, толерантність до інших, чесність, робить 
добре свої справи на благо країни, має громадянську позицію та виконує обов’язки громадянина); 
ознаки національної ідентичності (етнокультурні ознаки, позитивна оцінка своєї належності до наці-
ональної спільноти, переживання причетності до майбутнього країни та цінність незалежності дер-
жави); політичні цінності (ставлення до цінностей демократичної держави, суперечливість грома-
дянських ціннісних орієнтирів); об’єднавчі чинники українців (етнічність або громадянство, зовнішні 
чи внутрішні загрози); позитивна оцінка приналежності до політичної нації (відчуття себе частиною 
народу своєї країни, гордість, пишання, що свідчить про емоційне «приєднання» до групи, значущість 
членства у ній); громадянська відповідальність (громадянські чесноти, інтерпретація відповідаль-
ності і прав громадянина). Визначено емпіричним шляхом конструкти, що розкривають особливості 
громадянської самосвідомості українського студентства. Ними виявились такі: номінальне (фор-
мальне, за фактом народження і проживання) громадянство, етнокультурні ознаки, позитивне емо-
ційне ставлення до членства у громаді й державі, громадянські чесноти та суб’єктність. Молодь, 
визначаючи себе громадянином, оперує конструктом обов’язку, який констатується, проте його 
зміст не конкретизується. Водночас бути громадянином для студентства означає й проблемне 
життя та негаразди. Зміст громадянської самосвідомості переважно насичений смислами, пов᾽я-
заними із владою, державою, та навантажені негативно зарядженими емоційно-оцінними ставлен-
нями молоді. Водночас практично не актуалізовані смисли, пов᾽язані із громадою, громадянською 
спільнотою, взаємодією з іншими громадянами. Виходячи з аналізу отриманих емпіричних даних, було 
визначено напрями розвитку громадянської самосвідомості студентської молоді України: активіза-
ція потенціалу громадянської суб’єктності; актуалізація особистісних смислів громадянської іден-
тичності та рефлексія сенсів громадянської самореалізації.

Ключові слова: громадянське самоусвідомлення, громадянське самовизначення, громадянська 
ідентичність, молодь, емпіричне дослідження.

Постановка проблеми. Невпинний процес 
глибинних і стрімких суспільно-політичних тран-
сформацій в Україні актуалізує проблематику гро-
мадянської самосвідомості, ідентичності та ком-
петентності жителів нашої держави. Як слушно 
зауважує Дж. Равен, «…суспільство змінилося, 
а значить і завдання, що постають перед нами, 
а отже, і вимоги до компетентності, потрібні для 
вирішення цих завдань, і ті ролі, які всі ми маємо 
грати в такому процесі… Розуміння того, як пра-
цює суспільство, усвідомлення нашої власної 
ролі та ролі інших у ньому має вирішальне зна-
чення для компетентної поведінки» [1, с. 23] (виді-
лено курс. авт – С.О.). Іншими словами, уявлення 
про себе як про громадянина, про свою та інших 
співгромадян роль у суспільстві, віра у здатність 

впливати та знання реальних механізмів впливу, 
переживання причетності до проблем спільнот(и) і 
т. д., – все це становить зміст громадянської само-
свідомості особистості та великою мірою визна-
чає поведінку громадянина. Нині на часі нова 
концепція ролі громадянина, за якої «гарний» 
громадянин бере активну участь у житті соціуму 
(Дж. Равен): «громадянин має перейматися тим, 
чи враховує він довгострокові соціальні наслідки 
своїх дій і чи намагається зробити те, що принесе 
довготривалу користь суспільству? Справа грома-
дянина – вирішувати проблеми, які він помітив, і 
втілювати ідеї, які прийшли йому в голову. Справа 
громадянина – діяти, усвідомлюючи, що ці про-
блеми та ідеї не ізольовані явища, а симптоми 
більш широкого соціального процесу, який він 
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має розуміти і на який має впливати» [1, с. 138]. 
Розуміння цінності громадянської участі (Що це 
мені дає? Як покращиться моє життя та громади 
внаслідок моїх дій? Як я можу вплинути та що 
можу вдіяти? тощо) сприяє вияву когнітивних, 
емоційних і вольових навичок для досягнення зна-
чущих цілей і мотивує усвідомлено діяти, розви-
вати компетенції. Водночас останнім часом соці-
ально-психологічні дослідження громадянської 
самосвідомості молоді України не проводились, 
хоч актуальність таких досліджень безсумнівна. 

Мета статті – опис та аналіз окремих результа-
тів емпіричного дослідження особливостей грома-
дянської самосвідомості студентства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання цієї про-
блеми, вичерпно висвітлений нами у попередніх 
публікаціях. Тезово зупинимось на вихідних заса-
дах нашого дослідження. Ми ґрунтуємось на тому, 
що центральним елементом самосвідомості 
особистості є ідентичність, яка пов’язана із 
самопізнанням (відповіддю на запитання «Хто 
я?»), а також з усвідомленням свого місця в 
системі суспільних стосунків [2].

Ми виходили з положення про те, що грома-
дянську ідентичність (як соціально-психологічний 
результат емоційно-когнітивних та ціннісних про-
цесів самоідентифікації й диференціації) право-
мірно розглядати як основну характеристику гро-
мадянської самосвідомості та її концентровану 
форму [3].

За визначенням Е. Еріксона, ідентич-
ність – «самоототожнення», що має соціаль-
но-культурний ґрунт. Ідентичність пов’язана з 
ідеологією («систематизованою сукупністю ідей 
та ідеалів») [3, с. 45]. Г. Теджфел, що розробив 
теорію соціальної ідентичності, визначає її 
як частину «Я-концепції» індивіда, яка виникає з 
усвідомлення свого членства в соціальній групі 
(або групах) разом із ціннісним та емоційним 
значенням, що надається цьому членству [3; 
4]. Процес соціальної ідентифікації «супроводжу-
ється» мотивацією позитивної самооцінки членів 
«своєї» групи [3].

Соціальна ідентичність як ототожнення люди-
ною себе з тією чи іншою соціальною групою 
(а точніше групами) – один з важливих складни-
ків «Я-концепції», яка відповідає на запитання 
про те, ким є і де є людина як суб’єкт соціальної 
взаємодії [2]. Саме ідентифікація в сучасних умо-
вах надлишку «Я-образів» є ключовим процесом 
самовизначення особистості.

Ідентичність, з одного боку, є «інструментом» 
орієнтації особистості в соціумі, тоді як з іншого – 
її «результатом» є вибудова особистістю як свого 
власного образу, так і образу групи (спільноти), 
до якої вона належить, або, навпаки, не нале-
жить [2]. 

Таким чином, ми спираємось на ідею про те, 
що соціальна ідентичність загалом та громадян-
ська зокрема передбачає самовизначення себе 
через членство у тих чи інших соціальних спіль-
нотах (когнітивний аспект) та самоставлення 
(емоційно-ціннісний аспект). Додамо також, що 
усталеність ідентичності та її позитивність – 
центральні моменти для відчуття групою психо-
логічної безпеки і стабільності [3].

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз наукової літератури з питань громадян-
ської самосвідомості, громадянства, громадян-
ської участі дав нам змогу виокремити змістове 
наповнення та окреслити структурну модель 
дослідження особливостей вияву громадянської 
самосвідомості особистості. Охоплюючи когнітив-
ний, емоційно-ціннісний та поведінковий аспекти, 
вона утворює структуру, що включає базові склад-
ники [5–6]:

1) самопізнання (уявлення про себе як гро-
мадянина: Хто я?, Який я громадянин?, Яке моє 
місце в суспільстві/громаді?, способи презентації 
себе як громадяни на; інтерпретація прав, свобод 
і відповідальності громадянина; очікування щодо 
держави);

2) самоставлення (як я почуваюся як громадя-
нин, емоційно забарвлене ставлення до членства 
у спільноті; емоційно-оцінні ставлення до себе як 
члена громади і держави та свого місця в ній); 

3) саморегуляція (інтерпретація цінностей 
демократичної держави як основа саморегуляції 
на рівні самосвідомості). 

Ми також розробили модель емпіричного дослі-
дження та створили інструментарій, адекватний 
меті й завданням нашої роботи (описано у [6]).

На першому етапі емпіричного дослідження 
особливостей вияву громадянської самосвідо-
мості молоді ми використали методику незавер-
шених речень (авторська модифікація методики, 
розроблена нами спеціально для цілей дослі-
дження). Ця методика актуалізує як усвідомлені, 
так і мало усвідомлювані аспекти самосвідомості 
молоді, що стосуються розуміння та відчуття себе 
як громадянина, свого місця в громаді та державі, 
розуміння громадянських прав, зобовʼязань і гро-
мадянської відповідальності, ставлення до член-
ства у спільноті та переживання приналежності 
до держави. Завданнями цього етапу емпіричного 
дослідження були: 1) виокремити спектр конструк-
тів, представлених у самосвідомості молоді, що 
описують досліджувану тему; 2) визначити осо-
бистісні смисли і проаналізувати конструкти само-
свідомості студентства, що описують молодіжний 
дискурс громадянської ідентичності. 

У такому етапі емпіричного дослідження взяли 
участь 128 респондентів – студенти двох київ-
ських вишів (вік 17–22 р., гуманітарні спеціаль-
ності). Для обробки первинних емпіричних даних 
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застосовувався кількісно-якісний контент-аналіз 
відповідей респондентів.

Аналіз та систематизація відповідей респон-
дентів дав змогу виявити конструкти та особи-
стісні смисли самосвідомості молоді, що вичерпно 
репрезентують молодіжний дискурс громадян-
ської ідентичності студентства.

Ми виявили, що зміст громадянської само-
свідомості студентства презентується через 
конструкти номінального громадянства (за фак-
том народження і проживання), етнокультурних 
ознак, позитивного емоційного ставлення до 
членства в громаді й державі, громадянських 
чеснот та суб’єктності. Молодь, визначаючи себе 
як громадянина, оперує конструктами функцій 
та «обов’язку», зміст якого не конкретизується. 
Водночас бути громадянином для студентів озна-
чає й «проблемне» життя та негаразди [7].

З’ясовано, що зміст громадянської самосві-
домості переважно насичений смислами, пов’я-
заними із владою, державою, та навантажений 
негативно зарядженими емоційно-оцінними став-
леннями молоді. Водночас практично не акту-
алізовані смисли, пов’язані із громадою, гро-
мадянською спільнотою, взаємодією з іншими 
громадянами тощо [7].

На другому етапі визначені нами емпіричним 
шляхом конструкти були покладені в основу ство-
рення психосемантичного опитувальника. Мета – 
з’ясувати зміст і структуру громадянської самосві-
домості молоді; визначити її «проблемні» зони та 
окреслити можливі напрями їх трансформування. 

У цьому етапі дослідження взяв участь 151 
респон дент – студенти чотирьох київських вишів 
(вік 17–23 р., гуманітарії). Для обробки емпіричних 
даних застосовувались методи математичної ста-
тистики (факторний аналіз).

За результатами факторного аналізу, який 
дав змогу провести більш глибокий аналіз отри-
маних емпіричних даних, було виявлено зміст і 
структуру громадянської самосвідомості сучас-
ної студентської молоді. У резуль таті факторного 
аналізу виділено 6 значущих факторів, які пояс-
нюють 50,6% внеску в загальну дисперсію ознак. 
Факторний аналіз здійснювався методом головних 
компонент з наступним обертанням факторного 
простору Varimax.

За змістом шкал, які утворили перший фактор 
(20,1% сумарної дисперсії), ми інтерпретували 
його як активне громадянство. Він представ-
лений такими судженнями (далі в дужках наве-
дено їхні факторні навантаження): «Для успіш-
ного розвитку країни потрібно бути небайдужим 
і активним» (0,615); «Справжній патріот може не 
знати мову і не носити вишиванку, але робити 
добре свою справу на благо країни» (0,593); 
«Ідеалом українця для мене є чесна (некорумпо-
вана) та небайдужа людина» (0,563); «Справжній 

українець толерантно ставиться до інших етніч-
них груп» (0,498); «Від активності кожного укра-
їнця залежить те, чи буде влада дбати про країну» 
(0,490); «Наші правоохоронні органи не забезпе-
чують правопорядку тією мірою, щоб почуватися 
захищеним» (0,420); «Громадяни України, що ухи-
ляються від виконання військового обов’язку, зло-
чинці» (-0,421).

У цьому факторі, на нашу думку, презентується 
образ справжнього українця(ки). Це людина – 
небайдужа, активна, толерантна до інших, чесна, 
робить добре свої справи на благо країни (а не 
просто демонструє зовнішні атрибути українця), 
виявляє активну громадянську позицію та виконує 
обов’язки громадянина. Водночас не почувається 
в державі захищеною, у безпеці.

Другий фактор (10,7% дисперсії) ми проін-
терпретували як ознаки національної іден-
тичності (національні ідентити). Він наповне-
ний такими твердженнями: «Вишиванка і народні 
пісні – це найкращий спосіб презентувати себе 
як українця» (0,746), «Для мене бути українцем 
насамперед означає розмовляти українською 
мовою» (0,690), «Справжній патріот має носити 
вишиванку та розмовляти виключно українською 
мовою» (0,681), «Українське громадянство викли-
кає у мене почуття відповідальності за майбутнє 
нашої країни» (0,652), «Я вимагаю, щоб мене 
обслуговували тільки українською мовою» (0,553), 
«Коли я розповідаю про Україну людям, які нічого 
про неї не знають, завжди згадую нашу культурну 
спадщину» (0,506), «Завжди, коли я за кордоном 
знайомлюся з людьми, акцентую увагу, що я – 
українець» (0,460), «Я повідомлятиму фіскальні 
органи про роботодавців, що пропонують неофі-
ційну зарплатню, бо несплата податків – злочин» 
(0,476), «Я засуджую людей, що шукають свою 
долю за кордоном» (0,468), «Українці мають гарну 
освіту» (0,455), «Наше найбільше надбання – це 
незалежна держава» (0,421).

У цьому факторі описуються ознаки, за якими 
можна ідентифікувати українця як представника 
політичної нації. Це насамперед етнокультурні 
ознаки (національний одяг, мова, традиції, фоль-
клор, культурні надбання); позитивно забарвлена 
оцінка своєї належності до національної спіль-
ноти і прагнення підкреслити її особливість; пере-
живання причетності до майбутнього країни та 
цінність незалежності (самостійності) держави.

Наступний, третій, фактор (внесок у сумарну 
дисперсію – 5,6%) був названий нами політичні 
цінності. Його презентовано такими висловлю-
ваннями: «Я вважаю, що мир – це головне для 
держави, навіть якщо є загроза втрати незалеж-
ності» (0,665), «Свобода нічого не варта, якщо не 
вистачає на життя» (0,611), «Достаток важливіший 
за свободу» (0,610), «Українське громадянство 
викликає у мене почуття неповноцін ності» (0,608), 
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«Я розумію і підтримую громадян, що не відкри-
вають двері представ никам військкомату» (0,578), 
«Я соромлюся своєї національної приналежності» 
(0,449), «У спілкуванні я вкрай рідко згадую про 
свою національну приналежність» (0,437), «За 
незалежність країни варто воювати» (-0,440).

У цьому факторі представлено, на нашу думку, 
ставлення молоді до цінностей демократичної 
держави. Аналіз результатів одномірного розподі-
лення відповідей респондентів дав нам змогу уна-
очнити й уточнити громадянські ціннісні орієнтири 
молоді. Перше, що привертає увагу, – це наявність 
суперечливих тенденцій. Так, приблизно одна-
кову підтримку отримали судження протилежного 
змісту: «Мир – це головне для держави, навіть 
якщо загроза втрати незалежності» (52,98% опи-
таних) та «За незалежність країни варто воювати» 
(52,32%), тобто іншими словами воювати за неза-
лежність країни потрібно, водночас мир – важливі-
ший за незалежність. Отже, у альтернативі мир чи 
незалежність виокремились два вектори ціннісних 
уявлень сучасної молоді: 1) за мир навіть ціною 
втрати незалежності; 2) за незалежність навіть 
ціною війни. Зрозуміло, що затяжні військові дії на 
Сході країни особливо актуалізують цінності мир-
ного повсякдення для всіх громадян України, проте 
готовність принести у жертву незалежність дер-
жави свідчить про нестачу стратегічного бачення 
наслідків цього для країни та її громадян. Сучасна 
молодь народилась і росла вже у незалежній дер-
жаві, тоді як війна – це реалії сьогодення, що несе 
низку загроз, одна з яких – опинитися у вирі вій-
ськових дій. Зокрема, 39,74% опитаних висловили 
солідарність із громадянами, що переховуються 
від представників військкомату. Тоді як визнання 
цінності незалежності держави і готовність її від-
стоювати є виявом зрілої громадянської позиції. 

Ще одна «пара» почасти суперечливих 
висловлювань, що презентують ціннісні уподо-
бання сучасного студентства: «Свобода нічого не 
варта, якщо не вистачає на життя» (підтримало 
близько половини опитаних – 42,39%) на проти-
вагу «Достаток важливіший за свободу» (більше 
половини респондентів не погодились – 54,3%). 
Тут йдеться, на нашу думку, про співвідношення 
інструментальних (й зокрема, матеріальних) і тер-
мінальних цінностей. Свободу у такому контексті 
можна розглядати як самоцінність, що є цінною 
сама по собі, без необхідності її обґрунтування, 
а лише задля того, щоб почуватися вільним(ою). 
За словами М. Мамардашвілі, свобода нічого 
не «виробляє», вона не є засобом для чогось, і 
її важко визначити як певний предмет. Свобода, 
як-то кажуть, «виробляє» тільки свободу, більшу 
свободу. А вже потім вона – умова інших речей, які 
може вдіяти вільна людина. Отже, унаочнено дві 
тенденції: 1) надання переваги цінностям матері-
альним; і 2) переважання термінальних цінностей.

Розглядаючи у ціннісному вимірі питання гро-
мадянської і національної приналежності, від-
значимо, що українське студентство вербалізує 
здебільшого прихильність (або принаймні ней-
тральність) до неї.

Цінності виступають як основа для громадян-
ської ідентичності.

Наступний, четвертий фактор (5,4% диспер-
сії) отримав назву об’єднавчі чинники україн-
ців. До нього увійшли такі твердження: «Етнічні 
українці мусять мати якісь преференції у правах 
порівняно з громадянами України інших націо-
нальностей» (0,611), «Зовнішня агресія – найбіль-
ший об’єднавчий чинник для українців» (0,530), 
«Громадяни України мають менші можливості 
для самореалізації, ніж громадяни Євросоюзу» 
(0,519), «Я завжди підтримую акції/мітинги, якщо є 
загроза обмеженню свободи» (0,461), «Справжній 
українець толерантно ставиться до інших етніч-
них груп» (-0,426).

У цьому факторі представлено об’єднавчі 
та диференціюючі ознаки українців. Об’єднує 
1) етнічність або громадянство та 2) загрози 
(зовнішня агресія або загроза обмеження сво-
боди, тощо). Диференціація ж ґрунтується на 
порівнянні (українці – інші національності; гро-
мадяни України – Євросоюзу), причому україн-
ське громадянство за оцінкою більшості респон-
дентів (64,24%) пов’язується з обмеженнями і 
меншими можливостями, зокрема у самореалі-
зації в країні. 

До п’ятого фактора (частка в сумарній дис-
персії 4,7%), інтерпретованого нами як пози-
тивна оцінка приналежності до політичної 
нації, увійшли такі судження: «Щоб краще пред-
ставити українців, я намагаюся знайомити інозем-
ців з сучасною українською музикою і літерату-
рою» (-0,716), «Я ніколи не дам хабар» (-0,573), 
«Коли я спілкуюся з ініціативною та талановитою 
молоддю, то пропоную об’єднувати зусилля для 
досягнення успіху» (-0,572), «Коли я розказую 
про Україну, завжди називаю імена відомих у 
світі українців (наприклад, спортсменів, митців)» 
(-0,478), «Я висловлюю гордість за те, що в нашій 
країні так багато патріотів, здатних боротися за 
незалежність» (-0,428).

Аналіз висловлювань, що утворюють зміст 
цього фактора, свідчить про переважання пози-
тивної емоційно-ціннісної оцінки належності до 
української політичної нації, спільноти громадян. 
Відчуття себе частиною народу своєї країни, гор-
дість, пишання свідчить про емоційне «приєд-
нання» до групи, значущість членства у ній. 

Як слушно відзначає Г. Солдатова, ставлення 
до факту своєї приналежності до групи відобра-
жає ціннісний компонент ідентичності. А емоційна 
значущість групового членства є важливим склад-
ником процесу ідентифікації. Ця оцінка є емоційно 
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забарвленою й може виражатися у формі різнома-
нітних почуттів – від поваги, шани, любові, з одного 
боку, й аж до злості, сорому, страху – з іншого. 
Ці почуття є свідченням глибокого емоційного 
зв’язку зі своєю національною чи громадянською 
спільнотою [3]. Загалом, переважання позитивних 
почуттів до своєї країни, держави свідчить про її 
привабливість, задоволеність від членства в ній, 
бажання їй приналежати. 

У нашому дослідженні виявлено переважання 
позитивного типу національної ідентичності 
молоді (переживання гордості за власну політичну 
націю) над амбівалентною. 

Останній, шостий фактор (у сумарній диспер-
сії 4,1%) ми назвали як громадянська відпові-
дальність. До нього увійшли такі твердження: 
«Відстоювати свої права і свободи необхідно 
щоразу, коли вони порушуються, а не тільки під 
час революцій або виборів» (0,660), «Кожен гро-
мадянин особисто несе відповідальність за знання 
своїх прав та свобод» (0,632), «Мені не подоба-
ється, коли деякі українці заперечують існування 
нації, не вивчивши історію» (0,627), «Для мене 
важливо, щоб іноземці не плутали українців з 
росіянами» (0,559), «Немає сенсу вивчати (знати) 
власні права, бо їх дотримання в нашій країні 
неможливе» (-0,529).

У цьому факторі представлено на загал грома-
дянські чесноти, інтерпретація відповідальності 
і прав громадянина. Окреслено образ «гарного» 
громадянина, що усвідомлює власну відповідаль-
ність за знання, дотримання і відстоювання своїх 
прав, підкреслюється значущість належності 
до української політичної нації, окреслюється 
незгода із запереченням існування нації внаслідок 
некомпетентності, нестачі знань. 

Висновки, отримані з проведеного нами емпі-
ричного дослідження, були використані нами 
для визначення ймовірних напрямів розвитку 
громадянської самосвідомості студентської 
молоді. Ними було визначено: 

1) активізація потенціалу громадянської 
суб’єктності молоді, що включає: 

рефлексію наявних та розвиток громадянських 
компетенцій молоді; розвиток практик громадян-
ської та особистої відповідальності; рефлексію 
змісту та усвідомлення міри громадянської від-
повідальності; усвідомлення наслідків (для себе, 
інших, суспільства в цілому) патерналістських 
настанов та очікувань;

2) актуалізація особистісних смислів гро-
мадянської ідентичності, пов᾽язаних із грома-
дою, громадянським середовищем, взаємодією з 
іншими.

3) рефлексія сенсів громадянської самореалі-
зації у різних сферах соціальної взаємодії з метою 
пошуку, усвідомлення та увиразнення смислів 
ідентифікації. 

Висновки. З’ясовано емпіричним шляхом, що 
зміст і структура громадянської самосвідомості 
студентської молоді послідовно розгортається 
через ієрархію таких компонентів: активне грома-
дянство, ознаки національної ідентичності, полі-
тичні цінності, об’єднавчі чинники українців, пози-
тивна оцінка належності до нації, громадянська 
відповідальність.

Виявлено конструкти, що презентують грома-
дянську самосвідомість студентства: номінальне 
(за фактом народження і проживання) громадян-
ство, етнокультурні ознаки, позитивне емоційне 
ставлення до членства у громаді й державі, гро-
мадянські чесноти та суб’єктність. Молодь, визна-
чаючи себе громадянином, оперує конструктом 
обов’язку, який констатується, проте його зміст не 
конкретизується. Водночас бути громадянином 
для студентства означає й проблемне життя та 
негаразди.

З’ясовано, що зміст громадянської самосвідомо-
сті молоді насичений смислами, пов᾽язаними із вла-
дою, державою, що заряджені негативними емоцій-
но-оцінними ставленнями. Водночас практично не 
актуалізовані смисли, пов᾽язані із громадою, спіль-
нотою, взаємодією з іншими громадянами. 

Визначено напрями розвитку громадянської 
самосвідомості молоді: активізація потенціалу 
громадянської суб’єктності; актуалізація смислів 
громадянської ідентичності; рефлексія сенсів гро-
мадянської самореалізації.
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Sknar O. M. Development of civil awareness of youth as a way to obtain civil competence
An empirical factorial model of the civic consciousness of Ukrainian students has been constructed, which 

is consistently revealed in six components. According to the empirical research, the content and structure of 
the civic consciousness of student youth are reproduced, namely: active citizenship (indifference, activity, 
tolerance towards others, honesty, doing good deeds for the benefit of the country, having a civic position and 
fulfilling the duties of a citizen), signs of national identity (ethno-cultural signs, positive assessment of one’s 
belonging to the national community, experience of involvement in the future of the country, and value of 
independence of the state), political values (attitude to the values of a democratic state; contradictions of civic 
values), unifying factors of Ukrainians (ethnicity or citizenship; external or internal threats), positive assess-
ment of belonging to a political nation (feeling part of the people of their country, pride, evidence of emotional 
“accession” to the group, the importance of membership in it), civil liability (civil virtues, interpretation of the 
responsibility and rights of the citizen). The constructs that reveal the peculiarities of the civic consciousness 
of the Ukrainian students are determined empirically. They are: nominal citizenship (formally linked to the place 
of birth and residentce), ethnocultural attributes, positive emotional attitude to belonging to the community and 
the state, civic virtues and subjectity. Youth, defining themselves as a citizen, operate with a construct of a duty 
that is stated, but its content is not specified. At the same time, being a citizen for the students means both 
troubled lives and troubles. The content of civic consciousness is mostly mainly encompasses meanings asso-
ciated with authorities and state, and is imbued with the negatively charged emotionally evaluative attitudes of 
the youth. At the same time, the meanings connected with local and civic communities as well as interaction 
with other citizens are hardly actualized. Based on the analysis of the empirical data, the directions of deve-
lopment of the civic consciousness of the students were determined: activation of the civic subjectity potential; 
actualization of individual meanings of civic identity and reflection of meanings of civic self-realization.

Key words: civil consciousness, civil self-determination, civil identity, youth, empirical research, compe-
tencies.
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