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ПСихОлОГичЕСКОЕ ВлиЯНиЕ учиТЕлЕЙ  
НА ФОРМиРОВАНиЕ НАциОНАльНОГО хАРАКТЕРА  
у ПОДРОСТКОВ
Подростковый возраст характеризуется переходным, кризисным и тяжелым периодом. Вступая 

в подростковый возраст, ребенок станет подростком. С самого начала он всегда описывался как ребе-
нок, а теперь считается взрослым. Это также показывает, что переход будет очень спорным, и задача 
родителей – понять и поддержать усилия подростка и помочь ему пережить переходный период. 

В этом возрасте у подростков наряду с самосознанием, этическим сознанием, самооценкой, 
самопознанием формируются и особенности характера. Среди признаков этого характера следует 
отметить национальный характер. Национальный характер относится к общим психологическим 
особенностям, не зависит от конкретного индивида или от поведения. Учителя играют важную 
роль в формировании личности подростков и в воспитании их как граждан. Исследование общения 
учитель-ученик показывают, что поведение учителя, мимика, жесты, интонация, движения и так 
далее. будучим сложным сигналом, оказывает существенное влияние на формирование националь-
ного характера в учащихся в процессе их совместной деятельности. Учитель объясняет характер 
азербайджанского гражданина, принимая во внимание другие психические особенности учащихся, 
если понадобиться. Он должен объяснить ученикам, что мало знать только о роли и значении того 
или иного положительного персонажа. Самое главное то, что самим тоже нужно иметь эти свой-
ства и для этого приложить серьезные усилия.

Учитель как в своей образовательной деятельности, так и в своей личности, а также нацио-
нальных нравственных ценностях, своем чувстве ответственности, своей политической и идеоло-
гической зрелости, своей идеологией азербайджанства, свою связь с государством, народом и своим 
отношением к ним, а самое главное как преподносит эти чувства, играет важную роль. Для наци-
онального характера важно уметь справляться с мощным и быстрым воздействием глобализации 
с помощью ИКТ и миграции, сохранять национальную самобытность и не быть ассимилированным 
и поглощенным. Оно должно начинаться в семье, а затем продолжаться в детском саду и школе.

Ключевые слова: подросток, национальный характер, школа, модель учительницы, модель учи-
теля, стили руководства.

Постановка проблемы. Выявление и пра-
вильное направление психологического воздей-
ствия учителей как модели формирования осо-
бенностей национального характера у юношей 
и девушек в школьной среде представляет акту-
альность для современной эпохи. В статье под-
робно описывается психологическое влияние 
модели учителя на формирование особенностей 
национального характера для мальчиков и дево-
чек-подростков в школьной среде. Предложения 
и результаты статьи могут быть учтены при рекон-
струкции взаимоотношений учителя и ученика 
и в формировании у подростков положительных 
особенностей национального характера.

цель статьи – объяснить психологическое 
влияние учителей на формирование националь-
ных черт характера подростков в школьной среде. 

изложение основного материала. Подрост- 
ковый период играет важную роль в формиро-
вании человеческой личности. В течении этого 
периода у подростка показываются физиоло-
гические (изменение голоса, развитие половых 
органов) и психологические (формирование 
самооценивания, развитие самосознания и дру-
гие) изменения. Подростковый период охваты-
вает приблизительно возраст от 10-11 лет до 
14-15 лет. Этот период с его практической значи-
тельностью, педагогическими трудностями и пси-
хологическими расстройствами, возникающими 
в динамике личности ребенка [6, с. 298] привле-
кает большое внимание. В возрасте этого пери-
ода у подростков наряду с самосознанием, само-
оцениванием и самопознанием формируется 
и национальный характер. Национальный харак-
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тер – это психическое положение, которое отно-
сится к обобщенному психологическому обстоя-
тельству, независящему от одного индивида или 
в некоторой степени при поведении и обраще-
нии каждого члена этноса в системе отношений. 
Одной из основных проблем современного обще-
ства является воспитание подростков как все-
объемлющей личности, который есть тем самым 
кризисным возрастом для них в подростковом 
периоде. Говоря о общестороннем воспитании, 
нельзя забывать о воспитании национального 
характера.

Характерные свойства школьных учителей 
играют большую роль в формировании наци-
онального характера у подростков. Подростки 
принимают своих учителей-предметников как 
великую личность и каждое их поведение, посту-
пок и слово для них правильны. Они даже не 
верят своим родителям и точно выполняют ска-
занное учителем, одним словом подражают им. 
Принимая во внимание это, учитель должен учи-
тывать каждое свое поведение и слово. Он не 
должен забывать, что он их воспитывает в своем 
примере. Интерес к нравственным качествам 
людей, нормы их поведения и обращения, вза-
имное отношение друг с другом приводят к фор-
мированию нравственных идеалов у подростков. 
Учителя должны обратить особое внимание на 
этот аспект. 

Формирование нравственных идеалов у под-
ростков особенно важно с точки зрения их само-
воспитания и формирования у них национального 
характера. Мальчики и девочки-подростки хотят, 
чтобы окружающие их люди, особенно родители 
и учителя, относились к ним не как к маленькому 
ребенку, а как к взрослому человеку. Именно поэ-
тому они стремятся быть независимыми и даже 
пытаются защитить определенную область своей 
жизни от вмешательства пожилых людей. Они 
также начинают оценивать наблюдаемые ими 
предметы и события со своей точки зрения. 
Исходя из этих признаков, у них появляются харак-
терные черты для подростков – чувство и жела-
ние к взрослению [5, с. 199]. Девочки-подростки, 
принимая женскую специфику (фемина), а маль-
чики-подростки – мужскую специфику (маскулин) 
ведут себя как взрослые.

Для формирования у подростков положитель-
ных черт национального характера, помимо отно-
шений и поведения учителей, также имеет боль-
шое значение их внешность, одежда и так далее. 
Если учительница носит одежду мужского стиля 
и демонстрирует мужское поведение, то это нега-
тивно влияет на психологию подростков. Если 
такой процесс наблюдается у учителей-мужчин, 
хотя это часто не принимается со стороны боль-
шинства подростков, но некоторые подростки, 
к сожалению, рассматривают их как модель. 

Формирование национального характера у под-
ростков также зависит от характера отношений 
учителя-ученика, их взаимоотношений друг с дру-
гом, от характера взаимного доверия и уверенно-
сти между ними. Тем не менее учитель занимает 
ведущую позицию и положение в этой системе 
взаимодействий. Другими словами, как образо-
вательная деятельность учителя, так и направ-
ленность личности, профессионализм, а также 
нравственное качество, чувство ответственности, 
самое главное, отношение к ученикам играют 
решающую роль. Неслучайно, что Л.Н. Толстой 
особенно отмечал эту сторону вопроса. Он писал, 
что «если учитель питает любовь только к своей 
работе, тогда он будет хорошим учителем. Если 
учитель питает любовь только к своим ученикам 
и любит их как мать и отец любит своих детей, 
тогда он будет лучшим учителем, чем прочитав-
ший все книги, но не испытывающий никакой 
любви ни к работе, ни к ученикам. Если учитель 
приобобщает свою любовь и к своей работе 
и к своим ученикам, то он будет совершенным 
учителем». По мудрому мнению большого мысли-
теля для создания позитивной психологической 
атмосферы в взаимоотношении учителя-ученика 
в первую очередь все зависит от любви учителя 
к своей работу, от искренних отношений к своим 
ученикам, от отцовской (материнской) заботы, 
настоящей любви и привязанности. В этом случае 
в отношениях между учителем и учеником созда-
ется благополучная атмосфера, и это оказывает 
очень серьёзное положительное влияние на дея-
тельность обеих сторон [5, с. 479].

Для формирования у подростков националь-
ного характера в отношениях учитель-ученик 
имеет большое значение также стиль руковод-
ства учителей. Таким образом, учителя-мужчины 
обычно предпочитают авторитарное и демокра-
тическое руководство, а учительницы в основном 
предпочитают демократическое и либеральное 
руководство. Учителя с авторитарным стилем 
руководства являются более серьезными, требо-
вательными, убежденными, которые не идут на 
компромиссы и уделяют меньше внимания лич-
ностным характеристикам. Учителя этого типа 
у юношей и девушек совместно с грубостью, 
агрессией, неуверенностью в себе и страхом 
формируют и такие качества, как ответственность 
и дисциплина. 

Учителя демократического стиля индивиду-
ально подходят к каждому мальчику и девоч-
ке-подросткам, учитывают их личные особенно-
сти и консультируются с ними по определенным 
вопросам. Учителя с таким стилем руководства 
формируют у подростков желание вести самосто-
ятельную жизнь, самоуверенности, самонадеян-
ности, самоконтролированности, доверие и ува-
жение в отношениях. 
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Учителя с либеральным стилем – это учителя, 
которые дают ученикам чрезмерную свободу, 
снисходительны, не требовательны, безразличны 
и пренебрегательны к ним. Такие учителя форми-
руют у подростков такие качества, как недисци-
плинированность, безответственность, пренебре-
гательность, высокосамооценивание и так далее. 

В отношениях учителя и ученика особенно 
следует подчеркнуть два аспекта. Учителя 
с одной стороны должны учитывать индивидуаль-
ные особенности учащихся в процессе обучения, 
а с другой стороны – своеобразные особенности 
психологии юношей и девушек. Однако в послед-
ние годы недостаток учителей-мужчин в азер-
байджанских школах привел к одностороннему 
формированию национального характера у под-
ростков. Негативные последствия этого можно 
почувствовать в поведении мальчиков. Сегодня 
более 80% учителей в средних школах страны 
являются женщинами. Если учитывать то, что 
большинство учителей в школах являются жен-
щинами, точнее недостаток учителей-мужчин, то 
это приводит к большим социально-психологи-
ческим проблемам. Конечно же здесь в первую 
очередь нужно обратить внимание на недостатки 
в формировании у мальчиков-подростков нацио-
нального характера. 

В результате исследований выяснилось, 
что у молодых людей военного возраста черты 
характера национальности мужчины более сла-
бые. Тот факт, что все предметы преподаются 
учителями-женщинами, формирует эмоциональ-
ные качества женщин у чувствительных мальчи-
ков-подростков. Мальчики приобретают харак-
терными чертами и качествами учителей-женщин 
и становятся эмоциональными, так управляют 
своими эмоциями. Такие ситуации особенно 
негативно влияют на их эмоциональное мыш-
ление. Они даже не специально, не осознавая, 
повторяют жесты учительниц. У таких мальчиков 
уменьшается свойственные мужчинам мужество, 
упорство, настойчивость, требовательность, 
а вместе этого у них появляется чувство харак-
тера чувствительности и впечатлительности. 
У таких подростков сознание достоинства бывает 
на низком уровне. 

Нежелательно, чтобы при воспитании буду-
щего мужчины играла роль только женская психо-
логия. Для предотвращения этого важно принять 
фундаментальные меры и при этом учительницы 
должны брать на себя большую ответственность. 
Если учительницы смогут правильно объяснять 
ученикам про половое воспитание, правильно 
выразить подросткам образ мужества. храбро-
сти, отваги, то никаких проблем не образуется. 
Другими словами, учительницы тоже должны 
у девочек и мальчиков-подростков формировать 
гендерные роли, подобные нашему менталитету 

в форме, принятой обществом. Учителя при поло-
вом воспитании у подростков также должны нау-
чить их с уважением относиться к противополож-
ному полу, с чувством ответственности за свое 
поведение оценивать их [13]. В эпопее «Китаби 
Деде Коркуд», где отражается широкий спектр 
ценностей, традиций, национального характера 
и этнических особенностей азербайджанского 
народа, Бамси Бейрек увидел в руках своего сына 
Турала цветы вместо мечей, чем выразил свое 
беспокойстве. Мы сегодня, наблюдая у мальчи-
ков-подростков женский характер, должны обес-
покоится. Именно поэтому учителей-мужчин сле-
дует привлекать школам. 

Школа тоже играет важную роль в формиро-
вании национального характера у подростков. 
Очевидно, что дети, которые приходят в школу, 
воспитывались в семье с различными услови-
ями, детском саду и детском доме. Было бы 
неправильно игнорировать тот факт, что некото-
рые из них имеют те или иные негативные каче-
ства. Школа должна укреплять положительные 
черты, начинающие укореняться в их характере, 
и устранять отрицательные признаки характера. 
Это ясно демонстрирует важность очень серьез-
ной и сложной задачи, стоящей перед школой 
в воспитании и совершенствовании характер-
ных черт. Преднамеренная работа учащегося 
по усвоению отдельных предметов, препода-
ваемых в школе, обеспечивает развитие черт, 
характеризующих умственное развитие, а также 
других важных аспектов, поскольку оказывает 
сильное влияние на формирование современ-
ного мировоззрения. При преподавании пред-
мета имеется возможность воспитывать ученика 
той или другой положительной чертой любого 
характера. Степень использования этих воз-
можностей зависит от способностей и усилий 
учителя. Учитель в классе знакомит учащихся 
с примерами с положительными характерами 
и вызывает у них чувство симпатии к людям 
с таким характером. В то же время он особенно 
на уроках литературы знакомит учеников с нега-
тивными чертами характера персонажей, как 
трусливость, избегание от трудностей, лживость, 
двуличность, льстивость, предательство и дру-
гие качества, которые и вызывают у них чувство 
ненависти к таким особенностям. При воспита-
нии национального характера очень важны при-
меры, и они оказывают сильное влияние. Здесь 
стоит отметить, что личный пример, выбранный 
учителем, также имеет мощный эффект влия-
ния. Школьникам не нравятся учителя со слабой 
волей и характером. Учитель, который забо-
тится о них и способен чувствовать их индиви-
дуальные потребности и нужды, приверженные 
достижениям целей, поставленных в препода-
вании и обучении, имеет сильную репутацию 
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среди учащихся. Это в общем большая сила 
в воспитательной работе. Благодаря хорошо 
организованному процессу обучения развива-
ется и закаляется ряд положительных особен-
ностей у школьников, таких как внимательность, 
наблюдательность, последовательность, наход-
чивость, понятливость, инициативность, незави-
симость, предприимчивость, дисциплинирован-
ность и настойчивость. Эти хорошие приметы 
в свою очередь оказывают сильное влияние на 
дальнейшее развитие человека [7, с. 64–65]. 

Создание у подростков умения и привыкания 
к самостоятельной работе имеет особую роль 
в развитии их характерных черт. Способность 
работать самостоятельно и обладать при этом 
необходимыми для этого привычками, применять 
свои знания в жизни помогает ученику развить 
такие качества, как инициативность, вниматель-
ность, уверенность в себе и способность плани-
ровать работу. Однако школа полностью не может 
искоренить признаки национального характера, 
которые семья сформировала у подростков, 
и навязать им новые черты характера. В этом 
контексте школа рассматривается как продол-
жение семейной среды в рамках модернизации 
традиций. Таким образом учителя, выбранные 
в качестве школьных эталонов поведения, более 
полно отражают менталитет нации, к которой они 
принадлежат. Их поведение, стиль обращения, 
разговор и даже их стиль одевания – истинный 
пример для формирования национального харак-
тера у юношей и девушек. Таким образом учите-
ля-мужчины внушают качества мужественности, 
а учительницы – качества заботливости. В этом 
возрасте семья тоже должна быть особенно 
осторожной и постоянно следить за поведением 
подростков. 

Школьная среда очень важна с точки зрения 
получения образования девочек и мальчиков 
вместе, в взаимодействии, при освоении нацио-
нальной особенностей по половому отношению. 
Контроли школ является одним из наиболее важ-
ных вопросов. Школьная среда может в корне 
изменить особенность национального характера 
у детей. Например, дети, обучающиеся в азер-
байджанском и русском отделениях азербайд-
жанских школ, имеют разные характерные осо-
бенности. Правда, у некоторых из них родители 
русские, а остальные дети из традиционных 
азербайджанских семей. Несмотря  на то, что 
они живут в одной традиционной семье, живут 
в одной стране и принадлежат к одной и той же 
национальности, социально-психологический 
климат отличается, и процесс обучения основан 
не на российской психологии, а на национальной.

Эти факторы приводят к слабому развитию 
особенностей национального характера у под-
ростков. Школа, которая имеет незаменимое пре-

имущество в социализации подростков, после 
семьи является вторым важным фактором в этом 
процессе. Содержание учебников, написанных 
на основании курикулумов, и общее отношение 
учителей к традиционным ценностям оказы-
вают решающее влияние в этом направлении. 
В школьных учебниках детей систематически 
обучают знаниям про мужчин и женщин. В учеб-
никах женщины рассматриваются как пассивные 
в общественной жизни, а мужчины – как активные 
личности. В учебниках женщины часто изобража-
ются как занимающиеся домашними работами 
и уходом за детьми. Мужчины же почти всегда 
изображаются как лица, принимающие решения 
при какой-то проблеме.

Таким образом, при формировании у под-
ростков особенностей национального характера 
в школьной среде учитель должен прежде всего 
обратить внимание на следующее: на свое отно-
шение, поведение, обращение, выражение лица, 
жесты, интонацию, общение, стиль одежды, 
внешний вид и так далее, должен вести жизнь 
соответственно своему полу; определить раз-
витие и возможности психических процессов 
у подростков; постоянно следить за поведением, 
динамикой развития, успехами в обучении под-
ростков, своевременно принимать соответствую-
щие меры; выстраивать свои отношения с учетом 
индивидуальных и половых особенностей маль-
чиков и девочек-подростков; оказывать содей-
ствие в установлении отношений между подрост-
ками и так далее. 

итоги. Сравнивая учителей и учительниц, то 
учителя-мужчины бывают более строгими и тре-
бовательными, учительницы же более заботли-
вые и мягко сердечные. Нет такого предмета, 
которого преподаватели-женщины не могли 
бы преподавать, но сейчас в семьях растет 
модель «единого родителя». Поэтому подростки 
должны хотя бы в школе общаться с челове-
ком из мужского пола и осваивать их характер. 
Меньшинство учителей-мужчин в учебных заве-
дениях оказывает влияние не только на обра-
зование мальчиков-подростков, но и девочек- 
подростков.

В современной эпохе школьные психологи 
играют важную роль в формировании положи-
тельных качеств у подростков. Школьный пси-
холог может осуществить взаимное отношение 
со школой и семьей в этом вопросе. Потому 
что каждый подросток приходит в школу из раз-
ной семьи, растет и воспитывается в различной 
среде. Именно эти факторы следует учитывать 
при формировании национального характера 
подростков. Поэтому школьному психологу необ-
ходимо узнать, из какой семьи происходит подро-
сток, в какой среде он вырос, вести правильную 
работу в этом направлении с их учителями.
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Alieva P. Z. Psychological influence of teachers on the formation of national character in teenagers
Adolescence is characterized by a transitional, crisis and difficult period. It is expected that a child entering 

adolescence will become a teenager. From the very beginning, he was always described as a child, and now 
is considered an adult. It also shows that the transition will be very controversial, and the task of parents is to 
understand and support the efforts of the teenager and help him survive the transition period with the smallest loss. 

At this age of adolescents, along with self-awareness, ethical consciousness, self-esteem, self-knowledge, 
character traits are formed. Among the signs of this character, national character should be especially noted. 
National character refers to the general psychological characteristics, which does not depend on a specific 
individual or, to some extent, on the behavior of not every member of ethnicity in the system of relations. 
Teachers play an important role in shaping the personality of adolescents and in educating them as citizens. 

Studies of teacher-student communication show that teacher behavior, facial expressions, gestures, 
intonation, movements and so on being a complex signal, it has a significant impact on the formation 
of a national character among students in the process of their joint activity. The teacher explains the nature 
of the Azerbaijani citizen, taking into account other mental characteristics of the students, if necessary. He 
must explain to his students that it is not enough to know only about the role and significance of one or another 
positive character. 

The most important thing is that we ourselves have these properties and make a serious effort for this. 
The teacher, both in his educational activities and in his personality, as well as in his national moral values, 
his sense of responsibility, his political and ideological maturity, his ideology of Azerbaijanism, his connection 
with the state, people and his attitude to them, and the most the main thing is how it presents these feelings; 
it plays an important role.

For a national character, it is important to be able to cope with the powerful and rapid impact of globalization 
through ICT and migration, maintain national identity and not be assimilated and absorbed. It should begin in 
the family, and then continue together in a kindergarten and school.

Key words: teenager, national character, school, teacher model, teacher model, leadership styles.
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ДОСлІДЖЕННЯ ОСОблиВОСТЕЙ ПЕРЕЖиВАННЯ СТРАху 
ВиПуСКНиКАМи ШКІл ПЕРЕД СКлАДАННЯМ ЗНО
У статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей переживання страху 

випускниками шкіл перед складання зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО). Розкрито пси-
хологічні особливості переживання страху перед власним майбутнім в юнацькому віці. Визначено, що 
вирішення цієї проблематики є необхідним як у теоретичному, так і в практичному аспекті. 

Проаналізовано психологічні особливості становлення особистості в юнацькому віці. Досліджено, 
що актуальні страхи сучасних випускників шкіл пов’язані з переживаннями страху перед майбутнім. 
Яскравим прикладом страху перед майбутнім  одинадцятикласників є зовнішнє незалежне оціню-
вання. Адже результати зовнішнього незалежного оцінювання зараховуються як результати дер-
жавної підсумкової атестації і як результати вступних іспитів до вищих навчальних закладів, що 
створює величезні переживання за власне майбутнє.

Встановлено, що майбутнє усвідомлюється старшокласниками як найгостріша проблема. Це 
відбувається внаслідок виникнення протиріччя між суб’єктивно бажаним (наміром побудувати своє 
життя певним чином) і об’єктивно можливим (умови і можливості, що надаються суспільством, дер-
жавою). Усвідомлення юнаками і дівчатами перепон, які можуть виникнути при реалізації ними зна-
чущих подій у майбутньому (вступ до ВНЗ, працевлаштування тощо), відображається на їхньому 
ставленні до свого майбутнього, тобто майбутнє переживається старшокласниками як проблема.

Актуальність дослідження обумовлена ще й тим, що відповідальність за зроблений вибір, реальні 
досягнення в цей час – вже значний вантаж. Сюди ще додаються страхи перед новим життям, мож-
ливістю помилки, перед невдачею під час вступу до ВНЗ, у хлопців – перед армією. Висока тривож-
ність і виражений страх можуть призвести до виникнення невротичних та психосоматичних реак-
цій (загостренню гастриту, нейродерміту, головних болів, тиску) та інших хронічних захворювань. 
Якщо навіть випускник малотривожний, і все складається вдало, різка зміна способу життя, вклю-
чення в нові види діяльності, спілкування з іншими людьми викликають значну напруженість. Нова 
життєва ситуація вимагає адаптації до неї. 

Ключові слова: випускники шкіл, юнацький вік, особливості страхів, страх перед майбутнім, 
зовнішнє незалежне оцінювання, страх перед зовнішнім незалежним оцінюванням.

Постановка проблеми. Етап раннього юнаць-
кого віку має виняткове значення, адже в цей період 
відбувається глибокі внутрішньоособистісні тран-
сформації, формуються психологічні новоутво-
рення, які визначають подальший зміст і напрям 
розвитку особистості. Проблема ставлення юнаків 
до майбутнього життєвого шляху, образу бажа-
ного майбутнього посідає особливе місце, оскільки 
прямо і безпосередньо пов’язується з найактуаль-
нішою потребою сьогодення – потребою виховання 
особистості як суб’єкта власної життєдіяльності. 
Багаточисельні дослідження свідчать про те, що 
майбутнє часто переживається молоддю в катего-
ріях «невпевненість», «аморфність», «фрустрацій-
ність», «психоемоційна нестабільність» тощо. 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що 
емоційні порушення, що виникають у цей період, 

мають далекосяжні наслідки. Страхи та побо-
ювання, які виникають у випускників шкіл щодо 
подальшого вибору професії, життєвого шляху 
взагалі можуть негативно вплинути на подальше 
життя, призвести до погіршення здоров’я, депре-
сивних станів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
думку відомого німецького дослідника, мислителя, 
психолога і психоаналітика Ф. Рімана, вся історія 
людства складається зі спроб подолати, змен-
шити або хоча б приборкати страх. Досліджуючи 
феномен страху впродовж усієї своєї наукової 
діяльності, Ф. Ріман доходить висновку про нездо-
ланність страху, який у різноманітних формах 
постійно пронизує життя людини: «Страх є неми-
нучою приналежністю нашого життя. Постійно змі-
нюючись, він супроводжує нас від народження до 
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смерті» . Однак той факт, що переживання страху 
є частиною самого існування людини, аж ніяк не 
заперечує необхідності його «приборкання» через 
усвідомлення об’єкта та аналізу можливих загроз. 
Лише усвідомлення страху дає можливість 
подальшого вивільнення від залежності та актив-
ності суб’єкта, яка попередньо була закута у страх 
[8, c. 21]. 

За своєю суттю людині властиво відчувати 
біологічні страхи (внаслідок своєї фізіології 
та рефлекторних властивостей психіки) та соці-
альні страхи (специфіка життя у соціумі). Соціальні 
страхи можуть походити від страхів біологічних, 
але завжди мають cвій специфічний соціальний 
компонент, який у них виходить на перше місце, 
відтісняючи більш примітивні фактори виживання. 
Сучасний вчений Ю.В. Щербатих зазначає, що 
конкретні форми прояву соціальних страхів зале-
жать від особливостей історичної епохи і типу 
суспільства [10, с. 43].

В.А. Гузенко, вивчаючи соціальні страхи 
в юнацькому віці, виокремила вияв найбільш 
характерних: страх самостійності, втрати близької 
людини, страх перед обмеженнями, незадоволе-
ністю, перед позбавленням. Нею наводилися дані, 
що у 88% респондентів діагностувалися ситуа-
тивні соціальні страхи. Науковець виявила, що 
найбільш характерними були страх перед неза-
доволеністю, відчуттям слабкості, невпевненості 
(48% респондентів); страх перед обмеженнями 
і примушеннями (41%); страх перед залежністю 
і внутрішньою самотністю (28%). Зазначено, що 
для осіб юнацького віку провідною є захисна пове-
дінка, яка характеризується відчуженістю, дистан-
цією в емоційних відносинах, внутрішньою забо-
роною щирого емоційного ставлення. Причиною 
такої поведінки є соціальний страх перед порож-
нечею (перед відсутністю переживань) та страх 
опинитися у стані фрустрації, який був виявлений 
у 19% досліджуваних [2, с. 15].

Питаннями вивчення проблеми соціального 
страху в юнацькому віці займався англійський 
вчений Дж. Боулбі. Він вважав, що найсильні-
шим страхом для особистості є страх самотності. 
Дослідник стверджував, що за ним стоять біоло-
гічні причини. Можна сказати, що людина завжди 
боролася з кризовими ситуаціями найбільш ефек-
тивно завдяки допомозі близьких людей. Тому 
соціальні стосунки – це основа людської природи, 
особистість не може їх уникнути на жодному 
з етапів свого життя, і юнацький вік не є винятком 
[3, с. 106]. 

Проблемою страху перед майбутнім займа-
лися вітчизняні та зарубіжні вчені. Науковці 
В.Г. Асєєв, Л.І. Божович, І.С. Кон та Н.С. Лейтес 
визначали спрямованість у майбутнє як харак-
терну рису саме юнацького віку. Вітчизняні вчені 
О.М. Дубовська, Є.І. Головаха, О.П. Белінська 

та Н.В. Скотна розглядали образ майбутнього, 
що відображає потенційні можливості особистості 
і його сформованість як один із показників успіш-
ної соціалізації старшокласників. Вони зазнача-
ють, що в юності на передній план висуваються 
мотиви, пов’язані з далекою перспективою, побу-
довою життєвих планів. Це визначається ситуа-
цією розвитку в цьому віці – закінченням школи 
і необхідністю життєвого самовизначення. 

Хлопці та дівчата, які входять у доросле життя, 
відчувають на собі неоднозначний вплив зов-
нішньої ситуації: змінилися вимоги, які ставить 
суспільство перед молоддю, а умови сучасного 
життя кардинально відрізняються від умов життя 
20–30 років тому. Група авторів описує соціаль-
но-економічну ситуацію в суспільстві як неспри-
ятливу, «психогенно-напружену». Суспільна криза 
відображається в масовій психології як «руйну-
вання надій», незадоволеність життям, зниження 
віри у завтрашній день, безвихідь [6, с. 73]. Що 
ж стосується проблеми страху перед ЗНО, то ця 
тема є мало дослідженою на сучасному етапі, 
тому є досить актуальною і потребує подальшого 
опрацювання.

Мета статті полягає у психологічному аналізі 
результатів дослідження особливостей пережи-
вання страху перед ЗНО як страху перед власним 
майбутнім в юнацькому віці.

Виклад основного матеріалу. Майбутнє – 
це своєрідне психологічне утворення, результат 
внутрішньої роботи особистості, спрямованої на 
створення безперервної особистої історії, ціліс-
ності «Я», перспективи життєвого шляху. Страх 
перед майбутнім – це один із проявів базового, 
фундаментального переживання тривоги, від 
якого не вільна ні одна людина, що володіє свідо-
містю. Ця базова (або «екзистенціальна») тривога 
пов’язана з невизначеністю і невідомістю. Ніхто 
не може дати стовідсотковий прогноз подій навіть 
на завтрашній день, не кажучи вже про те, що 
буде через місяць чи рік. Майбутнє володіє обома 
«тривожними» характеристиками: воно невизна-
чене і невідоме. Його неможливо передбачити 
або гарантувати. Людина може тільки планувати 
майбутнє (тобто мати якісь очікування, що все 
складеться саме так, а не інакше), але не визна-
чати [11, с. 56]. 

Яскравим прикладом страху перед майбутнім 
одинадцятикласників є зовнішнє незалежне оціню-
вання. Зовнішнє незалежне оцінювання – комплекс 
організаційних процедур (передусім – тестування), 
спрямований на визначення рівня навчальних 
досягнень випускників середніх навчальних закла-
дів при їхньому вступі до вищих навчальних закла-
дів. Результати зовнішнього незалежного оціню-
вання зараховуються як результати державної 
підсумкової атестації і як результати вступних іспи-
тів до вищих навчальних закладів.
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Дослідницько-експериментальна робота вико-
нувалась на базі Миколаївської гімназії № 3. 
В експерименті взяли участь 42 учні 11-х класів, 
вік 16–17 років, вибірка з переважанням жіночої 
статі.

Під час теоретичного аналізу було звернено 
увагу на проблему ставлення юнаків до майбут-
нього життєвого шляху, образу бажаного майбут-
нього, а також на страхи та побоювання, які вини-
кають у випускників шкіл щодо подальшого вибору 
професії. Визначено, що страх помилок вбиває 
бажання і позбавляє сил, заводячи в депресивну 
апатію.

Так, у програму дослідження входили наступні 
етапи:

1. Спілкування з випускниками гімназії, спо-
стереження за їхньою 

1. поведінкою перед екзаменами (бесіда).
2. Анкетування за створеною анкетою з метою 

визначення 
переживання емоцій перед, під час і після ЗНО. 
У процесі діагностики автори дотримувалися 

наступної послідовності дій:
– визначення основних мотивів переживання 

страху перед ЗНО у випускників 11-х класів; 
– дослідження рівня самоконтролю перед 

та під час ЗНО; 
– аналіз змін емоційного стану дітей у певний 

час і за різних обставин.
На першому етапі з випускниками 11-х класів 

було проведено бесіду. Учнів було поділено на дві 
групи по 21 учню в кожній. Під час зустрічі була 
проведена робота з роз’яснення правил вступу до 
вищих навчальних закладів України та продемон-
стровано тематичні фільми про освітній процес. 
Учні ділилися своїми переживаннями щодо іспи-
тів та активно обговорювали плани на майбутнє. 
Отже, бесіда та спостереження дали змогу про-
слідкувати нервовий стан учнів, невпевненість 
деяких у власних силах, пригнічений стан під час 
розмови про майбутнє.

В результаті було сформульовано такі поради 
для подолання стресу:

1. Визначте для себе головні життєві цілі 
й зосередьте зусилля на їх досягненні. 

2. Не нехтуйте спілкуванням. 
3. Використовуйте короткі паузи для розсла-

блення. 
4. Подбайте про психотерапевтичний вплив 

середовища, що вас оточує (кольорова гама): 
червоний колір сприяє роботі залоз внутрішньої 
секреції, виробленню адреналіну; жовтий вико-
ристовують для лікування меланхолії; зелений 
допомагає розсіювати негативні емоції, має сно-
дійний вплив; синій сприяє відновленню нервової 
системи, знижує артеріальний тиск; коричневий 
колір підтримує під час тривоги, хвилювань; білий 
управляє функціями ендокринної та зорової сис-

тем; сірий дає силу тому, хто слабкий і вразливий; 
фіолетовий колір знижує пульс; жовтогарячий 
регулює обмінні процеси. 

5. Обговорюйте з близькими людьми свої про-
блеми.

6. Навчіться слухати, щоб розуміти співроз-
мовника.

7. Знайдіть резерви часу.
8. Відпочиньте разом із сім’єю.
9. Знайдіть місце для гумору і сміху у житті.
10. Музика – це теж психотерапія.
11. Фізичні вправи знімають психічну напругу.
12. Використовуйте зміну діяльності.
На другому етапі дослідження відбувалося анке-

тування. Так, зміни емоційного стану визначалися за 
допомогою анкети, яка була запропонована учням. 
Особливість анкети полягала у тому, що випускники 
не могли її одразу заповнити, а тільки поступово, 
позаяк цього вимагав зміст анкети. До анкети вхо-
дило чотири блоки питань із варіантами відповіді:

1. Мої емоції перед ЗНО.
2. Вранці перед ЗНО я почувався(-лась).
3. Під час виконання завдань ЗНО мене спов-

нювали почуття.
4. Після виконання завдання ЗНО я відчу-

вав(-ла).
У табл. 1. представлено рейтинг почуттів 

перед, під час та після складання ЗНО.
Так, випускникам також було запропоновано 

наступний перелік емоційних станів:
1. Відчай – почуття сильного душевного болю, 

безвихідності; розпач.
2. Напруга – стан крайнього збудження, хви-

лювання.
3. байдужість – це нейтральне, але по суті 

негативне почуття, коли людина не звертає уваги 
на те, що відбувається навколо загалом або ж 
лише на певні речі.

4. Щастя – психоемоційний стан цілковитого 
задоволення життям, відчуття глибокого вдово-
лення та безмежної радості.

5. Самовпевненість – надмірна впевненість 
у собі, своїх силах і прагненнях.

6. Зацікавленість – стан, пов’язаний з інтере-
сом до чогось, з виявом уваги до чогось.

Проаналізувавши всі анкети одинадцятиклас-
ників, було виявлено, що найпоширенішим було 
переживання напруги (78%) особливо перед ЗНО 
та вранці перед ЗНО, декілька осіб відчували 
байдужість (22%), що може свідчити про захисну 
реакцію. Третина всіх опитаних у вищезазначений 
час відчувала самовпевненість або зацікавле-
ність. Частина учнів (22%) відчувала щастя і заці-
кавленість вранці перед ЗНО, можливо, діти були 
задоволені, що нарешті складуть іспит і зможуть 
відкинути потім усі переживання та побоювання.

Під час виконання завдань ЗНО 67% опитаних 
відчували зацікавленість, напругу та відчай. Після 
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виконання завдань ЗНО майже всі учні (78%) від-
чували полегшення, щастя (22%) та самовпев-
неність (22%), але серед усіх знайшлися й такі, 
в яких була присутня напруга (11%) та безвихідь 
(11%). Деякі (22%) відчували байдужість. Частина 
досліджуваних (11%) розповіли, що після вико-
нання вони не могли повністю розслабитись, поки 
не дізнаються про результати ЗНО і як ці резуль-
тати вплинуть на їх подальше життя.

Результати дослідження представлені 
у табл. 2., яка демонструє емоційний стан учнів.

Висновки. Отримані авторами результати 
дозволяють зробити висновок про те, що одним 
із проявів страху перед майбутнім дійсно є страх 
перед складанням ЗНО, адже від його результатів 
залежить подальший вступ до вищих навчальних 
закладів, на спеціальність, що була обрана. 

Частіше за все напередодні ЗНО та вранці 
перед ЗНО випускники переживають напругу. 
Фізіологічними особливостями переживання 
страху перед ЗНО були нервовість, тремтіння кін-
цівок, підвищення температури тіла, запаморо-
чення, втрата апетиту. Третина всіх опитаних від-
чувала самовпевненість або зацікавленість. Серед 
досліджуваних були й такі, що сприймали ситуацію 
досить легко, були впевненими та рішучими.

Під час виконання завдань ЗНО учні відчували 
зацікавленість, напругу та відчай. Випускників 
часто лякає обмежений час іспиту, через що вони 

впадають у ступор або відчувають безвихідь 
чи приреченість. Після складання завдань ЗНО 
більшість досліджуваних відчували полегшення, 
щастя, самовпевненість. Однак частина дослі-
джуваних розповіли, що навіть після виконання 
вони не могли повністю розслабитись, поки не діз-
наються про результати. 

Це дослідження не вичерпує всіх аспектів 
проблеми переживання страху перед ЗНО як 
страху перед власним майбутнім в юнацькому 
віці. В контексті дослідження автори пропону-
ють практичним психологам використовувати 
в роботі з учнями, вчителями та батьками тре-
нінги, ділові ігри, поширювати пам’ятки, буклети 
з порадами та вправами щодо якісної психо-
логічної підготовки до ЗНО, а також проводити 
індивідуальні та групові консультації з цієї про-
блематики.
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перед ЗНО 0% 0% 78% 22% 22% 0% 33% 33%
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Amplieieva O. M., Bokii A. V. Research of features of fear in school graduates before construction 
of external independent evaluation

The article presents the results of an empirical study of the characteristics of fear of school graduates 
before making an external independent evaluation. The psychological peculiarities of the fear of external 
independent evaluation as a fear of one’s future in adolescence are revealed. It is determined that the solution 
of this problem is necessary both in theory and in practical terms. Psychological peculiarities of personality 
formation in adolescence are analyzed. It is researched that the actual fears of modern school graduates 
are related to the fears of the future. A striking example of the fear of future eleventh-graders is external 
independent assessment. After all, the results of external independent evaluation are counted as the results 
of the state final certification and as the results of entrance examinations to higher education institutions, which 
creates a great experience for their own future.

It is established that the future is perceived by high school students as the most acute problem. This 
is due to the contradiction between the subjectively desirable (the intention to build one’s life in a certain 
way) and the objectively possible (the conditions and opportunities provided by society, the state). Awareness 
of the obstacles that young people and girls may encounter when implementing significant events in the future 
(entry into higher education, employment, etc.) reflects on their attitude to their future, that is, the future is 
experienced by high school students as a problem.

The relevance of the study is also due to the fact that the responsibility for the choice made, the real 
achievements at this time – already a huge burden. Fear of a new life, of the possibility of a mistake, of a failure 
during admission to university, and of boys – in front of the army are still added here. High anxiety and expressed 
fear can lead to neurotic and psychosomatic reactions (exacerbation of gastritis, neurodermatitis, headaches, 
pressure) and other chronic diseases. But if even the graduate is unsettled, and everything is going well, 
a dramatic change in lifestyle, engaging in new activities, communicating with other people cause considerable 
tension. A new life situation requires adaptation to it.

Key words: school graduates, adolescence, features of fears, fear of future, external independent 
evaluation, fear of external independent evaluation.
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ОСОблиВОСТІ СПРиЙНЯТТЯ чАСу ДІТьМи РІЗНОГО ВІКу: 
ТЕОРЕТичНиЙ АНАлІЗ
У статті здійснено теоретичний аналіз досліджень особливостей сприйняття часу дітьми різ-

ного віку. Розвиток сприйняття часу дитиною розглядається як тривалий і складний процес, який 
пов’язаний із формуванням та функціонуванням системи суб’єктивного відображення метричних 
властивостей часу, топологічних властивостей часу й орієнтуванням у часі. 

Висвітлено особливості сприйняття часу немовлятами, дітьми раннього віку, дошкільниками 
та молодшими школярами. З’ясовано, що освоєння дітьми різних властивостей часу має асин-
хронний характер. Запропоновано враховувати відмінність між неявною та явною обробкою інфор-
мації про час при обговоренні досліджень розвитку часової перцепції дитини, що має бути відобра-
жене у висновках щодо особливостей сприйняття часу дітьми різного віку. Зроблено висновок про 
необхідність перегляду твердження про відсутність у немовлят здатності обробляти інформацію 
про час, яке є традиційним для вітчизняної психології.

У результаті узагальнення та систематизації проблематики досліджень специфіки сприйняття 
часу дитиною було виявлено, що переважна більшість робіт присвячена вивченню розвитку часової 
перцепції у дошкільників та молодших школярів. Раннє дитинство та вік немовляти значно рідше 
привертають до себе увагу науковців. Що стосується дослідження різних аспектів сприйняття часу, 
то найбільш вивченими є особливості сприйняття дітьми метричних властивостей часу, а най-
менш – специфіка часової перспективи дітей (особливо дошкільників).

Наголошено на різноманітності та неоднозначності отриманих експериментах результатів. 
Найбільш суперечливими є дані щодо особливостей часової перспективи дітей дошкільного віку 
та щодо віку, в якому у дитини формуються уявлення про топологічні властивості часу. Наведено 
чинники, що можуть обумовлювати суперечливість та неспівпадіння результатів досліджень специ-
фіки сприйняття часу дітьми певного віку. 
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Постановка проблеми. Всі явища психічного 
життя людини знаходяться в межах ментального 
простору й часу, що обумовлює високу актуаль-
ність та практичну значимість проблеми часу як 
для психологічної науки в цілому, так і для окре-
мих її галузей.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У психології накопичено великий фактичний 
та емпіричний матеріал із вивчення психологічного 
часу. Феномен часу представлений від психофі-
зіологічного до особистісного рівня у досліджен-
нях К.О. Абульханової-Славської, С.І. Бабатіної, 
О.Ю. Балашової, Т.М. Березіної, А.К. Болотової, 
Л.С. Виготського, В. Вундта, Є.І. Головахи, Д.Г. Ель- 
кіна, Ф. Зімбардо, В.П. Зінченка, З.О. Кіреєвої, 
О.О. Кроніка, К. Левіна, В.П. Лисенкової, 
Ж. Нюттена, Р. Орнштейна, Ж. Піаже, О.В. Полуніна, 
С.Л. Рубінштейна, Р.М. Свинаренко, О.Ю. Сурніної, 
Т.М. Титаренко, Н.М. Толстих, П. Фресса, Х. Хогланда, 
Б.Й. Цуканова та інших [1; 2].

Попри різноманітність визначень і трактувань 
часу як предмета психологічного дослідження, 
основним і базовим параметром його психологіч-
ного вивчення можна вважати суб’єктивний харак-
тер сприйняття, усвідомлення й переживання часу 
людиною. Як зазначає Т.М. Титаренко, психологіч-
ний час певним чином викривлює об’єктивну дій-
сність, забарвлюючи її у значущі кольори. Він є не 
нейтральним, а пристрасним відображенням, що 
має яскраву суб’єктивну валентність. Залежно від 
того, як людина на певних етапах життя ущільнює, 
розширює, звужує, прискорює або вповільнює пере-
біг власного психологічного часу, вона по-різному 
бачить довколишній світ і саму себе [3, с. 47–48].

Вивчаючи час як психологічний феномен, 
дослідники використовують найрізноманітніші 
терміни, серед яких одним із найбільш вживаних 
є термін «сприйняття часу». У сприйнятті часу 
розрізняють сприйняття метричних властивостей 
часу (тривалості й одночасності), топологічних 
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властивостей часу (одновимірності, безперерв-
ності, послідовності та необоротності) і орієнту-
вання в часі (здатність людини знати (вербаль-
ний компонент) і використовувати (поведінковий, 
практичний компонент) часову інформацію для 
організації своєї поведінки) [4]. 

Процес сприйняття часу обумовлений бага-
тьма чинниками. Серед цих чинників – тривалість 
проміжку часу, який належить оцінити [5]; спосіб 
вимірювання та оцінки часу [5]; дії, що викону-
ються в оцінюваний період [6]; сенсорна модаль-
ність, залучена у виконання цих дій [6]; величина 
навколишнього простору [6]; стать випробуваного 
[7]; особливості його індивідуальності [7]; рівень 
стресу й збудження [5]. Одним із чинників, що 
визначають індивідуальні характеристики сприй-
няття часу, є вік. Вікові особливості сприйняття 
часу вивчали С.І. Бабатіна, О.Ю. Балашова, 
Д.Г. Елькін, З.О. Кіреєва, В.П. Лисенкова, Ж. Піаже, 
Т.Д. Ріхтерман, О.Ю. Сурніна, Н.М. Толстих та інші. 

Особливе теоретичне та практичне значення 
мають дослідження специфіки сприйняття часу 
дітьми. Час є універсальною, базовою категорією 
в пізнанні дитиною навколишнього світу. Уміння 
орієнтуватися в часі дає дітям можливість успішно 
розвиватися, опановувати різні види діяльності, 
створює основу для розвитку таких якостей особи-
стості, як організованість, зібраність, цілеспрямо-
ваність, точність, необхідних при навчанні в школі 
й у повсякденному житті. Уявлення дитини про час 
досліджували закордонні (Л.Б. Еймс, Р. Крачфілд, 
Д. Креч, Ж. Піаже, П. Фресс та інші) та вітчизняні 
науковці (Н.М. Голота, Д.Г. Елькін, А.А. Івахненко, 
З.О. Кіреєва, Т.Б. Хомуленко та інші). Дані про 
специфіку сприйняття часу дітьми певного віку 
в різних дослідженнях не співпадають, їх складно 
порівняти між собою. Психологія часу поки 
далека від того, щоб запропонувати несупере-
чливу картину особливостей сприйняття часу 
дітьми у всій її повноті й складності. Недостатня 
дослідженість, багатогранність та практична зна-
чимість цієї проблеми й зумовили актуальність її 
подальшої розробки.

Метою статті є теоретичний аналіз, узагаль-
нення та систематизація досліджень особливос-
тей сприйняття часу дітьми різного віку.

Виклад основного матеріалу. Психологи 
зазвичай вказують, що сприйняття часу важко 
дається дитині та констатують відносно пізній роз-
виток часових уявлень у дітей. Діти довго не розу-
міють логіки часових відношень, плутаються у їх 
розрізненні, не сприймають дуже тривалі часові 
періоди (рік, століття). Перш за все це обумов-
лено специфічними особливостями часу. Час не 
має наочної основи й сприймається опосередко-
вано на основі діяльності, що здійснюється, чи 
особливого предмета – годинника. Час злитий із 
життєвими подіями, тече в одному напрямку, його 

не можна повернути. Позначення часових відріз-
ків відносне: те, що було завтра, стало сьогодні 
і тому подібне [8, с. 41; 9, с. 198–199]. По-друге, 
як підкреслював Ж. Піаже, розвиток уявлень про 
час у дітей знаходиться в тісному й необхідному 
зв’язку з розвитком психічних функцій. Тільки за 
умови зрілості всіх функцій досягається адекватне 
відображення часових відношень [10]. 

Тривалий час існувала думка, що немов-
лята не здатні обробляти інформацію про час  
[10–13]. У вітчизняній науковій літературі це 
твердження і на сьогодні є досить поширеним. 
Вважається, що сприйняття часу немовлятами 
обмежується біологічним механізмом орієнту-
вання в часі на основі індивідуального циркад-
ного ритму, який є вродженим і складається з фаз 
неспання й сну [9; 11]. Однак, є експериментальні 
дані, які не узгоджуються з уявленням про відсут-
ність у немовлят здатності точно оцінювати час. 

На сьогодні є достатні докази того, що реак-
ції немовлят можуть бути обумовлені часовими 
інтервалами, які не відповідають жодному біоло-
гічному ритму. Так, Y. Brackbill та H.E. Fitzgerald 
провели дослідження, в якому брали участь 
діти у віці одного місяця. У приміщенні, в якому 
знаходилися діти, кожні 20 с відбувалася зміна 
освітленості тривалістю 4 с. Така зміна освітле-
ності призводила до систематичної появи зінич-
ного рефлексу. Коли світло припинили вмикати 
та вимикати, зіниці немовлят продовжували ско-
рочуватися й розширюватися через зазначені 
інтервали часу [14]. Цей експеримент наочно 
демонструє, що немовлята сприймали тривалість 
часових інтервалів. S. Droit-Volet підкреслює, що 
необхідно враховувати фундаментальну відмін-
ність між неявною та явною обробкою інформації 
про час. У більшості випадків оцінка часу не вима-
гає логічних міркувань [14]. 

У період раннього дитинства малюк починає 
опановувати способи мовного вираження часових 
відношень. Згідно з онтолінгвістичним досліджен-
ням, проведеним під керівництвом С.Н. Цейтлін, 
першими засобами вираження темпорально-
сті в мові дітей є часові форми дієслів [15]. 
Орієнтованість дитини перш за все на актуальну 
для неї ситуацію дійсності знаходить відобра-
ження в її мовному онтогенезі. І.В. Бурдіна про-
аналізувала щоденникові записи батьків і дійшла 
висновку, що в процесі розвитку мови першими 
з’являються форми теперішнього часу дієслова, 
які позначають конкретні процеси, що відбува-
ються в момент мовлення. Вони фіксуються 
в мові дітей вже у віці одного року 6 місяців. Трохи 
пізніше з’являються дієслова в минулому часі, 
й в останню чергу – ближче до 2-х років – опа-
новується семантика, виражена формами май-
бутнього часу. Формування категорії часу дієслів 
у мові дитини завершується приблизно у віці двох 
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років – двох років двох місяців. З цього моменту 
дитина вживає форми минулого, теперішнього 
та майбутнього часу в основних властивих їм 
значеннях [16]. На відміну від цього дослідження, 
експерименти К.В. Абросової показали, що про-
цес диференціації дієслівних форм теперішнього 
і минулого, теперішнього й майбутнього часів 
навіть до п’яти років ще остаточно не завершений 
[17]. Такий самий висновок зробила й З.О. Кіреєва. 
Згідно з її дослідженнями, діти трьох–п’яти років 
неправильно застосовують часові форми дієслів 
для диференціації періодів часу [11]. 

Поступово уявлення дитини про минуле, 
а потім і про майбутнє стають все більш дифе-
ренційованими. Для їх відображення в мові стає 
недостатнім вживання часових форм дієслова, 
виникає необхідність в інших засобах вираження 
темпоральності. Ці засоби починають використо-
вуватися в різні періоди розвитку мови й відобра-
жають появу все більш широких уявлень про час. 
За даними С.Н. Цейтлін та О.Г. Сударевої, пер-
шими – до двох років – з’являються темпоральні 
прислівники (зараз, тепер, скоро, знову, потім, 
сьогодні, вчора, зараз, ще, вже). У віці двох–
трьох років дитина починає використовувати 
в мові назви пір року, частин доби (ранок, ніч). 
У віці трьох–чотирьох років діти активно вживають 
назви деяких днів тижня, місяців і свят [15]. 

Т.Д. Ріхтерман виявила в цілому таку саму 
послідовність появи в дитячій мові різних засо-
бів вираження темпоральності [18]. Вона також 
вказує на здатність дітей вже у три–чотири 
роки визначати день, ніч, ранок, вечір не тільки 
в реальній дійсності, а й на картинках. При цьому 
знання окремих часових категорій дається дитині 
легше, ніж усвідомлення взаємозв’язків і відно-
син між ними, тому діти часто не можуть назвати 
послідовно, по порядку частини доби, дні тижня, 
місяці, пори року. Особливі труднощі виникають, 
коли необхідно відтворити послідовність, почина-
ючи з будь-якого елементу, а не з того, що є для 
дитини звичним: ранок – при називанні частин 
доби, понеділок – днів тижня. Т.Д. Ріхтерман вва-
жає, що часто знання дітей про час носять фор-
мальний характер, оскільки не спираються на 
розуміння тривалості, плинності, незворотності 
та періодичності часу. Разом з тим, вона фіксує 
значний інтерес дітей до пізнання темпоральних 
аспектів дійсності. Показником такого інтересу 
є дитячі запитання («Коли настане літо?», «Після 
суботи буде неділя?», «Хто раніше народився, ти 
або я?» тощо). Переважна більшість цих запитань 
спостерігається з кінця четвертого року життя [18]. 

Певну асинхронність процесу освоєння часо-
вих властивостей відмічає й З.О. Кіреєва. Вона 
вивчала вікову динаміку й специфічні риси тем-
поральних репрезентацій та виявила, що уяв-
лення про послідовність формуються у свідомо-

сті дитини пізніше, ніж уявлення про тривалість. 
Згідно З.О. Кіреєвої, у дітей дошкільного віку уяв-
лення про метричні властивості часу репрезенто-
вані у свідомості з опорою на акти ходьби й бігу; 
уявлення для орієнтування в часі, зокрема, орі-
єнтування в фазах добового циклу, складаються 
на основі циркадного ритму; уявлення про послі-
довність, часову перспективу, часові еталони від-
сутні [11]. Висновок про відсутність у дітей трьох–
п’яти років будь-яких уявлень про топологічні 
властивості часу є досить спірним і не узгоджу-
ється з результатами багатьох онтолінгвістичних 
досліджень. За даними З.О. Кіреєвої, уявлення 
про топологічні властивості часу починають роз-
виватися лише у дітей 6–7 років, а часові ета-
лони діти починають засвоювати у молодшому 
шкільному віці [11]. 

Зовсім інший віковий період пов’язує зі станов-
ленням уявлень про послідовність і порядок подій 
М. Монтессорі. Вона виокремлювала особливий 
сензитивний період – період розвитку почуття 
порядку, одним із найважливіших аспектів якого 
є сприйняття порядку в часі. Триває цей період 
від року до трьох років, причому етап найвищої 
інтенсивності його протікання настає в серед-
ньому близько двох із половиною–трьох років. 
М. Монтессорі вважає, що для дитини в цьому 
віці надзвичайно важлива певна послідовність 
подій, для неї важливо відчути ритм свого дня. 
Усвідомити власний ритм дня – це означає запу-
стити хід внутрішнього годинника, тобто відчути, 
що існує великий закон часу, який важливіший за 
суб’єктивні бажання й примхи. М. Монтессорі під-
креслює, що у такому віці дитина відчуває харак-
терну любов, точніше, справжню пристрасть до 
дотримання звичного для неї режиму дня, голосно 
висловлюючи своє обурення в тому випадку, якщо 
він порушується дорослими [19]. У цей період 
діти чутливі навіть до зміни послідовності подій 
або фраз у знайомих казках і висловлюють своє 
невдоволення, якщо вона порушується, що часто 
відзначають батьки й вихователі.

Досить суперечливими й нечисленними 
є результати досліджень особливостей часової 
перспективи дітей. Згідно З.О. Кіреєвої, у дітей 
дошкільного віку уявлення про часову перспек-
тиву взагалі відсутні. Вона вважає, що виокрем-
лення значущої часової перспективи починається 
лише у підлітковому періоді [11]. Н.М. Толстих, 
О.В. Камнєва, Т.В. Єрмолова, І.С. Комогорцева 
навпаки відзначають наявність часової перспек-
тиви у дітей трьох–п’яти років. Т.В. Єрмолова 
та І.С. Комогорцева вивчали часовий аспект 
образу себе у дошкільнят. Вони виявили, що у дітей 
досить рано складається образ себе в минулому. 
Я-минуле усвідомлюється дошкільниками пере-
важно через окремі дії, емоційні стани та події, які 
дитина пережила, здійснила. У дослідженні також 
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зазначається, що образ себе в минулому не є ціл-
ковито продуктом індивідуальної життєдіяльності 
дитини, але він здебільшого збудований нею за 
допомогою дорослого [20]. О.В. Камнєва також 
вказує на неструктурованість часової перспек-
тиви дошкільнят, яка в основному представлена 
яскравими ізольованими подіями. У молодших 
школярів часова перспектива також ще не струк-
турована, але дослідниця фіксує появу найближ-
чого минулого й віддаленого майбутнього [21]. 

Т.В. Єрмолова та І.С. Комогорцева виявили не 
тільки збільшення часового горизонту в бік мину-
лого у молодших школярів, а й зміну ставлення 
до свого минулого: в ньому починає домінувати 
оцінювальний, узагальнений підхід. Найближчою 
життєвою перспективою, яку усвідомлюють 
дошкільнята, є школа, а дорослість залиша-
ється віддаленою перспективою, хоча й украй 
привабливою, але не пов’язаною безпосередньо 
з теперішнім. У дітей шести-семи років і в най-
ближчій, і у віддаленій перспективі переважають 
юнацтво та дорослість, які є для них дуже прива-
бливими через соціальну активність [20]. Згідно 
Н.М. Толстих, часова перспектива дошкільника 
включає його уявлення про все майбутнє життя, 
в тому числі уявлення про скінченність життя, 
про віки життя. У цей період інтенсивно розвива-
ється здатність до цілепокладання та планування 
в часі своїх дій. Розвиваючи вчення про хронотоп, 
Н.М. Толстих виокремила кілька періодів інтенсив-
ного розвитку часової сторони хронотопу: дитин-
ство, дошкільне дитинство, отроцтво й юність [22]. 

Менш суперечливими є результати дослі-
джень, у яких вивчаються особливості сприй-
няття метричних властивостей часу дошкільни-
ками та молодшими школярами. О.Ю. Балашова 
та І.Ю. Вяхирєва досліджували адекватність 
оцінки часових інтервалів дітьми. Вони з’ясували, 
що діти двох–чотирьох років здатні оцінити промі-
жок часу лише приблизно (короткий він або три-
валий). У чотири–шість років дитина вже може 
порівняти проміжки часу за тривалістю («довше», 
«коротше»). Оцінити ж тривалість інтервалу в оди-
ницях вимірювання дітям вдається лише у віці 
7–10 років, та навіть у цьому віці використання 
словесних позначень одиниць вимірювання часу 
не завжди є правильним [23]. 

Подібні результати були отримані в дослі-
дженні В.П. Лисенкової та Н.Г. Шпагонової, які 
вивчали вікові особливості оцінки, відмірювання 
й відтворення часових інтервалів. Зокрема, 
випробуваним у віці від 6 до 10 років пропону-
валося оцінити, відміряти та відтворити дев’ять 
часових інтервалів тривалістю 3, 5, 7, 12, 17, 21, 
27, 45 та 60 с, які пропонувалися у випадковому 
порядку. Експериментальні дані показали, що 
діти в 6 років не здатні адекватно оцінювати три-
валість часових інтервалів. Найменшою точністю 

відрізняється словесна оцінка інтервалів часу, 
а найбільша адекватність сприйняття часу вияв-
лена при відтворенні часових інтервалів. 

У дітей 7 років під впливом навчання математиці 
та знайомства з життєвими ситуаціями, які вимага-
ють планування своєї діяльності в часі, величина 
помилок при оцінці, відмірюванні та відтворенні 
часових інтервалів різко зменшується. З віком 
здатність до адекватного сприйняття метрич-
них властивостей часу зростає. У 10-річному 
віці величина помилок при оцінці, відмірюванні 
та відтворенні часових інтервалів зменшується 
майже в два рази порівняно із 7-річними дітьми 
і більш ніж утричі – з 6-річними [24]. Необхідно 
підкреслити, що всі 6-річні діти, які брали участь 
у вищеописаному експерименті, були дошкільня-
тами. Як зазначають автори дослідження, значне 
збільшення адекватності сприйняття часу, яке 
вони зафіксували в 7-річному віці, пов’язане саме 
зі вступом дитини до школи, де вона навчається 
рахувати, опановує конкретні часові відносини. 
Цікаво було б порівняти результати, отримані 
в цьому експерименті, з тим, наскільки адекватно 
оцінюють, відміряють та відтворюють часові інтер-
вали 6-річні діти, які вже відвідують школу.

Вивчаючи суб’єктивну оцінку часових інтер-
валів у молодших школярів, О.Ю. Сурніна 
та В.І. Лупандін виявили схожі тенденції. В їх 
дослідженні діти 7, 8, 9 та 10 років і група дорос-
лих випробовуваних 17–25 років повинні були оці-
нювати інтервали тривалістю 15, 30, 45, 60 та 90 с. 
Завдання випробовуваних полягало у вербаль-
ному вираженні тривалості інтервалу в загаль-
ноприйнятих одиницях виміру часу. Дослідники 
виявили, що в 7-річному віці діти не здатні давати 
адекватну оцінку тривалості. Інтервали оціню-
ються з великою помилкою, а індивідуальні зна-
чення характеризуються широкою варіацією. 
З віком відносна помилка виміру зменшується, 
і до 10 років точність оцінки досягає дорослого 
рівня [25]. Важливо зазначити, що метод сло-
весної оцінки інтервалів часу, який досить часто 
використовується в дослідженнях особливостей 
сприйняття метричних властивостей часу дітьми, 
вимагає розвитку вербального рівня відобра-
ження часу. Очевидно, що вербальне вираження 
не завжди співпадає з безпосереднім чуттєвим 
образом. Відтак значна частина помилок і трудно-
щів усвідомленої оцінки часу маленькими дітьми 
пов’язана переважно із недостатнім рівнем роз-
витку їх мови.

Висновки. Теоретичний аналіз досліджень 
особливостей сприйняття часу дітьми різного віку 
дозволив зробити низку висновків.

Так, розвиток сприйняття часу дитиною є трива-
лим і складним процесом, який пов’язаний із фор-
муванням та функціонуванням системи суб’єктив-
ного відображення метричних властивостей часу, 



2019 р., № 6, Т. 2.

19

топологічних властивостей часу й орієнтуванням 
у ньому. Розглянуті експериментальні дані вказу-
ють на те, що освоєння дітьми різних властивос-
тей часу має асинхронний характер. Разом із тим, 
на сьогодні в психології немає єдиного розуміння 
процесів становлення у дитини уявлень про час. 

Існує значна кількість досліджень особливос-
тей сприйняття часу дитиною, однак більшість 
робіт присвячена вивченню розвитку часової 
перцепції у дошкільників та молодших школя-
рів. Раннє дитинство та особливо вік немовляти 
значно рідше привертають до себе увагу науков-
ців. Що стосується дослідження різних аспектів 
сприйняття часу, то найбільш вивченими є осо-
бливості сприйняття дітьми метричних властивос-
тей часу, а найменш – специфіка часової перспек-
тиви дітей (особливо дошкільників).

Отримані в експериментах результати від-
різняються різноманітністю та неоднозначністю. 
Найбільш суперечливими є дані щодо особливос-
тей часової перспективи дітей дошкільного віку 
та щодо віку, в якому у дитини формуються уяв-
лення про топологічні властивості часу. 

Серед чинників, що можуть обумовлювати 
суперечливість та неспівпадіння результатів дослі-
джень специфіки сприйняття часу дітьми пев-
ного віку, найбільш значущими є такі. По-перше, 
предмет дослідження відрізняється складністю 
та багатоаспектністю. По-друге, в кожному кон-
кретному випадку дуже різниться сукупність зов-
нішніх і внутрішніх умов при проведенні експери-
ментів. По-третє, при вивченні розвитку часової 
перцепції дитини застосовуються різні методи 
дослідження, наприклад для аналізу можливостей 
суб’єктивного виміру часу можна використовувати 
вербальну оцінку, відмірювання, відтворення або 
порівняння тривалості різних часових інтервалів. 
Проведений аналіз показав, що чим менший вік 
дитини, тим більш виважено потрібно підходити 
до вибору методів дослідження особливостей 
сприйняття часу. 

Обговорення досліджень розвитку часової 
перцепції дитини повинне враховувати відмінність 
між неявною та явною обробкою інформації про 
час, що має бути відображене у висновках щодо 
особливостей сприйняття часу дітьми різного віку. 
Твердження про відсутність у немовлят здатності 
обробляти інформацію про час, яке є традиційним 
для вітчизняної психології, потребує перегляду. 

Більшість емпіричних даних, отриманих 
у дослідженнях розвитку часової перцепції дітей, 
поки не мають продуманого пояснення в межах 
тих чи інших концептуальних моделей.

Перспективним напрямом подальших дослі-
джень може бути інтеграція різних експеримен-
тальних даних щодо особливостей сприйняття 
часу дітьми різного віку та пошук психологічних 
і мозкових механізмів, що стоять за ними.
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Bakalenko O. A. Features of time perception by children of different ages: theoretical analysis
The article provides a theoretical analysis of studies of features of time perception by children of different 

ages. The development of the perception of time by a child is considered as a long and complicated process, 
which is connected with the formation and functioning of the system of subjective display of metric properties 
of time, topological properties of time and orientation in time. The peculiarities of the perception of time by 
infants, toddlers, preschoolers and school-aged children are highlighted. 

It has been found that the mastering of different properties of time by children is asynchronous. It is 
suggested to take into account the difference between implicit and explicit processing of time information 
considering studies of the development of the temporal perception of a child, which should be reflected in 
the conclusions about the peculiarities of the perception of time by children of different ages. The conclusion 
is made about the need to revise the statement about the lack of infants’ ability to process information about 
time, which is traditional for the domestic psychology.

As a result of the generalization and systematization of the problems of studies of the specificity of time 
perception by a child, it was found that the vast majority of proceedings is devoted to the study of the development 
of temporal perception of preschoolers and school-aged children. Toddlers and especially infants are far less 
likely to attract the attention of scientists. With regard to the study of the different aspects of time perception, 
the most studied are the features of perception of children’s metric properties of time, and the least is specificity 
of the time perspective of children (especially preschoolers).

The diversity and ambiguity of the results obtained in the experiments are emphasized. The most 
controversial is the data regarding the time perspective of preschoolers and the age at which the child’s ideas 
about the topological properties of time are formed. The factors that can cause inconsistencies in the results 
of studies of the specificity of time perception by children of different ages are presented.

The conclusion is made about the prospect of integration of different experimental data on the peculiarities 
of the time perception by children of different ages and the search for the psychological and brain mechanisms 
behind them.

Key words: time perception, child, age, metric properties of time, topological properties of time, time 
orientation.
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ЗМІНи МЕхАНІЗМІВ ПСихОлОГІчНОГО ЗАхиСТу  
у СТуДЕНТІВ-ПСихОлОГІВ ПЕРШОГО КуРСу  
у ПРОцЕСІ НАВчАННЯ
Стаття присвячена проблемі механізмів психологічного захисту особистості. Здійснено огляд 

публікацій, присвячених дослідженню механізмів психологічного захисту у студентів, які навчаються 
професіям типу «людина–людина». Виявлено дуже мало публікацій, присвячених дослідженню змін 
механізмів психологічних захистів у студентів протягом їхнього навчання. На підставі проведеного 
огляду літературних джерел встановлено, що зміни механізмів психологічного захисту у студен-
тів-психологів протягом їхнього навчання є мало дослідженими в сучасній академічній психології. 

Мета статті – прослідкувати зміни механізмів психологічного захисту в сучасних студентів-пси-
хологів першого курсу в процесі вивчення ними дисципліни «Психологія саморегуляції». Для досяг-
нення обраної мети здійснено дослідження наукової літератури, використано теоретичні методи: 
аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, а також проведено емпіричне дослідження на базі кафедри 
психології та педагогіки Хмельницького національного університету. Використано опитувальник 
Келлермана-Плутчика для виявлення психологічних захистів. 

В емпіричному дослідженні взяли участь 28 студентів-психологів першого курсу. Отримані 
результати емпіричного дослідження свідчать про те, що структура механізмів психологічного 
захисту у студентів-психологів змінюється протягом навчання. Виявлено тенденцію до незначного 
зростання показників більшості механізмів психологічного захисту у студентів-психологів першого 
курсу. Висловлено припущення, що таке зростання протягом навчання може бути зумовлене як 
адаптаційними процесами і реакцією їхньої особистості на специфічні обставини навчального про-
цесу у закладі вищої освіти, так і розвитком самоспостереження і самоусвідомлення, що призводить 
до здатності краще помічати особливості своїх захисних реакцій. Для з’ясування причин і підтвер-
дження статистичної достовірності виявленої тенденції необхідні додаткові емпіричні дослідження.

Ключові слова: механізми психологічного захисту, зміни механізмів психологічного захисту, сту-
денти-психологи.

Постановка проблеми. Механізми психоло-
гічного захисту є особливим феноменом, якому 
у психології присвячено багато праць. Особливість 
цього феномену зумовлена його двоїстою приро-
дою. Психологічні захисти можуть здійснюватися 
особистістю свідомо і несвідомо. Вони необхідні 
для підтримання внутрішньої рівноваги особи-
стості, але можуть і гальмувати конструктивний 
розвиток особистості, зумовлювати виникнення 
психопатологічних процесів, станів і властивос-
тей особистості. Неконструктивні, психопатоло-
гічні прояви пов’язані переважно з позасвідомими 
механізмами психологічного захисту, які спотво-
рюють сприйняття реальності, щоб забезпечити 
внутрішній комфорт особистості.

Знання про механізми психологічного захи-
сту, і зокрема про особливості захисних механіз-
мів власної особистості, є вкрай важливими для 
фахівців-психологів, а також для фахівців інших 
професій типу «людина–людина», які покли-
кані допомагати іншим людям. З цього приводу 
Є. Гончаренко висловила слушне зауваження, 

що еволюція механізмів психологічного захисту 
у студентів-психологів відображає рівень їхньої 
готовності до подальшої професійної діяльності, 
здатності допомогти собі та іншим, але цей про-
цес є мало дослідженим та неопрацьованим [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Г.О. Шулдик дослідила механізми психологіч-
них захистів у студентів педагогічних вузів [2], 
Л.В. Степаненко – копінг-стратегії та психологіч-
ний захист як механізми саморегуляції особисто-
сті [3, с. 39].

Г.В. Чуйко, Т.А. Колтунович, І. Лукащук, дослі-
дивши 17 студентів третього курсу Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича 
за допомогою методики «Діагностика типологій 
психологічного захисту (Р. Плутчик в адаптації 
Л.І. Вассермана, О.Ф. Єришева, Є.Б. Клубової 
та інших), з’ясували особистісний характер меха-
нізмів психологічного захисту [4].

О. Поляничко, А. Мочарський, О. Цимбалюк за 
допомогою опитувальника Келлермана-Плутчика 
дослідили гендерні особливості психологічних 
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захистів у спортсменів-туристів на прикладі сту-
дентів МАУП [5, с. 257]. 

Б. Мандебурою було досліджено структуру 
психологічних захистів у студентів факультету 
психології та педагогіки, інженерно-педагогічного 
факультету Тернопільського національного педа-
гогічного університету імені Володимира Гнатюка 
і співвідношення між показниками психологічних 
захистів і характером самоактуалізації [6, с. 50]. 
Зміни механізмів психологічних захистів у студен-
тів протягом навчання у цій статті не досліджено.

О.А. Резнікова здійснювала масштабне дослі-
дження на базі Слов’янського державного педа-
гогічного університету впродовж 2004-2009 років. 
У ньому взяли участь 400 студентів психологіч-
ного факультету й факультету дошкільної педаго-
гіки і психології у віці від 18 до 25 років. Відповідно 
до представлених середніх значень показників 
механізмів психологічного захисту у студентів 
першого курсу вони розташовуються в такій послі-
довності (від найбільш наявних до найменш наяв-
них): регресія, компенсація, реактивне утворення, 
заміщення, заперечення, проекція, витіснення, 
інтелектуалізація [7, с. 14].

Також О.А. Резнікова простежила динаміку 
середніх значень показників механізмів психоло-
гічного захисту у студентів на першому і другому 
курсах і виявила тенденцію до зростання цих 
показників на другому курсі порівняно з першим 
(крім показників інтелектуалізації та реактивного 
утворення). Статистично значущим виявилося 
лише збільшення показника механізму проекції. 
Таку тенденцію авторка пояснила процесом адап-
тації за стратегією самозбереження [7, с. 11, 14].

У результаті проведених досліджень 
О.А. Резнікова дійшла висновку, що психологічний 
захист слід розглядати як реакцію цілісної особи-
стості. Адаптаційна трансформація психологіч-
ного захисту особистості характеризується кіль-
кісною та якісною мінливістю. Кількісна мінливість 
пов’язана зі зміною ступеня вираження власне 
захисних механізмів, копінг-стратегій, а також усіх 
досліджуваних компонентів особистісної регу-
ляції залежно від етапу адаптаційного процесу. 
Якісна динаміка виявляється в переструктуру-
ванні параметрів захисних механізмів (усвідом-
лених і неусвідомлених) та компонентів особи-
стісної регуляції, що знаходить своє вираження 
в утворенні специфічно міжфункціональних зв’яз-
ків у системі психологічного захисту студентів на 
різних курсах навчання. Нові форми адаптаційної 

поведінки особистості є результатом перетво-
рення та ускладнення через особистісну регуля-
цію її психологічного захисту [7, с. 16].

Автор виявив дуже мало публікацій, присвяче-
них дослідженню змін механізмів психологічних 
захистів у студентів протягом навчання. Тому пов-
ністю погоджується з наведеним вище зауважен-
ням Є. Гончаренко про те, що цей процес є мало 
дослідженим та неопрацьованим, а відтак слід 
дослідити зміни механізмів психологічного захи-
сту у сучасних студентів-психологів під час нав-
чання.

Мета статті – простежити зміни механізмів 
психологічного захисту у сучасних студентів-пси-
хологів першого курсу в процесі вивчення ними 
дисципліни «Психологія саморегуляції».

Методика та організація дослідження. Для 
досягнення обраної мети автор здійснив дослі-
дження наукової літератури, використавши тео-
ретичні методи: аналіз, синтез, порівняння, уза-
гальнення. Також було проведено емпіричне 
дослідження на базі кафедри психології та педа-
гогіки Хмельницького національного університету. 
В емпіричному дослідженні взяли участь 28 сту-
дентів першого курсу спеціальності «Психологія» 
у віці від 17 до 20 років, середній показник віку 
по вибірці становив 17,68 років. Більш детально 
соціально-демографічні показники дослідженої 
вибірки представлені у таблиці 1. 

Студенти двічі здійснили самодіагностику 
власних механізмів психологічного захисту за 
допомогою методики Келлермана-Плутчика  
[8, с. 217–222] – на початку і в кінці вивчення 
дисципліни «Психологія саморегуляції». Для 
обробки емпіричних даних і визначення ступеня 
статистичної достовірності результатів емпірич-
ного дослідження автор використав статистичні 
методи: обчислення середньоарифметичних 
показників, стандартного відхилення та серед-
ньої похибки; оцінку статистичної достовірно-
сті відмінностей між показниками поширеності 
високого і низького рівнів психологічних захистів 
у досліджуваній групі студентів на початку і в кінці 
вивчення дисципліни «Психологія саморегуля-
ції» за допомогою непараметричного φ*-крите-
рію кутового перетворення Фішера. Статистичну 
обробку даних здійснено з допомогою програм-
ного забезпечення Microsoft Excel.

Виклад основного матеріалу. Застосування 
методики Келлермана-Плутчика дало можливість 
дослідити структуру механізмів психологічного 

Таблиця 1
Соціально-демографічні показники дослідженої вибірки (n = 28)
Показники Вік Стать

17 років 18 років 20 років чол. жін.
Кількість обстежених осіб 11 16 1 5 23
Відносна кількість обстежених, % 39,29 57,14 3,57 17,86 82,14
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захисту у студентів, які взяли участь в емпірич-
ному дослідженні. Зокрема, за допомогою цієї 
методики було оцінено рівень розвитку таких 
механізмів: 

1) заперечення – інфантильна підміна при-
йняття оточуючими увагою з їхнього боку, будь-які 
негативні аспекти цієї уваги блокуються на стадії 
сприйняття; 

2) витіснення (пригнічення) – неприємні емо-
ції блокуються шляхом забування реального сти-
мулу, що їх викликав, та всіх об’єктів і обставин, 
пов’язаних із ним;

3) регресія – повернення в стресовій ситуації 
до більш незрілих паттернів поведінки й задово-
лення своїх потреб; 

4) компенсація – спроба виправлення чи 
заміни об’єкта, що викликає почуття неповноцін-
ності, нестачі, втрати (реальної чи уявної); 

5) проекція – приписування оточуючим різ-
номанітних негативних якостей як раціональна 
основа для неприйняття їх і самоприйняття на 
цьому фоні; 

6) заміщення – зняття напруги шляхом пере-
носу агресії з більш сильного і значущого суб’єкта 
(стосовно якого виникає гнів) на більш слабкий 
об’єкт чи на самого себе;

7) інтелектуалізація – довільна схематизація 
та тлумачення подій для розвитку почуття суб’єк-
тивного контролю над ситуацією;

8) реактивне утворення – вироблення та під-
креслювання соціально схвалюваної поведінки, 
заснованої на «вищих соціальних цінностях»; 

9) загальний рівень захистів – загальний 
рівень представленості всіх механізмів захи-
сту відносно максимального рівня, який можна 
виявити за допомогою цієї методики (цей показ-
ник введений автором. – В.Г.).

У цій діагностичній методиці кожній шкалі від-
повідає різна кількість пунктів опитувальника, 
відповідно і максимальна кількість балів за кож-

ною шкалою є різною. Через це не можна прямо 
порівнювати показники, отримані дослідженими 
за цими шкалами, щоб визначити, які механізми 
психологічного захисту є більше або менше пред-
ставленими у дослідженої особи. Для подолання 
цього ускладнення автор взяв абсолютні показ-
ники, отримані за шкалами методики, перевів 
їх у відносні, виразивши в одиницях стобальної 
шкали, та розподілив на три рівні: низький – 0–40, 
середній – 41–60, високий – 61–100.

Отже, в дослідженій вибірці студентів-психоло-
гів на початку вивчення дисципліни «Психологія 
саморегуляції» механізми психологічного захисту 
мали таку структуру (від найбільш проявленого до 
найменш проявленого): проекція, регресія, запе-
речення, компенсація, інтелектуалізація, замі-
щення, витіснення, реактивне утворення. Вкінці 
вивчення дисципліни «Психологія саморегуля-
ції» механізми психологічного захисту у студен-
тів набули трохи іншої структури і розташувались 
у такій послідовності (від найбільш проявленого 
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Рис. 1. Структура психологічних захистів у студентів-психо-
логів на початку і в кінці вивчення дисципліни «Психологія 

саморегуляції»
Цифри на осі абсцис позначають такі механізми психоло-

гічного захисту: 1 – заперечення; 2 – витіснення; 3 – регресія; 
4 – компенсація; 5 – проекція; 6 – заміщення; 7 – інтелектуалі-
зація; 8 – реактивне утворення; 9 – загальний рівень захистів

Таблиця 2
Поширеність різних рівнів показників механізмів психологічного захисту у дослідженій вибірці 

на початку і в кінці вивчення дисципліни «Психологія саморегуляції»

Шкали

частка осіб у дослідженій вибірці (n = 28) з відповідним рівнем показників механізмів психологічного захисту
на початку вивчення дисципліни вкінці вивчення дисципліни

низький рівень середній рівень високий рівень низький рівень середній рівень високий рівень
осіб % осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %

1 7 25,00 8 28,57 13 46,43 6 21,43 6 21,43 16 57,14
2 9 32,14 12 42,86 7 25,00 7 25,00 10 35,71 11 39,29
3 5 17,86 10 35,71 13 46,43 9 32,14 6 21,43 13 46,43
4 10 35,71 14 50,00 4 14,29 11 39,29 11 39,29 6 21,42
5 6 21,43 8 28,57 14 50,00 7 25,00 5 17,86 16 57,14
6 13 46,43 7 25,00 8 28,57 11 39,29 7 25,00 10 35,71
7 9 32,14 11 39,29 8 28,57 10 35,71 5 17,86 13 46,43
8 17 60,71 6 21,43 5 17,86 13 46,43 8 28,57 7 25,00

ЗРЗ 1 3,57 22 78,57 5 17,86 2 7,14 19 67,86 7 25,00
Примітка. Шкали: 1 – заперечення; 2 – витіснення; 3 – регресія; 4 – компенсація; 5 – проекція; 6 – заміщення; 7 – інтелектуа-

лізація; 8 – реактивне утворення; ЗРЗ – загальний рівень захистів
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до найменш проявленого): заперечення, проекція, 
регресія, інтелектуалізація, заміщення, компенса-
ція, витіснення, реактивне утворення.

Поширеність різних рівнів показників механіз-
мів психологічного захисту у дослідженій вибірці на 
початку і в кінці вивчення дисципліни «Психологія 
саморегуляції» подано у таблиці 2 і на рисунку 2.

Порівняння показників поширеності високого 
рівня захистів у досліджуваній групі студентів на 
початку і вкінці вивчення дисципліни «Психологія 
саморегуляції» (табл. 3) показало, що в процесі 
навчання збільшилась частка студентів із високим 
рівнем показників усіх механізмів психологічного 
захисту, крім механізму регресії. Перевіривши 
рівень статистичної значущості виявлених змін 
за допомогою φ*-критерію кутового перетворення 
Фішера, автор з’ясував, що ці зміни не мають ста-
тистичної значущості.

Порівнявши показники поширеності низького 
рівня захистів у досліджуваній групі студентів на 
початку і вкінці вивчення дисципліни «Психологія 
саморегуляції», автор виявив неоднорідні зміни 
(табл. 4). Зокрема, в процесі навчання зменши-
лась частка студентів із низьким рівнем показників 
таких механізмів психологічного захисту, як запе-

речення, пригнічення (витіснення), заміщення, 
реактивне утворення; а частка студенів із низьким 
рівнем показників регресії, компенсації, проекції, 
інтелектуалізації і загального рівня захистів збіль-
шилась.

Перевіривши рівень статистичної значущості 
виявлених змін за допомогою φ*-критерію куто-
вого перетворення Фішера, автор з’ясував, що ці 
зміни також не мають статистичної значущості 
за наявного об’єму дослідженої вибірки.

Аналіз та інтерпретація результатів емпі-
ричного дослідження. Здійснені нами констату-
вальні експерименти дозволили виявити кількісні 
і якісні зміни в структурі механізмів психологічного 
захисту студентів-психологів під час навчання 
в другому семестрі першого курсу. Зокрема вияв-
лено загальну тенденцію до збільшення всі показ-
ників психологічних захистів, крім регресії (показ-
ник регресії трохи зменшився). На кінець другого 
семестру показник механізму заперечення зага-
лом по вибірці вийшов на перше місце за ступенем 
проявленості, посунувши трохи назад показники 
механізмів проекції та регресії. Механізми інте-
лектуалізації та заміщення потіснили назад меха-
нізм компенсації. Механізми витіснення і реак-
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Рис. 2. Поширеність різних рівнів показників механізмів психологічного захисту у дослідженій вибірці на початку і вкінці вивчення 
дисципліни «Психологія саморегуляції»

Цифри на осі абсцис позначають такі механізми психологічного захисту: 1 – заперечення; 2 – витіснення; 3 – регресія;  
4 – компенсація; 5 – проекція; 6 – заміщення; 7 – інтелектуалізація; 8 – реактивне утворення; 9 – загальний рівень захистів

Таблиця 3
Порівняння поширеності високого рівня захистів у дослідженій вибірці студентів-психологів  

на початку і вкінці вивчення дисципліни «Психологія саморегуляції»  
(з використанням φ*-критерію кутового перетворення Фішера)

Шкала

На початку Вкінці

φ* Рівень статистичної 
значущості

Низький  
і середній 
рівень, %

Високий  
рівень, %

Низький  
і середній 
рівень, %

Високий рівень, 
%

1. Заперечення 53,57 46,43 42,86 57,14 0,80 р>
2. Витіснення 75,00 25,00 60,71 39,29 1,15 р>
3. Регресія 53,57 46,43 53,57 46,43 0 р>
4. Компенсація 85,71 14,29 78,58 21,42 0,70 р>
5. Проекція 50,00 50,00 42,86 57,14 0,53 р>
6. Заміщення 71,43 28,57 64,29 35,71 0,57 р>
7. Інтелектуалізація 71,43 28,57 53,57 46,43 1,38 р>
8. Реактивне утворення 82,14 17,86 75,00 25,00 0,65 р>
9. Загальний рівень захистів 82,14 17,86 75,00 25,00 0,65 р>
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тивного утворення як були, так і залишились на 
передостанньому і останньому місцях. Хоча й ці 
зміни не мають статистичної значущості за наяв-
ного об’єму дослідженої вибірки, але вони певною 
мірою узгоджуються з результатами дослідження 
О. А. Резнікової, яка виявила, що на другому 
курсі у студентів показники психологічних захи-
стів більші, ніж на першому. Ми дослідили тільки 
студентів першого курсу на початку і в кінці дру-
гого семестру, тобто в середині та в кінці першого 
курсу, але також виявили тенденцію до зростання 
показників майже всіх психологічних захистів.

На нашу думку, виявлена нами тенденція, 
може бути зумовлена не тільки адаптаційними 
процесами, які досліджувала О. А. Резнікова, але 
й особливостями навчального процесу, в якому 
брали участь досліджені нами студенти.

Так, у другому семестрі студенти вивчали такі 
дисципліни: іноземна мова, основи психолого-пе-
дагогічних досліджень, фізвиховання, основи 
анатомії та фізіології нервової системи, вікова 
фізіологія і валеологія, загальна психологія з прак-
тикумом, психологія саморегуляції. Із цього пере-
ліку лише дві останні найбільше дають студентам 
можливості пізнавати власний психічний світ на 
практичних заняттях. Зокрема, під час вивчення 
дисципліни «Психологія саморегуляції» студенти 
мали лекції з частотою один раз на два тижні 
і лабораторні заняття, які відбувалися з частотою 
один раз на два тижні по два спарених заняття 
загальною тривалістю дві години сорок хвилин 
без урахування п’ятнадцятихвилинної перерви 
між заняттями. На лабораторних заняттях кожен 
студент самостійно готував і проводив для своєї 
групи невеликі тренінги, спрямовані на розвиток 
свідомої саморегуляції та інших психічних функ-
цій, а також на усвідомлення своїх особистісних 
властивостей. (Дисципліну «Психотренінг» сту-
денти вивчали в першому семестрі). Крім цього 
студенти вивчали теоретичні положення психо-

логії саморегуляції і протягом трьох місяців вели 
щоденник самоспостереження. Студентам було 
дано завдання щоденно спостерігати за своїми 
психічними, соматичними і поведінковими про-
явами (думками, емоціями, почуттями, рухами, 
діями, вчинками, напруженням м’язів, тілесними 
відчуттями тощо) і записувати свої спостереження 
в щоденник. Більшість студентів успішно впора-
лась із поставленим завданням.

Ми припускаємо, що така практична діяльність 
студентів під час вивчення дисципліни «Психологія 
саморегуляції» також могла зумовити збільшення 
показників за шкалами опитувальника для вияв-
лення психологічних захистів. Постійне тримісячне 
самоспостереження розвиває здатність більше 
помічати і усвідомлювати свої особистісні психічні 
і поведінкові прояви і властивості. Іншими словами, 
збільшення показників за шкалами опитувальника 
Келлермана–Плутчика може бути зумовлене не 
посиленням психологічних захистів, а покращен-
ням спостережливості студентів стосовно своїх 
особистісних проявів. Внаслідок покращення спо-
стережливості за самими собою студенти змогли 
дати більше стверджувальних відповідей на 
питання опитувальника і отримати вищі показники 
за його шкалами. Для перевірки цього припущення 
потрібні додаткові експериментальні дослідження.

Висновки: 
1. Зміни механізмів психологічного захисту 

у студентів-психологів протягом їхнього навчання 
є мало дослідженими в сучасній академічній пси-
хології.

2. Отримані нами результати емпіричного 
дослідження і результати досліджень інших авто-
рів свідчать про те, що структура механізмів пси-
хологічного захисту у студентів-психологів зміню-
ється протягом навчання.

3. Виявлено тенденцію до невеликого зростання 
показників більшості механізмів психологічного 
захисту у студентів-психологів першого курсу.

Таблиця 4
Порівняння поширеності низького рівня захистів у дослідженій вибірці студентів-психологів  

на початку і вкінці вивчення дисципліни «Психологія саморегуляції»  
(з використанням φ*-критерію Фішера)

Шкала

На початку В кінці

φ* Рівень статистич-
ної значущостіНизький  

рівень, %

Середній 
і високий 
рівень, %

Низький 
рівень, %

Середній  
і високий 
рівень, %

1. Заперечення 25,00 75,00 21,43 78,57 0,32 р>
2. Витіснення 32,14 67,86 25,00 75,00 0,59 р>
3. Регресія 17,86 82,14 32,14 67,86 1,24 р>
4. Компенсація 35,71 64,29 39,29 60,71 0,28 р>
5. Проекція 21,43 78,57 25,00 75,00 0,32 р>
6. Заміщення 46,43 53,57 39,29 60,71 0,54 р>
7. Інтелектуалізація 32,14 67,86 35,71 64,29 0,28 р>
8. Реактивне утворення 60,71 39,29 46,43 53,57 1,07 р>
9. Загальний рівень захистів 3,57 96,43 7,14 92,86 0,58 р>
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4. Невелике зростання показників механіз-
мів психологічного захисту у студентів-психоло-
гів першого курсу протягом навчання може бути 
зумовлене, як адаптаційними процесами і реак-
цією їхньої особистості на специфічні обставини 
навчального процесу у закладі вищої освіти, так 
і розвитком самоспостереження і самоусвідом-
лення, що призводить до здатності краще помі-
чати особливості своїх захисних реакцій.

Перспективи подальших досліджень. 
Тенденція зростання показників психологічних 
захистів у студентів-психологів першого курсу 
потребує додаткових експериментальних дослі-
джень для уточнення її статистичної достовірності 
на більших вибірках, і для з’ясування причин, які 
зумовлюють цю тенденцію. 
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Havrylkevych V. K. Changes of the psychological defense mechanisms of first-year psychology 
students during their study

The article is devoted to the problem of the psychological defense mechanisms of the personality. It has 
been reviewed the publications devoted to the research of the psychological defense mechanisms of students 
of the «person-person» professional type. It has been identified a few publications devoted to the research 
of changes in the psychological defense mechanisms of students during their studies. According to the results 
of science literature review it has been established that changes in the psychological defense mechanisms 
of the psychology students during their studies are poorly researched in modern academic psychology. The 
purpose of the article is to investigate changes in the psychological defense mechanisms of modern first-
year psychology students during the study discipline “Psychology of self-regulation”. To achieve the purpose 
the research of scientific literature was carried out, were used such theoretical methods: analysis, synthesis, 
comparison, generalization. It was made an empirical research on the basis of the Department of Psychology 
and Pedagogy of Khmelnitsky National University. There was used the Kellerman–Plutchik’s questionnaire 
to identify psychological defenses. 28 first-year psychology students took part in the empirical research. The 
results of empirical research indicated that the structure of the psychological defense mechanisms of psychology 
students changes during their study. It was founded the tendency of insignificant increase of the means 
of most of the first-year psychology students’ psychological defense mechanisms. It was suggested that this 
insignificant increase could be determined by the adaptation processes, students’ reaction to the specific 
circumstances of the educational process at the university and the development of self-observation and self-
awareness, which caused to better recognition of their defensive reactions features. It is needed more empirical 
researches to find out the causes of this tendency and to confirm statistical significant of it.

Key words: psychological defense mechanisms, changes in psychological defense mechanisms, 
psychology students.
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КОМПОНЕНТи ПСихІчНОГО І ПСихОлОГІчНОГО ЗДОРОВ’Я 
ПІДлІТКА ЯК чиННиКи ЙОГО ОСОбиСТІСНОГО ЗДОРОВ’Я
Статтю присвячено здійсненню теоретичного аналізу наукових підходів до проблеми психічного 

і психологічного здоров’я, їх особливостям у підлітковому віці. Актуальність дослідження проблеми 
психологічного здоров’я підлітків обґрунтовано тим, що вона підтверджується концентрацією уваги 
з боку науковців, психіатрів та фахівців-психологів як нашої країни, так і світового масштабу. Мета 
статті представлена аналізом сучасних тенденції дослідження психологічного здоров’я підлітків як 
умови їх особистісного здоров’я.

У статті здійснено аналіз останніх досліджень і публікацій із наведеної проблеми, у межах якого 
наведено прізвища науковців, праці яких стосуються досліджуваної проблематики. Розкрито основні 
аспекти, яким приділялася увага дослідників останнім часом. 

Авторами підкреслено, що останнім часом поняття «психічне здоров’я» та «психологічне здоров’я» 
у різних джерелах, а також різними дослідниками не достатньо чітко розрізняються. У зв’язку з цим 
вони часто можуть замінювати один одного або вживатися в однаковому розумінні. Тому у статті 
проаналізовано основні підходи різних авторів до тлумачень понять «психологічне здоров’я» і «пси-
хічне здоров’я». Окреслено основні ознаки психічного здоров’я і психічного здоров’я. Показано основну 
відмінність між цими поняттями. Визначено складники здоров’я. Охарактеризовано роль психологіч-
ного здоров’я для повноцінного функціонування і розвитку людини в процесі її життєдіяльності. 

Зазначено, що діти і підлітки, які перебувають в умовах мікросоціального конфлікту у школі і вдома, 
входять до групи ризику по зриву процесів вищої нервової діяльності і потрапляння до когорти пси-
хічно вразливих прошарків населення. 

Розкрито критерії психологічного здоров’я. Показано структуру ціннісного ставлення особи до 
власного здоров’я, що включає когнітивний, емоційний та мотиваційно-поведінковий компоненти. 
Показана роль психологічної культури особи для збереження психологічного і психічного здоров’я. 
Наведено чинники, які є несприятливими для психологічного здоров’я підлітків. Зазначено, що відпові-
дальність за психічний розвиток як основу психічного здоров’я дитини лежить на дорослих: батьках, 
вихователях, педагогах, психологах. 

Окреслено перспективи подальшого дослідження, які полягають у проведенні емпіричного дослі-
дження рівня психічного і психологічного здоров’я підлітків та розробки відповідних рекомендацій для 
їх формування і збереження у підлітковому віці.

Ключові слова: підлітковий вік, здоров’я, психологічне здоров’я, психічне здоров’я, складники здо-
ров’я, психологічна культура особи.

Постановка проблеми. Актуальність дослі-
дження проблеми психологічного здоров’я підліт-
ків підтверджується концентрацією на ній уваги 
з боку науковців, психіатрів та фахівців-психологів 
як нашої країни, так і світового масштабу.

Мета статті: проаналізувати сучасні тенденції 
дослідження психологічного здоров’я підлітків як 
умови їх особистісного здоров’я.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальність проблеми психологічного і психічного 
здоров’я людини сьогодні підкреслюється високим 
інтересом до неї ряду дослідників із різних галузей 

гуманітарного знання. Так, заслуговують на увагу 
праці А. Маслоу, Г. Олпорта, К. Роджерса, в дослід-
женнях яких закладені основи проблеми здоров’я. 
Свій внесок у його дослідження зробили такі нау-
ковці, як Б. Ананьєв, Л. Божович, М. Боришевський, 
Б. Братусь, І. Дубровіна, О. Васильєва, Г. Костюк, 
О. Леонтьєв, А. Лічко, Р. Нємов, А. Прихожан, 
Є. Рогов, С. Рубінштейн та інші. 

Значна увага до дослідження проблеми пси-
хічного та психологічного здоров’я приділялась 
і приділяється з боку вітчизняних вчених-психо-
логів, таких як Г. Балл, С. Болтівець, І. Галецька, 
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М. Жукова, О. Завгородня, В. Зливков, Н. Колотій, 
С. Копилов, Г. Ложкін, С. Максименко, Р. Сірко. 
Наявні дослідження про взаємозв’язок особи-
стісного розвитку індивіда та його психологічного 
здоров’я. Це праці С. Бєлічева, Л. Воробйова, 
В. Горинова, О. Данилової, О. Каткова, Н. Колотій, 
В. Ліщука, С. Максименко, В. Моляко, Е. Помиткіна 
та інших. Вивченню умов, необхідних для роз-
витку психологічно здорової особистості, присвя-
чені праці О. Дусавицького, Ф.  Кевля, В. Рєпкіна, 
Ю. Швалба та інших.

За останні роки проблема власне психічного 
здоров’я досліджувалась у таких ракурсах: збе-
реження психічного здоров’я (Н. Гончаренко, 
2015 р., Н. Світлична, 2013 р.); зміни психіч-
ного здоров’я під впливом екстремальних умов 
(О. Донець, Д. Шміголь, 2017 р.), саногенне мис-
лення як чинник стрес-долаючої поведінки особи-
стості (Н. Ярош, 2018 р.).

Проблема психологічного і психічного здоров’я 
підлітків останнім часом досліджувалась у таких 
аспектах: гармонійні стосунки батьків як чин-
ник особистісного розвитку дитини (О. Чанцева-
Коваленко, 2016 р.); чинники та умови психічного 
здоров’я підлітків (А. Уханова, 2015–2017 рр.); 
психологічні детермінанти подолання фрустрацій-
них станів учнів різних вікових груп (С. Прахова, 
2017 р.); психологічні чинники суб’єктивного 
благополуччя підлітків в умовах спеціалізованої 
школи-інтернату (Н. Єзерська, 2018 р.); психоло-
го-педагогічні чинники запобігання віктимній пове-
дінці підлітків (В. Папуша, 2018 р.); особливості 
віктимної поведінки розумово-відсталих підліт-
ків (А. Бистров, 2019 р.); формування здорового 
способу життя старших підлітків у процесі занять 
пауерліфтингом (А. Житницький, 2019 р.); пси-
хологічні чинники психологічної стресостійкості 
дітей-сиріт (Х. Стельмащук, 2019 р.).

Виклад основного матеріалу. Цікавим на 
сьогодні є той факт, що в різних джерелах, а також 
різними дослідниками не достатньо чітко розріз-
няються поняття «психічне здоров’я» та «психо-
логічне здоров’я». Часто вони або заміняють один 
одного або вживаються в однаковому розумінні.

Аналіз і тлумачення понять здійснено 
Н. Айваровою у статті «Психологічне здоров’я як 
умова успішної соціалізації особи». Автор зазна-
чає, що «психічне здоров’я визначається як мен-
тальне здоров’я і застосовується для опису будь-
якого рівня розумового, емоційного благополуччя 
або відсутності психічного розладу. Показниками 
психічного здоров’я є відсутність психічних захво-
рювань, психічний розвиток, що відповідає віку, 
сприятливий функціональний стан вищих відділів 
центральної нервової системи» [1, с. 114]. Авторка 
наводить ознаки психічного здоров’я: відсутність 
виражених психічних розладів; певний резерв сил 
людини, завдяки якому вона може подолати неспо-

дівані стреси або ускладнення, які виникли у винят-
кових умовах; стан рівноваги між людиною і оточу-
ючим світом, гармонії між нею та суспільством.

На основі аналізу різних підходів до тлума-
чення психологічного здоров’я виокремлено такі 
його ознаки: 

– стан психічного здоров’я, душевного ком-
форту;

– адекватна соціальна поведінка;
– вміння розуміти себе та інших;
– більш повна реалізація потенціалу розвитку 

в різних видах діяльності;
– вміння робити вибір і відповідати за нього;
– впевненість у своїх силах, позитивне став-

лення до себе;
– прагнення до особистісного зростання, 

саморозвитку;
– турбота про своє здоров’я;
– бережне піклування про своїх близьких;
– позитивне ставлення до оточуючих і так 

далі [там само].
А. Шувалов зазначає, що визначення «пси-

хологічне здоров’я людини» складається з двох 
категоріальних словосполучень: психології здо-
ров’я і психології людини. На перетині цих облас-
тей знань виникають психологічні моделі, які роз-
глядають проблему здоров’я з людинознавчої 
позиції. У багатогранності думок і течій поступово 
сформувались загальні контури теорії психологіч-
ного здоров’я:

1. Поняття «психологічне здоров’я» фіксує 
людський вимір, за своєю суттю воно є науковим 
еквівалентом здоров’я духовного.

2. Проблема психологічного здоров’я – це 
питання про норму і патологію в духовному роз-
витку людини.

3. Основу психологічного здоров’я складає 
нормальний розвиток людської суб’єктивності 
(самості).

4. Визначальними критеріями психологічного 
здоров’я є спрямованість розвитку і характер 
актуалізації людського в людині [15].

Психологічне здоров’я розглядають як стан, 
який характеризує процес і результат нормаль-
ного розвитку суб’єктивної реальності в межах 
індивідуального життя [14]. 

Відмінність психологічного здоров’я від психіч-
ного головним чином полягає в тому, що друге має 
стосунок до окремих психічних процесів і механіз-
мів, а психологічне відноситься до особистості 
в цілому і дозволяє виокремити власне психоло-
гічний аспект проблеми психічного здоров’я [9].

Психологічне здоров’я є необхідною умовою 
повноцінного функціонування і розвитку людини 
в процесі її життєдіяльності. З одного боку воно 
є умовою адекватного виконання людиною своїх 
вікових, соціальних і культурних ролей, з іншого – 
забезпечує людині можливість безперервного роз-
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витку протягом всього її життя. Психологічне здо-
ров’я розглядається багатьма авторами як 
найважливіша умова, складник, найвищий рівень 
психічного здоров’я [там само]. Альтернатива 
нормі в разі психічного здоров’я – це хвороба. 
Альтернатива нормі в разі психологічного здо-
ров’я – не хвороба, а відсутність можливості роз-
витку в процесі життєдіяльності, нездатність до 
виконання свого життєвого завдання.

ВООЗ у 1998 році було видано документ, 
в якому дається таке трактування психічного здо-
ров’я:

– позитивне сприйняття власного психічного 
благополуччя;

– відчуття власної гідності, впевненість у цін-
ності своєї особистості та цінності інших людей;

– здатність підтримувати гармонійні взаємо-
відносини з внутрішнім світом думок та почуттів, 
справлятися з життєвими проблемами та свідомо 
йти на ризик;

– здатність встановлювати, розвивати та під-
тримувати взаємно задовольняючі міжособистісні 
відносини;

– здатність психіки до самозцілення (спонтан-
ного відновлення нормального стану) після пере-
несеного шоку або стресу [5].

Психічне здоров’я – стабільне й адекватне 
функціонування психіки людини, її основних пси-
хічних функцій (мислення, пам’яті та інших). Це 
сукупність установок, якостей і функціональних 
здібностей, які дозволяють індивіду адаптуватися 
до середовища [10]. Воно є складником психоло-
гічного здоров’я. Психічне здоров’я розглядається 
як широке міждисциплінарне поняття, що харак-
теризується центральною властивістю індивіда 
до усвідомлення себе як суб’єкта, який взаємодіє 
з навколишнім світом [7; 8].

За даними Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я (ВООЗ), психічне здоров’я включає «суб’єк-
тивне благополуччя – стан благополуччя, в якому 
людина реалізує свої здібності, сприйняту само-
реалізацію, автономію, компетенцію, залежність 
між поколіннями та самореалізацію інтелектуаль-
ного та емоційного потенціалу». ВООЗ стверджує, 
що благополуччя особистості охоплюється реа-
лізацією її здібностей, подоланням нормальних 
життєвих напружень, можливостями протистояти 
звичайним життєвим стресам, продуктивно пра-
цювати і робити внесок у свою громаду [10].

Деякі автори підкреслюють, що оцінка психіч-
ного здоров’я потребує комплексного підходу. При 
цьому сукупність критеріїв основних проявів здо-
рової психіки, що найчастіше наводиться в літера-
турі, поділяють відповідно до видів прояву психіч-
ного (психічні стани, процеси, властивості, ступінь 
саморегуляції та інше). Так, до таких критеріїв 
відносять причинну обумовленість психічних про-
явів, їх необхідність; зрілість почуттів відповідно 

до віку, постійність місця проживання; гармонію 
між відображенням обставин дійсності і став-
ленням людини до неї; співвідношення реакцій  
(як фізичних, так і психічних) силі і частоті вну-
трішніх подразників; критичний підхід до обставин 
життя; здатність самоуправляти поведінкою у спів-
відношенні з нормами, які встановилися в різ-
них колективах; адекватність реакції на суспільні 
обставини (соціальне середовище); почуття від-
повідальності за потомство і близьких членів сім’ї; 
почуття постійності й ідентичності переживань 
в однотипних обставинах; здатність змінювати 
спосіб поведінки залежно від зміни життєвих ситу-
ацій; самоутвердження в колективі без шкоди для 
його членів; здатність планувати свій життєвий 
шлях. Особливе значення серед критеріїв психіч-
ного здоров’я особи надається ступеню її інтегро-
ваності, гармонійності, консолідованості, врівно-
важеності, а також духовності; орієнтованості на 
саморозвиток, збагачення своєї особистості [4].

У статуті Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я (ВООЗ) пропонується розуміти здоров’я як 
«... стан повного фізичного, духовного і соціаль-
ного благополуччя, а не тільки відсутність хвороб 
чи фізичних дефектів» [11].

В цьому аспекті важливо виокремити склад-
ники здоров’я:

Фізичне здоров’я – це заняття спортом, здо-
рове харчування і здорова екологія.

Психологічне здоров’я – стан, що характеризує 
процес і результат нормального розвитку суб’єк-
тивної реальності в межах індивідуального життя. 
Психологічне здоров’я є необхідною умовою 
функціонування і розвитку людини в процесі жит-
тєдіяльності; є динамічною сукупністю психічних 
властивостей людини, які забезпечують гармо-
нію між потребами індивіда і суспільства, є пере-
думовою орієнтації індивіда на виконання свого 
життєвого завдання. Воно є умовою адекватного 
виконання людиною своїх вікових, соціальних 
і культурних ролей (дитини або дорослого, вчи-
теля або менеджера, українця або австралійця 
тощо) та забезпечує людині можливість безпе-
рервного розвитку протягом всього її життя.

Діти і підлітки, які перебувають в умовах мікро-
соціального конфлікту в школі і вдома, входять 
до групи ризику по зриву процесів вищої нервової 
діяльності (ВНД) і потрапляння в когорту психічно 
вразливих прошарків населення [12]. До критеріїв 
психологічного здоров’я підлітків належать такі: 
стан психічного розвитку дитини, її душевного ком-
форту; адекватна соціальна поведінка; вміння розу-
міти себе та інших; більш повна реалізація потен-
ціалу розвитку в різних видах діяльності; вміння 
робити вибір і нести за нього відповідальність.

Як зазначає А. Харченко, структура цінніс-
ного ставлення особи до власного здоров’я 
включає когнітивний, емоційний та мотивацій-
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но-поведінковий компоненти. Авторка посила-
ється на думку А. Прокопенко [6] стосовно того, 
що в підлітковому віці когнітивний і емоційний 
компоненти сформовані в більше, ніж мотива-
ційно-поведінковий компонент. Здоров’я в ієрар-
хії цінностей підлітків не займає високих місць 
і не розглядається як фактор, що сприяє досяг-
ненню життєвого успіху [13].

До чинників, несприятливих для психологіч-
ного здоров’я молодих людей, відносять роз-
повсюдження куріння, алкоголізму, наркоманії 
і токсикоманії. Сприятливий розвиток забезпе-
чує читання літератури, особливо духовної, спіл-
кування з інтелігентними людьми, які духовно 
розвиваються, саморозвиток. Підліток повинен 
стати суб’єктом власного здоров’я, від його волі 
залежить те, які він буде створювати технології 
і як буде застосовувати техніки продукування 
власного здоров’я [2]. 

Немалу роль для збереження психологічного 
і психічного здоров’я відіграє психологічна куль-
тура особи. Як зазначає І. Дубровіна, «психоло-
гічна культура особи є результатом розвитку, нав-
чання і виховання людини з дитячих років. Тому 
в контекст її розгляду включають психічне та пси-
хологічне здоров’я людини, а також психологічну 
освіту, які при дотриманні певних умов забезпе-
чують у своїй єдності, взаємодії та взаємозумов-
леності стійке здоров’я дітей і створюють пере-
думови для виховання психологічної культури 
особистості» [3, с. 17]. На думку автора, сааме 
психологічна культура особи є результатом роз-
витку, навчання і виховання людини, яка зростає. 
Тому в її контексті розглядаються питання психіч-
ного і психологічного здоров’я.

Відповідальність за психічний розвиток як 
основу психічного здоров’я дитини лежить на 
дорослих: батьках, вихователях, педагогах, пси-
хологах, які повинні вміти грамотно організу-
вати життя, діяльність і взаємини дитини, спів 
ставляючи їх як із віковими закономірностями, 
так і з індивідуальними особливостями роз-
витку. Повноцінний психічний розвиток, обумов-
люючи психічне здоров’я людини, що зростає, 
закладає фундамент її психологічного здоров’я. 
Психологічне здоров’я в свою чергу забезпе-
чується тим, що дорослі допомагають молодій 
людині знаходити гідне з її точки зору місце, яке 
задовольняє її в світі, який пізнається, стосунки 
з яким за сприятливих умов все більше гармо-
нізуються на кожній віковій стадії. Зміцнення пси-
хологічного здоров’я припускає увагу дорослих 
до внутрішнього світу дитини (будь-якого віку), до 
її почуттів і переживань, захоплень та інтересів, 
здібностей і знань, її ставлення до себе, одноліт-
ків, навколишнього світу, до тих подій, які відбу-
ваються в сім’ї і суспільстві, життя як такого [там 
само].

Висновки. Отже, здійснений теоретичний 
аналіз наукових доробок, присвячених досліджу-
ваній проблемі, підкреслює її актуальність для 
подальших наукових пошуків. Варто зазначити, 
що в межах проблеми психічного і психологічного 
здоров’я підлітковий вік розглядається як склад-
ний період, в якому власне ставлення до здоров’я 
відображається на подальшому формуванні і ста-
новленні особистості підлітка. Тому створення 
умов, необхідних для психічного розвитку, та умов, 
що забезпечують формування особистісних яко-
стей, необхідних психологічно здоровому індивіду, 
має бути першочерговим завданням батьків, учи-
телів, психологів.

Перспективи подальшого дослідження поляга-
ють у проведенні емпіричного дослідження рівня 
психічного і психологічного здоров’я підлітків 
та розробки відповідних рекомендацій для їх фор-
мування і збереження у підлітковому віці.
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Harkavenko N. V., Sobkova S. I. The components of teenager’s mental and psyhologiocal health as 
the basic factors of personal well-being

The article under studies deals with the analysis of scientific approaches to the issue of mental 
and psychological health on the whole, and to its peculiarities among the teenagers in particular. The importance 
of investigating this problem may be substantiated by the fact that it acquires particular attention on the part 
of both foreign and Ukrainian scientists, psychiatrists and psychologist. The objective of the article is to trace 
up the present-day tendencies of researching teenagers’ psychological health as a significant condition of their 
personal well-being.

The article under discussion contains the analysis of recent scholastic achievements in the field of the issue, 
as well as mentions the names of the scholars, whose works have considerably contributed to it. 

The authors of the article emphasize that the notions of “mental and psychological health” are not sufficiently 
differentiated in various sources lately. Consequently, they frequently either substitute each other or are used 
in similar meanings. This is why the authors of the article have analyzed the basic approaches of various 
scientists to the interpretation of the notions “mental health” and “psychological health”, their principal distinctive 
features, as well as determined the difference between the two. In addition, the article defines constituents 
of health, as well as describes the role of mental health in proper functioning and development of a human in 
the course of his/her life. It is worth mentioning that children and teenagers under the conditions of a micro-
social conflict at school and at home belong to the risk group, whereby the disruption of the processes of higher 
nervous activity is possible. 

Thus, they are likely to find themselves among the mentally vulnerable layers of the population. The article 
also distinguishes the criteria of psychological health, revealing the structure of person’s attitude to his/her 
own well-being and dividing it into cognitive, emotional and motivation-behavioral components. Besides, 
the paper under investigation emphasizes the significance of person’s psychological culture for preserving 
his / her psychological and mental health. Besides, it dwells upon the factors, which are unacceptable for 
teenagers’ psychological health, as well as claims that parents, teachers and psychologists stand responsible 
for children’s mental development. 

As to the prospects of further research of the issue, they lie in carrying out the empiric investigation 
of teenagers’ level of mental and psychological health, as well as in working out a number of recommendations 
regarding their formation and preservation at teenage.

Key words: teenage, health, psychological health, mental health, constituents (components) of health, 
person’s psychological culture.
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викладач кафедри психології розвитку та консультування
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ПІДГОТОВКА ПСихОлОГІВ ДО РОбОТи  
З бАТьКАМи ДІТЕЙ ДОШКІльНОГО ВІКу,  
СхильНих ДО ПРОЯВІВ АГРЕСиВНОЇ ПОВЕДІНКи
У статті аналізуються та виносяться на розгляд основні теоретичні підходи щодо важливості підго-

товки у вищих навчальних закладах психологів до майбутньої професійної діяльності з дітьми дошкільного 
віку, схильних до проявів агресивної поведінки, та їх батьками. Розкрито основні підходи особливостей 
проявів агресивної поведінки дітей дошкільного віку та роль психолога у гармонізації дитячо-батьківських 
стосунків на ранніх етапах розвитку особистості. Висвітлено окремі аспекти проблеми надання допо-
моги дітям з порушенням поведінки у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних науковців. 

У статті автором зазначено, що в процесі навчання у вищому навчальному закладі майбутні спе-
ціалісти здобувають глибокі теоретичні знання щодо загальних характеристик дошкільного віку, 
особливостей розвитку емоційної сфери, причин виникнення певних проблем у емоційному розвитку 
дошкільнят, але, аналізуючи рівень виконання практичних завдань із навчальних дисциплін, спостері-
гаючи за взаємодією студентів із дошкільнятами, а також аналізуючи результати проведеного  екс-
периментального дослідження, можна констатувати той факт, що рівень готовності до здійс-
нення корекційної роботи з дітьми дошкільного віку з порушеннями емоційної сфери не є достатнім. 
Більшість студентів відчувають труднощі у налагодженні контактів із дітьми, батьками та близь-
ким оточенням дошкільнят. Це призведе до певних труднощів молодих фахівців у здійсненні ефек-
тивної діяльності у сфері дитячої психології.

Розглянуто форми роботи зі студентами-психологами по формуванню їх готовності до май-
бутньої професійної діяльності, зазначено категорією осіб та зазначено шляхи оптимізації підго-
товки спеціалістів у галузі психології у вищому навчальному закладі. Акцентується увага автора 
на створенні для студентів-майбутніх психологів специфічних умов освітнього середовища, які б 
сприяли розвитку в них важливих професійних якостей, особистісних властивостей, практичних 
умінь та навичок надання якісних професійних послуг у майбутній діяльності. 

Обґрунтовано, що такими умовами є проходження практик у дошкільних закладах та моделю-
вання навчально-професійних ситуацій при вивченні навчальних дисциплін, рефлексивний аналіз про-
фесійної діяльності в процесі практики, під час занять, а також рекомендовано проведення практич-
них занять із практично-орієнтованих дисциплін в умовах дошкільних закладів. 

Ключові слова: дитячо-батьківські стосунки, агресивність, готовність психолога до професій-
ної діяльності, корекція.

Постановка проблеми. В умовах соціально-
економічних змін у житті України постає потреба 
радикальної перебудови у сфері підготовки май-
бутніх фахівців у галузі психології. Підвищення 
якості професійної підготовки майбутніх фахівців 
із вищою освітою є одним із основних завдань, яке 
стоїть на сьогодні перед вищою школою держави. 
Проблема готовності психолога до професійної 
діяльності була і залишається актуальною для 
психолого-педагогічної теорії та практики профе-
сійної освіти, оскільки зростає суспільна потреба 
в фахівцях у галузі практичної психології. 

На сьогоднішній день змінюються пріоритети 
й вимоги до особистості психолога, його актив-
ності, творчого потенціалу, здатності самореалі-
зовуватися і самовдосконалюватися, готовності 
та бажання приносити користь іншим членам 
суспільства. Психологічний портрет фахівця 

в дошкільному закладі включає сукупність бага-
тьох структурних компонентів. На початку діяль-
ності психолога важливим є його готовність до 
виконання професійних обов’язків, професійна 
адаптація і спрямованість. Становлення май-
бутнього психолога включає підвищення рівня 
його професійних прагнень у плані саморозвитку 
та самовдосконалення.

Через існування низки проблем у дитячих 
колективах робота психолога спрямована на вдо-
сконалення особистості дитини, її стосунків з ото-
чуючими її людьми. Одним із варіантів порушень 
розвитку дитини дошкільного віку є її агресивна 
поведінка, яка характеризується демонстрацією 
переваги в силі або застосуванні сили до інших 
з метою заподіяння шкоди. Важливого значення 
автор відводить проблемі корекції проявів агре-
сивної поведінки на ранніх етапах її виявлення, 
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тобто у дітей дошкільного віку. Відомо, що вже 
в цьому віці можна відслідковувати симптоми 
негативних відхилень у поведінці, які за відсутно-
сті відповідної корекційної роботи поступово пере-
творюються в деструктивні дії у старшому шкіль-
ному, підлітковому віці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проведений теоретичний аналіз літератури дає 
можливість констатувати, що в достатній мірі 
розкрито причини виникнення відхилень у пове-
дінці дітей дошкільного віку, розроблено діагнос-
тичні методики виявлення зазначеної проблеми, 
окреслено шляхи ефективної профілактичної 
роботи з дітьми та оточуючими їх дорослими 
(О. Дьяченко, О. Зюбіна та інші). Проте зали-
шаються недостатньо вивченими форми вияву 
агресивної поведінки дітей дошкільного віку, не 
обґрунтованими практичні рекомендації щодо 
ефективного здійснення та психологічного забез-
печення корекції поведінки дошкільників з ураху-
ванням їх індивідуальних особливостей. Також 
розроблені та апробовані форми та методи вихов-
ної роботи з дітьми дошкільного віку щодо фор-
мування у дітей суспільних норм та правил не 
завжди впроваджують у практику.

О.Л. Венгер у своїх дослідженнях, спрямованих 
на виявлення та корекцію неблагополучних варі-
антів розвитку особистості дітей та підлітків, зазна-
чає, що у психології відсутні надійні основи для 
прогнозування процесу розвитку окремої дитини, 
навіть якщо її індивідуальні особливості найпов-
ніше виявлені. Причини цієї проблеми полягають 
у тому, що зазвичай вікові та індивідуальні психо-
логічні особливості вивчаються окремо [1].

Проблемі надання допомоги дітям із пору-
шеннями поведінки надавали великого зна-
чення у своїх дослідженнях багато вчених. 
Окремі аспекти цієї проблеми розкрито у дослід-
женнях зарубіжних та вітчизняних психологів 
та педагогів (Ш. Амонашвілі, І. Бех, Л. Божович, 
Л. Виготський, О. Запорожець, К. Ізард, Л. Славіна, 
О. Кононко, О. Макаренко, З. Фрейд, П. Якобсон 
та інших). Особливо дослідники звертають увагу 
на вивчення психологічної служби сім’ї (О. Лідерс, 
О. Карабанова, А. Співаковська, Е. Ейдеміллер, 
В. Юстицькіс). У колі своїх досліджень вчені вва-
жають, що на сьогоднішній день важливою є діа-
гностика дитячо-батьківських стосунків зі сторони 
батьків і дітей. Результати теоретико-практичних 
обґрунтувань допоможуть констатувати можливі 
психолого-педагогічні рекомендації для дитячих 
психологів по корекції наявних проблем у пове-
дінці дитини.

На думку М. Дьяченко, «одним із показників 
професійної готовності студента є професійна 
мобільність, яка залежить від підготовленості 
студента не до одного виду діяльності, а до різ-
них» [2, с. 285]. Професійна мобільність, за сло-

вами автора, «… можливість і здібність успішно 
переключатися на іншу діяльність чи змінювати 
вид праці. Основна умова професійної мобіль-
ності – оволодіння системою узагальнених при-
йомів та вміння ефективно їх застосовувати при 
виконанні будь-яких завдань у різних сферах 
і порівняно легко переходити від однієї діяльності 
до іншої» [2, с. 288]. 

Мета статті. Головною метою дослідження 
є теоретичний аналіз наявної проблеми дитя-
чо-батьківських стосунків та особливостей форму-
вання готовності психологів до роботи з батьками 
дітей дошкільного віку, які мають схильності до 
агресивної поведінки.

Виклад основного матеріалу. Провідну 
роль у формуванні адекватної поведінки дитини 
вчені відводять дорослим, які оточують дитину. 
Старший дошкільник уже вміє підпорядковувати 
мотиви, володіти своїми емоціями, намагається 
співвідносити свої дії та бажання з діями й бажан-
нями оточуючих. Особливі вимоги до волі дитини 
формують ситуації, у яких мають місце проти-
лежні мотиви. Найскладнішим є момент вибору, 
коли відбувається внутрішня боротьба соціальних 
норм та імпульсивних бажань. На цьому віковому 
етапі збільшується кількість вимог до дитини, очі-
кувань. Малюк починає усвідомлювати відпові-
дальність за свої вчинки. З однієї сторони йому 
приємно почувати себе самостійним та дорослі-
шим, він прагне виправдати очікування, а з іншої – 
виникає страх за те, що він у певній ситуації не 
виконає певне доручення дорослого.

Вчені зазначають, що незадоволені прагнення 
викликають негативні афективні переживання 
тільки тоді, коли виникає розбіжність між прагнен-
нями й можливостями дитини, які можуть забез-
печити їх задоволення (М. Бітянова, Л. Венгер, 
Т. Даниліна, О. Захаров, В. Мухіна, О. Кононко, 
Л. Обухова, Л. Славіна, Д. Ельконін та інші). 
Прагнення дитини, яких вона хоче досягнути, ґрун-
туються на її попередньому досвіді певного оціню-
вання своїх можливостей, тобто на самооцінці. Ця 
самооцінка стала для неї звичною, у результаті 
чого в дитини виникла потреба зберегти як її, так 
і заснований на ній рівень прагнень. Однак у тих 
випадках, коли це прагнення фактично не може 
бути задоволеним, виникає конфлікт. Визнати 
свою неспроможність означає для дитини піти 
всупереч із наявною в неї потребою зберегти 
звичну самооцінку, чого вона не хоче допустити. 
У результаті дитина перебуває в ситуації неуспіху, 
її реакція на неуспіх має як правило неадекват-
ний характер – вона або заперечує свій неуспіх, 
або шукає причини в зовнішніх обставинах, але 
в жодному разі не в собі. Ці реакції дітей носять 
захисний характер, позаяк дитина не бажає допу-
стити у свідомість що-небудь, здатне похитнути її 
самооцінку. 
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Психологи та соціологи характеризують сучасні 
дитячо-батьківські стосунки із тенденцією до 
нехтування батьківськими обов’язками і повсяк-
денним проявленням жорстокості у фізичному 
та психологічному аспектах [1]. Інколи батьки, 
зустрівшись із характерними агресивними осо-
бливостями дитини, схильні вважати їх проявами 
неслухняності та свавілля. Частково такі претен-
зії можна пояснити неблагополучними особистіс-
ними проявами самих батьків або тими моделями 
виховання, якими вони керуються у взаємодії зі 
своєю дитиною. Таких батьків можна охаракте-
ризувати як занадто вимогливих, принципових, 
із неадекватно завищеним рівнем самооцінки. 
Здійснюючи роботу з батьками, психологу важ-
ливо вміти класифікувати запити батьків, роз-
глядати істинні мотиви звернень за допомогою, 
складати якомога більше уявлень про суб’єктивні 
умови життєдіяльності сім’ї.

Дитячо-батьківські стосунки мають особливий 
вплив на розвиток особистості дитини. Як відомо, 
сучасна сім’я включена у різні сфери життєдіяль-
ності суспільства. На мікроклімат у сім’ї мають 
вплив багато факторів: політичні, соціально-еко-
номічні, психологічні, психологічні переванта-
ження, стреси, наявність інших патогенних факто-
рів стимулюють розвиток у батьків роздратувань, 
агресивності, синдрому хронічної втоми. Багато 
батьків вважають можливим виявити свої нега-
тивні емоції через вплив на маленьку дитину, 
яка не може протистояти психологічній, а інколи 
й фізичній агресії близьких їй людей. Таким чином 
дитина стає повністю залежною від настрою, емо-
ційного та фізичного стану батьків. Такий аспект 
проблеми має відображення на психічному здо-
ров’ї, установках у спілкуванні та поведінці на 
наступних вікових етапах особистості дитини.

Дослідження, проведені науковцями в галузі 
дитячої психології, підтверджують, що на станов-
лення агресивної поведінки значний вплив має 
характер покарань, які зазвичай застосовують 
батьки у відповідь на прояви гніву дитини. У таких 
ситуаціях використовують протилежні методи: 
або поблажливість, або суворість. Як не пара-
доксально, але агресивні діти однаково часто зро-
стають як у занадто лояльних батьків, так і в над-
мірно суворих. Необхідно також зауважити, що 
батьки, які придушують агресивність своїх дітей, 
всупереч своїм очікуванням не усувають цієї яко-
сті, а навпаки розвивають надмірну агресивність, 
яка проявлятиметься на наступних вікових ета-
пах. Якщо ж батьки не звертають жодної уваги на 
агресивні реакції своєї дитини, тоді вона починає 
вважати, що така поведінка є дозволеною і при-
йнятною, а спалахи гніву переростають у звичку 
діяти агресивно. 

Як наголошують фахівці, агресивні діти потре-
бують розуміння та підтримки з боку дорослих. 

Тому важливим у роботі висококваліфікованого 
психолога з цією категорією дітей є його готовність 
до надання їм посильної та своєчасної допомоги. 
На думку І. Дубровіної, основною метою корек-
ційної роботи з дітьми, у яких є прояви агресив-
ності, є сприяння їх повноцінному психічному 
та особистісному розвитку. Важливим у роботі 
дитячого психолога є створення індивідуальних 
освітньо-розвивальних програм на основі знань 
вікових норм та можливостей кожної дитини [4]. 
Варто навчити дитину прийнятним способам 
виявлення гніву, сформувати вміння розпізнавати 
власний емоційний стан, а пізніше і контролювати 
його, розвивати у дитини здатність співчувати. 
Дорослим, які оточують дитину, варто демонстру-
вати модель неагресивної поведінки, бути послі-
довними у процесі виховання.

Одним із найпоширеніших запитів дитячому 
психологу з боку дорослих є проблема емоцій-
ної нестійкості, неврівноваженості, агресивності 
дітей. Головна проблема для спеціаліста в тому, 
що дорослі зазвичай не аналізують джерела, які 
сприяють певним відхиленням у поведінці. Своїми 
реакціями дорослі часто підтримують та підкрі-
плюють таку поведінку дитини, не задумуючись 
про наслідки. 

Привертає увагу підхід, який використали 
у своїх дослідженнях російські вчені Е.К. Гульянц 
і Т.П. Скрипкіна. Вони зауважили, що дуже часто 
в умовах дошкільного закладу організація роботи 
з батьками в рамках психологічної служби є одним 
з основних і складних аспектів роботи дитячого 
психолога. В контексті цієї проблеми дослідники 
вважають за необхідне у своїй роботі психологу 
побудувати чітку систему взаємодії з батьками. 
Фахівці пропонують розпочинати її з моменту 
вступу дитини до дошкільного закладу. В процесі 
перших бесід та збору інформації про дитину пси-
холог має можливість налагоджувати контакти 
з батьками на майбутнє. Відтак має бути сфор-
мована готовність спеціаліста до здійснення такої 
роботи, а також вміння розкрити аспекти своєї 
роботи, розповісти про ситуації, в яких батьки 
можуть звернутися за допомогою. Психолог пови-
нен бути готовим провести просвітницьку бесіду 
для батьків щодо причин прояву агресії, звернути 
увагу на те, що одним із чинників такого відхи-
лення є родинне виховання.

Провівши експериментальне дослідження 
щодо виявлення готовності майбутніх психоло-
гів до здійснення корекційної роботи з дітьми 
дошкільного віку, автор визначила, що у студен-
тів-старшокурсників не достатньо високий рівень 
знань та уявлень про майбутню професію, немає 
конкретних вмінь щодо налагодження ефективної 
допомоги як дітям із проявами агресивності, так 
і батькам зазначених дітей. У дослідницькій роботі 
автор спиралася на положення про те, що під час 
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професіоналізації уявлення спеціалістів зазна-
ють істотних змін: від усвідомлення загальнолюд-
ського сенсу діяльності до підкреслення основних 
операційно-практичних її сторін, концентрації на 
вузьких технологічних її аспектах. Таким чином, 
свідомий мотив вибору професії супроводжується 
формуванням адекватних уявлень про професію 
та усвідомленням тих вимог, які вона пред’являє. 

Рівень професійних знань, сформованість 
професійних позицій – це виокремлені показники 
формування готовності майбутніх фахівців до 
роботи з дітьми дошкільного віку. Автор проана-
лізувала відповіді студентів на авторську анкету 
«Незакінчені речення». Результати відповідей сту-
дентів на запропоновані незакінченні фрази було 
опрацьовано шляхом кількісного і якісного аналізу. 
Для якісного аналізу автором було обрано запи-
тання, які дали можливість дослідити знання май-
бутніх фахівців про ознаки та причини емоційних 
порушень дітей дошкільного віку, а також виявити 
їх уявлення про майбутню професійну діяльність, 
зокрема здійснення корекційної роботи з цією 
категорією дітей.

Так, більшість студентів (60%) на запитання 
«Причинами дитячої агресивності є…» дали одно-
значну, загальну відповідь: «сімейне виховання», 
«неправильне виховання», «сімейні проблеми», 
«вплив зовнішнього середовища: телебачення, 
комп’ютерні ігри». Такі відповіді досліджуваних 
вказують на середній рівень знань особливостей 
емоційної сфери дошкільника, невміння знаходити 
причинно-наслідкові зв’язки у формуванні особи-
стості дитини. 35% майбутніх психологів вказують 
на вплив як соціального середовища, так і вба-
чають певні біологічні причини дитячої агресив-
ності, а також неготовність дошкільника адекватно 
виражати власні емоції. 6% респондентів взагалі 
не дали чіткої відповіді на це запитання або відпо-
відали загальними, короткими фразами: «соціум», 
«дорослі», «генетика».

Аналізуючи думки студентів-психологів щодо 
ефективної роботи з дітьми дошкільного віку, яка 
була б спрямована на розвиток емоційної сфери, 
автор виявила, що 38% досліджуваних вказують 
на необхідність «теоретичних знань, практичних 
навичок, терпіння та любові до дитини», «визна-
чати причини порушення, володіти прийомами 
роботи», а також вказують на необхідність роботи 
з батьками, вихователями та оточенням дитини. 
Судження цих респондентів досить ґрунтовні, 
чіткі, що вказує на високий рівень їх обізнаності 
з особливостями емоційного розвитку дошкільнят. 
59% опитуваних не вказують конкретних методів 
роботи з дітьми дошкільного віку, використовують 
загальні фрази типу: «психологу необхідно бути 
обачним», «використовувати різні підходи», «бути 
професіоналом» тощо. 12% респондентів не дали 
жодної відповіді або вказували на те, що у психо-

лога мають бути наявні певні особистісні якості, 
які на їх думку можуть сприяти вирішенню про-
блем у дитини: «психолог має бути терплячим», 
«бути спокійним», «виявляти розуміння», «мати 
високу кваліфікацію» тощо.

При виокремленні ознак тривожної дитини 30% 
досліджуваних вказують як на зовнішні прояви 
(«відсутність апетиту, пасивні, рухи, страх в очах», 
«боїться зробити помилку, виявляє занепоко-
єння, перебирає пальчиками частинки одягу», «у 
малюнках переважають темні кольори», «мова 
швидка, трапляється заїкання», «її супрово-
джують нічні кошмари»), а також респонденти 
вказують на те, що тривожна дитина замкнута, 
з низькою самооцінкою, з недовірою ставиться 
до оточуючих, тобто вказують і на внутрішній 
стан дитини. 34% досліджуваних виокремлюють 
однозначні, часто повторювані характеристики: 
«замкнутість», «відчудження», «плач», «боязнь», 
«фобії» тощо; у анкетах 36% досліджуваних або 
відсутня відповідь на це запитання, або відповіді 
позбавлені змісту та відображають відсутність 
знань респондентів щодо характеристики емоцій-
ного стану дошкільника.

Автор звертає увагу, що найнижчі показники зі 
всіх запропонованих запитань отримали ті, які від-
повідають за уявлення майбутніх психологів про 
завдання психолога при роботі з дітьми дошкіль-
ного віку про особливості розвитку дошкіль-
ника. Отже, майбутні фахівці найменш зорієнто-
вані саме у важливих чинниках, які вказують на 
загальний рівень знань про причини та проблеми 
в емоційному розвитку дітей дошкільного віку. 
Переважають середні показники результатів на 
запитання, які відповідають за усвідомлення необ-
хідності підвищення знань, що стосуються про-
блем корекції емоційного розвитку дітей дошкіль-
ного віку.

Варто зазначити, що в процесі навчання 
у вищому навчальному закладі майбутні спе-
ціалісти здобувають глибокі теоретичні знання 
щодо загальних характеристик дошкільного віку, 
особливостей розвитку емоційної сфери, при-
чин виникнення певних проблем у емоційному 
розвитку дошкільнят. Студенти старшокурсники 
мають можливості використовувати свої знання 
при проходженні практик у дошкільних закладах. 

Також автор рекомендує проведення прак-
тичних занять із таких навчальних дисциплін, як 
«Дошкільна психологія», «Психологічний супро-
від дітей із розладами емоційної сфери» на базі 
дошкільних закладів. Аналізуючи рівень виконання 
практичних завдань із зазначених навчальних 
дисциплін, спостерігаючи за взаємодією студентів 
із дошкільнятами, а також аналізуючи результати 
проведеного експериментального дослідження, 
можна констатувати той факт, що рівень готов-
ності до здійснення корекційної роботи з дітьми 
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дошкільного віку з порушеннями емоційної сфери 
є середнім. Щодо готовності майбутніх спеціа-
лістів до здійснення певних видів роботи з бать-
ками дітей у яких є наявні труднощі в розвитку 
емоційної сфери, то варто зазначити, що у сту-
дентів-старшокурсників відсутні конкретні вміння 
та навички зазначеної сфери діяльності психо-
лога. Більшість студентів відчувають труднощі 
у налагодженні контактів із батьками та близьким 
оточенням дошкільнят, надають перевагу заочним 
формам роботи з ними (виготовлення інформа-
ційних буклетів, розробка листівок-рекомендацій, 
проведення заочних інтерв’ю та опитувань тощо). 
Не виявляють активності майбутні спеціалісти 
й при підготовці та проведенні батьківських семі-
нарів, зборів. 

В умовах навчання у виші необхідно урізно-
манітнити форми роботи зі студентами-старшо-
курсниками. Зокрема, необхідно реконструювати 
навчальні дисципліни, які є практично орієнтова-
ними – відвести більшу кількість годин на прак-
тичні заняття і проводити їх, за можливості, на 
базі дошкільного закладу; у виконання індивіду-
ального навчально-дослідного завдання вклю-
чити завдання, спрямовані на роботу з батьками 
дошкільнят; ініціювати написання курсових, ква-
ліфікаційних робіт, метою яких буде дослідження 
дитячо-батьківських стосунків, вивчення мікроклі-
мату у сім’ї та аналіз проблем емоційного здоров’я 
дошкільнят. 

Необхідність майбутнього психолога у здо-
бутті практичного досвіду вирішення психоло-
гічних проблем дітей дошкільного віку під час 
професійної підготовки зумовлює організацію 
освітнього процесу таким чином, щоб у студента 
з’явилася можливість випробовувати себе у про-
фесії, отримати практичний досвід реалізації 
ціннісного вибору, пошуку творчого вирішення 
психологічних проблем, способів та методів їх 
реалізації.

На думку автора, моделювання навчаль-
но-професійних ситуацій задає конструктивний 
імпульс формуванню готовності майбутніх пси-
хологів до корекції емоційних порушень дітей 
дошкільного віку, оскільки дає змогу подолати 
абстрактний характер навчальної діяльності 
через здобуття практичних умінь та навичок 
роботи з дітьми дошкільного віку, сприяє уза-
гальненню та систематизації знань із різних 
навчальних дисциплін, замінює виконавчу пози-
цію студента у навчанні на ініціативну позицію 
фахівця професійної діяльності. Вплив цього 
чинника на формування готовності до майбут-
ньої професійної діяльності з дітьми дошкіль-

ного віку інтенсифікується за рахунок групових 
ефектів, оскільки специфічний досвід, який осо-
бистість здобуває у процесі роботи з навчаль-
но-професійними ситуаціями, обумовлений 
зазначеними вище феноменами.

Здійснити оцінку набутих теоретичних знань, 
практичних умінь та навичок, переконатися у пра-
вильності власного професійного вибору студенти 
можуть завдяки такому прийому як рефлексивний 
аналіз професійної діяльності в процесі прак-
тики, під час практичних занять із професійно- 
орієнтованих дисциплін («Дошкільна психологія», 
«Психологічний супровід дітей із розладами емо-
ційної сфери», «Психологічна служба в системі 
освіти» тощо) у дошкільних навчальних закладах. 
Зазначені види робіт є частинами навчального 
процесу і забезпечують поєднання теоретичної 
підготовки з практичною діяльністю майбутніх 
психологів у галузі дошкільної психології.

Висновки. Формування готовності майбут-
ніх спеціалістів до роботи з батьками та дітьми 
дошкільного віку є важливим завданням сучас-
них закладів вищої освіти. Висококваліфіковані 
спеціалісти з глибокими теоретичними знаннями 
у поєднанні з наявними практичними вміннями 
та навичками можуть вирішити наявні на сучас-
ному етапі негативні тенденції у процесі виховання 
маленької особистості. Таким чином, підготовка 
майбутніх психологів до надання допомоги бать-
кам дітей дошкільного віку розглядається як вза-
ємно-детермінований процес, що зумовлюється 
системою психолого-педагогічних умов, які акти-
візують процеси самоусвідомлення особистості, 
стимулюють формування професійних еталонів 
та стандартів, мотивують до отримання високих 
знань, необхідних для реалізації себе в майбутній 
діяльності.
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Honcharovska H. F. Preparation of psychologists to working with parents of pre-school children, 
tending to show aggressive behavior

The basic theoretical approaches regarding the importance of preparation of psychologists to future 
professional activities and working with parents of pre-school children tending to show aggressive behavior 
are analyzed and viewed in this article. 

The basic approaches to specialties of aggressive behavior displays and the role of psychologist in 
the harmonization of children-parents relationships on early stages of personality development are developed 
in the article. Particular aspects of treating children with behavior disorders in the researches of domestic 
and foreign scholars are delivered. In the article the author communicates that during the period of studying 
at higher education institution, future specialists acquire deep theoretical knowledge of general pre-school age 
characteristics, specialties of emotional sphere development, reasons of the formation of particular disorders 
in pre-school children emotional development. 

Analyzing the level of completion of practical tasks, given in the curriculum,  observing the students’ 
interaction with preschool children, and analyzing the results of the experimental research it is seen that 
the level of readiness to performing correction activities with pre- school children with emotional disorders 
in not good enough. The majority of the students have difficulties in approaching the children, their parents 
and their close surroundings. In the future it will lead young specialists to having certain difficulties in efficient 
working in the sphere of child psychology. 

Different forms of working with students-psychologists regarding their readiness to future professional 
activities with the category mentioned above and ways of optimization of specialists preparation in the field 
of psychology in higher education institution are viewed. The author’s focus is on the creation of special 
conditions in educational environment that would contribute to the development of important professional 
qualities, personal traits and practical skills. It is proved that among and such conditions are internships in pre-
school institutions, conducting practical sessions from practice-oriented disciplines in pre-school institutions.

Key words: children-parent relationships, aggressiveness, readiness of the psychologist to professional 
activities, correction.
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РОЗВиТОК ПРОФЕСІЙНО-ПСихОлОГІчНОЇ КульТуРи 
МАЙбуТНІх СОцІАльНих ПРАцІВНиКІВ  
В уМОВАх ПАРТНЕРСьКОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Стаття присвячена теоретичному аналізу закономірностей, механізмів та принципів розвитку 

професійно-психологічної культури майбутніх соціальних працівників відповідно до парадигми діяль-
нісного саморозвитку в умовах університету. З’ясовано вікові можливості, психологічні особливості 
та умови психічного розвитку періоду пізньої юності в руслі суб’єктного підходу, що розглядає особи-
стість як активне начало, суб’єкт власного розвитку, а не лише результат цілеспрямованих впливів 
інститутів соціалізації.

Охарактеризовано психологічний зміст особистісного зростання та діяльнісного саморозвитку 
як активного усвідомлюваного, цілеспрямованого і самокерованого процесу внутрішньої діяльності, 
у якому особистість бере на себе відповідальність за своє життя, з метою самовдосконалення 
і самозміни в напрямі розвитку професійно-психологічної культури, який здійснюється завдяки само-
дисципліні і безперервній рефлексивній діяльності. Проаналізовано взаємопов’язані та взаємозалежні 
психологічні механізми саморозвитку, такі як рефлексія, фасилітація та антиципація.

Визначено поняття стосунків партнерства в якості найпродуктивнішої системи відносин у педа-
гогічній взаємодії, найвищої форми співробітництва, що характеризується активністю, рівністю, 
ініціативністю, самостійністю партнерів, забезпечує суб’єкт-суб’єктний характер стосунків, узго-
джених щодо визначення спільної мети, злагоджених дій в умовах спільної діяльності. 

Виокремлено критерії особистісного зростання та шляхи самоактуалізації, основні принципи 
продуктивної діалогічної взаємодії та фактори розвитку стосунків партнерства. Зазначається, що 
розвиток партнерських відносин між викладачем і студентом, стратегія співробітництва формує 
самосвідомість особистості і забезпечує психологічно оптимальне підґрунтя для формування про-
фесійно-психологічної культури майбутніх соціальних працівників. 

Наведено основні детермінанти розвитку професійно-психологічної культури: гуманізація 
та індивідуалізація навчально-виховного процесу; суб’єкт-суб’єктні відносини між викладачем та сту-
дентами, продуктивна, діалогічна взаємодія, допомагаючі взаємостосунки; ідентифікація студента 
з професійно значимою особистістю; психологічне забезпечення професійної підготовки; соціально-
психологічний супровід студентів; залучення до навчально-виховного процесу інтерактивних психо-
лого-педагогічних технологій тощо.

Проаналізовано організаційні, змістовно-процесуальні, психолого-педагогічні та гуманістичні 
умови розвитку професійно-психологічної культури студентів у діалогічній взаємодії.

Ключові слова: професійно-психологічна культура, майбутній соціальний працівник, діяльнісний 
саморозвиток, рефлексія, фасилітація, діалогічна взаємодія, партнерство.

Постановка проблеми. Становлення нових 
соціально-економічних та політичних відносин 
в українському суспільстві зумовило необхід-
ність перегляду вимог до організації та реалізації 
навчально-виховного процесу у вищому навчаль-
ному закладі. Враховуючи сучасний розвиток 
освітньої ситуації в Україні, спрямування нашого 
суспільства на відповідність до європейських стан-
дартів освіти особливо гостро постає питання про 
рівень особистісного розвитку майбутніх фахівців 
різних галузей професійного життя. Суспільні тран-
сформації постійно сигналізують про необхідність 
підвищення адаптаційних можливостей індивіда 
та гнучкості його психіки, що особливо актуально 
для представників професій у сфері «людина-лю-
дина». Тому створення оптимальних умов для 

розвитку професійно-психологічної культури май-
бутнього соціального працівника постає важливою 
науковою проблемою психологічної науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Питання продуктивної партнерської, діалогіч-
ної взаємодії у вищій школі є предметом дослі-
джень О.П. Коханової, Г.О. Балла, В.В. Ільїна, 
В.І. Вирового, В.І. Юрченка, О.В. Новоженіної, 
В.В. Семикіна, К. Роджерса.

Проблеми соціальної ситуації розвитку, провід-
ної діяльності, особистісних новоутворень, законо-
мірностей розвитку в юнацькому віці та кризи пере-
ходу до дорослості розроблені досить детально 
у працях Е. Еріксона, Р. Бернса, Л.І. Божович, 
І.С. Кона, А.В. Мудрика, Г.С. Абрамової, 
М.М. Бурдукало, О.В. Зазимко тощо.
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Вивченню структури, змісту та деяких аспектів 
формування професійно-психологічної культури 
у фахівців соціономічного профілю присвячені 
праці В.О. Аристової, О.І. Моткова, Н.Ю. Певзнер, 
Н.І. Ісаєвої, Л.С. Колмогорової, І.Ю. Малісової, 
О.Г. Видри, В.В. Рибалки, Г.О. Балла, 
Н.В. Пророк, О.В. Винославської, Т.Б. Тарасової, 
І.Г. Євстаф’євої, С.К. Шандрук, П.С. Перепелиці, 
Н.І. Волошко, З.Л. Становських та інших.

Попри визнання багатьма науковцями ваго-
мого значення психологічної культури особистості 
для якості професійної діяльності у галузі «люди-
на-людина», уявлення про шляхи її розвитку без-
посередньо у студентів-соціальних працівників 
у психолого-педагогічній літературі на сьогодніш-
ній день досить розмиті. 

У зв’язку з вищесказаним метою статті є тео-
ретичне вивчення детермінант розвитку профе-
сійно-психологічної культури майбутніх соціаль-
них працівників в умовах партнерської діалогічної  
взаємодії.

Виклад основного матеріалу. Для успішного 
розвитку професійно-психологічної культури сту-
дента важливо розуміти його вікові можливості, 
психологічні особливості та умови психічного роз-
витку. Студентський вік припадає на період пізньої 
юності. У періодизації психічного розвитку терміни 
початку і закінчення юнацького віку є дискусійним 
питанням вікової психології, проте найчастіше 
дослідники виокремлюють пізню юність як період 
від 17-18 до 22-23 років. Це період найбільш інтен-
сивного особистісного розвитку, самовизначення, 
амбівалентних почуттів, внутрішніх та зовнішніх 
конфліктів, в ході яких у людини з’являється розу-
міння, відчуття власної індивідуальності та уні-
кальності, засноване на оцінюванні себе з ура-
хуванням власних здібностей та досягнень, а не 
привласнених від ідеального образу, як це було 
у підлітковому віці [4, с. 88]. 

Провідною діяльністю в цьому віці визнача-
ється навчально-професійна діяльність, профе-
сійне самовизначення та пошук власного місця 
в соціокультурній системі, у дорослому світі. 
Навчальна діяльність орієнтована на майбутнє, 
вона набуває нового змісту та спрямованості. 
В період юності спостерігається висока гнучкість 
соціальних ролей із метою визначення бажаних 
та потрібних для себе, має місце комунікативне 
експериментування. Залишається значимим інти-
мно-особистісне спілкування з однолітками, що 
сприяє самовизначенню, підтримує самосприй-
няття та самоповагу, а також прагнення перебу-
вати у референтній групі та займати вагомий ста-
тус серед ровесників [3; 6; 17].

Сучасна психологічна наука до основних ново-
утворень юності, переважна кількість яких вини-
кає в особистісній сфері, відносить бурхливий 
розвиток самосвідомості, рефлективності, здатно-

сті до поглибленого самоаналізу, результатом чого 
має стати особистісна ідентичність, Я-концепція, 
самовизначення, вибір життєвого шляху та авто-
номізація. Специфіка соціальної ситуації розвитку 
в юнацькому віці полягає в поверненні до довірли-
вих стосунків із значимими іншими, розвиток інти-
много спілкування [3, с. 117–118] та рівноправних 
стосунків партнерства на основі взаємоповаги, 
особливо за умови перебування юнаків у якості 
студентів [7, с. 203].

Відповідно до періодизації соціалізації особи-
стість проходить у своєму розвитку три стадії: іден-
тифікації, індивідуалізації та інтеграції. Основним 
завданням стадії індивідуалізації є автономізація 
як здатність до збереження власної індивідуаль-
ності, прояв суб’єктності та активності особисто-
сті, що передбачає довіру до світу, самостійність, 
ініціативність, компетентність та сприяє форму-
ванню продуктивної «свободи для» на противагу 
«свободі від» (Е. Фром). 

Закінчення стадії індивідуалізації та початок 
інтеграції припадають на юнацький вік [4; 11], 
в результаті яких формується особистісна іден-
тичність як умова психічного здоров’я – психо-
соціальна тотожність, баланс, узгодженість між 
внутрішніми психічними якостями особистості 
та її соціальними ролями, діяльністю й поведін-
кою; певна визначеність, об’єднання всього, що 
вона знає про себе. Оскільки соціалізація досягає 
етапу інтеграції, юнаки прагнуть стосунків з одно-
літками, що характеризуються глибокою психоло-
гічною близькістю [3; 17].

Основним психологічним надбанням пізньої 
юності є усталення ціннісних орієнтацій, ідеалів, 
життєвих планів, світогляду, самоцінності, здат-
ності до самопроектування, заснованих на автор-
ському ставленні особистості до власного життя 
на противагу пасивному слідуванню за життєвими 
обставинами та сценарному переживанню подій. 
Студент здатен до передбачення себе у майбут-
ньому на основі розробки життєвого плану з влас-
ними цілями та орієнтирами особистісно-про-
фесійного становлення. Самопроектування 
ґрунтується на розумінні та інтерпретації власного 
життєвого досвіду та забезпечує саморозвиток 
особистості [4, с. 87].

Аналіз особливостей юнацького віку показує, 
що це сенситивний період для розвитку професій-
но-психологічної культури студентів. О.І. Мотков 
зазначає, що рівень психологічної культури можна 
усвідомлено підвищувати за допомогою спе-
ціально на неї спрямованих процесів розвитку 
і саморозвитку. Вона вимагає для своєї підтримки 
та підвищення практично щоденних, але помірних 
зусиль, розвитку «саногенних» особистісних уста-
новок, позитивного мислення і поведінки [10]. 

Найбільш інтенсивно процес формування 
професійно-психологічної культури відбувається 
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у професійній діяльності, самоосвітній діяльності 
та під час діяльнісного саморозвитку [13, с. 186]. 
Згідно з парадигмою діяльнісного саморозвитку 
останній розглядається як особливий, спеціально 
організований суб’єктом тип внутрішньої діяль-
ності, спрямований на себе, з метою самовдо-
сконалення і самозміни у напрямі досягнення 
«ідеального Я». Це активний усвідомлюваний, 
цілеспрямований і керований процес, у якому 
особистість бере на себе відповідальність за своє 
життя, тому зміни відбуваються згідно з постав-
леною метою завдяки самоконтролю, вольо-
вим зусиллям, самодисципліні, систематичній 
праці і безперервній рефлексивній діяльності. 
Важливим результатом саморозвитку є сформо-
ваність професійно-психологічної культури осо-
бистості. Професійний саморозвиток є одночасно 
і стимулом для формування професійно-психоло-
гічної культури, і механізмом цього формування 
[9; 12, с. 17]. 

Ключову роль у розвитку професійно-психо-
логічної культури відіграють такі взаємопов’язані 
та взаємозалежні психологічні механізми само-
розвитку як рефлексія, фасилітація, антиципація 
[14; 12, с. 31], оскільки вони допомагають струк-
турувати показники різних компонентів професій-
но-психологічної культури, психологічні якості, які 
необхідно розвивати, та визначати зміст розви-
вальних впливів [12, с. 78].

Рефлексія як процес усвідомлення психоло-
гічних явищ внутрішнього світу, особистісного 
віддзеркалення та обдумування явищ дійсно-
сті з позиції суб’єкта власної життєдіяльності 
[3, с. 113] – основний психологічний механізм 
саморозвитку, що включає в себе: 

1) механізми рефлексії – адекватне самоо-
цінювання, критичний аналіз власної поведінки 
і професійної діяльності; усвідомлення важливо-
сті психологічних засобів саморегуляції; 

2) рефлексивні процедури, що дозволяють 
скласти власний психологічний портрет: спосте-
реження за своєю внутрішньою психічною реаль-
ністю, постійне відслідковування і усвідомлення 
своїх психологічних особливостей (емоцій, ціннос-
тей, мотивів); здатність виявляти зв’язки між дум-
ками, почуттями й поведінковими реакціями, свої 
ресурсні зони і зони розвитку; формувати реаліс-
тичний рівень домагань;

3) здатність розпізнавати психологічне під-
ґрунтя поведінкових проявів клієнта та врахову-
вати його при роботі з ним; 

4) розвиток навичок аналізу якості власної 
професійної діяльності, виконаних завдань, роз-
пізнавання своїх професійних помилок, усвідом-
лення необхідності здобувати нові психологічні 
знання, навички, технології, розвивати особистіс-
но-професійні характеристики та складники про-
фесійно-психологічної культури [12, с. 79].

Для майбутнього соціального працівника, що 
має розвинені рефлексивні механізми, ключові 
професійно-важливі якості, сформовану цінність 
і потребу саморозвитку та соціогенні здатності 
для їх реалізації слід підвищувати рівень профе-
сійно-психологічної культури з метою фасилітації 
всебічного особистісного розвитку клієнта для 
реалізації її фасилітативної функції.

Фасилітація визначається як сприяння актуа-
лізації особистісного потенціалу розвитку інших 
людей, мотивація їхнього саморозвитку та діяль-
ності. Вона є інструментом реалізації професійної 
спрямованості соціального працівника на вну-
трішні зміни особистості клієнта, підвищує ефек-
тивність надання йому різнопланової допомоги, 
формує здатність до професійно-психологічної 
діяльності [12, с. 31; 14]. Антиципація у свою 
чергу – це вміння прогнозувати можливі реакції 
партнера по спілкуванню для побудови ефектив-
ного співробітництва з ним [12, с. 78].

С.Л. Братченко та М.Р. Миронова, розробля-
ючи проблематику особистісного зростання на 
основі праць гуманістично орієнтованих авторів, 
виокремлюють його інтраперсональні критерії: 
прийняття себе, відкритість внутрішньому досвіду 
переживань, розуміння себе, відповідальна сво-
бода, цілісність та динамічність. Щодо інтерперсо-
нальних критеріїв особистісного зростання, то до 
цієї групи належить прийняття інших, розуміння 
інших, соціалізованість та творча адаптивність [2].

В.В. Семикін детермінанти розвитку профе-
сійно-психологічної культури вбачає у соціальній 
взаємодії, спілкуванні та діяльності. Суб’єктний 
характер педагогічної взаємодії, діалогічність 
спілкування, забезпечення психологічної безпеки, 
емоційного комфорту учасників взаємодії є водно-
час умовами розвитку та критеріями рівня сфор-
мованості професійно-психологічної культури 
студентів. При цьому оптимальна педагогічна 
взаємодія в системі «викладач-студент» перед-
бачає взаєморозуміння, внутрішнім механізмом 
якого є емоційне співпереживання, що виникає 
в результаті довіри й зацікавленості один в одному 
взаємодіючих сторін [16].

Прояв щирої, істинної поваги один до одного, 
безумовне прийняття іншого, сприяння залуче-
ності обох сторін до спільної активної діяльності 
з вирішення певної проблеми чи задачі, до діа-
логу створюють гуманне, безпечне і розвиваюче 
навчально-виховне середовище для ефективного 
формування професійно-психологічної культури 
студентів [16, с. 20].

О.П. Коханова розглядає стосунки партнерства 
в якості інноваційної форми діалогічної взаємо-
дії, найпродуктивнішої системи відносин викла-
дачів і студентів. Партнерство визначається як 
найвища форма співробітництва, спроможність 
особистості до системи взаємин, що характери-
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зується активністю, рівністю, ініціативністю, само-
стійністю партнерів, взаємоузгодженістю дій щодо 
визначення спільної мети в умовах злагодженої 
спільної діяльності, суб’єкт-суб’єктного характеру 
стосунків, та звільняє викладача від необхідності 
контролювати студента, дає йому свободу пізна-
вальної діяльності, можливість самостійно оби-
рати її форми та методи, самому нести відпові-
дальність за її результати [7, с. 196].

Такий тип відносин передбачає горизонтальну, 
узгоджену, рівноцінну та рівноправну гуманістич-
но-спрямовану педагогічну взаємодію, гуманіс-
тичну позицію, визнання цінності думки кожного, 
співробітництво, рівність позицій із послідовною 
зміною характеру активності суб’єктів освітнього 
середовища, диференціацію потреб та проблем, 
розподіл відповідальності та водночас розвинені 
вміння співпрацювати з іншими для досягнення 
успіху, що забезпечується достатнім рівнем знань, 
умінь, здібностей, навичок та особистісними яко-
стями. Розмежування обов’язків стосовно розв’я-
зання навчальних задач, докладання спільних 
зусиль з обох боків дозволяють реалізувати спільне 
право викладача та студента на отримання задо-
волення від ефективного навчання [7, с. 198; 8].

Психологічна стратегія співробітництва, що 
є показником вищої розвиненої форми самоо-
рганізації особистості, ґрунтується на усвідом-
ленні кожним суб’єктом взаємодії власної непов-
торності, що полягає не у протиставленні себе 
іншому, а в бажанні проявити свої внутрішні 
смисли, визнанні та прийнятті унікальності парт-
нера, отримання від нього взаємної користі 
та задоволення, встановлення контакту на основі 
психології діалогічності, відкритості і готовності до 
зустрічі з Іншим, рівноправних стосунків партнер-
ства [8, с. 104–105].

Стосунки партнерства не набуваються автома-
тично у процесі соціалізації. До основних факто-
рів розвитку стосунків партнерства в педагогічній 
взаємодії можна віднести:

1) право на автентичність кожного учасника 
педагогічної взаємодії (у тому числі право сту-
дента самостійно визначати рівень успішності 
свого навчання та право викладача викладати 
у власному стилі, отримувати задоволення від 
роботи);

2) підтримуюча взаємодія, що сприяє задово-
ленню основних міжособистісних потреб у процесі 
спільної діяльності та спілкування і забезпечує 
відповідний соціально-психологічний клімат;

3) високий рівень розвитку соціогенних яко-
стей продуктивного спілкування, їх рефлексивний 
аналіз;

4) домовленість, чіткість цілей дій обох сторін, 
відкритість, відсутність маніпуляцій;

5) здорова взаємозалежність учасників вза-
ємодії (усвідомлення індивідуальної та групової 

відповідальності, спільної мети, наявності ресур-
сів для вирішення проблем, мотивація спільної 
діяльності) [8].

Розвиток партнерських відносин між виклада-
чем і студентом, стратегія співробітництва забез-
печують психологічно оптимальне підґрунтя для 
формування професійно-психологічної культури 
майбутніх соціальних працівників. Важливо розу-
міти, які психологічні фактори сприяють розвитку 
особистості студента як продуктивного, діяль-
ного професіонала за покликанням, своєрідного 
«агента» змін у житті свого клієнта, що сприяє 
його розвитку та самореалізації. Особистісно-
орієнтована парадигма освіти включає в себе: 

1) гуманізацію освітнього процесу, що має 
базуватися на принципах гуманістичної етики; 
культивування атмосфери зацікавленості 
у людині, її внутрішньому світі;

2) індивідуалізацію навчально-виховного про-
цесу;

3) суб’єкт-суб’єктні відносини між викладачем 
та студентами, засновані на довірі, продуктивній 
діалогічній взаємодії; допомагаючих взаємосто-
сунках; 

4) урахування вікових особливостей юності, 
сприяння тому, щоб психологічні новоутворення 
не просто враховувалися, а й активно формува-
лися та слугували основою для подальшого роз-
витку студента;

5) збалансований розвиток раціональної 
та емоційної сфер майбутнього фахівця, не тільки 
його розумового, а й емоційного та соціального 
інтелектів;

6) дотримання загальних психолого-педагогіч-
них умов, найбільш сприятливих для психічного 
та особистісного розвитку кожного студента на 
всіх етапах становлення особистості;

7) психологічне забезпечення професійної 
підготовки, соціально-психологічний супровід сту-
дентів;

8) залучення у навчальний процес інтерактив-
них технологій навчання;

9) усвідомлено здійснюваний студентом про-
цес особистісного розвитку та зростання.

На думку В.В. Ільїна та В.І. Вирового, гуманіза-
ція освіти тісно пов’язана із втіленням у навчаль-
ний процес різних типів «діалогічних вклю-
чень» викладача і студента. При діалозі головне 
завдання полягає не в передачі знань викладачем 
студенту, а в організації діяльності студента, що 
«переводить» його в план міжособистісних відно-
син. Викладач виступає в цьому випадку як кон-
сультант і організатор середовища навчання, а не 
як «носій» інформації. 

У системі навчання, яка орієнтована на діалог, 
позиція студента не може залишатися незмінною, 
позаяк він у процесі діалогу виступає не тільки 
рівноправним партнером викладача, а й опонен-
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том у суперечці, рецензентом виступу товариша, 
ведучим дискусії тощо. Ефективність цієї форми 
навчання полягає в тому, що відбувається пере-
орієнтація від формально-рольової взаємодії до 
емоційно-довірливого спілкування. Засобом уста-
новлення міжособистісного контакту є персоніфі-
кація матеріалу, який вивчає студент, що виража-
ється у вигляді особистих оцінок [5, с. 167–168].

Г.О. Балл виокремлює такі принципи продук-
тивної діалогічної взаємодії: 

1. Повага до партнера, його якостей як орга-
нічної цілісності. Цей принцип означає щире 
визнання того, що інтереси й прагнення партнера 
не менш важливі, а його думки не менш цікаві 
й цінні, ніж власні.

2. Прийняття партнера таким, яким він є, 
орієнтація на його найвищі досягнення (реальні 
та потенційні), оптимальну індивідуальну пер-
спективу, що відкривається перед ним.

3. Повага до себе. За А. Маслоу, однією 
з головних перешкод на шляху особистісного 
зростання є «комплекс Іони» (йдеться про Іону, 
який, за Біблією, злякався місії, покладеної на 
нього Богом). Так само особистість боїться своїх 
найвищих можливостей, а тому не здатна їх реа-
лізувати. Крім того, може відбутися проекція за 
механізмом психологічного захисту, недостатньої 
поваги до себе – на оточуючих, з негативними 
наслідками для міжособистісних відносин.

4. Дотримання учасниками діалогу принципу 
згоди. Йдеться про необхідність згоди учасни-
ків діалогу щодо базових знань, норм, цінностей 
і цілей, якими вони керуються у цьому діалозі, 
визнання його учасниками певної сукупності 
спільних для них цінностей [1, с. 38–41].

На думку Г.О. Балла, викладач вищої школи 
має бути налаштований на педагогічну комуніка-
цію. Про особистісну готовність педагога до актив-
ної участі в гуманізації освіти можна говорити за 
умови, що вказана налаштованість органічно 
поєднується:

1) із прагненням до здійснення фасилітації, 
тобто до якнайбільшого сприяння особистісному 
зростанню кожного підопічного, гармонійного роз-
гортання його здібностей у їх індивідуальній своє-
рідності;

2) із налаштованістю на діалог у глибокому 
розумінні цього поняття. Мається на увазі щира 
повага до думок і позицій тих, хто навчається, аж 
до готовності за достатніх підстав змінити свою 
власну позицію; намагання залучити їх не тільки 
до готових духовних цінностей, а й до діалогіч-
ного за своїми механізмами процесу їх творення 
[1, с. 103–104].

Виокремлюють такі умови розвитку психологіч-
ної культури: 

1) організаційні – сприяють ефективному 
впровадженню програми розвитку психологічної 

культури, забезпеченню індивідуалізації процесу 
навчання соціальних працівників з метою підви-
щення якості їх професійної підготовки;

2) змістовно-процесуальні – забезпечення 
наступності змісту форм і методів; орієнтація змі-
сту, форм і методів професійної підготовки на роз-
виток психологічної культури;

3) психолого-педагогічні – забезпечення спри-
ятливого соціально-психологічного клімату у сту-
дентській групі, продуктивна діалогічна взаємодія 
та допомагаючі взаємостосунки між викладачем 
та студентами;

4) гуманістичні – визнання особистості сту-
дента найвищою цінністю, задоволення її освітніх 
та професійних потреб [15]. 

В.В. Рибалка визначив принципи розвитку пси-
хологічної культури майбутнього професіонала так: 

1) принцип аксіологізації – підсилення доціль-
ності, особистісного сенсу, значущості засвоєння 
і використання системи психологічних знань, 
умінь, навичок, здібностей як особливих цінностей 
з метою покращення професійної підготовки;

2) принцип рефлексивності – усвідомлення 
усіма можливими засобами вказаної системи пси-
хологічних знань, умінь, навичок, здібностей як 
незаперечних особистісних цінностей;

3) принцип креативності – як умова досягнення 
особистістю рівня вершинних проявів у власній 
діяльності саме через засвоєння і творче викори-
стання психологічних цінностей;

4) принцип наступності проявів психологічної 
культури у неперервному ланцюгу поколінь її дія-
чів і включення студентів у цей нескінченний про-
цес культуротворення;

5) принцип психолого-педагогічного моделю-
вання вершинних рефлексивно-ціннісно-креа-
тивних ситуацій в умовах професійної підготовки 
та проходження практики;

6) принцип естетичного піднесення та емоцій-
но-почуттєвого закріплення культуротворчих про-
цесів і результатів у ході професійної підготовки 
особистості студентської молоді [15, с. 165].

Важливо також забезпечити неперервність 
розвитку професійно-психологічної культури, 
необхідні зміни в організації, структурі та змі-
сті фахової підготовки соціальних працівників. 
Психологічна культура соціального працівника 
має формуватися завдяки цілеспрямованим впли-
вам на його особистість у сфері освіти через роз-
криття можливостей студента, формування його 
мотивів, професійно значущих якостей у процесі 
цілеспрямованої партнерської взаємодії на рівні 
«педагог-студент». 

Висновки.  Становлення професійно-психо-
логічної культури слід розглядати як результат 
особистісного зростання в межах професії, вдо-
сконалення творчого і особистісного потенціалу 
майбутнього соціального працівника, цілісний 
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процес його розвитку, що дозволяє високоефек-
тивно здійснювати професійну діяльність у сфері 
«людини-людина» без загрози власному психоло-
гічному здоров’ю. 

Вікові психологічні особливості пізнього юнаць-
кого віку, прагнення студентів до особистісного 
і професійного самовизначення, посилений інте-
рес до свого «Я», спрямований на самопізнання, 
найбільш сприятливі для розвитку професій-
но-психологічної культури. Сензитивність пізньої 
юності до рефлексії та саморозвитку відкриває 
можливості для побудови рівноправних стосунків 
партнерства в педагогічній взаємодії, що базу-
ються на особистісному зростанні й благополуччі 
студентів, сприяючи їх ефективному навчанню.

Зважаючи на те, що ця проблематика не 
є достатньо вивченою, перспективним напрямом 
подальших наукових пошуків автор вважає дослі-
дження засобів діагностики, розробку та впрова-
дження ефективної технології розвитку професій-
но-психологічної культури у майбутніх соціальних 
працівників в умовах університету.
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Husak V. M. Development of professional-psychological culture of future social workers in the 
conditions of partnership interaction

The article is devoted to the theoretical analysis of the regularities, mechanisms, and principles 
of development of professional and psychological culture of future social workers in accordance with 
the paradigm of self-development in the university. The age possibilities, psychological features and conditions 
of mental development of the period of late adolescence in the course of the subjective approach, which 
considers the personality as an active beginning, the subject of his own development, and not only the result 
of the deliberate influences of the socialization institutes, are investigated.

The article describes the psychological content of personal growth and activity of self-development 
as an active conscious, purposeful and self-directed process of internal activity, in which the individual 
takes responsibility for his life, with the purpose of self-improvement and self-change in the direction 
of the development of professional-psychological culture. and continuous reflective activity. Interrelated 
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and interdependent psychological self-development mechanisms such as reflection, facilitation 
and anticipation are analyzed.

The concept of partnership relations is defined as the most productive system of relations in pedagogical 
interaction, the highest form of cooperation, characterized by activity, equality, initiative, independence 
of partners, provides the subject-subjective nature of the relations agreed on the definition of a common goal, 
agreement activities. 

The criteria of personal growth and ways of self-actualization, basic principles of productive dialogic 
interaction and factors of development of partnership relations are highlighted. It is noted that the development 
of partnerships between the teacher and the student, the strategy of cooperation forms the identity 
of the individual and provides a psychologically optimal basis for the formation of professional and psychological 
culture of future social workers.

The main determinants of the development of professional and psychological culture are given: humanization 
and individualization of the educational process; subject-subject relations between teacher and students, 
productive, dialogic interaction, facilitating relationships; identification of a student with a professionally 
significant personality; psychological support for vocational training; social and psychological support of students; 
involvement in the educational process of interactive psychological and pedagogical technologies etc.

Organizational, substantive-procedural, psychological-pedagogical and humanistic conditions 
of development of professional-psychological culture of students in dialogical interaction are analyzed.

Key words: professional-psychological culture, social worker, activity self-development, reflection, 
facilitation, dialogic interaction, partnership.
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ПСихОлОГІчНиЙ СуПРОВІД РОЗВиТКу  
ПРОФЕСІЙНОЇ КРЕАТиВНОСТІ МАЙбуТНІх  
ВихОВАТЕлІВ ЗАКлАДІВ ДОШКІльНОЇ ОСВІТи
Стаття присвячена проблемі психологічного супроводу розвитку професійної креативності май-

бутніх вихователів закладів дошкільної освіти в процесі здобуття вищої освіти. Автором обґрунто-
вана актуальність досліджуваної теми з огляду на сучасний стан дошкільної освіти. 

У статті представлено ступінь розробленості поставленої проблеми. На основі моделі розвитку 
професійної креативності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти автором розроблено 
й апробовано програму розвитку досліджуваної здатності, що включала комплекс заходів: упрова-
дження до процесу фахової підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Дошкільна освіта» 
арт-терапевтичного спецкурсу-практикуму «Професійна креативність вихователя закладів 
дошкільної освіти», розробку арт-терапевтичного «Альбому професійної креативізації майбутнього 
вихователя закладів дошкільної освіти», що містить завдання для самостійного опрацювання, вклю-
чення до програми виробничих практик арт-терапевтичних завдань. 

Стаття визначає, що центральним компонентом програми розвитку стало творче розв’язання 
професійних завдань засобами арт-терапії. Автор зазначає, що розв’язання проблеми відбувається 
за визначеним запропонованим алгоритмом: постановка завдання або виокремлення його із проблем-
ної ситуації, прийняття педагогічного рішення шляхом символічного реконструювання арт-тера-
певтичного продукту, реалізація намічених рішень і керівництво діяльністю суб’єктів освітнього 
процесу, аналіз результатів педагогічної роботи, визначення нового стану суб’єктів та об’єктів 
освітнього процесу та постановка нових педагогічних цілей. 

Стаття розкриває ключові орієнтири програми розвитку професійної креативності майбутніх 
вихователів: усвідомлення здобувачами вищої освіти сутності та значущості творчої професійної 
діяльності, формування відповідального ставлення до неї; стимулювання та розвиток пошуково-пе-
ретворювальної активності, творчої ініціативності; активізація творчого мислення, уяви, педаго-
гічної спостережливості. .

Доведено, що впровадження представленої програми супроводу призвело до позитивної дина-
міки показників розвитку компонентів професійної креативності майбутніх вихователів закладів 
дошкільної освіти.

Ключові слова: креативність, професійна креативність, дошкільна освіта, майбутні вихователі 
закладів дошкільної освіти, програма розвитку, арт-терапія. 

Постановка проблеми. Сучасна дошкільна 
освіта визначає розвиток творчого потенціалу 
дитини одним із своїх першочергових завдань. 
Креативна особистість вихователя закладу 
дошкільної освіти при цьому постає провід-
ним чинником формування творчої особистості 
дитини, оскільки саме дорослий демонструє при-
клад нестандартного, оригінального розв’язання 
різноманітних завдань. Зважаючи на це, необ-
хідність розвитку креативності здобувачів вищої 
освіти спеціальності «Дошкільна освіта» набуває 
надзвичайної актуальності. Емпіричне дослі-
дження професійної креативності майбутніх вихо-
вателів засвідчило недостатній рівень її розвитку. 
Це зумовило необхідність розробки програми 
оптимізації досліджуваної здатності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Важливість поставленої проблеми підтверджу-

ється значною кількістю класичних та сучасних 
досліджень. Так, сутність та структура креа-
тивності розглядається в працях Т. Баришевої, 
Д. Богоявленської, М. Гнатка, В. Дружиніна, 
Ю. Жигалова, О. Морозова. Психологічні меха-
нізми розвитку креативності в процесі професій-
ної підготовки в педагогічному вузі розглядались 
Л. Пузеп, педагогічні умови – Ю. Варлаковою, 
І. Гриненком, О. Дунаєвою, В. Луніною, 
засоби – Т. Баришевою, технології – О. Дунаєвою, 
І. Гриненком. На основі наукових доробок 
Л. Виготського, М. Кисельової, Т. Колошиної, 
І. Зязюна [2], Л. Лебедєвої, О. Отич, Н. Пов’якель, 
Л. Подкоритової [6], Н. Сергєєвої та інших було 
з’ясовано, що арт-терапія як психолого-педаго-
гічний засіб має значний навчальний, вихований 
та розвивальний потенціал, зокрема для розв’я-
зання поставленого автором завдання. 

© Донченко О. С., 2019
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Мета статті полягає у висвітленні програми 
психологічного супроводу розвитку професій-
ної креативності майбутніх вихователів закладів 
дошкільної освіти в процесі фахової підготовки.

Виклад основного матеріалу. Змістове 
наповнення програми визначалося положенням 
про те, що креативність не засвоюється в резуль-
таті отримання інформації або показу дії, її немож-
ливо розвинути інакше, аніж уключенням у творчу 
діяльність. З огляду на це, автор визначив цен-
тральним елементом процесу розвитку профе-
сійної креативності в умовах освітньої діяльності 
творче розв’язання професійних завдань, оскільки 
з психологічної точки зору саме завдання є меха-
нізмом, який приводить у дію внутрішню актив-
ність суб’єкта, його мотиваційно-потребову сферу, 
без яких розвиток креативності не можливий [7]. 

Творче розв’язання професійних завдань 
передбачає постановку перед здобувачами вищої 
освіти актуальної проблеми, що може виникнути 
у професійній діяльності вихователя, та її розв’я-
зання за запропонованим алгоритмом.

Автор розглядає вироблений алгоритм більш 
детально, демонструючи місце арт-терапії в твор-
чому розв’язанні професійного завдання. Так, 
перший етап – постановка завдання або виок-
ремлення його із проблемної ситуації. Цей етап 
полягає в усвідомленні виникаючих у системі яко-
стей та відносин суб’єктів і об’єктів, що вимага-
ють обґрунтованого педагогічного впливу. Процес 
розв’язання завдання на цьому етапі можна роз-
бити на кілька самостійних завдань: 

1) педагогічна діагностика (усвідомлення педа-
гогічно значущих якостей та відносин, їх оцінка, 
з’ясування причин виникнення, умов і характеру 
розвитку вказаних якостей і відносин); 

2) усвідомлення конкретної педагогічної мети 
(здобувач вищої освіти на основі наявної інфор-
мації уявляє суб’єкт / об’єкт педагогічної взаємодії 
у новій якості, будує ідеальну модель бажаного 
результату процесу виховання, тобто конкретну 
мету); 

3) формулювання проблем, питань (наявність 
мети потребує від майбутніх вихователів пошуку 
шляхів її досягнення, він аналізує обставини, з’ясо-
вує, що у нього є для досягнення поставленої мети, 
а що потрібно вивчити, визначити, вирішити) [4].

На першому етапі розв’язання завдання учас-
никам пропонується зобразити ситуацію у сим-
волічній формі (опредметнити). Це здійснюється 
у різноманітних формах: створенні арт-терапе-
втичного продукту (малюнку, колажу, розповіді, 
казки), його «присвоєнні» (здобувач вищої освіти 
обирає асоціативно-метафоричну карту, казку, 
легенду, прислів’я тощо), завдання задається 
безпосередньо твором мистецтва (картиною, роз-
повіддю). Автор вважає, що саме на цьому етапі 
відбувалося неусвідомлюване відображення учас-

никами об’єктивної логіки ситуації. Створені (або 
присвоєні) арт-терапевтичні продукти містять сут-
тєву інформацію про об’єкти та їх зв’язки, які ще 
не усвідомлюються учасниками (побічні продукти). 

Далі відбувається процес дистанціювання, 
споглядання арт-терапевтичного продукту та його 
розпредметнення, за допомогою чого реалізу-
ється механізм творчої діяльності аналізу через 
синтез, що дозволяє розглянути ситуацію в нових 
системах зв’язків та незвичному ракурсі. 

Аналіз здійснюється за допомогою наступних 
прийомів: 

1) постановка питань, які дозволяють верба-
лізувати та логічно оформити інтуїтивне розв’я-
зання ситуації. Запитання варіюються залежно 
від поставлених завдань, але мають приблизно 
такий зміст: «Що Ви зобразили?», «Який зображе-
ний об’єкт, які характеристики йому притаманні»?, 
«На що він схожий?», «Чому зображений саме 
так?», «Чого він хоче, до чого прагне?», «Що Ви 
відчуваєте, дивлячись на малюнок (карту, колаж, 
фотографію тощо)?», «Де на цьому малюнку 
були б Ви?», «Чому саме там?», «Якби Ви були 
(елемент арт-терапевтичного продукту), то що б 
бачили? Що б ти відчували? До чого б прагнули?»;

2) ампліфікація змісту опорних символів. 
Техніка ампліфікації, розроблена К. Юнгом, 
передбачає роботу зі значущим матеріалом мето-
дом розширення поля його розуміння та значень. 
Вона має на меті створення значної кількості асо-
ціацій до зображених об’єктів з метою їх глибшого 
розуміння та пізнання;

3) групове обговорення прихованого змісту 
зображених символів, що має на меті розширення 
кола інтерпретацій, можливість поглянути на про-
блему по-новому.

На другому етапі творчого розв’язання про-
фесійного завдання відбувається прийняття 
педагогічного рішення шляхом символічного 
реконструювання арт-терапевтичного продукту. 
Воно стимулюється низкою завдань чи запитань, 
наприклад пропозицією змінити малюнок таким 
чином, щоб нівелювати основний конфлікт, набли-
зити ситуацію до її кінцевого стану, визначеного 
метою, написати казку, у якій деталізується шлях 
розв’язання проблеми. Отриманий кінцевий мета-
форичний варіант розв’язання переноситься без-
посередньо на реальне професійне завдання.

Після остаточного прийняття педагогічного 
рішення відбуваються планування педагогічного 
процесу з його реалізації: визначається конкрет-
ний зміст педагогічного впливу, здійснюється вибір 
видів діяльності, методів, форм, через які він буде 
реалізовуватися. 

Третій етап творчого розв’язання професій-
ного завдання передбачає реалізацію окреслених 
рішень і керівництво діяльністю суб’єктів освіт-
нього процесу (повідомлення вихованцям (бать-
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кам, колегам) інформації, роз’яснення завдань, 
розподіл доручень, залучення до безпосередньої 
роботи, здійснення координації діяльності членів 
колективу тощо). Під час виконання завдань, що 
включені до програм виробничих практик, вони 
реалізуються безпосередньо, в рамках навчаль-
ного курсу – у вигляді рольової гри. 

Четвертий етап полягає в аналізі результа-
тів педагогічної роботи, визначенні нового стану 
суб’єктів та об’єктів освітнього процесу та поста-
новці нових педагогічних цілей. Зважаючи на 
значну віддаленість у часі реальних результа-
тів педагогічного впливу, цей етап зводиться до 
передбачення подальших перспектив протікання 
ситуації, що розв’язувалася. 

Автор вважає, що творче розв’язання профе-
сійних завдань різних типів засобами арт-терапії 
дозволить створити сприятливі психолого-педаго-
гічні умови для розвитку професійної креативності 
майбутніх вихователів завдяки опосередкуванню 
взаємодії викладача та здобувачів вищої освіти; 
завдяки поліфункціональності арт-терапії комп-
лексно та різнобічно впливати на розвиток усіх 
структурних компонентів досліджуваної здатно-
сті, сформувати в учасників емоційно насичений, 
успішний досвід творчого розв’язання професій-
них завдань.

Ґрунтуючись на представлених теоретичних 
засадах,були визначені ключові орієнтири про-
грами розвитку професійної креативності майбут-
ніх вихователів: 

1) усвідомлення здобувачами вищої освіти сут-
ності та значущості творчої професійної діяльності, 
формування відповідального ставлення до неї;

2) стимулювання та розвиток пошуково-пере-
творювальної активності, творчої ініціативності;

3) активізація творчого мислення, уяви, педа-
гогічної спостережливості;

4) оволодіння стратегіями, методами та при-
йомами творчої професійної діяльності;

5) формування установки на пізнання себе як 
креативної особистості, прагнення до креативного 
професійного саморозвитку.

Зміст діяльності здобувачів вищої освіти був 
умовно розподілений на три блоки: інформа-
ційно-пізнавальний, який спрямовано на фор-
мування системних знань про професійну кре-
ативність вихователів, та арт-терапію як засіб її 
розвитку, розвивально-формувальний, що розв’я-
зує завдання розвитку психологічних чинників 
професійної креативності майбутніх вихователів, 
а також рефлексивно-оцінювальний, що сприяє 
формуванню механізму регуляції, оцінки творчої 
діяльності та самодетермінації розвитку профе-
сійної креативності майбутніх вихователів.

Завдання розвитку професійної креативності 
майбутніх вихователів реалізувалися за допомо-
гою розробки та впровадження низки заходів:

1) арт-терапевтичного спецкурсу-практикуму 
«Професійна креативність вихователя закладу 
дошкільної освіти»;

2) арт-терапевтичного «Альбому професійної 
креативізації майбутнього вихователя закладу 
дошкільної освіти», що містить завдання для 
самостійного опрацювання;

3) арт-терапевтичних завдань, включених до 
програм виробничих практик.

Спецкурс-практикум «Професійна креатив-
ність вихователя закладу дошкільної освіти» скла-
дався із лекцій та практичних занять. Лекції мали 
на меті розв’язання завдання формування уяв-
лень про сутність, особливості, значення, умови 
та способи розвитку професійної креативності 
майбутніх вихователів; про арт-терапію як засіб 
розвитку професійної креативності майбутніх 
вихователів і розв’язання професійних завдань. 
Лекційні заняття проводилися в інтерактивній 
формі та включали арт-терапевтичні завдання. 
Практичні заняття були спрямовані на закріплення 
знань, отриманих під час лекцій, на формування 
у здобувачів вищої освіти системи дій та опера-
цій творчого розв’язання професійних завдань, 
зокрема із застосуванням арт-терапії.

Вони проводилися за таким планом:
1. Постановка викладачем мети заняття, пові-

домлення його плану. Цей етап спрямований на 
актуалізацію знань здобувачів вищої освіти, усві-
домлення значення та орієнтацію на кінцевий 
результат. 

2. Креативна розминка має на меті актуалі-
зацію сенсорних, емоційних та свідомих пережи-
вань, зняття скутості, налаштування на творчу 
діяльність. 

3. Творче розв’язання професійного завдання. 
Цей етап полягає у постановці перед учасни-
ками актуальної проблеми, що може виник-
нути у професійній діяльності вихователя 
та в керівництві її розв’язанням за алгоритмом: 
1-й етап – постановка завдання або «виділення 
завдання із ситуації»; 2-й етап – прийняття педаго-
гічних рішень і планування педагогічного процесу;  
3-й етап – виконання окреслених рішень і керівниц-
тво діяльністю об’єкта виховання; 4-й етап – аналіз 
результатів  розв’язання професійного завдання, 
визначення нових педагогічних цілей.

У процесі розв’язання поставленої проблеми 
засобами арт-терапії автор спостерігав високий 
ступінь активності учасників, включення власного 
досвіду та актуальних переживань (значна кіль-
кість здобувачів вищої освіти, наприклад, зазна-
чала однією із причин низької ефективності спів-
праці з батьками нестачу власного досвіду, знань, 
невміння завоювати авторитет, страх і невпевне-
ність у собі), здатність побачити проблему з різ-
них боків, поставити себе на місце інших учас-
ників ситуації, зрозуміти їх переживання, наміри, 
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мотиви, визначити низку причин проблеми, проду-
кувати велику кількість ідей, здебільшого нестан-
дартних, щодо її розв’язання. 

4. Рефлексія здобувачами вищої освіти твор-
чої діяльності на занятті. Хоча рефлексія, як 
важливий психологічний механізм розвитку про-
фесійної креативності майбутніх вихователів, 
супроводжує весь арт-терапевтичний процес, 
на цьому етапі він набував цілеспрямованості 
та чіткої вираженості. Мета цього етапу поля-
гала в отриманні зворотного зв’язку, оцінки рівня 
успішності творчої діяльності і рівня креативності, 
усвідомлення власної діяльності, набуття ними 
відповідальності за свій професійний та творчий 
розвиток. 

Арт-терапевтичний «Альбом професійної 
креативізації майбутнього вихователя закладів 
дошкільної освіти» містив завдання для самостій-
ного опрацювання та був додатком до спецкур-
су-практикуму, синхронізуючись із ним як тема-
тично, так і за змістом. Оскільки він включає короткі 
теоретичні відомості щодо основних питань курсу, 
а також детальні інструкції щодо застосування, 
автор вважає, що він може використовуватися 
незалежно від спецкурсу-практикуму. 

Використання вправ, спрямованих на само-
стійне виконання, має значення в контексті того 
факту, що більшість професійних завдань розв’я-
зуються вихователем індивідуально, без залу-
чення сторонніх осіб, а це наближає організо-
вану навчальну діяльність до реальної роботи 
за фахом. Для підвищення ефективності роботи 
з «Альбомом професійної креативізації майбут-
нього вихователя закладів дошкільної освіти», 
а також з метою контролю було організовано 
обговорення процесу та результатів виконання 
завдань у рамках індивідуальних консультацій із 
майбутніми фахівцями.

Самостійна робота спецкурсу передбачала 
ознайомлення з певними теоретичними питан-
нями, рефлексивний аналіз рівня власної креа-
тивності та створення перспективи її розвитку, 
визначення бар’єрів творчості та умов, що сприя-
ють розвитку професійної креативності майбутніх 
вихователів ЗДО, виявлення можливостей арт-те-
рапії в процесі її розвитку, розв’язання професій-
них завдань (стратегічних, тактичних та ситуа-
тивних) засобами арт-терапії: створення образу 
гармонічно розвиненої особистості вихованця, 
складання фрагментів занять. 

Показником результативності системи підго-
товки фахівців дошкільної освіти є вміння випус-
кників самостійно розв’язувати складні професійні 
завдання, засвоювати інноваційні технології, при-
ймати нестандартні рішення у навчально-вихов-
ному процесі в закладі дошкільної освіти. Для 
закріплення умінь творчого розв’язання завдань, 
набуття здобувачами вищої освіти досвіду їх реа-

лізації в умовах професійної діяльності, оцінки 
своїх творчих можливостей було здійснено вклю-
чення до програми виробничої практики арт-те-
рапевтичних завдань, спрямованих на розвиток 
професійної креативності. 

Запропоновані завдання було об’єднано у три 
блоки. Перший блок був низкою вправ, що поля-
гали у творчому розв’язанні професійних завдань 
за допомогою арт-терапії. Він був спрямований 
на закріплення та поглиблення набутих під час 
вивчення спецкурсу знань та умінь, актуалізацію 
розвинутих психічних процесів, сформованих моти-
вів, якостей у ситуації реальної професійної діяль-
ності. Завдання є доповненим та розширеним варі-
антом тих, що запропоновані програмою практики.

Другий блок завдань був спрямований на фор-
мування вміння оцінювати свою творчу профе-
сійну діяльність. Акцентування уваги на критеріях, 
що визначають успішність творчості, адекватне 
уявлення про власні можливості є запорукою 
постійного саморозвитку майбутнього фахівця. 
Завдання передбачало аналіз та оцінку своєї про-
фесійної творчої діяльності на занятті.

Оскільки в рамках спецкурсу здобувачам вищої 
освіти пропонувалися для розв’язання вже сфор-
мовані проблемні ситуації та професійні завдання, 
важливим став розвиток уміння самостійно помі-
чати та окреслювати проблеми в освітньому про-
цесі. На це був спрямований третій блок завдань, 
який полягав у створенні майбутніми фахівцями 
кейсу проблемних завдань, які спостерігаються під 
час проходження практики, та розробка арт-тера-
певтичного інструментарію до однієї із проблем, 
що може сприяти її розв’язанню.

Висновки. Описана програма розвитку про-
фесійної креативності майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти є цілісною, поетапною 
системою роботи, що складається із низки захо-
дів: арт-терапевтичного спецкурсу-практикуму 
«Професійна креативність вихователя закладів 
дошкільної освіти», завдань арт-терапевтичного 
«Альбому професійної креативізації майбутніх 
вихователів закладів дошкільної освіти», вклю-
ченням до програми виробничих практик арт-те-
рапевтичних завдань.

Провідним засобом розвитку професійної креа-
тивності майбутніх вихователів у рамках програми 
є арт-терапія, яка шляхом уключення до процесу 
творчого розв’язання професійних завдань комп-
лексно актуалізує психічні передумови творчої 
професійної діяльності майбутніх вихователів 
та реалізує концептуальні засади цього процесу. 
За результатами впровадження програми було 
отримано позитивну динаміку показників розвитку 
компонентів професійної креативності майбут-
ніх вихователів закладів дошкільної освіти, що 
засвідчило ефективність запровадження її в про-
цесі професійної підготовки.
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Donchenko O. S. Psychological follow-up of the development of professional creativity of future 
educators of pre-school educational establishments

This article focuses on problem of psychological follow-up and encourage of teachers’ professional 
creativity in pre-school institution of the development of professional creativity of future educators of pre-school 
educational establishments while they are getting education. The author has substaniated the relevance 
of research topiс given the present situation pre-school institution.

On the basis of the model of development of professional creativity of future teachers of pre-school 
establishments, the means of art therapy developed and tested the program of development of the investigated 
ability, which included a set of measures: introduction to the process of professional training of students specialty 
“Preschool education” art-therapeutic special course-workshop “Professional creativity of the institution’s 
educator pre-school education”, the development of the art-therapeutic “The Professional Creation Professional 
of the Future Educator of the Preschool Education Institute”, which contains a task for independent study, 
inclusion in the program of production practices of art-therapeutic tasks. The article defines, that the central 
component of the development program was the creative solution of professional tasks by means of art therapy. 

The autor identifies that solution of the problem happens according to a defined algorythm: the task setting 
or highlighting it of the problem situation, taking pedagogical decision by upgrading art-therapeutic product 
addressing identified decisions and guidance entities of educational process, the analysis of pedagogical 
work, the identification oh new conditional of subjects and objects of educational process.

The article explains the key guidelines for the development of professional creativity of future teachers 
of pre-school establishments are defined: awareness of the essence and significance of creative professional 
activities, formation of a responsible attitude towards it, timulation and development of search-transformative 
activity, creative initiative, activation of creative thinking, imagination, pedagogical observation etc. As a result, 
of the study of the dynamics of the formation of professional creativity of future educators, was noted the growth 
of all criteria and indicators of the researched ability.

Key words: creativity, professional creativity of teachers of pre-school establishments, components 
of professional creativity, development program, art therapy.
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ФОРМуВАННЯ ВІДПОВІДАльНОГО СТАВлЕННЯ  
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ РОлІ МАЙбуТНІх ПЕДАГОГІВ
Розкрито структурно-динамічні характеристики відповідальності майбутніх педагогів, що дає 

підстави розглядати відповідальність як інтегральну особистісну якість, яка є базовою в структурі 
професійної моделі майбутніх педагогів. Вона проявляється в таких аспектах практичної діяльно-
сті: особистісному – через відповідальне ставлення до школярів, до професійної справи, до себе; 
предметно-орієнтувальному, який виступає підґрунтям для професійно-особистісного розвитку 
і саморозвитку майбутнього педагога та є показником готовності до професійної діяльності; функ-
ціональному, що проявляється в різних напрямах діяльності молодого спеціаліста. Автори зосереди-
лися на пізнанні і використанні психологічного та особистісного потенціалу учня, актуалізованого 
у процесі навчання, виховання, розвитку, оволодівання соціальним досвідом. 

Предметом дослідження є психологічні закономірності, чинники і механізми освітнього процесу, 
зокрема вивчення психологічних закономірностей навчальної, розвивальної та виховної діяльності 
педагога.

Стаття, спираючись  на знання студентів, отримані ними з фахових дисциплін із психології 
та педагогіки, допоможе навчати останніх практично застосовувати різні концепції для пояснення 
психологічних закономірностей розвитку особистості в умовах освітнього процесу та його цілей, 
оволодівати методами та прийомами навчання та виховання. Знання допоможуть формувати відпо-
відальне ставлення до професійної ролі педагога, прагнення вдосконалювати свою педагогічну майс-
терність, підвищувати професійні вміння на основі систематичної роботи з науковою літературою 
та вивчення здобутків науки на сучасному етапі її розвитку.

Констатовано, що основним завданням для студентів-педагогів є засвоєння ними цілісного 
та несуперечливого уявлення про внутрішній світ людини (психіка, особистість) та сфери і шляхів 
застосування психологічних знань у діяльності педагога. Опрацьовано одну з основних здатностей 
педагога –  здатність творити відповідальність.

Доведено, що важливе значення для професійного становлення майбутнього педагога має роз-
виток і збагачення його рефлексивних уявлень про себе як професіонала, що визначає його став-
лення до професійної діяльності та характеру її здійснення. Система професійної підготовки досить 
успішно забезпечує засвоєння майбутніми вчителями знань, умінь і навичок професійної діяльності, 
а ось розвиток інших професійних якостей є складним процесом, що вимагає професійного вихо-
вання, актуалізації процесів самопізнання й самовдосконалення.

Ключові слова: професійна відповідальність, моральна відповідальність, самосвідомість, емпа-
тія, автентичність, чинники освітнього процесу, механізми освітнього процесу.

Постановка проблеми. Наукова проблема 
полягає у з’ясуванні сутності професійної відпові-
дальності майбутніх педагогів та виявленні психо-
лого-педагогічних умов цілеспрямованого станов-
лення їх як суб’єктів професійної відповідальності.

Мета статті – проаналізувати особливості 
формування відповідального ставлення до про-
фесійної ролі майбутніх педагогів.

Виклад основного матеріалу. Існує чимало 
теоретичних досліджень, які вказують на те, що 
одним із вузлових завдань професійної підготовки 
майбутніх учителів є формування професійної 
свідомості, самосвідомості, професійної відпові-

дальності. Їх формування пов’язано зі зміною орі-
єнтації професійної підготовки майбутніх фахів-
ців із формування професійних знань і вмінь на 
забезпечення комфортних умов для гармонійного 
професійного й особистісного розвитку студентів, 
активізацію їх мотиваційного ресурсу, саморегуля-
ції та самоорганізації. 

Проблема особистісного розвитку привер-
тала увагу багатьох науковців і набула широ-
кого опрацювання в роботах Л.С. Виготського, 
О.М. Леонтьєва, Л. Василенко, М. Заміщак, 
М. Савчина та інших [2]. Особливого значення ця 
проблема набуває в контексті педагогічної діяль-
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ності та підготовки до неї. Аналіз досліджень 
уможливлює виокремлення низки істотних харак-
теристик саморозвитку педагога:

– внутрішній процес самозміни особистості 
під впливом внутрішніх суперечностей;

– реагування людини на вплив соціального 
середовища;

– свідома якісна зміна самого себе (іден-
тичності) і власної діяльності;

– особливий вид діяльності, спрямованої на 
підвищення ефективності процесів «самості», 
необхідних для успішного виконання діяльності 
[5; 6; 8].

Педагогічна психологія є галуззю прикладного 
психологічного знання, зосередженого на пізнанні 
і використанні психологічного та особистісного 
потенціалу учня, актуалізованого у процесі нав-
чання, виховання, розвитку, оволодівання соці-
альним досвідом. Її предметом є психологічні 
закономірності, чинники і механізми освітнього 
процесу. Вона вивчає психологічні закономірності 
навчальної, розвивальної, виховної діяльності 
педагога. 

Сутність і структура педагогічної діяльності, 
а також пов’язана з ними продуктивність – одне 
з найактуальніших питань педагогічної науки 
і практики. Особливо перспективним прийнято 
вважати напрям, пов’язаний із застосуванням 
системного підходу до аналізу і побудови моделей 
педагогічної діяльності. 

У структурі професійної педагогічної діяльності 
можна виокремити три складники: професіона-
лізм знань, професіоналізм спілкування, професі-
оналізм самовдосконалення [10].

Проблема формування особистості майбут-
нього педагога, базовою рисою якої є відпові-
дальність, у психолого-педагогічній літературі 
представлена в наукових роботах В. Андрущенка, 
О. Безпалько, Л. Долинської, М. Гуліної, 
О. Карпенко, Н. Шмельової та інших. Аналіз пси-
холого-педагогічної літератури з цієї проблеми 
засвідчив відсутність педагогічних досліджень 
особливостей розвитку відповідальності педагога 
у процесі професійної підготовки [3] та професій-
ної діяльності.

Професійна відповідальність педагога поля-
гає в усвідомленні його впливу на учнів через дії 
або бездіяльність, співвіднесення його з мораль-
ними нормами нашого суспільства. Вчитель 
повинен не лише передати наукові знання, а ще 
й бути наставником, вихователем, якому необ-
хідно мати ту мудрість, що дозволить допомогти 
дітям стати достойними особистостями, гідними 
людьми з найкращими рисами та якостями. 
Відповідальність педагога повинна включати такі 
компоненти: соціальну, педагогічну, моральну, 
дисциплінарну відповідальність, відповідальність 
за себе та інших тощо [5 c. 24]. 

Психолого-педагогічними умовами станов-
лення відповідальності як професійно значущої 
якості педагога є навчання, яке передбачає систе-
матичне і поетапне вивчення навчального матері-
алу та вимагає від студентів самоконтролю, вміння 
планувати свою діяльність, відповідального став-
лення до оволодіння професійними знаннями, 
уміннями та навичками; навчання, в якому засто-
совуються інтерактивні технології опанування 
навчальними дисциплінами; поєднання активних 
методів навчальної роботи з практичною діяль-
ністю педагогів; професійне самовдосконалення 
особистості, яке включає в себе взаємопов’я-
зані компоненти: самопізнання, самоконтроль 
та саморегуляцію, саморозвиток, обов’язковим 
інструментом кожного з яких є рефлексія.

Становлення відповідальності майбутніх педа-
гогів тісно пов’язане з розвитком їх професійної 
спрямованості. Становлення відповідальності, як 
особистісно-професійної якості майбутнього вчи-
теля, відбувається за умови формування у сту-
дента прагнення до свободи. Тому формування 
соціальної відповідальності як однієї з найваж-
ливіших професійних якостей учителя потре-
бує цілеспрямованої диференційованої роботи 
з усіма студентами ВНЗ. Знання, які отримав май-
бутній учитель, повинні мати особисту значущість, 
перетворитися на переконання та стати мотивами 
його поведінки, знаходячи своє виявлення в прак-
тичній діяльності.

Автори виокремлюють ще й моральну відпо-
відальність педагога, яка є особистісною якістю, 
що полягає в усвідомленні моральної потреби 
виконання моральних норм, а також здатності 
адекватно сприймати справедливу оцінку скоєних 
вчинків, самооцінювати власні дії з позицій сум-
ління. У постійному прагненні педагога до влас-
ного професійного самовдосконалення, система-
тичній роботі над собою полягає відповідальність 
учителя перед суспільством, перед вихованцями 
та самим собою [6]. 

Кожен учитель має бути креативним щодо здій-
снення ідей, знати специфіку свого предмету, вра-
ховувати особливості мислення учнів. Для цього 
вже у студентські роки майбутні педагоги повинні 
багато працювати над розвитком власної твор-
чості. Це можливо лише за умови сформованості 
високої відповідальності педагога за власний 
творчий розвиток.

Можна виокремити три рівні відповідальності 
педагога: 

1. Високий – вчителі, які у студентській аудито-
рії оволоділи певною системою ціннісних устано-
вок і моральних орієнтацій, спрямованих на послі-
довне виконання обов’язків у своїй повсякденній 
роботі. Для них характерними є єдність слова 
та діла, переконань та вчинків, що свідчить про 
гармонійне поєднання особистих та громадських 
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інтересів і цілей. У них виявлено позитивне став-
лення до основних видів навчальної діяльності. 

2. Середній рівень характеризуються неси-
стемним, нецілісним характером світогляду, жит-
тєвих установок і принципів. Відповідальність як 
особистісне утворення тут має однобічний харак-
тер, бо особистість дотримується певних цінніс-
них орієнтацій і установок, але її власна діяльність 
носить репродуктивний характер. 

3. Низький рівень вказує на відсутність у педа-
гогів системи моральних знань, недостатній жит-
тєвий (моральний) досвід. У них має місце невід-
повідність між словом та ділом, морально-вольові 
якості не мають активно-творчої реалізації. 
Студенти, а  пізніше педагоги цієї категорії мають 
формально-задовільне ставлення до участі у всіх 
видах навчальної діяльності [5].

Висновки. Отже, питання розвитку відпо-
відальності працівників педагогічної сфери 
потребує подальшого цільового вивчення. 
Відповідальність – це одна з найважливіших рис 
зрілої особистості, якою і повинен бути вчитель. 
Враховуючи це, відповідальність повинна бути 
усвідомлена та прийнята, що сприяє покращенню 
ефективності життєдіяльності людини, а згодом 
має стати стійкою рисою не лише працівників 
педагогічної сфери, а й людства в цілому.
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Zabolotska S. I., Kulyk V. B. The formation of a responsible attitude to the professional role of future 
pedagogues

The article deals with structural and dynamic characteristics of the future pedagogues’ responsibility. We 
consider responsibility as an integral personal quality, which is the basic one in the structure of the professional 
model of future pedagogues. This quality is expressed through the following aspects of practical activity: 
personal – through the responsible attitude to students, to the professional activity, to yourself; subject-
oriented, which serves as a basis for the professional and personal development and self-development 
of a future pedagogue and is a readiness indicator of professional activity; functional, manifested in different 
areas of a young specialist’s activity. 

We focused on investigating and using the psychological and personal potential of a student, realized 
in the process of education, upbringing, development, and social experience acquisition. The subject 
of our research is the psychological regularities, factors and mechanisms of the educational process, in 
particular the study of the psychological regularities of a pedagogue’s training, development and educational 
activities.

This article, basing on the students’ knowledge acquired in the professional disciplines of psychology 
and pedagogy, will enable students to practically apply different concepts for the explanation of psychological 
regularities of a personality development in the educational process and its objectives, to master the methods 
and techniques of learning and upbringing. The knowledge will facilitate the formation of the responsible 
attitude towards the professional role of a pedagogue, the desire to improve their pedagogical mastery, to 
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upgrade their professional skills through the systematic work with scientific literature and the study of scientific 
achievements at the current development stage.

It was stated that the main task for students-teachers is to assimilate them with a holistic and consistent idea 
of the inner world of man (psyche, personality) and the scope and ways of applying psychological knowledge 
in the activities of the teacher. One of the main skills of the teacher – the ability to create responsibility –  
is worked out.

It is the implementation of the development and enrichment of his reflective ideas about himself as 
a professional that determines the attitude of the teacher to the professional activity and the nature of his 
realization, which is important for the professional development of the future teacher. The system of vocational 
training is quite successful in ensuring that future teachers acquire the knowledge, skills and professional 
skills, but the development of other professional qualities is a complex process that requires professional 
education, actualization of processes of self-discovery and self-improvement.

Key words: professional responsibility, moral responsibility, self-awareness, empathy, authenticity, factors 
of the educational process, mechanisms of the educational process.
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ЕКСПРЕСиВНІ ПРАКТиКи ЯК чиННиК  
ЕМОцІЙНОГО блАГОПОлуччЯ ДОШКІльНиКА
У статті представлено дослідження емоційної сфери дітей дошкільного віку 5-6 років, особливос-

тей їх експресивної практики, визначення психологічних умов, сприятливих для емоційного розвитку 
дітей та способів запобігання його деформації з урахуванням впливу родини. Для вивчення особли-
востей емоційної сфери дітей та виявлення випадків їх емоційних проблем використовувались такі 
методи: спостереження, бесіда, тест «Будинок-Дерево-Людина» (Дж. Бук), тест «Тривожність» 
(Р. Темпл, M Доркі, В. Амен), модифікована карта спостереження (Д. Скотт), модифікації тесту 
А. Прихожан, тесту М. Люшера, шкали Т. Дембо – С. Рубінштейн. Для вивчення можливостей невер-
бальної експресії дітей застосовано діагностичну процедуру, розроблену Т. Сущинською. 

Виявлено, що серед досліджуваних дітей кількість осіб із високим рівнем емоційного благопо-
луччя у два рази менша, ніж кількість дітей, які мають емоційні проблеми. В останньому випадку 
спостерігаються відносно високі показники негативних емоцій, низькі показники позитивних емоцій. 
Показано, що здатність дітей виражати свої переживання довільно і творчо має різні рівні розвитку. 
Майже половина дітей демонструє низький рівень здатності довільної невербальної тілесно-рухової 
експресії (вираження за допомогою міміки та рухів тіла). 

Встановлено позитивний зв’язок між розвитком довільного невербального вираження та рівнем 
емоційного благополуччя дитини. Розроблено програму творчої експресивної практики для дітей 
за участю членів родини. Довільне і творче вираження, зокрема негативних емоцій, може бути вну-
трішнім механізмом подолання емоційних проблем. У цьому процесі відбувається якісна зміна емоцій-
ного стану дитини. Отримані дані узгоджуються з гіпотезою, яка пояснює феномен «міцних дітей». 
Особливої уваги потребують діти з високим рівнем тривожності, агресивності, депресії, а також 
діти з елементами розладів аутичного спектру. Ці діти мають значні труднощі у визначенні власних 
почуттів, не розрізняють почуття та тілесні відчуття, виявляють алекситимію. Участь у програмі 
членів родини цих категорій дітей дасть змогу батькам більш впевнено та ефективно допомагати 
своїм дітям взаємодіяти з соціальним оточенням та інтегруватися в нього.

Ключові слова: тривожність, агресивність, алекситимія, емоційне благополуччя дитини, емоцій-
ний розвиток, експресивні практики родини, експресивні творчі ігри, психологічна підтримка.

Постановка проблеми. Психологічне благопо-
луччя дитини передбачає її повноцінний психічний 
розвиток, зокрема емоційний, на всіх етапах дитин-
ства [1]. У цьому контексті постає проблема під-
тримки емоційного розвитку дітей та запобігання 
його деформації [2; 3; 4; 5]. Одним із чинників пору-
шення емоційного розвитку дитини є неконструк-
тивні експресивні практики родини, в якій дитина 
зростає. Ці практики можуть бути традиційними 
для родини, постійно відтворюватися, передава-
тися від старшого покоління до молодшого, а також 

можуть бути надбані внаслідок травматичного дос-
віду дорослих членів родини [2; 4].

Мета статті – вивчення емоційної сфери 
дошкільнят 5-6 років, визначення особливостей їх 
емоційно-експресивних практик, визначення спри-
ятливих психологічних умов для емоційного роз-
витку дітей і шляхів запобігання його деформації. 

Виклад основного матеріалу. Емоційне бла-
гополуччя дитини ґрунтується на стійкому позитив-
ному самопочутті, пов’язаному з довірою дитини 
до світу та почуттям власної цінності, і є важли-
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вим складником загального психологічного бла-
гополуччя. Зростання емоційних проблем дитини 
пов’язане з появою (або хронічною наявністю) 
непосильних для неї зовнішніх перешкод та вну-
трішніх ускладнень на шляху її розвитку [1; 6].

Вікові характеристики дітей дошкільного 
віку охарактеризовані багатьма авторами 
[7 та іншими]. У цей період інтенсивно форму-
ються емоційний та соціальний складники дитячої 
ідентичності [8]. Слід зазначити, що необхідність 
адаптації дитини до дисгармонійного мікросоці-
ального середовища, обтяженого значними соці-
альними та психологічними проблемами, може 
призвести до втрати нею автентичності, сповіль-
нити її розвиток, а також деформувати її емоцій-
ність [9]. Форсування підготовки до школи також 
має негативний вплив на емоційне благополуччя 
дитини. Батьки можуть знецінювати необхідні 
для дитини рухову активність, гру, казку, ставити 
завдання перед дитиною, які не пов’язані з її 
бажанням та ініціативою. Я. Корчак підкреслював 
цю небезпеку: «…Крок за кроком ми намагаємося 
придушити, знищити волю дитини, свободу її духу, 
силу її вимог і намірів» [1, с. 18].

Автори розглядають емоційний розвиток 
дитини як процес ускладнення та збагачення її 
емоційної сфери у змістових та інструменталь-
них вимірах, включаючи розширення експресив-
них можливостей [6]. Емоційне благополуччя – це 
стійке домінування позитивних емоційних станів 
(щастя, радість), яке не виключає негативних емо-
цій, якщо вони конструктивно виражені (напри-
клад у творчій грі). У свою чергу, емоційне небла-
гополуччя – це стійке переважання негативних 
емоційних станів дитини, пов’язане з недовірою 
до самого себе і світу [6; 9]. 

Для вивчення особливостей емоційної сфери 
дітей та виявлення випадків їхніх емоційних про-
блем було досліджено 108 дітей (52 хлопчики, 
56 дівчаток), які відвідували дошкільні заклади 
(№ 541 м. Київ, № 1 та № 41 м. Бердянськ). 
Використовувалися такі методи: спостереження, 
бесіда, тест «Будинок-дерево-людина» (Дж. Бук), 
тест «Тривожність» (Р. Темпл, М. Доркі, 
В. Амен), модифіковані варіанти карти спосте-
реження (Д. Скотт), тесту М. Люшера, тесту  
«Намалюй себе» (А. Прихожан), шкали 
Т. Дембо – С. Рубінштейн [10; 11], а також діа-
гностична процедура для вивчення здатності до 
довільного тілесно-рухового вираження дітей, 
розроблена Т. Сущинською [12] на основі [13]. 

Дані, отримані в емпіричному дослідженні, вка-
зують на такі тенденції: у 36% дітей спостеріга-
ється високий рівень тривожності, у 22% – агресії, 
у 23% – пригніченості, лише у 20% дітей – висо-
кий рівень емоційно позитивних станів. У дівчаток 
дещо частіше спостерігалися більш високі показ-
ники пригніченості, у хлопчиків – агресії. У показ-

никах позитивних емоцій хлопчики і дівчатка не 
виявили суттєвих відмінностей.

Узагальнення даних дало змогу окреслити такі 
рівні емоційного благополуччя у дітей: високий 
(емоційно благополучні діти, які мають відносно 
низькі показники негативних емоційних станів 
та відносно високі показники позитивних емоцій-
них станів) у 20,4%; середній (недостатньо емо-
ційно благополучні діти без високих показників 
тривоги, депресії, агресії, але з низькими показни-
ками позитивних емоцій, а також діти з перевагою 
амбівалентних станів) у 37%; низький (діти з емо-
ційним неблагополуччям – із високими показни-
ками стенічних чи астенічних емоційно-негатив-
них станів та відносно низькими показниками 
позитивних) у 42,6%.

Також автори вивчали тілесно-рухову експре-
сію дітей як невербальну експресію, найбільш 
природну для дитини, доступну без спеціаль-
ної підготовки (музичної, художньої тощо). Щоб 
визначити особливості невербальної експресії 
дошкільників, автори звернулися до діагностич-
ної процедури Т. Сущинської [12]. Щоб визначити 
здатність дитини виражати свої почуття у рухах, 
дитині пропонують грати в гру, де дитина – актор, 
дослідник – глядач. Дитина повинна показати за 
допомогою виразу обличчя і рухів тіла персона-
жів у різних емоційних станах (гнів, смуток, страх, 
здивування, спокій). Виконання записувалося на 
відео та оцінювалося експертами (мінімальна 
оцінка – 0, максимальна – 3). Здатність дітей 
виражати свої почуття має різні форми і рівні роз-
витку. У цьому дослідженні 20,4% дітей показали 
високий рівень здатності довільної невербальної 
експресії, 30,6% – середній, 49,2% – низький.

Діти з низьким рівнем вміння до довільного 
невербального вираження часто демонструють 
рухи, які не відповідають завданню; для них важко 
показати (на прохання психолога) певну емоцію; 
уникають самовираження в іграх, можуть відмов-
лятися від завдань, пов’язаних із виявленням 
себе; часто відчувають страх або байдужість; їхні 
рухи переважно мимовільні та несвідомі, репер-
туар рухів обмежений. 

Діти з середнім рівнем вміння довільного 
невербального вираження показують недо-
статню виразність, бідність пантомімних засобів; 
Використовується лише міміка обличчя, тіло часто 
залишається нерухомим,. Рухи не повністю від-
повідають заданому дослідником образу та його 
емоційному змісту, але про це можна здогадатися; 
лише часткове входження у роль, непослідовність 
рухів, міміки, пантоміми. До середнього рівня екс-
перти часто зараховували дуже рухливих нестри-
мних дітей. Такі діти часто мають суперечливі 
результати: одні завдання виконують добре, але 
інші їм зовсім не вдаються (загальні результати 
мають тенденцію до середніх значень). 
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Діти з високим рівнем вміння до довільного 
невербального вираження показують різнома-
нітне, оригінальне вираження емоцій за допомо-
гою виразів обличчя, пантоміми, вокалізацій; Вони 
використовують зрозумілі в культурі або нестан-
дартизовані індивідуальні засоби, які відповіда-
ють творчому завданню, виявляють емоційний 
стан зображуваного персонажа; перформанс 
здійснюється засобами всього тіла. Діти виявля-
ють пластичну творчість, артистизм, яскравість 
створюваних образів. Вони здатні сприймати 
власні емоції та реакції власного тіла, символі-
зувати переживання засобами тілесної експресії, 
таким чином передаючи інформацію про свій дос-
від іншим. Показані авторами на прохання психо-
лога емоційні стани персонажів легко зрозуміти.

Виявлена позитивна залежність спонукала до 
розробки та апробації програми занять із дітьми 
та їхніми сім’ями з метою сприяння їх емоційному 
благополуччю через збагачення їхньої експресив-
ної практики, застосування експресивно-творчих 
ігор для дітей та дорослих. Автори спиралися 
на вже існуючі розробки [6; 9; 12], модифікуючи 
їх відповідно до вікових характеристик дітей 
та поставлених завдань. Особливу увагу було 
приділено вираженню негативних переживань 
дітей. Був використаний широкий спектр різнома-
нітних форм роботи: слухання казок та їх вико-
нання, моделювання ситуацій, що викликають 
різні емоції; входження в незвичні емоційні ролі 
(наприклад роль агресивного персонажа для 
дитини із «забороною» проявляти гнів); народні 
ігри для подолання різних страхів, танцюваль-
но-рухові, музично-ритмічні ігри, створення масок 
тощо. Робота з дітьми в процесі такої діяльності 
була спрямована не тільки на зниження високого 
рівня тривоги, агресії, депресії у дітей з емоцій-
ними проблемами, але й на їх особистісний роз-
виток, зміцнення впевненості в собі, оволодіння 
виразними засобами, подолання страху перед 
самовираженням. Детально програму охаракте-
ризовано в (14).

Розвиток емоційної сфери в процесі експре-
сивно-ігрової практики дітей і дорослих – це, 
з одного боку, поглиблення і збагачення змістов-
них компонентів емоційної сфери (змісту пере-
живань), з іншого боку – збагачення і розширення 
інструментальних компонентів (засобів вира-
ження). В цьому випадку особлива увага приді-

ляється здатності дітей довільно висловлювати 
свій досвід у творчих формах. Включення дітей 
до експресивно-ігрових занять, які здійснюються 
в рамках впровадження здоров’язберігаючих тех-
нологій у програмі дитячого садка і бажано вдома 
з батьками, може сприяти не тільки успішній соці-
алізації, а й бути необхідною передумовою для 
індивідуалізації, розкриття пізнавальних і творчих 
можливостей дітей.

Участь членів сім’ї дуже важлива, адже 
ми прагнули допомогти їм (до участі залуча-
лися не тільки батьки, а й інші члени сім’ї: старші 
сестри, брати, бабусі, дідусі) усвідомити свою 
індивідуальну і традиційну сімейну практику емо-
ційного вираження і важливість її корекції, зба-
гачення та розвитку творчих форм. Беручи до 
уваги велику зайнятість і комп’ютерну грамотність 
сучасних батьків, при роботі з сім’єю використо-
вувалися як очні форми роботи (за можливості 
для учасників), так і дистанційні – за допомогою 
сучасних інформаційних технологій (флеш-тре-
нінги, відео творчої гри тощо).

Для перевірки ефективності програми були 
сформовані чотири експериментальних і дві кон-
трольних групи. Формування груп проводилося 
з урахуванням принципу еквівалентності (щодо 
показників емоційного благополуччя дітей). 
Експериментальні групи 1а (9 дітей) і 1б (10 дітей) 
складалися з дітей-учасників програми, чиї сім’ї 
брали участь у програмі; експериментальні 
групи 2а (8 дітей) та 2б (11 дітей) складалися 
з дітей-учасників, батьки яких не брали участі 
в програмі; 2 контрольні групи (по 10 дітей) вклю-
чали дітей, які не брали участі в програмі.

Заняття проводилися частково з усією групою, 
частково – індивідуально, з однією сім’єю і невели-
кими підгрупами, щоб враховувати індивідуальні 
характеристики кожної дитини, в доступних і ціка-
вих для учасників формах, програма проводилася 
протягом шести місяців. На початку і вкінці про-
грами, щоб визначити її можливості та ефектив-
ність, була проведена діагностична робота, в якій 
основна увага приділялася порівнянню двох важ-
ливих показників стану емоційного благополуччя: 
«переживання печалі (пригніченості)» і «пережи-
вання щастя» в експериментальних і контрольних 
групах. Вимірювання в контрольних групах прово-
дилися в ті ж терміни, що і в експериментальних. 
Дані представлені в табл. 2.

Таблиця 1
Особливості невербальної експресії емоцій залежно від емоційного благополуччя дитини

Рівень здатності  
до довільної невербальної експресії

Діти з емоційним благополуччям  
(n=24)

Діти з емоційним неблагополуччям 
(n=42)

№ % № %
Високий 14 58,33 2 4,76
Середній 8 33,33 12 28,56
Низький 2 8,33 28 66,64
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В експериментальних групах 1а і 1б у дітей, 
які брали участь у програмі разом зі своїми бать-
ками (або іншими членами сім’ї), збільшилися 
показники «переживання щастя», а показники 
«переживання печалі» стали нижчими. За спосте-
реженнями, діти ставали більш розслабленими, 
їх бажання і здатність спонтанно висловлювати 
себе збільшувалася. Ті ж тенденції спостерігалися 
в експериментальних групах 2а і 2б, хоча вони 
були менш очевидні. У контрольних групах зміни 
були також менш вираженими: показники «пере-
живання печалі» стали трохи нижчими, а показ-
ники «переживання щастя» майже не змінилися.

Творче вираження емоцій, зокрема негатив-
них, може бути внутрішнім механізмом збере-
ження психологічного благополуччя. У цьому 
процесі дитина визначає та позначає, символі-
зує свої почуття через створення певного образу. 
Перебуваючи в образі, входячи у роль, дитина 
дистанціюється від негативних емоцій, пережи-
ває радість через задоволення творчих прагнень 
та особливі (естетично-творчі) почуття. В емо-
ційному стані дитини відбуваються якісні зміни. 
Отримані результати узгоджуються з концепціями 
[15; 16: 17], які підкреслюють терапевтичні мож-
ливості творчої практики та узгоджуються з гіпо-
тезою, яка пояснює феномен «міцних» дітей [18]. 
«Міцні діти» виховуються у складних родинних 
умовах і, незважаючи на це, домагаються значних 
успіхів у своєму житті. Характерною особли-
вістю цих дітей є їх творче ставлення до себе, до 
довкілля, оточення, що дозволяє їм справлятися 
із сильним стресом. 

Н. Роджерс вважає, що експресивні практики – 
це шлях до внутрішньої інтеграції, а також шлях 
до єдності з іншими людьми і ефективний засіб 
міжкультурної комунікації. Розвиваючи цю ідею, 
автори підкреслюють важливість виразних твор-
чих практик для спілкування між представниками 
дитячої культури і культури дорослих, для досяг-
нення порозуміння між людьми різних поколінь, 
для удосконалення сімейної комунікації.

Розроблена програма може слугувати ефек-
тивним засобом розвитку емоційної сфери дітей, 
запобігання її деформації, а також засобом психо-

логічної підтримки дітей з емоційними проблемами 
для поліпшення їх загального психологічного стану 
і налагодження гармонійного емоційного розвитку.

При застосуванні отриманих результатів 
у практичній роботі особливої уваги потребують 
діти з високим рівнем тривожності, агресивності 
та депресії. Ці діти часто відчувають труднощі 
у визначенні власних почуттів, не розрізняють 
почуття та тілесні відчуття, виявляють алексити-
мію. Розуміння власних емоцій і почуттів є важли-
вим чинником формування особистості дитини, 
а також соціальної взаємодії. Розвитку соціальної 
та комунікативної компетентності дітей з елемен-
тами розладів аутичного спектру сприяє вико-
ристання психогімнастики, розігрування етюдів; 
піктограми (вправи на називання і впізнавання, 
а також вираження і зображення емоцій); різні 
ігри на виразність і узгодженість рухів у заданій 
ігровій ситуації; розігрування сюжетних ситуацій. 
Їх психомоторні функції удосконалюються, яскра-
вішає міміка, пантоміміка, жестикуляція. вони 
починають краще розуміти мову рухів тіла, емо-
цій; стають більш впевненими в ситуаціях взаємо-
дії. Участь у програмі членів родини цієї категорії 
дітей допоможе їм більш впевнено та ефективно 
допомагати своїм дітям взаємодіяти з соціальним 
оточенням та інтегруватися в нього.

Висновки. Апробація програми занять із 
дітьми та членами їх родин, спрямована на під-
тримку емоційного благополуччя дітей шляхом 
збагачення їх експресивно-творчої практики, 
засвідчила свою ефективність. Досвід авторів 
показав, що творче вираження емоцій може бути 
внутрішнім механізмом збереження психологіч-
ного благополуччя; практика, в якій діти розви-
вають здатність до творчого вираження в найріз-
номанітніших формах, доступних їм, може стати 
основою їх стресостійкості і здатності справля-
тися з багатьма проблемами.

Перспектива дослідження – вивчення типів 
сімейних експресивних практик у контексті їх 
впливу на розвиток і емоційне благополуччя 
дитини, розробка програм психологічної під-
тримки сімей із дітьми, які відчувають емоційні 
проблеми різного типу.

Таблиця 2
Динаміка показників емоційного благополуччя дітей  

експериментальних груп та контрольної групи

Група
Переживання щастя Переживання печалі

До початку  
програми

Після завершення 
програми

До початку  
програми

Після завершення 
програми

Експериментальна 1а 1,57 2,49 2,06 1,2
Експериментальна б 1,62 2,32 2,05 1,18
Експериментальна 2а 1,64 2,12 2,04 1,25
Експериментальна б 1,59 2,09 2,01 1,34
Контрольна а 1,63 1,62 2,06 1,98
Контрольна б 1,58 1,64 2,04 1,92
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Zavhorodnia O. V., Makina L. B., Sushchinska T. S. Expressive practices as a factor in the emotional 
well-being of a preschooler

The article presents the study of the emotional sphere of children of preschool age (5-6 years old), the features 
of their expressive practices, the definition of psychological conditions favorable for the emotional development 
of children and ways to prevent its deformation, taking into account the influence of the family. To explore 
the features of emotional sphere of children and to identify cases of their emotional problems several methods 
are used: observation, conversation, test “House-Tree-Man” (J. Buk), “Anxiety” test (R. Temple, M. Dorky, 
V. Amen), modified map of observations (D. Scott), modifications of test of A. Prykhozhan, M. Luscher’s test, 
the scale of T. Dembo – S. Rubinstein. For studying the ability to nonverbal expression of children the diagnostic 
procedure of T. Sushchinska was used.

It was found that the number of children with high levels of emotional well-being was twice as low as 
the number of children with emotional problems among the children studied. In the last case, there are higher 
rates of negative emotions, low rates of positive emotions. It is shown that the ability of children to express 
their experiences arbitrary and creatively has different levels of development. Almost half of the children show 
the low level of ability to an arbitrary nonverbal expression by body-movements means. A positive relationship 
has been established between the development of an arbitrary nonverbal expression and the level of emotional 
well-being of a child. 

A program of expressive practice in creative forms for children with the participation of family members 
has been developed. Arbitrary and creative expression, in particular, of negative emotions, can be an internal 
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mechanism for overcoming emotional problems. In this process, a qualitative change in the emotional state 
of the child is carried out. The data obtained are consistent with the hypothesis that explains the phenomenon 
of “strong children”. Particular attention should be paid to children with high levels of anxiety, aggression, 
depression, as well as children with elements of the autism spectrum disorder. These children have significant 
difficulties in determining their own feelings, do not distinguish between feelings and bodily sensations, 
exhibit alexithymia. Participation in a program for family members of these categories of children will allow 
parents to more confidently and effectively help their children interact with and integrate with the social 
environment.

Key words: anxiety, aggressiveness, alexithymia, emotional well-being of the child, emotional development, 
expressive family practices, expressive creative games, psychological support.
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ІНДиВІДуАльНО-ПСихОлОГІчНІ ОСОблиВОСТІ ДІТЕЙ 
ПІДлІТКОВОГО ВІКу, СхильНих ДО учАСТІ В булІНГу
У сучасних умовах життя у шкільному підлітковому оточенні стають більш поширеними різні 

форми конфліктів і проявів агресії, все частіше стає актуальною проблема насильства, зокрема 
булінгу. Уразливість періоду полягає в тому, що підлітковий вік є дуже чутливим для дітей, це період 
змін на фізичному, психічному, особистісному рівнях, і саме через це різні фактори можуть залишити 
глибокий слід у психіці дитини. 

Важливим постає питання вивчення ндивідуально-психологічних особливостей особистості, 
які можуть стати причиною виникнення ситуації булінгу. У статті наведено психодіагностичний 
інструментарій, який дає можливість вивчення деяких психологічних особливостей, що можуть бути 
притаманні дітям зі схильністю до булінг-поведінки. За результатами дослідження було встанов-
лено, що серед дітей 46% мають високий рівень агресивності та 36% – високий рівень ворожості. 
Серед показників боротьби зі стрессом у 75% дітей зафіксовано продуктивні копінг-стратегі. Це 
свідчить про те, що діти загалом вміють справлятися зі стрессом. Лише у деяких ситуація має 
місце сила та вплив стресогенного чиннику. 

Слід зазначити, що не завжди діти вміють обирати конструктивний тип поведінки у конфлікті. 
Про це відповідні свідчать результати: 10% досліджуваних отримали результат із показником уник-
нення, 7% – пристосування. Ці форми не є конструктивними типами виходу з конфліктної ситуації. 
Виявлені особистісні особливості підлітків можуть стати поштовхом до виникнення булінг-пове-
дінки. Тому перспектива подальшої роботи вбачається у проведенні корекційно-розвиткової роботи 
у формі занять з елементами тренінгу, що спрямована на зменшення проявів агресивної поведінки, 
формування навичок конструктивного виходу з конфліктних ситуацій, а також корекцію установок 
щодо вирішення конфліктів або подолання стресу. Розвиткова робота визначається у проведенні 
занять на формуванні асертивної поведінки, підвищенні самооцінки, рівня комунікативних навичок 
з метою попередження виникнення булінгу у дитячому середовищі. 

Ключові слова: булінг, насильство, дитяче середовище, агресія, проблема сучасності, жертва, 
кривдник.

Постановка проблеми. Проблема булінгу 
у шкільному середовищі стає більш міжнародною 
проблемою. Булінг визначається як тип соціальної 
агресії, тривале фізичне чи психічне насильство 
з боку індивіда або групи щодо індивіда, який не 
здатний захистити себе в цій ситуації [1, с. 15]. 

Якщо говорити про те, хто схильний стати 
жертвою булінгу, то слід зазначити, що будь-яка 
дитина може стати об’єктом знущань. Зазвичай 
жертвами булінгу стають діти, які чимось відріз-
няються від своїх однолітків чи однокласників. 
Це можуть бути особливості зовнішнього вигляду, 
одяг, зачіска, фізичні або розумові вади, причет-
ність до етнічної спільноти та інше.

За своєю природою булінг схожий із конфліктом, 
але він відрізняється від конфлікту специфічними 
характеристиками, наприклад тим, що знущання від-
буваються систематично протягом тривалого періоду 
часу; булінг відбувається свідомо задля приниження 
особи. Дуже часто жертви булінгу в силу різних причин 
не можуть захистити себе та дати відсіч кривднику, 
тому реагують дуже гостро і носять всі переживання 
в собі. Зокрема, через те, що це часто прихований 
і психологічно складний процес знущання над дити-
ною, його не завжди можна визначити.

Позаяк підліток багато часу проводить у школі, 
з ним можуть відбуватися різні ситуації як пози-
тивного, так і негативного характеру. Відтак можна 
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говорити, що важливу роль відіграє позиція школи. 
Система взаємовідносин у школі є невід’ємною 
частиною ситуації розвитку, яка визначає зміст і дина-
міку всіх основних особистісних досягнень дитини. 
Вона визначає напрям зовнішніх впливів і умов на 
внутрішню сутність зростаючої особистості. Ці досяг-
нення проходять через переживання дитини, її емо-
ційний досвід. Формування переживань безпосеред-
ньо залежить від взаємин з однолітками і дорослими, 
які мають свій вплив один на одного [2, c. 6–18]. При 
виникненні ситуації булінгу у класі створюється певна 
соціальна система [3. с. 380]. У цю систему завжди 
входить агресор (переслідувач), жертва, спостерігачі 
і можуть включатися інші люди (рис. 1).

Булінг не може припинитися самостійно, лише 
за обставин втручання третьої сторони. У школі це 
можуть бути вчителі, адміністрація, батьки. Важливо 
створювати умови, за яких діти б не боялися і не 
соромилися повідомляти про різні випадки, не замов-
чували, якщо з ними трапляються неприємні ситуації. 

Важливою є організація психолого-педагогіч-
ного супроводу дітей, що має відбуватися на всіх 
рівнях відносин у школі: «учні-вчителі», «бать-
ки-учні», «батьки-вчителі». Слід краще придивля-
тися до дітей як батькам, так і вчителям, піклува-
тися про стан дитини в школі і вдома, спостерігати 
за тим, як формуються відносини у класному 
колективі, визначати умови і фактори, які можуть 
за собою понести створення ситуації булінгу 
у школі, проводити профілактичні заходи з питань 
ненасильницького ставлення до оточуючих.

Лише за обставин всебічної взаємодії можна 
досягти гармонії, психічно-здорового розвитку 
дітей, зокрема у підлітковому віці, а також викорі-
нення такого страшного явища, як булінг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Перші згадки на тему шкільного булінгу з’явилися 
досить давно. Ще в 1905 році К. Дьюкс опубліку-

вав свою першу роботу з цієї теми. Наступними, 
одними з перших, хто займався вивченням про-
блеми боулінгу, були скандинавські вчені, серед 
яких Д. Ольвеус, П. Хайнеманн, А. Пікас, Е. Роланд 
[4, с. 65–90]. Саме завдяки проведеним першим 
дослідженням цих вчених почалося дослідження 
проблеми булінгу, що дало змогу краще зрозуміти 
прояви цього феномену, поведінку в ситуації булінгу, 
а також фактори, що його викликають. Вони розро-
били концепцію боулінгу і визначили це поняття як 
«цькування», «дискримінацію», «утиск». 

Інтерес до проблеми булінгу виник 
і у Великобританії. Серед британських дослід-
ників, які займалися вивченням проблеми боу-
лінгу, можна відзначити В.Т. Ортона, Д.А. Лейна, 
Д.П. Таттума та інших. В США особлива увага до 
булінгу стала проявлятися на початку 90-х років.

У подальших дослідженнях цієї проблеми різні 
дослідники висували свої бачення, свої визна-
чення цього феномену, але всі вони доходили 
однієї думки, що булінг – це насильство фізичного, 
психічного характеру по відношенню до людини 
або групи людей, відрізняється воно лише три-
валістю, частотою і нездатністю «жертви» захи-
стити себе перед «агресором»; особлива форма 
деструктивної взаємодії суб’єктів.

Метою статті є висвітлення результатів дослі-
дження індивідуально-психологічних особливос-
тей дітей підліткового віку, що можуть стати при-
чиною виникнення булінг-поведінки.

Організація і методи дослідження. Дослідження 
проводилося на базі Краматорської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Краматорської міської 
ради Донецької області. У дослідженні взяли участь 
діти підліткового віку з норматипічним психічним роз-
витком. Загальна кількість респондентів – 100 дітей, 
з яких 47% дівчат та 53% хлопців віком від 12 до 
15 років. Середній вік досліджуваних – 13, 2 років.

 

Булінг

Жертва

Спостерігачі

Агресор
(переслідувач)

Рис. 1. Учасники булінгу
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Методи дослідження: спостереження, бесіда, 
психодіагностика, експеримент, аналіз літера-
турних джерел за обраною темою дослідження. 
Психодіагностичний інструментарій: підлітко-
вий 14-факторний особистісний опитувальник 
Кетелла, методика «Дослідження локус конт-
ролю» Дж. Ротера, опитувальник агресивності 
Баса-Дарки, тест К. Томаса «Типи поведінки в кон-
флікті» (адаптований Н.В. Гришиною), методика 
«Діагностика копінг-стратегій» Хайма. 

Результати дослідження. Діагностика інди-
відуально-психологічних особливостей (табл. 1), 
встановила, що 70% респондентів мають високу 
оцінку за біполярним фактором Е «підпорядкова-
ність-самоствердження», що говорить про наяв-
ність потреби серед підлітків у самовираженні, що 
є нормою для цієї вікової групи, але слід звернути 
увагу, як саме відбувається такий процес, бо це 
може відбуватися як конструктивно, так і мати 
деструктивний характер, зокрема самоствер-
дження за рахунок негативних дій відносно інших 
осіб, що тим самим формулює булінг-поведінку.

Слід звернути увагу на те, що підлітковий вік 
характеризується значними фізіологічними, гор-
мональними змінами в організмі, а отже це впли-
ває і на психоемоційний стан, загальний розвиток 
і взаємовідносини з однолітками. Так, 40% дослі-
джуваних мали емоційну нестабільність, тобто 
існує наявність імпульсивності. Такі діти знахо-
дяться під впливом почуттів, мають мінливість 
настрою, легко засмучуються, проявляють нестій-
кість в інтересах, а також прослідковується низька 
толерантність по відношенню до фрустрації, 
дратівливості, втомлюваності. Також у 10% дітей 
діагностовано низький самоконтроль і норматив-
ність, отже ці діти не можуть себе організувати 
і їм притаманна низька дисциплінованість, поту-
рання своїм бажанням, залежність від настроїв, 
невміння контролювати свої емоції і поведінку. 

Отже, необхідною є організація і проведення 
корекційної і профілактичної роботи щодо змен-
шення емоційної напруги, розвитку таких яко-
стей, як об’єктивність, рішучість, врівноваженість; 
формування навичок трансформації негативних 
емоцій, а також навчання дітей вмінням конструк-
тивно знімати напругу, розслаблятися, рефлексу-
вати, відновлювати власні ресурси. 

Для розуміння внутрішньо-обвинуваченої чи зов-
нішньо-обвинуваченої позиції під час дослідження 
було визначено схильність особистості пояснювати 
причини виникаючих подій внутрішніми чи зовніш-
німи факторами. Так, дітям, які пояснюють при-
чини подій, невдачі свого життя зовнішніми факто-
рами, притаманний екстернальний локус контроль, 
а дітям, які всю відповідальність перекладають на 
себе – інтернальний, тобто вони пояснюють причини 
виникнення подій чи невдач у житті своїми внутріш-
німи переживаннями чи, наприклад, особливостями 
характеру. Таким чином, екстернальний локус кон-
троль притаманний 29% підлітків, а інтернальний 
локус контроль – 71% дітей (рис. 2).

Дослідження локус контролю дало змогу 
виявити, що більшість досліджуваних дітей мають 
інтернальний локус, що свідчить про те, що під-
літки покладають відповідальність за все, що від-
бувається у їхньому житті, на себе. Такі діти більш 
самостійні, впевненіші в собі, менш тривожні, 
вони результативніше виконують свою діяльність. 
Що стосується екстернального локус контролю, то 
у таких дітей проявляється схильність до невпев-
неності у собі, тривожності, агресії. 

Наявність високої агресивності встановлено 
у 46% досліджуваних, низький рівень – лише 
у 25%, середній рівень мають 29% випробуваних. 
Що стосується показнику «ворожості», то були 
отримані наступні результати: високий рівень 
ворожості – 38%, середній – 26%, низький – 36% 
досліджуваних. Слід зауважити, що такі стани як 

Таблиця 1
Індивідуально-психологічні особливості підлітків

№ Фактор психологічних  
особливостей

Рівень розвитку
Низький рівень Середній рівень Високий рівень

1. A - 100% -
2. C 40% 60% -
3. D 60% 40% -
4. E - 30% 70%
5. F 30% 50% 20%
6. G 10% 50% 40%
7. H 20% 80% -
8. I - 40% 60%
9. J 40% 60% -
10. O - 70% 30%
11. Q2 40% 50% 20%
12. Q3 10% 80% 10%
13. Q4 10% 90% -

Примітка: А – замкнутість-товариськість; C – емоційна нестабільність-емоційна стабільність; D – стриманість-збуд-
ливість; E – підпорядкованість-самоствердження; F – обережність-легковажність; G – низька нормативність-висока норма-
тивність; H – сором’язливість-авантюризм; I – практицизм-чутливість; J – неврастенія; O – самовпевненість-схильність 
до почуття провини; Q2 – групова залежність; Q3 – низький самоконтроль-високий самоконтроль; Q4 – розслабленість- 
напруженість
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агресивність та ворожість потребують обов’язко-
вої корекційної роботи на зниження цих показників 
із метою попередження розвитку булінг-поведінки. 

Кожна людина в силу своїх індивідуально-пси-
хологічних особливостей сприймає і діє в конфлік-
тній ситуації по-різному. Важливим є вивчення 
стилю поведінки в конфліктних ситуаціях для 
кращої можливості знаходження виходу та при-
пинення конфлікту. Дослідження типів поведінки 
у конфлікті дало змогу визначити домінуючий тип 
дій серед досліджуваних (рис. 3).

Більшість учасників дослідження схильні до 
компромісної поведінки у конфлікті (31%), 29% 
досліджуваних вміють іти на співпрацю і вирішу-
вати конфлікти конструктивним шляхом. Мають 
місце і не зовсім конструктивні типи поведінки 
у ситуаціях конфлікту – це уникнення (10%), коли 

людина не прагне вирішити конфлікт, а просто 
уникає його, та пристосування (7%), що також не 
є конструктивним шляхом вирішення конфліктів, 
бо під час пристосування людина може через 
шкоду для себе з чимось погоджуватися.

Здатність долати труднощі в житті, переборю-
вати негаразди, вміти контролювати вплив стресо-
вого чиннику залежить від її копінг-стратегії. Існує 
три види копінг-стратегій: когнітивні копінг-стра-
тегії, емоційні копінг-стратегії та поведінкові 
копінг-стратегії. В свою чергу вони поділяються на 
продуктивні копінг-стратегії, відносно продуктивні 
та непродуктивні стратегії. Детальні результати 
дослідження представлено в таблиці 2.

Отже, серед когнітивних копінг-стратегій про-
дуктивні займають 14% (14 осіб). Це ті стратегії, 
які допомагають найкраще впоратися зі стресом. 
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Рис. 2. Розподіл локус контролю в групі підлітків
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Рис. 3. Схильність до типової поведінки у конфлікті

Таблиця 2
Розподіл копінг-стратегій серед дітей

Вид Продуктивні Відносно продуктивні Непродуктивні
Когнітивні 14% 75% 11%
Емоційні 67% 14% 19%

Поведінкові 15% 76% 9%
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Відносно продуктивні 75% (75 осіб) – це ті страте-
гії, які допомагають лише у деяких не дуже суттє-
вих ситуаціях, 11% (11 осіб) склали непродуктивні 
копінг-стратегії, які взагалі не допомагають позбу-
тися стресу, а навпаки сприяють його посиленню. 
Щодо емоційних копінг-стратегій, то серед них най-
більший відсоток мають продуктивні стратегії – 67% 
(67 осіб). Це свідчить про те, що в емоційному плані 
досліджувані не впадають у розпач, а вміють регу-
лювати свій емоційний стан. Серед поведінкових 
76% займають відносно продуктивні стратегії. 

Таким чином, у більшості досліджуваних пере-
важають відносно продуктивні копінг-стратегії. Це 
може свідчити про те, що загалом діти здатні пере-
борювати негаразди у своєму житті, вміти справ-
лятися з дією на них стресогенного фактору, але 
все залежить від сили впливу та різних особистіс-
них ресурсів особистості.

Висновки. Булінг – одна з основних про-
блем сьогодення – вона несе загрозу фізичному, 
психічному здоров’ю дитини, залишає відбиток 
у пам’яті, назавжди деформуючи особистість. Це 
стосується не тільки «жертв» булінгу, а й «агресо-
рів» також. Вивчення проблеми булінгу дозволить 
краще розуміти сутність цього феномену, надасть 
можливість створювати умови, за яких вдавалося 
б уникати ситуацій насилля серед дітей.

Отримані результати діагностики дітей підлітко-
вого віку дають змогу кращого вивчення психоло-
гічного клімату дитячих колективів. Дані діагностич-
ної роботи виявили, що 46% досліджуваних мають 
високі показники схильності до агресії, 36% – до 
ворожості. Такі риси цілком можуть стати джере-
лом виникнення булінг-поведінки в особі агресора. 

Стосовно копінг-стратегій, то тут виявлений 
високий показник відносно продуктивних стра-

тегій – 75%. Відносно продуктивні копінг-страте-
гії дозволяють людині впоратися зі стресом, але 
постає питання, наскільки сильним буде вплив 
стресу на особистість, а тому потрібно розвивати 
стресостійкість і життєздатність у дітей.

Результати дослідження підкреслюють важ-
ливість організації діагностичної роботи з підліт-
ками саме задля вчасного виявлення схильності 
до деструктивних форм поведінки, таких як булінг, 
адже часом ми багато не помічаємо навкруги 
і доводиться працювати вже над проблемою, а не 
над її попередженням.

Перспективу подальшої роботи автори вбача-
ють у проведенні корекційно-розвиткової роботи, 
яка буде спрямована на зменшення проявів агре-
сивної поведінки, а також формування асертивної 
поведінки серед учнів.
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Kabantseva A. V., Melnykova A. V. Individual-psychological features of adolescent children tender 
in bullying participation

In today’s living conditions in school adolescent environment, various forms of conflict and manifestations 
of aggression are becoming more widespread, and the problem of violence, in particular, bullying, is becoming 
more and more urgent. The vulnerability of the period is that adolescence is very sensitive for children, it is 
a period of change at the physical, mental, personal levels, and because of this, various factors can leave 
a deep mark in the child’s psychics. The important question is the study of the individual and psychological 
characteristics of the individual, which can cause a situation of bullying. 

The article provides a psychodiagnostical tool that provides an opportunity to study some of the psychological 
characteristics that may be inherent in children with a predilection for bullying behavior. The study found that 
46% of children had a high level of aggression and 36% had a high level of hostility. Among the indicators 
of coping with stress, 75% of children report relatively productive coping strategies, indicating that children are 
generally able to cope with stress, but in some situations, there is a force and influence of a stressful factor.  
It should be noted that children are not always able to choose a constructive type of behavior in conflict. 

This is evidenced by the results on the types of behavior in conflict, 10% of the respondents received the result with 
a measure of avoidance, 7% – the adjustment. These forms are not constructive types of conflict resolution. Identified 
personality traits of adolescents can be an impetus to the emergence of bullying behavior. Therefore, the prospect 
of further work is seen in carrying out the correctional and development work in the form of training with the elements 
of training, aimed at reducing the manifestations of aggressive behavior, developing the skills of constructive way out 
of conflict situations, as well as adjusting the settings for conflict resolution or overcoming stress. 

Developmental work is determined in conducting classes for the formation of assertive behavior, improving 
self-esteem, the level of communication skills, in order to prevent the occurrence of bullying in the child’s 
environment.

Key words: bullying, violence, child environment, aggression, present-day problem, victim, abuser.
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ФЕНОМЕН ПРОКРАСТиНАцІЇ СЕРЕД СТуДЕНТІВ  
ВиЩих НАВчАльНих ЗАКлАДІВ
Студентський вік – це період розвитку особистості, зміни поглядів, постановки нових цілей на 

майбутнє життя, набуття самостійності, водночас може простежуватися наявність такого фено-
мена, як прокрастинація. Це явище називають «хворобою XXI століття». Його суть полягає в тому, 
що людина відкладає важливі і не дуже справи на потім, що, безсумнівно, шкодить. Але, незважаючи 
на проблеми, що виникають через відкладання справ, люди продовжують це робити, знову і знову. 
Прокрастинація є однією з основних причин зниження академічної успішності. Вона тягне за собою 
зниження самооцінки, втрату віри в себе, у свої сили. Так само може занурити людину в хронічне 
почуття провини, позбавляючи продуктивності. Водночас погіршується концентрація уваги. Ще 
один науковий факт – через відкладання справ може розвинутися низка психосоматичних захворю-
вань. За отриманими під час дослідження даними, встановлено що в 46,51% студентів дослідження 
спостерігається високий показник прокрастинації, а основними факторами прояву прокрастина-
ції є такі: недостатній рівень самоорганізації, перфекціонізму, екстраверсія, експресивність, недо-
статній рівень практичності. Виявлено, що в 66,47% студентів переважає середній показник само-
організації щодо діяльності. Також 46,51% мають середній показник перфекціонізму, екстраверсія 
спостерігається в 77,91%, низький показник практичності мають 25,58% і високий рівень експре-
сивності є в 74,42% студентів. Було встановлено чинники, які позитивно впливають на здатність 
студентів до протистояння прокрастинації. Цьому сприяє високий показник емоційної стійкості, 
який спостерігається у 89,53% студентів, а також майже половина – 48,84% – має прагнення до 
успіху, невелика частина респондентів має показники інтроверсії 22,09%, відокремленість – 17,44%. 
Маємо гарний показник із самоконтролю – 65,12%, та лише 10,47% студентів мають низькі показ-
ники з рівня емоційної нестійкості, що потребують додаткової роботи з ними. На основі отриманих 
даних сформульовано рекомендації щодо коригування прокрастинації серед студентів.

Ключові слова: академічна успішність, студентський вік, перфекціонізм, самоконтроль, емоційна 
стійкість, хвороба.

Постановка проблеми. Прокрастинація є про-
блемою серед студентів, тому що серед багатьох 
причин зниження академічної успішності посідає 
одну з головних позицій. Проблема робить негатив-
ний вплив на ефективність студентів у навчальній 
діяльності, так само негативно впливаючи і на став-
лення до себе.

Цей феномен є досить поширеним явищем 
серед молоді. Зокрема, за даними Елліс і Кнауса, 
від 80% до 95% студентів закладів вищої освіти 
іноді прокрастинують, приблизно 75% з них вва-
жають себе «хронічними прокрастинаторами» 
і майже 50% студентів відкладають важливі справи 
систематично [1]. За даними В.С. Ковиліна, від 
46% до 95% студентів вважають себе завзятими 
прокрастинаторами [2, с. 23]. Тому найбільш пер-
спективним напрямом сьогодні є вивчення причин, 
наслідків і способів подолання прокрастинації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Над вивченням феномена прокрастинації, зокрема, 
серед студентів працювали такі вчені, як: А. Елліс, 
В. Кнаус, К. Лей, П. Стіл, Я.І Варварічева, К. Оранж, 
М. Коган, С. Шер. В.С. Ковилін та інші. У «Великому 
психологічному словнику» Б.Г. Мещерякова 
і В.П. Зінченка (2009) дали таке визначення 
поняттю «прокрастинатор»: «… це особистість, 
яка схильна зволікати в прийнятті рішень, відтягу-
вати і відкладати виконання різних робіт «на потім» 
[3]. Визначення феномена прокрастинації дав 
В.С. Ковилін (2013), він розуміє це як «тенденцію 
відкладати виконання необхідних справ «на потім»; 
поведінковий патерн, за якого виконання головної 
для людини в певний період часу діяльності усві-
домлено відкладається» [2, с. 22].

Отже, прокрастинація є феноменом вкрай бага-
тогранним, тому що розростається на багато сфер 
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діяльності людини: це навчання, трудова діяльність, 
соціальна і побутова. Головними характеристиками 
прокрастинації є ірраціональність, погане розуміння 
негативних наслідків. Прокрастинатори відклада-
ють справи доти, доки настає крайній термін, в цей 
час може бути марно починати роботу, бо час уже 
втрачено. Тому з цим і пов’язані негативні наслідки 
такого відкладання. Через прокрастинацію виникає 
емоційний дискомфорт, з’являються почуття про-
вини, тривоги, занепокоєння, розчарування.

Причин виникнення прокрастинації є багато, 
серед яких індивідуально-психологічні і соціальні 
проблеми особистості студента. Одними з пояс-
нень можуть бути можлива занижена самооцінка, 
невпевненість у собі, досвід минулих невдач 
у виконанні якоїсь конкретної роботи, ці фактори 
викликають тривогу, страх. Для деяких студентів 
проблемою є ситуації, коли їх повинні оцінювати, 
бо вони прагнуть уникнути напруги, що пов’язана 
з виконанням діяльності, яка їм неприємна, неці-
кава або складна. 

Також причиною може стати намагання сту-
дента протистояти встановленим ззовні правилам 
і строкам. Студент, порушуючи термін здійснення 
необхідної діяльності, створює для себе ілюзію 
доказу своєї незалежності. «Бунтарський дух» 
дуже властивий цьому віку, як і максималізм – 
«все або нічого».

Студенти можуть проявляти прокрастинацію 
через наявність страху невдач і прагнення до її 
уникнення. Особлива роль відводиться тривожності 
і перфекціонізму, що можуть виступати першочер-
говими чинниками прогресування прокрастинації.

Мета статті – дослідити причини прокрасти-
нації серед студентів вищих навчальних закладів 
і запропонувати ключові кроки щодо її подолання. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
проводилося на базі Донецького інституту приватного 
акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад 
«Міжрегіональна академія управління персоналом». 
Загальну кількість респондентів склали 86 студентів 
закладу 1–4 курсів навчання. Психодіагностичний 
інструментарій склали опитувальник самоорганізації 
діяльності (Е.Ю. Мандрикова), п’ятифакторний опи-
тувальник особистості (Р. Мак-Крае і П. Коста), бага-
товимірна шкала перфекціонізму (Г’юїтта-Флетта), 
тест мотивації досягнення (А. Мехрабіана), опиту-
вальний бланк методики К. Лея «Загальна шкала 
прокрастинації». 

Майже в половини студентів, які брали участь 
у дослідженні, виявлено високий рівень прокрасти-
нації (46,51%), так само прагнення до успіху, висо-
кий показник екстраверсії та експресивності.

Середній результат ми відзначили в самоорга-
нізації (66,47%), перфекціонізмі (46,51%) і само-
контролі серед студентів.

Низький результат у досліджуваних є за показ-
никами інтроверсії, рівня емоційної нестійкості 

(10,47%), відособленості, імпульсивності та прак-
тичності (25,58%).

На рисунку 1 наведено результати показників 
прокрастинації серед студентів.
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Рис. 1. Рівень прокрастинації серед студентів

Як ми бачимо з результатів, велика частина, 
а саме 46,51%, респондентів має високі показ-
ники прокрастинації, тобто відсоток студентів, які 
відкладають справи на постійній основі. Так само 
спостерігаємо, що 36% студентів мають схиль-
ність до проявів прокрастинації, однак це не має 
постійного характеру, варіюється від випадку до 
випадку. І нарешті, 17% досліджуваних не мають 
схильності до відкладання справ або ж у них мало 
виражено прояви прокрастинації. Отже, майже 
половина студентів є прокрастинаторами, вони 
більше за інших схильні до негативних наслідків 
відкладання, їм складніше взяти себе в руки і при-
ступити до виконання необхідної роботи.

Серед досліджуваних студентів виявлено 
66,47% таких, які володіють середнім рівнем орга-
нізації. Такі студенти схильні в помірному ступені 
розробляти чіткі плани і планомірно дотримува-
тися їх під час досягнення поставлених цілей. 
Досить організовані, здатні на вольові зусилля, 
хоча й можуть залишати розпочату справу, пере-
микаючись на більш значущі для них види діяль-
ності. Високим рівнем самоорганізації володіють 
20,93% респондентів. Для таких студентів харак-
терною є достатня планомірність, вони вважають 
за краще послідовно реалізовувати поставлені 
цілі, мають розвинені навички тактичного плану-
вання. Низький рівень спостерігається у 18,60%, 
таким студентам гірше даються планування, 
дотримання плану, складно докладати вольові 
зусилля, а також досягати поставлених цілей. 
Наочно результати представлено на рисунку 2.
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Рис. 2. Самоорганізація діяльності у студентів

Дослідження перфекціонізму як однієї з головних 
причин розвитку прокрастинії встановило, що більшу 
частину склали студенти із середнім рівнем – 46,51% 
осіб. У респондентів цього типу помірно виражене 
прагнення бути досконалим і бездоганним у всьому. 
Вони мають адекватні вимоги до оточення і до себе. 
Але водночас є студенти з низьким рівнем перфек-
ціонізму – 38,37% осіб. У цього типу немає вира-
женого прагнення бути досконалим і бездоганним. 
Вони не висувають високих вимог до себе або до 
оточення, що говорить про їхню переконаність про 
те, що немає сенсу прагнути до досконалості, так 
само вони переконані, що багато людей висувають 
до себе вимоги, яким не можуть відповідати.

Високий рівень перфекціонізму мають 15,12% 
респондентів – ці студенти ставлять до себе високі 

вимоги, нерідко це поширюється на оточення. 
У них сильно виражене прагнення до досконало-
сті й бездоганності у всьому, результати представ-
лено на рисунку 3. 

Серед досліджуваних студентів переважає 
прагнення до успіху – у 48,84%.

Такі студенти не бояться йти на ризик заради 
отримання результату, навіть якщо ймовірність 
успіху становить 50%. Зіштовхуючись із труд-
нощами, вони швидше закінчать розпочате, ніж 
перейдуть до інших справ. Їх не лякають труд-
нощі, охоче беруть на себе відповідальність.

Під час дослідження мотивації досягнення 
визначено, що за показником домінування праг-
нення до уникнення невдач результат дорівнює 
30,23% студентів. Цим студентам властиво з мен-
шою ймовірністю брати відповідальність на себе. 
Вони більше схильні працювати в групах і не брати 
на себе керівництво. Вважають за краще не ризику-
вати, якщо успіх у справі не гарантований. Студенти 
цього типу особливо схильні до прокрастинації. 
У цьому випадку відіграє роль не бажання брати 
відповідальність на себе, а так само неготовність 
йти на ризики без абсолютної впевненості в успіху.

Виявлено, що у 20,93% респондентів немає 
жодного домінування показника над іншим. Такі 
студенти діють залежно від ситуації, вони можуть 
не відмовлятися від відповідальності або керів-
ництва, проте здебільшого і не прагнуть до нього. 
Здатні успішно працювати як у групі, так і поодинці. 
У цьому випадку студенти можуть мати схильність 
до прокрастинації, проте не будуть проявляти 
його систематично (рис. 4).

Під час дослідження особистісних особливос-
тей встановлено високі показники за кількома 
шкалами. Серед студентів великий відсоток екс-
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Рис. 3. Рівень перфекціонізму серед студентів
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траверсії, високий рівень емоційної стійкості, при-
хильності, самоконтролю, а також самоекспресив-
ності. Результати представлено на таблиці 1.

Студенти з високим показником екстраверто-
ваності (77,91%) – товариські, оптимісти, схильні 
до безтурботності, люблять зміни; у роботі орі-
єнтовані на швидкість виконання завдання. 
Водночас вони мають схильність до ризику, не 
люблять себе обтяжувати роботою чи навчанням, 
часто діють імпульсивно. Усе це становить під-
ґрунтя для прояву прокрастинації. 

Таблиця 1
Особистісні особливості студентів

Шкали % від усіх учасників  
дослідження

Екстраверсія 77,91%
Інтроверсія 22,09%
Рівень емоційної стійкості 89,53%
Рівень емоційної нестійкості 10,47%
Відособленість 17,44%
Прихильність 82,56%
Самоконтроль 65,12%
Імпульсивність 34,88%
Практичність 25,58%
Експресивність 74,42%

Також встановлено високий показник емоційної 
стійкості серед студентів (89,53%). Їм характерна 
впевненість у своїх силах, добре усвідомлення 
дійсності; вони не приховують від себе власні 
недоліки, не засмучуються через дрібниці, відчу-
вають себе добре пристосованими до життя. Цей 
фактор добре позначається на здатності студента 
не відкладати справи на потім, навіть якщо вони 

можуть бути складними, але результати дослі-
дження прокрастинації говорять, що не всім рес-
пондентам вдається подолати «відкладання справ 
на потім» завдяки високій емоційній стійкості.

Високий показник має і прихильність (82,56%), 
що виявляється в позитивному ставленні до 
людей. Як правило, студенти добре розуміють 
оточення, терпимо ставляться до недоліків інших 
людей, уміють співпереживати, не люблять конку-
ренцію, вважають за краще співробітництво.

За шкалою самоконтролю здебільшого вста-
новлено середній показник (65,12%). Студенти 
такого типу сумлінні, відповідальні, точні й акуратні 
в справах. Вони наполегливі в діяльності, дотри-
муються моральних принципів, які не порушують 
правила поведінки в суспільстві. Цей фактор так 
само повинен добре позначатися на здатності сту-
дента до протистояння прокрастинації з огляду на 
відповідальне ставлення до справ.

Серед студентів також високий показник вияв-
лений за шкалою експресивності, таких респон-
дентів 74,42%. Експресивність виражається в лег-
коважному ставленні до життя, іноді в сприйнятті 
його за гру. Вони виявляють зацікавленість до 
різних сторін життя. Легко навчаються, проте не 
досить серйозно ставляться до систематичного 
навчального процесу, що є гарною умовою для 
появи прокрастинації. Схильні часто довіряти 
своїй інтуїції та відчуттям, нерідко покладаються 
на удачу, що також може спричинити розвиток 
прокрастинації. 

Отже, з отриманих даних можемо зазначити 
досить велику кількість студентів, схильних до 
прокрастинації. З огляду на це випливає необхід-
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ність розроблення багатопрофільної корекційної 
роботи щодо зниження числа прокрастинаторів 
серед студентів і підвищення особистісних яко-
стей, спрямованих на протистояння проблемі.

Щодо планування окресленої роботи першим 
кроком ми позначаємо необхідність проведення 
роз’яснювальних бесід щодо поняття прокрасти-
нації зі студентами, бо багато хто з молоді не 
знайомий із цим поняттям, а також пояснення 
небезпеки появи прокрастинації як особисто для 
студента, так і для його оточення; необхідно торк-
нутися проявів цього феномена не тільки акаде-
мічного, але й побутового характеру. Не можна 
обійти і самих причин прояви «хвороби».

Наступним кроком будуть рекомендації сту-
дентам щодо боротьби з прокрастинацією, такими 
є елементарне складання плану на день і дотри-
мання його, саме заохочення в разі виконання 
справ вчасно.; можливість використання допоміж-
них засобів, наприклад органайзерів на телефоні, 
нагадування, листів у майбутнє, будильника і т.д.

Третій крок – це проведення безпосередньо тре-
нінгів, спрямованих на навчання самоконтролю, 
самомотивації, відповідальності в різних її проявах, 
на підвищення самооцінки, на поліпшення позитив-
ного ставлення до себе, підвищення впевненості.

Висновки. Прокрастинація є серйозною про-
блемою, яка може мати погані наслідки для 
людини, впливаючи на її фізичне і психологічне 
здоров’я: зниження самооцінки, втрату віри в себе, 
хронічне відчуття провини, втому, депресію, про-
блеми з обміном речовин і т.д.

Універсальної теорії прокрастинації в сучасній 
психологічній науці немає досі, проте різні погляди 
на природу прокрастинації знайшли своє відобра-
ження в теорії психодинамічної школи, інтегратив-
ній теорії тимчасової мотивації, а також у поведін-
ковій і когнітивній психології, які стали провідними 
напрямами в досліджуванні феномена прокрасти-
нації в останні роки.

У сучасних умовах стрімкого життя велика 
частина респондентів має високий показник 

прокрастинації – 46,51%, а це майже половина. 
На другому місці за показниками – студенти із 
середнім рівнем прокрастинації – 36,05%. А це 
окреслює завдання для подальшої роботи за цим 
напрямом.

Основними причинами підвищеного відсотка 
прокрастинаторів є високі показники екстраверсії, 
експресивності, а також не досить сформованого 
рівня практичності серед студентів. Це дає нам 
розуміння факторів, над якими необхідно працю-
вати для корекції прокрастинації.

Відсоток прокрастинаторів становить половина 
з групи, друга частина респондентів має гарну тен-
денцію до опору. Їм у цьому допомагають само-
контроль, емоційна стійкість і прагнення до успіху. 
Так само ми не можемо не враховувати, що під 
час проходження тесту студенти могли відпові-
дати на запитання залежно від бажання отримати 
гарний результат замість реального, хоча шкала 
брехні була в межах норми. Тому деякі з показни-
ків можуть бути або завищені, або занижені.

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у вивченні впливу зовнішнього середовища 
і оточення студентів на прояви прокрастинації, 
впливу вікових особливостей, а також вивчення 
можливого позитивного ефекту від прояву про-
крастинації.
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Kabantseva A. V., Omelchenko T. H. Students’ procrastination phenomenon in higher education 
institutions 

Student age is a stage of development of personality, changing of views, of setting new goals for 
the future, obtaining self-dependence, along with these, the phenomenon as procrastination can be 
present. This phenomenon is called “Disorder of the 21st century”. Its essence is that the individual 
postpones important and not so much tasks and that definitely makes it harmful. Despite the problems 
caused by procrastination, people keep on postponing tasks over and over again. Procrastination appears 
to be one of the main reasons of the degradation of the academic performance. As a result, the students 
become less confident, they lose hope in their selves. It can also immerse the individual to a chronic 
feeling of guilt by causing deprivation on productivity. Along with this it causes lack of concentration. 
Another scientific fact reveals that the postponing of tasks may develop series of psychosomatic 
disorders. According to the data obtained during studies, it has been established that 46.51% of students 
show a high rate of procrastination, and the main factors of developing procrastination are: lack of self-
organisation, perfectionism, extraversion, expressiveness, practicality. It has been revealed that 66.47% 
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of students show an average rate of self-organisation of activity. Furthermore, 46.51% of students has 
an average rate of perfectionism, extraversion appears in 77.91% of students, a low rate of practicality has 
25.58% of students and a high level of expressiveness appears in 74.42% of students. There have been 
established factors, that affect positively on students to resist to the phenomenon of procrastination. One 
of main factors is the high level of emotional stability that, appears in 89.53% of students. Additionally, 
almost the half of the students, and to be precise, 48.84% has a desire to success. A small number 
of respondents show a rate of introversion of 22.09% and apartness of 17.44%. There is a noteworthy 
rate of self-control of 65.12% and only 10.47% of students that require a work on them show a low rate 
of emotional instability. Based on acquired data, there have been developed recommendations that will 
help to prevent procrastination within students.

Key words: academic progress, student age, perfectionism, self-control, emotional stability, disorder.
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КлЮчОВІ АСПЕКТи РОЗВиТКу ПРОФЕСІЙНих ЯКОСТЕЙ 
СучАСНОГО ПЕДАГОГА
Сучасні вчителі вже не виступають як однозначні гаранти науки та знань – завдання, яке стоїть 

перед українським педагогом, значно ширше. В арсеналі професійних навичок на перше місце стають 
уміння співпрацювати з дитиною, толерантність, емпатійність, абстрагування від особистих цін-
ностей і переконань. Навички лектора, інформатора мають бути лише в поєднанні з можливостями 
інноватора та реформатора, який не лише спроможний доносити відомі факти, але і розкривати 
їх бачення із різних сторін, давати змогу застосовувати всі набуті знання у практичній діяльності. 
Ставати тренером, коучем, організатором в освітньому, а надалі і власному життєтворчому про-
цесі для молодого покоління. Вчитель має підводити учнів до нових, нестандартних рішень виходу із 
форматних ситуацій, супроводжувати на шляху до знань, навчити самостійно обирати необхідний 
матеріал із безкінечного інформаційного потоку. Нові методи роботи вимагають нового якісного, 
компетентного підходу, що часом стикається з опором із боку самих педагогів. Фахівці вбачають 
у таких змінах проблему, адже це додаткове навантаження, зміна комфортного професійного сере-
довища, що змушує проявляти гнучкість, адаптивність і стійкість. Такі запити мають поєднува-
тись із досить інтенсивним темпом роботи, умінням знаходити підхід як до кожного учня, так і до 
їхніх батьків, колег, керівництва. З огляду на ці фактори запорукою успішності у професійній сфері 
цих фахівців є здатність до резильєнтності, тобто життєстійкості, можливості відновлення після 
несприятливих обставин. У статті наведено результати дослідження психоемоційних проблем 
сучасних педагогів, відображено проведення корекційно-розвиткової роботи зі зменшення впливу 
несприятливих факторів на професійну діяльність педагога та оволодіння навичками резильєнтно-
сті. Окреслено перспективи подальшої дослідницької роботи та запропоновано висвітлення резуль-
татів дослідження для практичного застосування фахівцями психологічної служби, методичними 
службами, відділами (центрами) освіти, інститутами післядипломної педагогічної освіти.

Ключові слова: резильєнтність, психоемоційний стан, професійне вигорання, психологічна про-
світа, самозбереження, самовідновлення, освітнє середовище.

Постановка проблеми. У сучасному світі 
питанням освіти приділяється все більше уваги – 
про це свідчить і реформа загальної середньої 
освіти в Україні, зокрема зміна стандартів освіт-
нього процесу [1, ст. 380]. Адже можливості сучас-
них поколінь значно випереджають здатність до 
засвоєння нових знань у попередників, а відпо-
відно, і вимагають фундаментально іншого під-
ходу до подання цих знань фахівцями освіти. 
Змінюється не лише формат подачі інформації – 
тепер це не готова константа, яку лише необхідно 
сприйняти і засвоїти, а пошук різнобічного підходу 
до вирішення завдання, завжди пошук, завжди 
новаторство. Окрім того, інформаційні технології 
стають неодмінним атрибутом на будь-яких уро-
ках, адже це невіддільна частина життя сучас-
ної людини. Змінюються акценти з узагальнення 
дитячого колективу за загальноприйнятними кри-
теріями на виокремлення особистості, інклюзив-
ний підхід до навчання, розвиток індивідуальності, 
дитиноцентризм [2, с. 7].

За таких умов постає завдання оволодіння 
такими навичками самозбереження, що могли 
б не тільки знімати психоемоційне напруження, 
але і закріплювати позитивний результат на дов-
готривалий строк. Такі навички розвиваються за 
резильєнтності – здатності до самозбереження, 
відновлення, життєстійкості на основі власних 
внутрішніх ресурсів. Водночас постає завдання 
не лише до практичного відпрацювання цими 
навичками, але і до необхідної психоедукації 
з питань першопричин виникнення певних реакцій 
організму на відповідні фактори. Адже не завжди 
педагогічні працівники впевнені у взаємозв’язку 
між виявом певних емоційних, психосоматичних 
станів і довготривалих або ситуаційних проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Термін «резильєнтність» є відносно новим для 
вітчизняної науки, проте у світовій психології він 
активно застосовується починаючи із 70-х рр. 
минулого століття. Найчастіше україномовним 
аналогом «резильєнтності» виступає поняття 
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«життєздатність». А. Лактіонова, В. Мазілов, 
А. Махнач, О. Рильська наполягають на синоніміч-
ності цих понять і адекватності перекладу «життє-
здатність» як «резильєнтність». 

Формування резильєнтності безпосередньо 
залежить від здатності до реагування і подолання 
несприятливих факторів зовнішнього світу, стійкості 
емоційного стану особистості завдяки позитивному 
життєвому досвіду [3, с. 20]. Враховуючи, що профе-
сійна діяльність є одним із важливих складників жит-
тєдіяльності людини, навички резильєнтності в цій 
сфері допоможуть не лише видобувати впевнену 
позицію в підході до роботи, але й досягти успіху 
шляхом поєднання набутого досвіду і нових страте-
гій виходу із проблемних ситуацій. Трансформація 
загальної життєстійкості як рефлекторного явища 
у навички щодо підвищення професійного зросту 
для педагогічних працівників була основним запи-
том щодо проведення дослідження.

Мета статті. Головною метою статті є встанов-
лення проблеми психоемоційного стану педаго-
гічних працівників у зв’язку з фаховою діяльністю 
та запропонування технологій розвитку навичок 
резильєнтності як таких, що сприятливо вплива-
ють на професійний розвиток.

Виклад основного матеріалу. Тенденції 
і реформування освіти на основі життєвих компе-
тенцій мають утворити заклад освіти такого рівня, 
що здатен виховувати конкурентоспроможного, 
інноваційного та екологічного здобувача освіти. 
Створення потужної методичної бази, супрово-
джуючі технології та супервізійні зустрічі мають 
максимально полегшити питання адаптації педа-
гогів до нових умов праці. 

Але готовність до змін виявляється не завжди 
домінуючою у представників педагогічної ланки – 
понаднормовий робочий день, високий рівень емо-
ційного та інтелектуального напруження, висока 

ймовірність стресу не є сприятливими умовами 
для адаптаційних процесів. Сприймати нові умови 
з певним дискомфортом є нормальною реакцією 
для людського організму, адже наша психіка прагне 
захистити нас і утримати сприятливі умови для жит-
тєдіяльності якнайдовше. Але коли процес сприй-
няття дійсності затягується, а середовище вимагає 
високо рівня функціональності, тоді починається 
підвищене нервове напруження, що забирає на 
себе всі ресурси організму. Коли причини такого 
стану виявляються через фахову діяльність – це 
є вагомими ознаками професійного вигорання, що 
не лише унеможливлюють якісний розвиток, але 
і нівелюють усі інші сфери життєдіяльності [4, с. 34].

Упродовж вересня-листопада 2019 р. на базі 
Донецького інституту післядипломної педагогічної 
освіти (м. Краматорськ) проводилось дослідження 
індивідуально-психологічних особливостей педа-
гогів закладів загальної середньої освіти, що 
впливають на розвиток резильєнтності. Вибірку 
дослідження склали 103 респонденти – педагоги 
закладів загальної середньої освіти Донецької 
області. Жіноча вибірка – 82 (84,5%) випробува-
них, чоловіча – 21 (15,5%) випробуваних, у віці 
25–69 років. Середній вік випробуваних – 42 роки.

Методи дослідження: спостереження, анке-
тування, бесіда, вивчення літературно-історичних 
джерел за темою дослідження, експеримент (кон-
статуючий, формуючий, контрольний зріз); діа-
гностичний інструментарій: 16-ти RF-опитувальник 
Кетелла для визначення індивідуальних особли-
востей опитуваних, опитувальник Леонгарда-
Шмішека для визначення акцентуацій характеру, 
методика «Діагностика рівня емоційного виго-
рання» В.В. Бойка, шкала «Професійного стресу» 
Д. Фонтана, методика визначення психічного 
«вигорання» О.О. Рукавішнікова, коефіцієнт коре-
ляції Кендала.
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Рис. 1. Індивідуально-типологічні особливості респондентів

Довідка: 0-12 – стін-бали методики, фактори: MD – самооцінка, А – замкнутість-комунікативність, В – інтелект, С – емоцій-
ність, Е – підлеглість-домінантність, F – стриманість-експресивність, G – нормативність поведінки, Н – сором’язливість-сміливість,  
І – жорстокість-чуттєвість, L – довіра-підозрілість, М – практичність-мрійливість, N – прямолінійність-дипломатичність, О – спо-
кій-тривожність, Q1 – консерватизм-радикалізм, Q2 – конформізм-нонкомформізм, Q3 – самоконтроль, Q4 – розслабленість-на-
пруженість, mаx – максимально можливий р-т
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Результати дослідження. За 16-ти RF-опи- 
тувальником Кетелла для визначення індиві-
дуальних особливостей було визначено, що 
в переважної кількості опитаних педагогів домі-
нує адекватна самооцінка, на високих показниках 
комунікативність, інтелект і дипломатичність, що 
притаманне представникам освітньої категорії, 
водночас важливо звертати аспект на показники 
підлеглість-домінантність, сором’язливість-сміли-
вість і самоконтроль, що змінюються залежно від 
специфіки роботи (рис. 1).

За опитувальником Леонгарда-Шмішека було 
визначено акцентуації характеру, притаманні 
педагогам, серед яких домінуючі позиції зайняли 
гіпертимічний (21%), афективно-екзальтований 
(14%), демонстритивний (16%) і циклотимічний 
(10%) типи, що говорить про вплив особистісних 
характеристик на професійні навички. Методика 
«Діагностика рівня емоційного вигорання» 
В.В. Бойка для виявлення рівня емоційної втоми 
педагогів показала, що відчуття напруги прита-
манне 42% опитаних, резистенція – 23%, а вис-
наження – 27%, що є вагомим показником для 
підвищення роботи з навичок емоційного самоз-
береження. За шкалою «Професійного стресу» 
Д. Фонтана для виявлення рівня стресу, пов’яза-
ного з професійною діяльністю, було визначено, 
що високий рівень спостерігається в 4% опитаних, 
достатній – у 10%, середній – у 12% відповідно, 
що свідчить про доцільність застосування технік 
самовідновлення. Методика визначення психіч-
ного «вигорання» О.О. Рукавішнікова для вияв-
лення рівня дискомфорту на роботі показала, що 

психоемоційне виснаження відчувають 38% рес-
пондентів, особистісне віддалення притаманне 
14%, а зниження професійної мотивації відчува-
ють 18%, що також показує на високу перспек-
тиву з роботи покращення психоемоційного стану, 
пов’язаного з професійною діяльністю. 

Враховуючи отримані результати, можна зро-
бити висновок, що актуальність проблеми напру-
ження та емоційної нестабільності представників 
освітніх професій потребує втручання кваліфікова-
них спеціалістів із психологічного здоров’я з метою 
просвіти та відбудови алгоритму дій самодо-
помоги. На цих засадах була сформована про-
грама корекційно-розвиткових програм для вико-
ристання педагогічними працівниками закладів 
освіти «Підвищення резильєнтності педагогів як 
важливої умови якісного професійного розвитку». 

Метою цієї програми є оволодіння практичними 
навичками психоемоційного самозбереження 
та саморегуляції, підсилення тенденцій щодо 
запобігання професійному вигоранню, підвищення 
професійної стресостійкості як важливі умови для 
фахового розвитку сучасного педагога. Основною 
особливістю застосування цієї програми є те, що 
вона орієнтована на використання педагогами 
безпосередньо в закладі освіти за неможливості 
впровадження практичним психологом чи фахів-
цем психологічної служби. Ураховуються важливі 
складники проведення корекційно-розвиткового 
заняття зі спрощенням специфічної психологічної 
термінології – доступна психопросвіта, екологічні 
технології самовідновлення, раціоналізація влас-
них ресурсів (рис. 2).

Психологічна              Емоційна

                          просвіта        саморегуляція

Підвищення                   Зниження

асертивності                  реагування

          Відновлення та на дистрес 

збереження

ресурсного стану

РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ

Рис. 2. Ключові аспекти у формуванні корекційно-розвиткової програми
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Формою впровадження цієї програми було 
обрано заняття з елементами тренінгу як такі, 
що спрямовані на створення позитивної атмос-
фери в групі та на отримання сформованих нави-
чок і життєвих компетенцій [5, с. 15]. Отже, після 
завершення впровадження корекційно-розвитко-
вої програми було отримано такі показники: інди-
відуально-типологічні особливості респондентів 
залишились майже без змін, так само як і акценту-
ації характеру, притаманні педагогам, серед яких 
домінуючі позиції зайняли гіпертимічний (20%), 
афективно-екзальтований (14%), демонстритив-
ний (16%) і циклотимічний (11%) типи. 

Якісні показники результативності впрова-
дження корекційно-розвиткової програми показу-
ють більш суттєві зміни в тих особистісних яко-
стях, що швидше піддаються реформуванню, – це 
відчуття напруги, загальне та психоемоційне вис-
наження. Насамперед, це пов’язано з тим, що 
вправи на підвищення психофізіологічного віднов-
лення сприймаються майже одразу – реакція тіла 
(соматики) стимулює швидше зниження негатив-
них симптомів і закріплення позитивного резуль-
тату. Інші показники дослідження в контрольній 
та експериментальній групах, що наочно показані 
на діаграмі (рис. 3), згідно з якими простежується 
дещо слабша динаміка (від 2 до 5 %), пов’язані зі 
значно довготривалішими негативними впливами 
та глибинними особистісними процесами. Задля 
ефективнішої зміни рівня професійного стресу 
та підсилення мотивації варто не лише працю-
вати з певними працівниками, але й із закладом 
загалом. Закріплення позитивної динаміки також 
залежить від різноманітності та систематичності 
запропонованих вправ і технік із підвищення нави-
чок резильєнтності.

Ураховуючи отримані результати, можна зро-
бити висновок, що проведена тренінгова робота 
показує ефективний результат, згідно з коефіці-
єнтом рангової кореляції Кендела між якісними 
ознаками є значущий ранговий кореляційний 
зв’язок. Отже, τ >Tkp (1 > 0.52), що говорить про 

чіткий якісний результат. Ефективність проведе-
ної роботи статистично доведена під час засто-
совування для педагогічних працівників і може 
бути рекомендована до використання в закладах 
загальної середньої освіти.

Висновки. Загальні якості резильєнтності 
у формі емоційної витримки, стресостійкості, 
ресурсності та психологічної компетентності явля-
ють собою певний внутрішній «стержень» особи-
стості, її стійку та зрілу систему переконань, що 
дає змогу успішно справлятися як із проблемами 
загалом, так і конкретно професійними несприят-
ливими ситуаціями.

Важливим аспектом під час формування 
корекційно-розвиткової програми є її доступність 
і доцільність, адже спрямовуватись вона повинна 
як інструмент самодопомоги та поширення серед 
педагогічних, а не лише психологічних фахівців.

Окреслені запити, що сформувались під час 
проведення дослідження, спрямовують на впро-
вадження систематичної роботи практичного пси-
холога з педагогічним колективом у закладі освіти 
або зборах методичних об’єднань з підсилення 
стресостійкості, емоційної витривалості та асер-
тивності, що доцільно проводити використовуючи 
просвітницькі заходи, ворк-шопи, коуч-сесії, тре-
нінги тощо з метою просвіти та відбудови алго-
ритму дій самодопомоги.

Показники, що були отримані під час експери-
ментального дослідження, характеризують, що 
впровадження корекційно-розвиткових занять 
має бути систематичним і лонгітюдним, бо зміни 
відбулись безпосередньо в результатах психое-
моційних проявів, а особистісні та індивідуаль-
но-типологічні особливості не зазнали характер-
них змін. Під час впровадження системи заходів, 
спрямованих на розвиток навичок резильєнтно-
сті як одного із ключових аспектів психоемоцій-
ного розвитку педагогічного працівника, можливо 
досягти більш високої психосоціальної гнучкості 
та, як наслідок, більш якісної продуктивності 
у професійній сфері.
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Kaduk O. M. Key aspects of the professional quality’s development of the modern teacher
Modern teachers are no longer acting as unambiguous guarantors of science and knowledge – a task 

that is facing the Ukrainian teacher much wider. In the arsenal of professional skills the ability to work 
with the child comes first, tolerance, empathy, abstraction from the personal values and beliefs. The skills 
of the lecturer, the informant, should be only combined with the capabilities of the innovator and the reformer, 
who is able not only to convey well known facts, but also to reveal their visions from different sides, to 
be able to apply all the acquired knowledge in practical activity. To become a trainer, coach, organizer in 
the educational, and subsequently your own life-creating process for the younger generation. The teacher 
should lead students to new, non-standard solutions to formats, to accompany on the way to knowledge, 
to teach independently choose the necessary material from the infinite informational flow. New methods 
of work require a new qualitative, competent approach, which sometimes meets resistance from the teachers 
themselves. Specialists see such changes as a problem, because it is an additional workload, a change in 
a comfortable professional environment, which makes them exhibit flexibility, adaptability and resilience. Such 
requests should be combined with a rather intense pace of work, the ability to find an approach both to each 
student, and to their parents, colleagues, and guidance. Taking these factors into account, the key to success 
in the professional field of these specialists is the ability to resilience, that is, vitality, the ability to recover 
from the adverse circumstances. The article presents the results of the research of modern teachers’ psycho-
emotional problems, reflects the implementation of the correction and development work of reducing the impact 
of adverse factors on the professional activity of the teacher and mastering the resilience skills. The prospects 
of further research work are outlined and the results of the study are highlighted for practical application by 
the specialists of psychological service, methodological services, departments (centers) of education, institutes 
of postgraduate pedagogical education.

Key words: resilience, psycho-emotional condition, professional burnout, psychological education, self-
preservation, self-recovery, educational environment.
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СТАН РОЗВиТКу ПСихОлОГІчНих МЕхАНІЗМІВ 
САМОРЕГулЯцІЇ ПОВЕДІНКи В ПІДлІТКОВОМу ВІцІ
Стаття присвячена висвітленню результатів дослідження стану розвитку психологічних меха-

нізмів саморегуляції поведінки підлітків, а також розкриттю їхньої специфіки функціонування. У ній 
подано авторське розуміння саморегуляції поведінки особистості підлітка, що є засобом задоволення 
потреб, які виявляються в прагненні досягти успіху, одержати схвалення значущих людей, само-
ствердити власне «Я», визначити своє місце серед інших людей. Зазначено, що внутрішню сутність 
саморегуляції поведінки підлітка становить сукупність психологічних механізмів, які закріплюються 
в психологічній організації особистості як функціональні способи її перетворень. Серед широкого 
спектра психологічних механізмів саморегуляції характеризуються і описуються лише ті, які найви-
разніше визначають активність і регуляцію поведінки підлітків. Визначено найсуттєвіші механізми 
процесу саморегуляції у підлітковому віці, а саме: рівень домагань, ціннісні орієнтації, локус контролю, 
мотивацію схвалення, потреби в досягненні успіху, визнанні та самоствердженні. Передбачено, що: 
а) динаміка розвитку визначених механізмів призводить до зміни показників саморегуляції поведінки 
особистості підлітка; б) специфіка психологічних механізмів саморегуляції поведінки зростаючої осо-
бистості полягає в тому, що кожний психологічний механізм має автономний рівень розвитку і вод-
ночас це особистісне утворення лише в цілісності виступає регулятором поведінки підлітка. Для 
вивчення стану розвитку психологічних механізмів саморегуляції поведінки в підлітків було викори-
стано комплекс психологічних методик, релевантних виокремленим механізмам. Експериментальне 
дослідження засвідчило, що саморегуляція підлітка є цілісним особистісним утворенням, яке інтегрує 
в собі психологічні механізми поведінки. На підставі кореляційного аналізу встановлено особливості 
взаємозв’язків механізмів саморегуляції поведінки підлітків. Визначено провідні механізми, які продуку-
ють здатність підлітків до високого рівня саморегуляції поведінки підлітків. Зокрема, провідне місце 
у внутрішньофункціональній структурі належало механізму «потреба в самоствердженні», який мав 
найбільш значущі взаємозв’язки з рівнем домагань rcd = 0,67, з мотивацією досягнення та потребою 
у визнанні, що становили rcm = 0,51 та rcw = 0,51, які є рівнозначні у внутрішньофункціональній струк-
турі. Констатовано надійність актуалізованих компонентів у структурному конструкті механізмів 
саморегуляції поведінки особистості підлітка. 

Ключові слова: особистість, самосвідомість, самоствердження, підлітки, компоненти внутріш-
ньофункціональної структури саморегуляції, механізми саморегуляції.

Постановка проблеми. Сьогодні розвиток 
суспільства характеризується високою інформа-
ційною насиченістю, швидкою зміною та оновлен-
ням необхідних для засвоєння знань. Усі ці фактори 
вимагають від людини високого рівня активності 
та готовності до постійних змін і зростання. 
Особливої уваги вимагає вивчення психологічних 
механізмів поведінки особистості в період дорос-
лішання. Адже, взаємодіючи з навколишнім сві-
том, підростаюча особистість повсякчас опиня-
ється в ситуації вибору різних способів реалізації 
своєї активності залежно від поставленої мети, 
своїх індивідуальних особливостей, умов дійсно-
сті, а також особливостей людей, які взаємодіють 
із нею. У складних життєвих ситуаціях зняти неви-
значеність можна лише за допомогою механізмів 
саморегуляції, коли людина самостійно досліджує 
ситуацію, програмує свою активність, контролює 

перебіг діяльності та коригує, якщо є потреба, 
отримані результати. Особистість у період підлітко-
вості є сензитивною щодо розвитку в неї механіз-
мів саморегуляції поведінки, у зв’язку з чим акцент 
у вихованні підлітків треба ставити на особливос-
тях їхнього формування. Саме тому виникає необ-
хідність досконалого вивчення цього конструкту, 
щоби спрямувати становлення суб’єктивної стра-
тегії прогнозування бажаної поведінки підлітків.

Сучасний стан досліджень психологічних 
механізмів саморегуляції не можна оцінювати 
однозначно. З одного боку, накопичено значний 
теоретико-методологічний матеріал, з’явилися 
узагальнені роботи з цієї проблеми, а з іншого – ці 
дослідження не мають єдиного підходу до визна-
чення цього поняття. Наприклад, Л.І. Анциферова 
визначає психологічні механізми як закріплені 
в особистості функціональні способи її перетво-
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рень, у результаті яких з’являються різні ново-
утворення, підвищується або знижується рівень 
організованості особистісної системи, змінюється 
режим її функціонування [1]. О.С. Доценко пси-
хологічні механізми розуміє як внутрішні психічні 
процеси, що включають образно метафоричні 
описи та наукові уявлення про цей феномен, 
які забезпечують ефективність діяльності [2]. 
В.К. Вілюнас зазначає, що розгляд питання про 
психологічні механізми передбачає врахування 
таких моментів, як взаємодія регулятивних про-
цесів і відповідальність психологічних механізмів 
за зв’язок і зміну окремих ланок поведінки [3]. На 
думку Є. Налчаджяна, психологічні механізми слід 
розуміти як структуру певним чином пов’язаних 
психічних дій, здійснення яких приводить до пев-
ного результату [4]. 

Більшість сучасних науковців розглядає психо-
логічні механізми як структуру певним чином пов’я-
заних психічних дій, дослідження яких приведе до 
відповідного результату. М.Й. Боришевський наголо-
шував, що характеристика психологічних механізмів 
повинна базуватися, передусім, на аналізі особли-
востей її структурних компонентів [5]. Вони почи-
нають функціонувати в процесі вирішення завдань 
і є спрямованими на співорганізацію всіх необхідних 
складників поведінки й діяльності особистості [6]. 
Отже, проаналізувавши низку досліджень, можна 
констатувати: психологічні механізми визначаються 
як динамічна сторона психічного життя людини, яка 
є структурним утворенням, що спрямовує рух пси-
хічної діяльності до певного результату. 

Тому в дослідженні психологічних механізмів 
саморегуляції поведінки підлітків ми зосередили 
увагу на аналізі особливостей її структурних ком-
понентів, а також на встановленні взаємозв’язків 
і динаміки їхнього розвитку, що й стало метою 
статті.

Виклад основного матеріалу. Спираючись 
на теоретичний аналіз зазначеного в статті пред-
мета дослідження, а також попередні наукові роз-
відки, ми визначили, що саморегуляція поведінки 
є структурним утворенням особистості, яке являє 
собою єдність цілеспрямованих дій, що прояв-
ляються у прийнятті довільних рішень, доборі, 
оцінці засобів реалізації задуманого, самоаналізі 
вчинків, визначенні позицій щодо подій, ситуацій 
і ціннісному ставленні індивіда до самого себе. 
Внутрішню сутність саморегуляції поведінки 
особистості становить сукупність психологічних 
механізмів. Останні визначаються як динамічна 
сторона взаємодій індивіда і є структурними ком-
понентами саморегуляції поведінки особистості. 
Вони спрямовують рух психічної активності інди-
віда до узгодження результатів взаємодій зі світом 
і самим собою [7]. 

Детальне вивчення психолого-педагогічної 
літератури, а також власні спостереження за 

поведінкою підлітків у повсякденному житті дали 
нам змогу констатувати, що не може існувати 
лише один ефективний механізм саморегуля-
ції, оскільки такий був би неспроможний осяг-
нути багатопричинність реальної поведінки осо-
бистості. У процесі експериментальної роботи 
з підлітками ми встановили, що найсуттєвішими 
механізмами процесу саморегуляції в цьому віці 
є такі: рівень домагань, ціннісні орієнтації, локус 
контролю, мотивація схвалення, потреби в досяг-
ненні успіху, визнанні та самоствердженні. Для 
діагностики механізмів саморегуляції поведінки 
підлітків були відібрані методики, які є релевант-
ними щодо виокремлених механізмів, а саме: 
методика визначення рівня домагань М.С. Курека, 
методика дослідження ціннісних орієнтацій 
М. Рокича, шкала оцінки потреби в досягненнях 
М.Ю. Орлова, шкала оцінки мотивації схвалення 
Кроун-Марлоу, методика визначення когнітивної 
орієнтації Дж. Роттера, метод мотиваційної індук-
ції Ж. Нюттена. В експериментальній роботі було 
досліджено 116 підлітків віком від 12 до 15 років. 
Узагальнивши результати апробованого банку 
методик, визначено кількісні та якісні параметри 
розвитку механізмів саморегуляції поведінки під-
літків. З метою визначення провідних конструктів 
у системі «механізми саморегуляції поведінки» 
підлітків було проведено кореляційний аналіз.

Логічність і чіткість в інтерпретації резуль-
татів експерименту вимагали введення певних 
орієнтирів – умовних позначень феномена, що 
вивчався. Скажімо, особистісні утворення, які 
отримали найбільш значущі результати, ми озна-
чили як «компоненти» системи саморегуляції 
поведінки підлітків. Кожна система функціонує, 
спираючись чи утримуючи в собі комплекс про-
відних (домінуючих) компонентів, які стабілізують 
до певної міри діяльність внутрішньофункціо-
нальної структури саморегуляції поведінки. Зміна 
провідних компонентів цієї структури буде вказу-
вати на динаміку (прогресивний чи регресивний 
характер розвитку) становлення механізмів само-
регуляції поведінки підлітків. Цілісна сукупність 
психологічних та особистісних утворень (цінності, 
домагання, досягнення, схвалення, локус конт-
ролю, самоствердження, визнання), що презенту-
ють між собою значущі взаємозв’язки, виступала 
як «система саморегуляції поведінки» підлітків. 
Кожне психологічне утворення, як-от ціннісні 
орієнтації, мотивація до досягнення, потреба 
в самоствердженні та інші, є «компонентом вну-
трішньофункціональної структури» саморегуляції 
поведінки підлітків. Поняття «внутрішньофунк-
ціональна структура» вказує на специфічність 
взаємозалежностей компонентів саморегуляції 
(імпліцитний характер зв’язків) і підкреслює факт 
їх переструктурування, інтеграцію та диференці-
ацію взаємозв’язків [8].
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За даними кореляційної матриці, провідним 
компонентом саморегуляції поведінки виступає 
потреба в самоствердженні. Кількісні показники 
вказаного компонента демонструють високі коефі-
цієнти кореляції, по-перше, між ним і рівнем дома-
гань (rcd = -0,67, за Р ≤ 0,01), а по-друге, між ним 
і компонентом мотивації досягнення (rcm = 0,51) 
і компонентом потреби у визнанні (rcw = 0,51), 
які рівнозначні у внутрішній структурі. Як видно, 
потреба в самоствердженні підтримується рів-
нем домагань підлітків. Однак значущий зв’язок 
зі ступенем достовірності демонструє зворотний 
його характер. Саме зворотний зв’язок визначає, 
що між компонентами цієї структури відбувається 
переструктурування і, можливо, ці компоненти 
вийдуть на новий рівень зв’язку. До того ж процес 
диференціації на рівні зворотної кореляції, який 
притаманний компонентам потреби в самоствер-
дженні та рівню домагань, вказує на таку специ-
фіку, як «відповідність-невідповідність» компонен-
тів. Нагадаємо, що чим ближче значення кореляції 
до +1, тим сильніший зв’язок компонентів і більша 
їхня відповідність. Чим ближче значення до –1, 
тим сильніший зв’язок між компонентами, але 
менша їхня відповідність. Немає в такому разі 
суперечностей в інтерпретаційному ряді, оскільки 
самоствердження підлітків, як найсильніший соці-
ально-психологічний атрибут, пов’язаний з адек-
ватним і навіть високим рівнем домагань (якщо 
останній відповідає реальним можливостям під-
літка). Проте високий рівень домагань був при-
таманний лише 1/3 досліджених, 2/3 – прагнуть 
уникати невдач, шукаючи їхні причини в об’єктив-
ному світі. При цьому як перші, так і другі добре 
розуміють, що їхній соціальний статус, їхні справи 
і поведінка загалом залежать від адекватного 
рівня домагань. Отже, у більшості з досліджених 
проходить процес переоцінки власних можливо-
стей, ретушується егоцентрична позиція, з’явля-
ється більш реальний власний образ «Я». Певно, 
що особливості такого надійного зв’язку пов’язані 
з процесом асинергічності (невідповідності).

Досить надійні кореляційні зв’язки потреби 
в самоствердженні з мотивацією досягнення. 
Більша частина досліджених (близько 46%) 

прагне самоствердитися завдяки емоційній під-
тримці значущих оточуючих (батьків, друзів, зна-
йомих, вчителів). Позитивне емоційне ставлення 
збоку соціального оточення, виділення успішних 
результатів підлітків закріплює процес їх само-
ствердження, оскільки як потреба в успіху, так 
і потреба уникнення невдач майже рівнозначно 
приводили до задовольняючих досліджених 
результатів, а мотивація досягнення досить часто 
розширювала особистісний простір підлітка зав-
дяки його ініціативі, активності, наполегливості, 
відповідальності тощо. Все ж останні характе-
ристики виявлялися найбільше у референтному 
оточенні підлітка.

Не суперечить усім попереднім показникам 
і достовірний зв’язок на рівні потреби у визнанні. 
Самоствердження перед самим собою, на нашу 
думку, досить складне психологічне самостав-
лення і випереджає процес його становлення 
потреба у визнанні. Остання надає можливість 
упевнитися у правильності своїх дій, вчинків, 
почуттів і поведінки в цілому. Вона найбільш чітко 
вимальовує перед свідомістю оцінне ставлення 
оточуючих, прийняття чи неприйняття ними пев-
них особистісних характеристик, дій, вчинків, які 
згодом вміщуються в особистісному просторі 
реального «Я» підлітка. Визнали, прийняли, зро-
зуміли – це ті щаблинки, які допомагають само-
ствердженню, а відтак і саморегуляції поведінки.

Незначні за висотою коефіцієнти кореляцій 
між самоствердженням і цінностями (rcz = 0,42) 
та між вказаним механізмом саморегуляції і локу-
сом контролю (rck = 0,32), які мають достовірність 
за критерієм Стьюдента за Р ≤ 0,05. Наприклад, 
певна ієрархія цінностей (матеріальних, естетич-
них) відіграє важливу роль у самоствердженні під-
літків, але така ситуація спостерігається у невели-
кої частини досліджуваних. Ще менше їх прагне 
бути об’єктивними щодо наслідків порушення 
поведінки, неспроможності бути послідовними, 
відповідальними. Тут завжди підлітки знаходять 
різні вагомі чинники, які перешкоджають дося-
гати мети; причому вони відшукуються не в собі, 
а в довкіллі. Певно, що егоцентрична позиція, 
яка зберігається в період підлітковості, не стільки 

Таблиця 1
Кореляційні зв’язки механізмів саморегуляції поведінки підлітків
z d m s k c w

z – 0,34** 0,29** 0,44* 0,23 0,42** 0,41**
d 0,34** – 0,47* 0,29** 0,27 -0,67* 0,33**
m 0,29** 0,47* – 0,38** 0,22 0,51* -0,49*
s 0,44* 0,29** 0,38** – -0,65* 0,19 0,35**
k 0,23 0,27 0,22 -0,65* – 0,32** -0,46*
c 0,42** -0,67* 0,51* 0,19 0,32** – 0,51*
w 0,41** 0,33** -0,49* 0,35** -0,46* 0,51* –

Умовні позначення: z – ціннісні орієнтації; d – рівень домагань; m – мотивація досягнення; s – мотивація схвалення; k – локус 
контролю; c – потреба у самоствердженні; w – потреба у визнанні; * – значущі кореляції при Р ≤ 0,01; ** – значущі кореляції за 
Р ≤ 0,05
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заважає бачити реальний образ «Я», скільки захи-
щає підлітка від емоційних переживань.

Не встановлено достовірних зв’язків само-
ствердження з мотивацією схвалення. Вважаємо, 
що пряма вербалізація поведінкових реакцій (їх 
засудження чи прийняття) не відіграють суттєвої 
ролі, оскільки самоствердження, яке визначає 
домінацію в структурі механізмів саморегуляції 
поведінки, більшою мірою визначається безпосе-
редніми результатами (успіхом у діяльності, кон-
кретним вчинком), а тому цей механізм щільно 
корелює з потребою в досягненні і рівнем дома-
гань підлітків.

Наступними за кількісними параметрами у вну-
трішньофункціональній структурі саморегуляції 
виступають кореляційні співвідношення компо-
нента потреби у визнанні. Найбільш високі 
показники виявлено між потребою у визнанні 
та потребою в самоствердженні (rwc = 0,51, за 
Р ≤ 0,01). Ще раз важливо наголосити, що про-
цес визнання підлітків нерозривно пов’язаний із 
процесом їх самоствердження. Самостійне при-
йняття рішень, вибір різних способів досягнення 
мети (коли ці способи не пропонуються чи нав’я-
зуються дорослими), тенденція перевірити власну 
самостійність спочатку серед однолітків, а надалі 
продемонструвати її й серед значущих дорослих – 
усе це невіддільні показники потреби у визнанні. 
Особливо помітним є прагнення підлітків упев-
нитися в тому, наскільки визнаються їхні права, 
можливості, деякі цінності серед дорослих. Проте, 
наголошуючи про свої здібності і права, підлітки 
часто уникають виконання власних обов’язків, 
правил, соціальних і нормативних вимог. Тобто 
цей компонент реалізується в самосвідомості 
ніби односторонньо – з боку прав і нівелюється 
на рівні обов’язків. Слід до цього додати ще й те, 
що простежується поведінка підлітків, яка вказує 
на дієвість їхньої участі у різноманітних справах 
на позиціях рівності з дорослими. Хоча остан-
ньої категорії досліджених незначна кількість (до 
17%), все ж спостерігається тенденція активного 
включення підлітків у соціальне життя (допомога 
дорослим на виборчих ділянках, розповсюдження 
рекламних листів, кореспонденції, релігійної літе-
ратури тощо).

Середньої висоти коефіцієнти кореляцій 
між потребою у визнанні та мотивацією досяг-
нення (rwm = –0,49), а також із локусом контролю 
(rwk = –0,46). Зворотні зв’язки вказують на інтен-
сивний процес диференціації і переструктуру-
вання вказаних компонентів. Певно, що моти-
вація досягнення (успіхи чи невдачі) починають 
усвідомлюватися особистістю підлітка не тільки 
як можливості ствердження, але і як можливості 
визнання серед оточуючих. Вважаємо, що тен-
денція, яка в ракурсі компонента локусу конт-
ролю, визначила прихильність до екстерналіза-

ції (пошуку пояснень неадекватних вчинків через 
об’єктивні обставини), почала на глибинному рівні 
самосвідомості переоцінюватися, що приведе до 
подальшої інтерналізації.

Культивування підлітками серед референт-
ної спільності своїх прав і можливостей показало 
їм, що оцінне ставлення дорослих визначається 
ще й цінностями, які повинні бути реалізовані. 
Для того, щоб підлітки упевнилися, наскільки 
їхня поведінка нормативна, а цінності виправ-
дані, треба отримати схвалення як однолітків, так 
і дорослих (батьків, вчителів, знайомих, родичів). 
Отже, для компонента визнання потреба у схва-
ленні починає відігравати помітну роль. У незнач-
ної частини досліджених виявляється розуміння 
того, що соціальний статус, визнання оточуючими 
значною мірою залежить від правильного розра-
хування своїх потенціальних можливостей. Тому 
значущими на рівні Р ≤ 0,05 виявилися зв’язки 
між потребою у визнанні і цінностями (rwz = 0,41), 
між цією потребою та мотивацією схвалення 
(rws = 0,35) і рівнем домагань (rwd = 0,33).

Третє місце після компонента самоствер-
дження і визнання у структурі саморегуляції підліт-
ків посіли компоненти рівень домагань і мотива-
ція досягнення. За висотою кореляційних зв’язків 
останній компонент має три достовірні кореляції 
на рівні Р ≤ 0,01 і дві – на рівні Р ≤ 0,05 порівняно 
з компонентом рівня домагань, який має дві і три 
кореляції відповідної значущості. Невипадково те, 
що обидва компоненти майже наближаються один 
до одного за показниками кореляційних зв’язків. 
Нестійка самооцінка власних можливостей не 
може не впливати на процес досягнення успіху. 
А в підлітків, як відомо, самооцінка досить варі-
ативна, неадекватна, через що рівень домагань 
коливається залежно від значущості і складності 
тієї справи, за яку вони беруться. Крім того, біль-
шість підлітків розуміє, що їхній статус (зовнішнє 
становище) може залежати не тільки від успішних 
дій поведінки, але й від нейтральної позиції, коли 
вони не беруться за справи, що складні та потре-
бують значних фізичних чи духовних витрат. 
Якраз уникнення невдач виступає регулятором, 
хоча і не завжди позитивним, їхніх поведінкових 
реакцій. Найбільш високі коефіцієнти кореля-
цій мотивації досягнення із самоствердженням 
(rmc = 0,51), визнанням (rmw = –0,49) і рівнем дома-
гань (rmd = 0,47). Значущими виявилися показ-
ники цього компонента з компонентами мотива-
ції схвалення (rms = 0,38) та ціннісних орієнтацій 
(rmz = 0,29). Цей момент вказує на те, що почина-
ють набувати великого значення оцінні взаємини 
з оточуючими, а також орієнтація на термінальні 
цінності. Останні, хоч і мають індивідуалістичну 
перевагу, все ж таки засвідчують момент довіль-
ної уваги зростаючої особистості на аксіологічних 
аспектах буття.
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Внутрішньо усвідомлюється підлітком 
факт того, що рівень домагань (адекват-
ний чи неадекватний) відіграє певну (пози-
тивну чи негативну) роль у процесі самоствер-
дження, адже на це вказує зворотна кореляція  
(rdc = –0,67); помірної сили показники рівня дома-
гань із потребою у визнанні (rdw = 0,33), цінностями 
(rdz = 0,34), схваленням (rds = 0,29). Думаємо, що 
вказані компоненти ще на початку структурування 
нових взаємозв’язків структури саморегуляції, 
оскільки в ній вони поки що набули помірної зна-
чущості на рівні Р ≤ 0,05. Ясно, що взаємозв’я-
зок на рівні значущості Р ≤ 0,01 рівня домагань 
і мотивації досягнення (rdm = 0,47) демонструє тісне 
співвідношення (синергічність) між вказаними 
компонентами, що означає рядоположне вдоско-
налення як механізму саморегуляції, пов’язаного 
з мотивацією досягнення, так і механізму, пов’яза-
ного з рівнем домагань.

На четвертій позиції за кількісними показни-
ками (висотою коефіцієнтів кореляції) є компо-
нент мотивація схвалення. У структурі саморе-
гуляції поведінки підлітків починають набувати 
помірної значущості оцінні взаємодії, причому 
з тенденцією заохочення, підтримки, розуміння, 
схвалення. Механізм прийняття схвалення має 
подвійну природу. Перша і головна спрямованість 
особистості підлітка – це упевнитися у правиль-
ності здійснюваних дій, вчинків, перевірка себе 
на відповідність тим нормам поведінки, які спо-
відуються дорослими. І друге, що те ж важливо, 
надання емоційного тонусу, енергетичних сил, 
зняття напруженості завдяки отриманому схва-
ленню. Слід зауважити, що не для всіх підлітків 
однаковий ступінь впливу цього мотиваційного 
утворення. Ті підлітки, які часто і незаслужено 
отримували схвалення дорослих, починають зви-
кати до нього і постійно перебувають у ситуації 
очікування похвали чи заохочення з боку дорос-
лих. Відсутність же схвалення не виступає для них 
регулятивним регентом, а навпаки, може деструк-
турувати поведінку та її саморегулятивний рівень. 
Якщо мотиваційний конструкт схвалення вини-
кав у доцільних ситуаціях (заслужено отримав 
нагороду, досить доклав зусиль до досягнення 
мети), то в цієї категорії підлітків спостерігається 
адекватна реакція на схвалення оточення і вини-
кає бажання поводитися відповідно до очікувань 
дорослих і ровесників.

Передостанню позицію у структурі саморе-
гуляції поведінки підлітків займає компонент 
локусу контролю. Цей момент зовсім не супе-
речить якісним показникам, які отримані нами за 
методичним обстеженням, згідно з яким значна 
частина (близько 70%) підлітків демонструє 
екстернальний локус контролю. У цієї категорії 
досліджених виявилися такі особистісні утво-
рення, як емоційна нестабільність (тривожність, 

занепокоєність, афективність), конформність, 
агресивність, низький самоконтроль. Інтенсивне 
переструктурування компонента локусу контролю 
відбувається у взаємозв’язку з компонентом моти-
вації схвалення, на що вказує зворотна кореляція 
(rks = –0,65). Передбачаємо, що до екстерналізації 
своїх неадекватних вчинків, поведінки починає 
вводитися суб’єктивний простір власного «Я», 
який теж необхідно брати до уваги. І хоч така 
позиція ще не в багатьох підлітків (до 22,8%), 
проте актуалізація власних особистісних досяг-
нень, домагань, успіху, цінностей починає визна-
чати тенденцію до протилежного – інтернального. 
Значущі коефіцієнти кореляцій цього компонента 
з потребою у визнанні (rkw = –0,46) та потребою 
в самоствердженні (rkc = 0,32) підкріплюють наші 
передбачення щодо інтерналізації нормативних 
вимог у простір реального «Я» підлітка, що впли-
ває і на самоствердження, і на визнання особи-
стості підлітка в широкому соціальному та вузь-
кому, референтному оточенні.

Остання позиція, на жаль, залишилася за 
таким компонентом внутрішньофункціональної 
структури, як ціннісні орієнтації. Один значущий 
взаємозв’язок на рівні Р ≤ 0,01 цього компонента 
з компонентом мотивації схвалення (rzs = 0,44). 
Це підштовхує нас зробити висновок про те, що 
ті цінності приймаються людиною, які постульо-
вані сучасним станом у суспільстві (матеріальна 
забезпеченість, спокій і добробут сім’ї, велика 
заробітна плата, прибуткова професійна діяль-
ність тощо). Ми в жодному разі не заперечуємо 
вказані ціннісні орієнтації, але поряд із ними не 
простежуються цінності високого морального 
порядку: доброчинність, совість, відповідальність, 
довіра, чесність та інші. Помірної сили взаємо-
зв’язки між компонентом ціннісні орієнтації та ком-
понентами самоствердження, визнання, дома-
гання і досягнення (rzc = 0,42; rzw = 0,41; rzd = 0,34; 
rzm = 0,29; за Р ≤ 0,05). Можна стверджувати, що 
не простежується в підлітків чіткої спрямовано-
сті на цінності моральності; цінності, пов’язані 
з безпосередньою їхньою діяльністю (навчанням, 
спілкуванням). Цей факт ми схильні приписувати 
зниженню ролі морально-етичних зразків у соці-
альних взаємодіях суспільства і шкільному сере-
довищі зокрема. Засоби масової комунікації про-
пагують більш адекватні сучасним умовам (кризі 
в економіці, політиці, ідеології) цінності так зва-
ного «виживання», існування, але не повноцінного 
життя. Занепад духовних цінностей, висвітлення 
на передньому плані проблемних (критичних, 
стресових) ситуацій у структурі самосвідомості 
підлітка визначають тенденцію спаду аксіологіч-
ного розвитку особистості підлітка. 

Висновки. Підсумовуючи вищевизначені 
положення компонентів структури саморегуля-
ції поведінки підлітків відповідно до їхньої вели-



2019 р., № 6, Т. 2.

81

чини, ступеня значущості і кількості взаємозв’яз-
ків, необхідно визначити (на основі емпіричного 
ранжування), що поведінкові реакції учнів під-
літкового віку регулюються потребами в само-
ствердженні та визнанні, які можна віднести 
до провідного рангу. Другий ранг треба віддати 
таким двом психологічним механізмам, як моти-
вація досягнення та рівень домагань. Третій ранг 
займають мотивація схвалення та локус конт-
ролю. Останнім у ранговому полі виявився пси-
хологічний механізм – ціннісні орієнтації. Отже, 
психологічні механізми саморегуляції поведінки 
особистості підлітка є структурним утворенням 
самосвідомості, що інтегрує в собі здатність 
визначати ціннісні орієнтації, здібність дося-
гати мети адекватно до внутрішніх потенціалів, 
можливість самоконтролю, прагнення до успіху 
(самореалізації), потребу просоціального само-
ствердження та визнання.

Проведене дослідження не вичерпує всіх 
аспектів проблеми. Перспективу її дослідження 
вбачаємо у виявленні специфічного змісту і зна-
чущості рефлексії, оцінних очікувань, самоконтр-
олю, самовизначення та особистісної позиції 
в контексті саморегуляції поведінки підлітків.
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Kyrychenko T. V. The state of development of psychological mechanisms of adolescent behavior 
self-regulation

The article is devoted to illuminating the results of the research into the state of development of psychological 
mechanisms of adolescent behavior self-regulation, as well as the disclosure of their specific functioning.  
It presents the author’s understanding of the self-regulation of adolescent personality behavior, which is a means 
of meeting the needs that emerge in the pursuit of success, obtaining the approval of significant people, asserting 
one’s self, determining one’s place among other people. It is stated that the inner essence of the self-regulation 
of adolescent behavior is a set of psychological mechanisms, which are fixed in the psychological organization 
of the individual as functional ways of its transformation. Among the wide range of psychological mechanisms 
of self-regulation, only those that most clearly determine the activity and regulation of adolescent behavior are 
characterized and described. The most essential mechanisms of the process of self-regulation in adolescence 
are identified, namely: the level of harassment, value orientations, locus of control, motivation of approval, 
needs for success, recognition and self-affirmation. It is assumed that: a) the dynamics of the development 
of certain mechanisms leads to changes in indicators of self-regulation of adolescent personality behavior; 
b) the specificity of the psychological mechanisms of the behavior self-regulation of the growing personality 
is that each psychological mechanism has an autonomous level of development and at the same time, this 
personal formation is only a regulator of the behavior of the teenager. To study the state of development 
of psychological mechanisms of adolescent behavior self-regulation a set of psychological methods relevant to 
isolated mechanisms was used. An experimental study has shown that adolescent self-regulation is a holistic 
personality formation that integrates psychological mechanisms of behavior. On the basis of the correlation 
analysis the peculiarities of the interconnections of mechanisms of adolescent behavior self-regulation 
are established. Thus, the leading position in the intra-functional structure belonged to the “need for self-
affirmation” mechanism, which had the most significant relationships with the level of harassment rcd = 0.67, 
with achievement motivation and the need for recognition, which amounted to rcm = 0.51 and rcw = 0.51, which 
are equivalent in intra-functional structure. The reliability of actualized components in the structural construct 
of mechanisms of adolescent behavior self-regulation was ascertained.

Key words: personality, self-consciousness, self-affirmation, adolescents, components of the intra-
functional structure of self-regulation, mechanisms of self-regulation.
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ОСОблиВОСТІ СОцІАлІЗАцІЇ ПІДлІТКІВ  
В уМОВАх ІНФОРМАльНОЇ ОСВІТи
З метою дослідження впливу інформальної освіти (дистанційного навчання та мовних курсів) на 

самооцінку підлітків у крос-культурному вимірі було здійснено порівняльний аналіз українських і в’єт-
намських школярів. У дослідженні взяли участь українські підлітки (30 осіб), які мають досвід як фор-
мальної шкільної освіти, так і дистанційної освіти та курсів англійської мови, та в’єтнамські школярі 
(34 особи), які навчаються в системі загальноосвітніх шкіл та інформальної освіти – курсів англій-
ської мови. Це дало можливість оцінити їхню самооцінку в різних умовах соціалізації та освітнього 
процесу. Було застосовано методику «Дерево» (автор Д. Лампен) в адаптації Л.П. Пономаренко 
та проєктивний автопортрет «Я навчаюсь». Результати репрезентовано у вигляді таблиці, що 
містить результати вибору досліджуваних за методикою «Дерево» залежно від їхнього стану в різ-
них умовах освіти, відповідного маркування цих станів різними кольорами та критеріями, за якими 
інтерпретувався вибір позиції. Також додано зразки малюнків проєктивного автопортрету, які 
наочно ілюструють стани досліджуваних у різних умовах освітнього процесу. В результаті дослі-
дження було виявлено розбіжності у розподілі самооцінки підлітків як між типами організації освіт-
нього процесу, так і залежно від культурних розбіжностей. Також було виявлено вплив умов освітньої 
соціалізації (формальна, дистанційна та інформальна освіта) на розвиток особистості підлітків 
та їхнє ставлення до самих себе. Зокрема, найбільш сприятливими умовами для досліджених укра-
їнських підлітків стала інформальна освіта. Навчання в умовах загальноосвітньої школи викликало 
в багатьох із них перевтому та уникання навчальної діяльності. Дистанційне навчання призводило 
до деякої самотності, відсутності прагнення до лідерства. В’єтнамські підлітки були адаптовані до 
навчання в загальноосвітній школі та сприймали інформальну освіту як місце для спілкування та роз-
ваг, що не заважає їхній успішності. Також було визначено перспективи подальших досліджень – роз-
роблення оптимальної стратегії психологічного супроводу дітей і підлітків різних культур в умовах 
інформальної освіти.

Ключові слова: самооцінка підлітка, освітня соціалізація, крос-культурне дослідження, в’єтнам-
ські школярі, інформальна освіта, дистанційне навчання.

Постановка проблеми. Введення інформаль-
них освітніх технологій у навчальний процес при-
водить до появи нових можливостей для розвитку 
особистості того, хто навчається. В умовах інфор-
мальної освіти людина вчиться працювати з інфор-
мацією: вона набуває навичок ефективного пошуку 
і відбору інформації, її структурування, аналізу 
та оцінки. Оцінка інформації з погляду її дидактич-
них властивостей: достовірності, повноти, цінності, 
актуальності, динамічності (або статичності), реле-
вантності входить у щоденну практику кожного 
учня і є новим видом навчальної діяльності. Це 
необхідно для формування компетенцій, актуаль-
них у будь-якій професійній діяльності.

Поняття «інформальна освіта» є загальним 
терміном для визначення освіти поза межами 
освітнього середовища, тобто індивідуальна піз-
навальна діяльність, відвідування майстер-кла-
сів, тренінгів, дистанційне навчання, самоосвіта, 
яка реалізується через активну діяльність у соці-
умі; професійне спілкування з фахівцями, онлайн-
курси, комп’ютерні навчальні програми тощо. До 
інформальної освіти відносять також такі види 

діяльності, як: індивідуальна самоосвіта, спіль-
ноти за професійними інтересами, регулярне 
читання професійної літератури, подорожі, від-
відування закладів культури, написання статей 
і монографій на професійну тему [14, с. 225–229].  
Інформальна освіта найдавніша з відомих люд-
ству форм освіти, зразки якої дійшли до нас 
у вигляді історичних документів, де розповіда-
ється про діяльність давніх учителів. Така освіта 
мала характер безпосереднього спілкування на 
міжособистісному та суспільному рівнях між учнем 
і вчителем. Інформальна освіта надавала цьому 
спілкуванню незвичайної спрямованості та пев-
ного сакрального смислу. Учитель був для своїх 
учнів не тільки комунікатором, який транслював 
певні знання, але й особистістю, яка має харизму, 
здатна під час мовної взаємодії використовувати 
різні нетрадиційні для свого часу форми та методи 
досягнення результатів спільної пізнавальної 
діяльності. Кожна епоха накладала свій відбиток 
на характер транслювання інформальної освіти, 
тому її розвитку сприяли нові форми суспіль-
ного об’єднання людей [13]. Інформальна освіта 
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постає актуальною як потужний освітній потенціал 
суспільства в системі неперервного навчання. 

Варто зазначити, що чимало американських 
дослідників не погоджується з терміном «інфор-
мальна освіта», бо вважає, що навчання на робо-
чому місці побудоване на формальних домовле-
ностях між співробітниками, тому вживання цього 
терміна неправильне [19–21]. Полікультурна 
модель освіти супроводжується виникненням 
нових інституційних форм і, відповідно, розширен-
ням поняттєво-категоріального апарату. Поняття 
«інформальна освіта» на сучасному етапі роз-
витку педагогічної науки не має стійкого класич-
ного визначення. Відомо, що інформальна освіта 
спрямована на створення необхідних умов для 
становлення мобільної особистості, спрямова-
ної на внутрішнє самовдосконалення, на основі 
стабільних загальнолюдських цінностей і потреб 
у саморозвитку, тобто здатності ставити перед 
собою мету та відносно легко приймати життєво 
важливі рішення [2]. Інформальна освіта є інди-
відуальною пізнавальною діяльністю, яка супро-
воджує повсякденне життя людей і необов’язково 
має цілеспрямований характер. Інформальну 
освіту можна також визначати як спонтанне 
утворення індивіда, в основі якого лежить його 
власна активність, самоствердження і само-
вираження. Інформальна освіта являє собою 
важливий чинник професійно-особистісного 
самовдосконалення педагога. Вона не має пев-
ної структури, а результати освітнього процесу 
зумовлюються здатністю особи перетворити 
можливості та потенціали суспільства на чин-
ники його індивідуального розвитку. За визначен-
ням ЮНЕСКО, до основних форм неперервної 
освіти відносять такі: формальну, неформальну, 
інформальну [4]. Формальна освіта належить до 
системи інституційних закладів: шкіл, коледжів, 
університетів, інших інституційних навчальних 
закладів, які забезпечують комплекс взаємопов’я-
заних навчальних програм як основного заняття 
для дітей і молоді. Ця освіта завершується вида-
чею дипломів державного зразка. До неформаль-
ної освіти належить будь-яка організована та три-
вала навчальна діяльність, яка не підпадає під 
визначення формальної освіти і може відбуватися 
як у навчальному закладі, так і поза ним, для осіб 
незалежно від їхнього віку. Така освіта не завжди 
завершується видачею дипломів. Інформальна 
освіта, на думку М. Горшкова та Г. Ключарьова, 
є найбільш інноваційною з погляду класичної 
теорії та містить усі види навчальної діяльності, 
які не підпадають під визначення формальної 
та неформальної освіти. За їхнім твердженням, 
ця форма вирізняється зазвичай відсутністю орга-
нізації та може здійснюватися як на індивідуаль-
ному рівні (наприклад, самоосвіта), так і на гру-
повому (наприклад, на робочому місці чи в сім’ї, 

на дозвіллі). Інформальна освіта найефективніше 
змінює моделі поведінки людей у повсякденному 
житті [4]. Тому є думка, що цей вид треба називати 
повсякденною освітою. У цьому є певний смисл, 
адже повсякденна діяльність є найбільш трива-
лим і неперервним (за винятком, можливо, часу 
для сну) періодом людського життя. Інформальну 
освіту іноді називають університетами життя – 
місцем, де ми навчаємося, часто не усвідомлю-
ючи, що ми робимо. «Під час розмови із друзями, 
близькими чи просто з попутниками ми дізнаємося 
щось нове. Намагаючись зробити щось уперше, 
ми також учимося. Інформальним навчанням 
можна вважати перегляд телевізійних передач, 
відвідування музеїв, читання книг, прогулянки 
Інтернетом, просто роздуми на тему. Наскільки 
таке навчання тривіальне або має виняткове зна-
чення – другорядне питання. Головне, що в широ-
кому сенсі ми стаємо тими, хто навчається протя-
гом усього життя. [2].

За результатами аналізу наукових дослі-
джень встановлено, що поняття інформальної 
освіти набагато ширше, ніж поняття самоосвіти, 
і охоплює сімейне, побутове, дозвільне навчання 
тощо. Водночас самоосвіта входить у поняття 
інформальної освіти, вони взаємопов’язані, але не 
тотожні. «Найбільш революційним» із погляду кла-
сичної теорії називає інформальну освіту С. Зміїв. 
На думку цього вченого, вона вирізняється неви-
соким рівнем організації пошуку та може здійсню-
ватися як на індивідуальному рівні (самоосвіта), 
так і на груповому (на робочому місці чи в сім’ї). 
Інформальна освіта важко піддається емпірич-
ному і статистичному аналізу [7]. 

Проведений нами аналіз літератури для визна-
чення поняття інформальної освіти показав, 
що немає чіткої дефініції цього терміна. На це 
є декілька причин, а саме: 

– відносно нетривалий період існування 
концепції інформальної освіти (поняття було 
остаточно введено в 1980-х рр. в Сполучених 
Штатах Америки та у 2000-х рр. у Європі після 
видання «Меморандуму про неперервну освіту 
Європейського Союзу»); 

– поняття трактується в контексті авторських 
позицій, авторських наукових шкіл, які іноді супе-
речать одна одній; 

– інформальна освіта не може розглядатися 
поза контекстом формальної та неформальної 
освіти, оскільки вони становлять єдину освітню 
парадигму сучасного світу та являють собою 
сучасну систему освіти, сучасний освітній процес, 
однак дебати щодо визначення цих понять міс-
тять здебільшого суперечливі заяви про перевагу 
одного типу навчання над іншим; 

– дефініція цього поняття (як і дефініція фор-
мальної та неформальної освіти) залежить від істо-
рично складених національних систем освіти [18].
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З цього приводу дуже влучно висловився 
В. Джеймс, зазначаючи, що самовідчуття особи-
стості залежить від того, ким вона прагне стати 
і чого досягти [18]. Соціальний компонент охо-
плює уявлення особистості про своє соціальне 
становище, про взаємини із членами родини 
чи важливої, референтної групи, в колективі 
(навчальній групі чи товаристві колег на роботі). 
У феноменологічному підході К. Роджерса під-
креслюється роль «Я-концепції» для соціалі-
зації особистості. Згідно з положеннями цього 
підходу «Я-концепція» являє собою внутрішню 
сутність, внутрішнє наповнення індивіда, яке 
тяжіє до культурних цінностей, що існують 
у сучасному йому суспільстві, вона регулює 
його поведінку, створюючи досить стійкі схеми, 
в межах яких індивід зазвичай реагує на зов-
нішні обставини та проводить свою діяльність 
[17]. Оскільки позитивне ставлення до себе 
сильно залежить від ставлення до особистості 
з боку інших людей, то може виникнути роз-
рив між потребою в позитивному ставленні до 
себе та досвідом реальної взаємодії. Тож разом 
розвиток «Я-концепції» супроводжується збіль-
шенням потреби позитивного ставлення з боку 
навколишніх людей. Розвиток «Я-концепції» – 
це не накопичення досвіду і навчання культур-
ним і соціальним кодам, а систематична соціа-
лізація, самоактуалізація та самоусвідомлення 
особистості. Якщо між «реальним» та «ідеаль-
ним Я» є сильні відмінності, то ця різниця може 
призводити до депресії, тривожності, низької 
самооцінки, тобто може призвести до спотво-
рення сприймання реальності, що спричинить 
різноманітні психологічні труднощі. Розбіжність 
між реальним досвідом і «реальним Я» може 
спричинити психологічну дезадаптацію внаслі-
док спроб захистити образ «Я» від такого дос-
віду, тобто внаслідок викривлення сприймання 
реальності чи її неправильної інтерпретації. 
В житті кожній людині доводиться адаптува-
тися до вимог соціальної групи чи суспільства 
загалом, згладжувати «гострі сторони» якихось 
своїх рис, які погано вписуються – людина пев-
ним чином «прикидається» такою, якою її хочуть 
бачити. Це може призводити до значних роз-
біжностей між «реальним Я» та тією частиною 
«Я-концепції», яка в конкретній ситуації стає 
джерелом тривоги. Тож якщо особистість дійсно 
відчує, що її приймають справжньою, такою, 
якою вона є, «незамаскованою», то це стане 
поштовхом для неї бути більш відкритою, від-
вертою з іншими. Тож можна зробити висновок 
про те, що лише узгодженість між «реальним 
Я» особистості та її емоціями, думками робить 
її врівноваженою, гармонічною. Життєві цілі 
особистості, образ того, ким вона бачить себе 
в майбутньому, ким прагне стати – це все являє 

собою «ідеальне Я», ідеалізований, внутрішньо 
перепрацьований образ культурних уявлень 
і норм поведінки, який здійснює регулює пове-
дінку, наштовхує на вибір тих чи інших вчинків. 
Підбиваючи підсумки, треба зазначити, що соці-
алізація має провідну роль в утворенні не тільки 
«реального Я», а й системи цінностей та ідеалів 
особистості – її «ідеального Я» – те, ким ми себе 
вважаємо, визначається нашим життєвим досві-
дом у суспільстві і нашим ставленням (та/або 
включенням) до різних соціальних ролей, моде-
лей поведінки тощо.

Мета статті – дослідити вплив інформальної 
освіти (дистанційного навчання та мовних кур-
сів) на самооцінку підлітків у крос-культурному 
вимірі – порівняльний аналіз українських і в’єт-
намських школярів.

Методи та побудова дослідження. На цьому 
етапі в дослідженні брали участь підлітки-українці 
(30 осіб), які мають досвід як формальної шкіль-
ної освіти, так і дистанційної освіти та курсів анг-
лійської мови, та в’єтнамські школярі (34 особи), 
які навчаються в системі загальноосвітніх шкіл 
та інформальної освіти – курсів англійської мови. 
Це дало можливість оцінити їхню самооцінку в різ-
них умовах соціалізації. З цією метою було засто-
совано дві методики: методику «Дерево» (автор 
Д. Лампен) в адаптації Л.П. Пономаренко та про-
єктивний автопортрет «Я навчаюсь». 

Методика «Дерево» Вибір позицій інтерпре-
тувався за такими критеріями:

– № 1, 3, 6, 7 характеризують установку на 
подолання перешкод;

– № 2, 19, 18, 11, 12, 16 – комунікабельність, 
дружня підтримка;

– № 4 – стійкість позиції (бажання домагатися 
успіху без подолання перешкод);

– № 5 – втомлюваність, загальна слабкість, 
невеликий запас сил, астенічність;

– № 9 – мотивація на розваги;
– № 13, 21 – замкнутість, тривожність, відчу-

женість;
– № 8 – характеризує усування від навчаль-

ного процесу, відхід у себе:
– № 10, 15 – комфортний стан, нормальна 

адаптація;
– № 14 – кризовий стан, «падіння у прірву»;
– № 20 – часто вибирають як перспективу 

діти із завищеною самооцінкою і установкою на 
лідерство;

– № 17 – позиція споживача, «сів на шию 
і ноги звісив».

Респонденти маркували різними кольорами 
свій стан у різних умовах освіти. Результати відо-
бражено в таблиці 1. Було виявлено розбіжності 
у розподілі самооцінки підлітків як між типами 
організації освітнього процесу, так і залежно від 
культурних розбіжностей. 
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Розрахувати достовірність розбіжностей за 
допомогою дисперсійного аналізу не вдалося 
внаслідок відсутності частини позицій у розпо-
ділі результатів. Але було помітно, що тради-
ційне навчання в українських школярів викликало 
почуття втоми, уникання навчальної діяльності, 
інформальне навчання асоціювалося з подолан-
ням труднощів, успіхом, дружньою підтримкою. 
Дистанційна освіта також, загалом, викликала 
позитивні емоції в досліджуваних – вони демон-
стрували хорошу адаптацію, бажання домагатися 
успіху без подолання перешкод, але відсутність 
дружньої підтримки дещо їх засмучувала. Цікавим 
виявилася повна відсутність мотивації до лідер-
ства та перемоги в умовах дистанційної освіти, що, 

ймовірно, пов’язано з відсутністю дитячого колек-
тиву та можливості до змагання з однолітками. 
Автопортрети підлітків підтверджували результати, 
які були отримані за допомогою попередньої мето-
дики. Результати наведено на рисунку 1.

На рисунку зображено як себе, так і інших учнів. 
Помітно, що із шести дітей у класі лише один 
проявляє зацікавленість у навчанні, тоді як інші 
спілкуються між собою, демонструють перевтому 
та нудьгують. Таке ставлення в цьому випадку 
зумовлене ще й специфікою особистості дитини – 
вона художньо обдарована, а на малюнку зобра-
жено урок із математики, яка зовсім не приваблює 
дівчину. Та ж дівчина зобразила себе в умовах 
дистанційної освіти – рисунок 2.

Таблиця 1
Результати вибору досліджуваних за методикою «Дерево»

українські підлітки В’єтнамські підлітки

Позиції Дистанційне  
навчання

Інформальне  
навчання

Традиційне  
навчання

Інформальне  
навчання

Традиційне  
навчання

1,3,6,7 2 7 1 2 1
2, 19, 18, 11, 12, 16 3 6 2 10 9

4 8 0 0 3 0
5 0 0 11 0 2
8 5 2 9 0 1
9 3 0 1 4 3

10, 15 2 8 0 8 8
11 0 2 0 2 0
12 0 0 2 0 2

13, 21 4 0 0 0 0
14 0 0 1 0 0
17 0 0 1 0 0
19 3 0 1 0 0
20 0 5 1 9 7

 
Рис. 1. «Я на уроці в школі». Дівчинка, 15 років



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

86

Наша досліджувана була переведена на 
дистанційне навчання тому, що вона переїхала 
з батьками за кордон. Вона охоче погодилась 
на дистанційну форму навчання, а її успішність 
значно збільшилися внаслідок такої форми орга-
нізації навчального процесу. Під час заповнення 
методики «Дерево» вона посідає п’яту позицію 
в загальноосвітній школі та восьму – у дистанцій-
ній. Інтроверсія та відчуженість від спілкування 
збільшується на рисунку 2. Ізоляція дитини під-

креслена межами стін, підвіконня, вікна, які відо-
кремлюють дівочу фігуру від навколишнього світу. 
При цьому цей внутрішній простір сприймається 
як безпечний і насичений джерелами інформації: 
ноутбук, книжки на відкритих полицях, зошити. Світ 
максимально комфортний і дружній для дитини – 
м’які подушки, пухнасті килимки, кухлик чаю або 
кави. Подібні зображення були притаманні і іншим 
українським дітям, які мали досвід як загальноос-
вітньої школи, так і дистанційного навчання.

 
Рис. 2. «Я навчаюсь дистанційно». Дівчинка, 15 років

 
Рис. 3. «Я на курсах англійської мови». Дівчинка, 12 років.
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Окремого аналізу заслуговує процес адапта-
ції та розвиток самоставлення в умовах інфор-
мальної освіти (курсів англійської мови). Підлітки 
здебільшого сприймають це як місце досягнень, 
подолання складнощів і досягнення лідерських 
позицій. На малюнках переважали зображення 
власної фігури анфас, у повний зріст. Дитина сто-
їть твердо на ногах біля дошки або парти та розпо-
відає, пише, показує англійські слова та речення.

На відміну від українських, в’єтнамські школярі 
не мали досвіду дистанційної освіти, вони відві-
дували загальноосвітню школу та курси іноземної 
мови. Діти були добре адаптовані до умов тради-
ційної освіти, орієнтовані переважно на лідерство, 
досягнення та дружні стосунки з однолітками. Це 
можна пояснити як тим, що ця культура більш 
колективістична, так і тим, що в умовах В’єтнаму 
успішне навчання є сходинкою до кар’єрного 
зростання та підвищення свого соціального ста-
тусу. Інформальна освіта сприймається більшою 
мірою як місце для розваг, дружнього спілкування 
з наставниками та однолітками. Це знайшло відо-
браження і в малюнках дітей. Типовий малюнок 
на рисунку 3.

На малюнку фігури дітей незначною мірою від-
різняються від фігури вчителя, вони вільно спіл-
куються, вітаються англійською, стоять поруч. 
З бесід із дітьми стає зрозуміло, що максимально 
приваблює їх в інформальній освіті можливість 
вільного спілкування між собою та з учителями – 
представниками іншої культури.

Висновки. Умови освітньої соціалізації (фор-
мальна, дистанційна та інформальна освіта) сут-
тєво впливають на розвиток особистості підлітків 
та їхнє ставлення до самих себе. Найбільш спри-
ятливими умовами для досліджених українських 
підлітків була інформальна освіта. Навчання 
в умовах загальноосвітньої школи викликало 
в багатьох із них перевтому та уникання навчання 
діяльності. Це для багатьох і було причиною пере-
ходу на дистанційне навчання. Дистанційне нав-
чання призводило до деякої самотності, відсутно-
сті прагнення до лідерства. В’єтнамські підлітки 
були адаптовані до навчання в загальноосвітній 
школі та сприймали інформальну освіту як місце 
для спілкування та розваг, що не заважає їхній 
успішності.

Перспективи подальших досліджень – роз-
роблення оптимальної стратегії психологічного 
супроводу дітей і підлітків різних культур в умовах 
інформальної освіти.

література:
1. Бирюкова И. Неформальное образование: 

понятие и сущность. Известия ВГПУ. 2012. 
№ 10. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
neformalnoe-obrazovanie-ponyatie-i-suschnost 
(дата обращения: 29.04.2017).

2. Бугайчук К. Формальное, неформальное и 
информальное дистанционное обучение : сущ-
ность, соотношение, перспективы. URL: http://
www.e-learning.by/Article/Formaljnoe-neformaljnoe-
i-informaljnoe-distancionnoe-obuchenie-suschnostj-
sootnoshenie-perspeNtivy/ELearning.html. 

3. Власова О., Гуленко А., Фадєєва К.-М. Психоло- 
гічний конструкт цілісності особистості в контек-
сті методології філософії екзистенціалізму та 
екзистенційної психології. Міжнародний науковий 
періодичний журнал «Фундаментальні та при-
кладні дослідження в практиках провідних нау-
кових шкіл». Париж, 2014. No 5. С. 23–44.

4. Горшков M., Ключарев Г. Непрерывное образо-
вание в контексте модернизации. Mосква : ИС 
РАН, ФГНУ ЦСИ, 2011. 232 с. 

5. Дробноход M. Сьогодення і проблеми вищої 
школи України. URL: http://anvsu.org.ua/index.
files/Articles/ DrobnoNhod2.htm. 

6. Зицер Д., Зицер Н. Практическая педагогика: 
Азбука НО. Санкт-Петербург : Просвещение, 
2007. 288 с. 

7. Калюжна Є., Дудко А. Психологічні особливості 
формування Я-концепції у старшому шкільному 
віці. Актуальні проблеми педагогіки, психології 
та професійної освіти. 2016. № 1. С. 3–9. 

8. Климов С. Неформальное образование: 
проблемы экономики и управления. Санкт-
Петербург : Знание, 1998. 133 с.

9. Колодич Д. Формування «Я-концепції» дитини 
в умовах інформальної освіти (крос-культур-
ний аспект). Психологічний часопис. № 2 (22). 
2019. С. 40–52. 

10. Колодич Д. Вплив інформальної освіти на вза-
ємини підлітків з батьками. Науковий вісник 
Херсонського державного університету. № 5. 
2018. С. 100–104.

11. Кон И. Психология юношеского возраста. 
Москва, 1979. 175 с.

12. Лазоренко О. Неформальна освіта дорослих 
в Україні у проектних розвідках. URL: http://
eastbooN.eu/ua/2013/02/country-ua/neformalna-
osvita-dorosluh-v-uNraini/19/02/2013.

13. Мілютіна К. Оптимізація процесу професійного 
становлення засобами спілкування в інтер-
нет-середовищі. European Association of ped-
agogues and psychologists “Science”. Prague, 
2014. Vol. 2. P. 146–152.

14. Окерешко А. Информальное образование 
как фактор личностно-профессионального 
развития человека в пространстве современ-
ной культуры. Человек и образование. 2015.  
No 3 (44). С. 225–229. 

15. Психологическая профилактика дезадапта-
ции учащихся в начале обучения в средней 
школе (Метод. рекомендации для шк. психо-
логов) / под ред. Л.П. Пономаренко. Одесса : 
Астро Принт, 1999.



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

88

16. Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский 
возраст. Проблемы становления личности. 
Москва : Мир, 1994. 320 с.

17. Роджерс К.Р. Становление личности: Взгляд 
на психотерапию. Москва : Эксмо-Пресс,  
2001. 416 с. 

18. Столяренко Л., Столяренко В. Социальная 
психология : учеб. пособие для СПО.  
4-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство 
«Юрайт», 2016. 2019 с. 

19. Billett S. Learning through work : Workplace par-
ticipatory practices. In H. Rainbird, A. Fuller & 
A. Munro (eds.), Workplace Learning in Context. 
London : Routledge, 2004. Р. 109–125. 

20. Eraut M. Transfer of Nnowledge between educa-
tion and workplace settings. In Rainbird, A. Fuller 
& A. Munro (eds.), Workplace Learning in Context. 
London : Routledge, 2004. Р. 201–221. 

21. Field J. Lifelong Learning and the New Education 
Order. Trent haw BooNs. 2000. Р. 8. 

Kolodych D. M. The teenagers’ socialization peculiarities in informal education conditions
We’ve done a comparative analysis of Ukrainian and Vietnamese students for the cross-cultural research 

of the impact of informal education (distance learning and language courses) on the teenagers’ self-esteem. 
The study involved Ukrainian teenagers (30 people) who have experience of both formal schooling and distance 
learning and courses in English and Vietnamese students (34 people) who enrolled in the informal education 
system – English language courses. This provided an opportunity to assess their self-esteem in different 
conditions of socialization and educational process. We used two methodical instruments: technique “The 
Tree” (by D. Lampen) in the adaptation of L.P. Ponomarenko and the projective self-portrait «Me on study». 
The results represented in a table containing the respondents’ choosing results studied by the method of “Tree” 
depending on their state of education in different conditions, appropriate labeling of these states in different 
colors and criteria on which interpreted the choice of position. Also we added the samples of projective self-
portrait drawings which are vividly illustrate teenager’s conditions in a different study systems. The study 
found differences in the distribution of teenagers’ self, depending on educational process organization types 
and depending on cultural differences. It also revealed the influence of the educational socialization conditions 
(formal, distant and informal education) on the development of teenagers’ personality and their attitude to 
themselves. Specifically, informal education revealed as the most advantageous by conditions for Ukrainian 
teenagers. Education in average schools caused fatigue and studying activity avoiding for many of respondents. 
Distant learning has led to some loneliness, lack of desire for leadership. Vietnamese teenagers have been 
adapted to study at secondary school and informal education perceived as a place for communication 
and entertainment that does not prevent their success. Also, by prospects for further research – developing 
the optimal strategy psychological support for children and teenagers of different cultures in different informal 
education conditions.

Key words: teenagers’ self-esteem, educational socialization, cross-cultural research, Vietnamese 
students, informal education, distant learning.
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Інститут післядипломної освіти
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ОСОблиВОСТІ ЗВ’ЯЗКу РІВНЯ ТРиВОЖНОСТІ  
В ПІДлІТКІВ І СхильНОСТІ ДО ОбМАНу
Тривожність – це суб’єктивний прояв неблагополуччя особистості, її дезадаптації. Тривожність 

як переживання емоційного дискомфорту, передчуття наближеної небезпеки є вираженням незадо-
волення значимих потреб людини. Схильність до брехні може з’явитися в підлітковому періоді, і вона 
пов’язана з особливостями психіки підлітка − загостреним прагненням до самостійності, складними 
мріяннями, критичним ставленням до близьких. У статті констатовано, що тривожність як пере-
живання емоційного дискомфорту, передчуття наближеної небезпеки є вираженням незадоволення 
значимих потреб людини. Зазначено, що є чимало класифікацій видів брехні. Практично всі види 
брехні містять у собі приховування правдивої інформації і відрізняються лише мотивами цього прихо-
вування. У межах дослідження було проведено опитування за методиками для визначення рівня три-
вожності в підлітків. На основі даних зазначено, що за результатами цієї методики також бачимо, 
що найменш вираженим показником виступає ригідність, тобто спостерігається легкість переклю-
чення між настроями, діяльністю в більшості досліджуваних. Гіпотеза про те, що підлітки з високим 
рівнем тривожності будуть схильні до прояву брехні-виправдання, також статистично підтвердила 
себе. Про це свідчать результати проведеного кореляційного та регресійного аналізу даних, що були 
статистично значущі. Зроблено висновок, що після проведеного дослідження розкрито, що зв’язок 
між схильністю до обману та тривожністю (загальною, а також деякими видами шкільної тривож-
ності) є. Цей зв’язок на основі опрацьованого теоретичного аналізу праць учених із цього питання 
можна вважати прикладом захисного механізму психіки. Мотивацію використання такого захисного 
механізму саме в підлітковий період можна зрозуміти враховуючи особливості сенситивності цього 
вікового періоду, а також ключові завдання цього періоду. Цей віковий період є дуже важливим для роз-
витку і становлення самосвідомості, в межах формування нового рівня якого відбувається розвиток 
відносно стійкого уявлення про себе, Я-концепції. Результати проведеного дослідження дають змогу 
констатувати наявність зв’язку між тривожністю та обманом у підлітковому віці, а також частково 
пояснюють мотивацію її виникнення і функцію, яку вона здійснює.

Ключові слова: тривожність, агресивність, фрустрація, ригідність, схильність до обману.

Постановка проблеми. Тривожність нега-
тивно впливає на життя дитини, на її психологіч-
ний стан. Порушений психологічний стан, у свою 
чергу, впливає на засвоєння шкільного матері-
алу, продуктивність пам’яті та успішність у нав-
чанні. Успішність у навчанні впливає на самоо-
цінку школяра. Хронічні тривоги перетворюються 
на психічні розлади. Велика кількість тривожних 
дітей має проблеми зі здоров’ям. Розуміння ознак 
і причин наявності надмірної тривожності в житті 
дитини допоможе в створенні методів регуляції 
емоцій в дитини, у розробленні корекційних про-
грам усунення дитячої тривожності, програм для 
батьків із метою правильного родинного вихо-
вання, програм для університетів, де готують май-
бутніх учителів із метою постановки правильної 
поведінки вчителя у навчально-виховному процесі 
в закладах освіти.

Проблема тривожності особистості є однією 
з найважливіших і складних проблем сучасної пси-
хології. У науково-психологічній літературі є велике 
різноманіття підходів як до самої проблеми три-

вожності, так і її соціально-психологічних детер-
мінант (Л. Божович (адекватна й неадекватна 
тривожність), Р. Лазарус та Дж. Аверілл (концеп-
ція когнітивної оцінки й переоцінки), В. Мерлін, 
Я. Стреляу (психодинамічний підхід), О. Ранк 
(пологовий травматизм), Г. Салліван (енергетична 
концепція тривожності), Ч. Спілбергґер, Ю. Ганін 
(стресова обумовленість тривожності), А. Фройд, 
Д. Бірлінгам (посттравматична обумовленість 
виникнення тривожності), К. Горні (середовищна 
обумовленість тривожності)).

Мета статті полягає у виявленні особливостей 
зв’язку рівня тривожності у підлітків і схильності 
до обману.

Виклад основного матеріалу. Тривожність – 
це суб’єктивний прояв неблагополуччя особисто-
сті, її дезадаптації. Тривожність як переживання 
емоційного дискомфорту, передчуття наближеної 
небезпеки є вираженням незадоволення значи-
мих потреб людини. Тривожність негативно впли-
ває не лише на емоційне самопочуття людини, 
а й надалі порушує функціональні можливості 
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психіки, гальмуючи її розвиток як особистості. Так 
звані «хронічні тривоги» здебільшого перетво-
рюються на патопсихологічні розлади, а значна 
кількість тривожних дітей мають проблеми зі здо-
ров’ям [1; 6; 8].

Тривожність підлітка часто порушує його нор-
мальне життя, нерідко виступає причиною пору-
шення соціальних зв’язків з оточенням, і він опи-
няється в ситуації так званого «зачарованого 
психологічного кола». Тривожність знижує ефек-
тивність виконання носієм цієї характеристики різ-
номанітних видів діяльності, заважає відкритому, 
щирому спілкуванню з оточуючими. М. Астапов 
також підкреслює, що тривожність призводить до 
уникнення контактів, порушує соціальні зв’язки 
людини [2]. 

Схильність до брехні може з’явитися в підліт-
ковому періоді, і вона пов’язана з особливостями 
психіки підлітка − загостреним прагненням до 
самостійності, складними мріяннями, критичним 
ставленням до близьких [4]. Підлітки часто бре-
шуть, тому що компанія однолітків очікує від них 
певних рішень і вчинків, а дорослі потребують 

зовсім інших; неможливість що-небудь пояснити 
дорослим нерідко призводить до проявів підлітко-
вої брехні. Ця проблема актуальна, адже безне-
винна на перший погляд брехня нерідко стає сер-
йозною проблемою. Важливо знати мотив брехні 
та її наслідки (на кого і як вплинула брехня). Для 
проведення емпіричного дослідження було опи-
тано 46 учнів 7–8 класів, віком 12–13 років. З них 
було 26 дівчат і 20 хлопців (рис. 1).

Для проведення емпіричного дослідження 
було застосовано такі методики:

1) Опитувальник Г. Айзенка самооцінки пси-
хічних станів для дослідження рівня тривожності 
та інших особистісних особливостей підлітків. Ця 
методика призначена для визначення таких чоти-
рьох блоків психічних станів: тривожності, фрустра-
ції, агресивності та ригідності. Може застосовува-
тись як і самостійна клініко-психологічна методика, 
так і у складі послідовних процедур у комплексі 
з іншими методиками такого ж спрямування. 

2) Методика діагностики шкільної тривожності 
Філліпса. Тест дослідження шкільної тривожності 
Р. Філліпса був використаний для дослідження 
схильності до тривожності підлітків у школі. На 
основі опрацьованого теоретичного матеріалу 
з тематики цієї роботи вважаємо досить доціль-
ним застосування цього опитувальника, оскільки 
він дає відповіді на питання про специфіку три-
вожності підлітка. 

3) Опитувальник «Види брехні» І.П. Шкуратової 
застосовувався з метою дослідження схильності 
досліджуваних підлітків до певного виду обману. 

У результаті проведеного дослідження було 
виявлено, що більшість підлітків характеризу-
ється середнім рівнем тривожності, схильна до 
прояву обману (рис. 2).

За результатами цієї методики також бачимо, 
що найменш вираженим показником виступає 

 
Рис. 2. Середні значення показників психічних станів у досліджуваній групі

 Рис. 1. Відсотковий розподіл досліджуваних  
за показником статі
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ригідність, тобто спостерігається легкість пере-
ключення між настроями, діяльністю в більшості 
досліджуваних. Загалом, у досліджуваній групі 
спостерігається крайня межа середнього рівня 
тривожності. Детальніше розглянуте відсоткове 
співвідношення рівнів тривожності в досліджува-
ній групі представлено на рис. 3.

Як бачимо, фактично 64% досліджуваних під-
літків характеризується середнім рівнем тривож-
ності, тобто схильні до надмірного хвилювання, 
переживання тривоги в ситуаціях, які можуть 
загрожувати неприємностями та невдачами. 
Зазвичай тривожність виникає через недостатню 
адаптивність психофізіологічних механізмів орга-
нізму, що проявляється в посиленні активації нер-
вової системи і, як наслідок, неадекватних пове-

дінкових реакцій. Бачимо, що це більше половини 
учнів, тож такі результати трохи насторожують. 
Низький рівень тривожності спостерігається 
у 23% досліджуваних, що трактується як здоро-
вий і оптимальний механізм захисту в стресових 
ситуаціях і є здоровим для організму.

Більш детально специфіку тривожності в дослі-
джуваній групі дав змогу розглянути тест шкільної 
тривожності Філліпса (рис. 4). 

Отже, бачимо, що в найбільшої кількості дітей 
вираженими є такі страхи: не відповідати очікуван-
ням оточуючих, страх самовираження і страх ситу-
ації перевірки знань. Натомість найменш виражені 
показник проблеми і страху в стосунках з учителями.

Страх не відповідати очікуванням оточую-
чих свідчить про орієнтацію на значимість інших 

 

Рис. 3. Відсоткове співвідношення рівнів тривожності у досліджуваній групі

 
Рис. 4. Середні значення показників шкільної тривожності підлітків

ЗТШ – загальна тривожність шкільна, ПСС – переживання соціального стресу, ФПДУ – фрустрація потреби досягнення успіху – 
страх розвитку потреби успіху, СС – страх самовираження, ССПЗ – страх ситуації перевірки знань, СНОО – страх не відповідати 
очікуванням оточуючих, НФОС – низька фізіологічна опірність стресу, ПССУ – проблеми і страхи у стосунках з учителями
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в оцінці своїх результатів, вчинків і думок, тривогу 
з приводу оцінок, що даються навколишніми, очіку-
вання негативних оцінок. Загалом, можна сказати, 
що в підлітковому віці соціальна група однолітків 
набуває важливої ролі в їхньому житті, тому абсо-
лютно закономірно, що цей показник виявився 
фактором шкільної тривожності, оскільки думка 
значимої групи займає в їхньому житті важливу 
роль у цей віковий період.

Високий показник страху самовираження вка-
зує на те, що в підлітків спостерігаються негативні 
емоційні переживання ситуацій, пов’язаних із 
необхідністю саморозкриття, пред’явлення себе 
іншим, демонстрації своїх можливостей, здібнос-
тей, умінь. 

Страх ситуації перевірки знань свідчить про 
переживання тривоги в ситуаціях перевірки знань, 
досягнень, можливостей, оцінювання загального, 

 
Рис. 5. Середні значення видів обману в підлітків
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Рис. 6. Графік регресійного аналізу залежності змінних від тривожності
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і, потрібно сказати, в підлітковому віці статус 
у класі за оцінками набуває нового значення, тож 
теж стає приводом для тривожності.

За даними методики дослідження видів брехні 
Шкуратової виявлено, що найбільш частими моти-
вами обману в досліджуваній групі підлітків слугу-
ють виправдання і самопрезентація (рис. 5).

Брехня-виправдання є досить поширеним 
типом брехні, що має місце в ситуації викриття 
поганого вчинку. Ця брехня найбільш тісним чином 
пов’язана з дією захисних механізмів особистості, 
і головна її мета – це представлення себе, своїх 
вчинків у вигідному світлі для пом’якшення санк-
цій, уникнення покарання.

Щоб детальніше проаналізувати залеж-
ність показника тривожності з іншими показни-
ками, було проведено регресійний аналіз даних. 
Оскільки під час проведення попередніх статис-
тичних аналізів зв’язок між показником стосунків 
із матір’ю вдалось виявити, то регресійний аналіз 
дав змогу розглянути характер цього зв’язку.

Як помітно на графіку (рис. 6), розподіл отри-
маних даних відповідає нормальному закону роз-
поділу, тож побудовано адекватну модель залеж-
ності незалежних змінних.

Згідно з рис. 6. потрібно зазначити, що різні 
види брехні: етикетної, брехні на благо, брехні-ви-
правдання, брехні-замовчування, брехні-плітки, 
брехні-самопрезентації) від залежної змінної  ̶ три-
вожності. Загалом, 90% отриманих даних можна 
пояснити тим, що від тривожності залежить чи 
буде підліток схильний до обману. 

Отже, за результатами проведеного дослі-
дження можемо говорити про те, що зв’язок між 
тривожністю і застосуванням обману в підлітко-
вому віці вдалось дослідити, про що свідчить про-
ведене кількісно-якісне опрацювання отриманих 
результатів (аналіз середніх значень, кореляцій-
ний і регресійний аналіз даних)

Висновки. Отже, після проведеного емпірич-
ного дослідження підтвердилась гіпотеза про те, 
що простежується зв’язок між показниками три-
вожності та певними видами обману в підлітків. 
Справді за допомогою проведених статистичних 
аналізів даних вдалось встановити зв’язок між 
цими показниками.

Гіпотеза про те, що підлітки з високим рівнем 
тривожності будуть схильні до прояву брехні-ви-
правдання, також статистично підтвердила себе. 
Про це свідчать результати проведеного кореля-
ційного та регресійного аналізу даних, що були 
статистично значущі. Після проведеного дослі-
дження можемо підсумувати той факт, що зв’язок 

між схильністю до обману та тривожністю (загаль-
ною, а також деякими видами шкільної тривожно-
сті) є. Цей зв’язок на основі опрацьованого тео-
ретичного аналізу праць учених із цього питання 
можна вважати прикладом захисного механізму 
психіки.

Мотивацію використання такого захисного 
механізму саме в підлітковий період можна зрозу-
міти враховуючи особливості сенситивності цього 
вікового періоду, а також ключові завдання цього 
періоду. Цей віковий період є дуже важливим для 
розвитку і становлення самосвідомості, у межах 
формування нового рівня якого відбувається 
розвиток відносно стійкого уявлення про себе, 
Я-концепції. Результати проведеного дослідження 
дають змогу констатувати наявність зв’язку між 
тривожністю та обманом у підлітковому віці, 
а також частково пояснюють мотивацію її виник-
нення і функцію, яку вона здійснює.
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Menzheha K. V. Peculiarities of the relationship of anxiety level and deceitfulness
Anxiety is a subjective manifestation of a persons discomfort, his/her disadaptation. Anxiety as an experience 

of emotional discomfort, anticipation of the imminent danger is an expression of the failure to satisfy person’s 
significant needs. The deceitfulness can appear in adolescence and it is related to the peculiarities of adolescent’s 
psyche – a keen desire for independence, complex dreams, critical attitude to close people. The research 
paper states that anxiety as an experience of emotional discomfort, anticipation of the forthcoming danger is 
an expression of the failure to satisfy essential human needs. It is noted that there are many classifications 
of types of deception. Virtually all types of deception contain the concealment of true information and differ only 
in the motives behind that concealment. The study included a survey using techniques to determine the anxiety 
level in adolescents. The data and the results of this technique also show that the least pronounced indicator 
is rigidity, i.e., there is an ease of switching between moods, activities in most of the subjects. The hypothesis 
that adolescents with high anxiety levels will be prone to manifestation of justifying deception also statistically 
confirmed itself. This is evidenced by the results of correlation and regression analysis of the statistically 
significant data. The study revealed the relationship between the deceitfulness and anxiety (general, as well 
as some types of school anxiety). This relationship, based on the theoretical analysis of the works of scholars 
on this issue, can be considered as an example of the protective mechanism of the psyche. The motivation 
for using such a protective mechanism in the adolescent period can be understood taking into account 
the sensitivity characteristics of a given age period, as well as the key tasks of this period. This age period is 
very important for the development and formation of self-consciousness, where a relatively stable self-concept 
(I-concept) is developed in the framework of the formation of a new level of self-consciousness. The findings 
of the study allowed ascertaining the relationship between anxiety and deception in adolescence, and partly 
explain the motivation behind its emergence and the function it performs.

Key words: anxiety, aggressiveness, frustration, rigidity, deceitfulness.
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МОВлЕННЄВА ПОВЕДІНКА ЯК ПРОЯВ уСПІШНОСТІ  
ВЗАЄМОДІЇ ДиТиНи З ОТОчЕННЯМ
У статті проаналізовано мовленнєву поведінку дитини у взаємодії з оточенням. Показано, що 

комунікативно-мовленнєвий підхід до розвитку спілкування дитини дошкільного віку допомагає вирі-
шувати завдання, що пов’язані з формуванням мовленнєвої поведінки дитини. Встановлено, що для 
мовного взаєморозуміння і взаємодії важливе вміння бачити, чути, розуміти, враховувати у своїй мові 
того, до кого адресоване висловлення. Визначено, що особистісні досягнення якостей комунікатив-
но-мовленнєвого розвитку виявляються в рисах характеру, що забезпечують комунікацію, сприяють 
установленню широких контактів дитини дошкільного віку з однолітками, малятами, незнайомими 
раніше дорослими людьми, що ще більшою мірою сприяє розвитку якостей когнітивного і лінгвіс-
тичного рівня в мовному прогресуванні дитини. Обґрунтовано, що підхід до аналізу мовленнєвої пове-
дінки дитини тільки за характеристикою лінгвістичних проявів не пояснює причинності, своєчас-
ності, відставання або перевищення вікової норми в засвоєнні нормативних правил мови, а також 
не може пояснити труднощі у мовній взаємодії дитини з однолітками і дорослими. Доводиться, що 
деформація і несформованість мотивів взаємодії демонструють досвід невдач, що накопичується 
у відносинах з іншими, і все це приводить до того, що в багатьох дітей старшого дошкільного 
і молодшого шкільного віку відсутня самостійність; вони невпевнені в собі, часто відчувають страх 
у нових ситуаціях і починаннях, виявляють негативізм, конфліктність, неадекватне сприйняття 
поведінки і ставлення до себе з боку інших дітей і дорослих. Така ситуація розвитку знижує розвиток 
інструментальних конструктивних засобів взаємодії зі світом соціального і природного оточення. 
Обмеження мовних форм спричиняє незатребуваність лексики, граматичний примітивізм, фоне-
тичну невиразність, одноманітність і монотонність мовлення. Різноманітні морфологічні і синтак-
сичні перебудови мови залишаються незасвоєною навичкою і гальмують надалі у мовленнєвому роз-
витку дитини прояви елементів зв’язності, розгорнення і довільності.

Ключові слова: спілкування, відносини, розвиток, особистість, дошкільник.

Постановка проблеми. Наукова проблема 
полягає в тому, що вивчення базових характерис-
тик комунікативно-мовленнєвого розвитку потре-
бує аналізу таких якостей психічного розвитку осо-
бистості, котрі, на нашу думку, допомагають дитині 
встановлювати міжособистісний контакт, здійс-
нювати соціально-перцептивний аналіз системи 
«людина – ситуація», вибирати адекватні невер-
бальні та мовні засоби спілкування, контролювати 
успішність реалізації цілей комунікації, проявляти 
творчість. Відповідно, можна сказати, що психоло-
гічна характеристика комунікативно-мовленнєвого 
розвитку дитини відбиває аспекти емоційного, 
когнітивно-лінгвістичного, вольового, творчого 
розвитку дитини і тому в структуру своєї харак-
теристики включає компоненти, що виявляються 
в мовленнєвій поведінці, розвитку свідомості, осо-
бистісних рисах. Саме комунікативно-мовленнєвий 
підхід до розвитку спілкування дитини дошкільного 
віку дає змогу вирішувати завдання, що пов’язані 
з формуванням мовленнєвої поведінки дитини, 
оскільки в діагностику та формування закладено 
критерії та показники становлення компетентності 
соціальної взаємодії.

Дослідники вказують, що вивчення процесу 
комунікативно-мовленнєвого розвитку вимагає 
комунікативного підходу до його вирішення, що 
враховує положення про тісну взаємозумовле-
ність суб’єкт-суб’єктних відносин, які реалізу-
ються в діяльності (К. Абульханова-Славська, 
Б. Ананьєв, С. Рубінштейн та інші), ідеї і концеп-
ції, що характеризують мовну систему як бага-
тоаспектний феномен (М. Жинкін, І. Зимня, 
О. Леонтьєв, Т. Ушакова та інші), а також концепту-
альні положення про форми і засоби спілкування 
дитини дошкільного віку з дорослими й одноліт-
ками, у яких відбувається становлення її психіки 
(В. Котирло, С. Кулачківська, С. Ладивір, М. Лісіна, 
Т. Піроженко, А. Рузська, Т. Синько, С. Тищенко, 
Т. Рєпіна та інші).

При цьому мовлення дитини аналізується не 
у всіх аспектах, а з погляду визначених функцій, 
що вказують на рівень інтелектуального розвитку: 
розуміння, усвідомлення мовлення, лексичне 
наповнення, нормативне оволодіння мовними 
правилами. Водночас ми підкреслюємо, що підхід 
до аналізу мовленнєвої поведінки дитини тільки 
за характеристикою лінгвістичних проявів не 
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пояснює причинності, своєчасності, відставання 
або перевищення вікової норми в засвоєнні нор-
мативних правил мови, а також не може пояс-
нити труднощі у мовній взаємодії дитини з одно-
літками і дорослими. Цілісність у характеристиці 
особистісного розвитку дитини вимагає опису 
мовленнєвих досягнень у єдності і взаємозв’язку 
з усіма параметрами, що забезпечують дошкіль-
никові успішність взаємодії з навколишнім світом, 
характеризують зростання засобів взаємодії як на 
репродуктивному, так і на творчому рівнях комуні-
кативної діяльності.

Роль групи однолітків у соціальному, особи-
стісному розвитку дитини-дошкільника висвітлена 
в багатьох соціально-психологічних, психологіч-
них, педагогічних наукових роботах і досліджен-
нях. Зокрема, досліджувалися особливості міжо-
собистісних взаємин дітей із ровесниками в різних 
видах діяльності: пізнавальній (О. Смірнова), ігро-
вій (С. Кулачківська, С. Ладивір), спільній само-
стійній (О. Кононко, Ю. Приходько, Т. Піроженко, 
Т. Рєпіна, С. Якобсон).

Мета статті. Головною метою роботи є тео-
ретичний аналіз мовленнєвої поведінки дитини 
дошкільного віку як прояв успішності взаємодії 
з оточенням.

Виклад основного матеріалу. Проблему вза-
ємодії і спілкування дітей з однолітками досліджу-
вали М. Лісіна, А. Рузська, О. Смирнова та інші.

У концепції М. Лісіної [1, с. 17–28] спілкування 
постає як особлива комунікативна діяльність, 
спрямована на формування певних взаємин. 
Протягом дошкільного дитинства спілкування 
та взаємодія дітей з однолітками проходить низку 
послідовних стадій, що ускладнюються. Розвиток 
спілкування з однолітком у дошкільному віці 
(6–7 років) все більше набуває виразних ознак 
позаситуативності: зміст взаємодії абстрагується, 
тобто позбавляється прямої залежності від наяв-
ної реальної ситуації, починають складатися стійкі 
вибіркові вподобання між дітьми. Суттєвим над-
банням дошкільного віку, що виникає в процесі 
контактів дітей між собою, є утворення власного 
образу (образ-Я) та образу іншої людини.

Низка авторів наголошує, що вирішальним 
фактором розвитку продуктивних взаємин дитини 
з однолітками є їхня успішність у спільній діяль-
ності: ігровій або трудовій (Я. Коломінський, 
В. Мухіна, Т. Рєпіна, А. Рояк та інші).

Наприклад, Є. Суботський уважає, що взає-
мини дошкільнят з однолітками характеризуються, 
з одного боку, імпульсивністю і безпосередністю, 
а з іншого – інертністю і стереотипністю [5, с. 56]. 

Дослідники (М. Дяченко, Л. Кандибович, 
Я. Коломінський) пропонують таку структуру міжо-
собистісної взаємодії: 

1) певні спонукання (інтерес, розуміння потреби 
у взаємодії, співробітництві, спілкуванні тощо); 

2) певна поведінка (мова, дії, жести, міміка тощо); 
3) емоції і почуття (задоволення від спілку-

вання, симпатія чи антипатія, взаємна атракція 
або негативні стани та інше); 

4) пізнання (сприймання іншого, мислення, 
уява, уявлення); 

5) саморегуляція, воля (витримка за відсутно-
сті взаєморозуміння, володіння собою у разі кон-
флікту, надання допомоги іншим у важкій ситуації 
тощо) [2, с. 6–16]. 

Т. Рєпіна передбачає, що в дошкільнят прояв-
ляється феномен взаємозв’язку і взаємопроник-
нення різного виду відносин [3].

Отже, взаємодію дошкільників з однолітками 
можна розглядати з таких компонентів, як: взає-
морозуміння (адекватність, точність і об’єктив-
ність відображення особистості партнера), вза-
ємовплив («особливий рівень взаємодії, один із 
феноменів, який описує взаємодію), взаємні дії 
(здійснюються у формі співдії (взаємодопомога), 
бездії і протидії), взаємостосунки (виражають 
готовність партнерів до певного типу переживань 
і дій), спілкування.

Розуміння дитиною цілісної картини образу 
ситуації є найважливішою характеристикою рівня 
психічного розвитку, тому що синтезує в собі ког-
нітивні, афективні і мотиваційні параметри. Вибір 
головних ознак, атрибутів мовної комунікації 
є надзвичайно важливим для дитини. Ми вважа-
ємо, що самодостатніми ознаками, які вимагають 
усвідомлення дошкільниками, є характеристики 
образу ситуації, тобто взаємозалежної системи 
«людина – ситуація». Дитина, що виявляє розу-
міння причинних зв’язків і взаємозалежностей 
зазначеної системи, демонструє розвиток визна-
ченої логіки мислення: розуміння співвідносин між 
головними і другорядними ознаками, співвідносин 
між цілим і частиною, розуміння відносин взаємо-
дії між різними складниками ситуації спілкування. 

Отже, предметом соціально-перцептивного 
аналізу й усвідомлення дошкільниками змісту 
ситуацій взаємодії є з позиції комунікативно-мов-
леннєвого розвитку дитини відношення системи 
«людина – ситуація» і відношення «мовна форма – 
значення». Саме ці базові утворення, що відчу-
ваються як єдине ціле, забезпечують успішність 
реальної взаємодії між соціальними партнерами.

При цьому успіх міжособистісного обміну 
в ситуації контакту дитини з людьми зумовле-
ний такими ознаками, які спричиняють характер 
мовленнєвої поведінки дитини: здатністю дитини 
виділити головний зміст ситуації взаємодії; здатні-
стю до вибору основного принципу зміни ситуації 
(узгодження, роз’єднання, протиріччя та інше).

Саме ці ознаки мовленнєвої поведінки дитини 
в різних ситуаціях взаємодії дитини з дорослим 
та однолітками були предметом спостережень 
та аналізу. 
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Мовне висловлення як показник інструмен-
тальної (операціональної) сторони комуніка-
тивно-мовленнєвого розвитку дитини повинно 
бути адекватним ситуації спілкування, оскільки 
її розуміння визначає тему висловлення, форму 
побудови і зміст мови через добір лексики, його 
узгодження і відтворюючі (фонетичні) властивості 
мови.

Цей взаємозв’язок варто пам’ятати, оскільки 
навчання дітей мовного висловлення (оформ-
лення думки в зовнішню мову) вбачається в цьому 
підході як принципово важливий та основний 
спосіб інноваційних змін у системі мовленнєвого 
розвитку дитини, а також у системі розвивально- 
корекційної індивідуальної роботи, в якій актуалі-
зується особистісна, соціальна, інтелектуальна 
активність дитини.

Комунікативно-мовленнєвий розвиток дитини 
й аналіз його рівня передбачає інтерес до про-
блеми розуміння дошкільником ситуації спілку-
вання і користування мовними висловленнями, 
адекватними їй. У розвитку мовного спілкування 
ми хочемо підкреслити значимість такого психіч-
ного новоутворення, як наявність установки на 
відповідну реакцію, орієнтації дитини на комуні-
канта, співрозмовника. Для мовного взаєморо-
зуміння і взаємодії важливе вміння бачити, чути, 
розуміти, враховувати у своїй мові того, до кого 
адресоване висловлення.

В аналізі комунікативно-мовленнєвого роз-
витку дитини дошкільного віку необхідно також 
врахувати, що комунікативні властивості мовних 
висловлень припускають широке використання як 
мовних (вербальних) засобів, так і невербальних. 
Перераховані комунікативні характеристики від-
биті також інтонацією, виразністю, темпом мови, 
її швидкістю і навіть іноді дикцією.

Важливо розвивати комплексну навичку, що 
визначає успішність мовної взаємодії, розвине-
ність комунікативної компетентності, здатність 
застосовувати мову з метою пізнання і спілку-
вання з навколишнім світом. 

Усвідомлення своїх умінь і якостей, уявлення 
себе в часі, відкриття для себе своїх переживань – 
усе це утворює початкову форму усвідомлення 
дитиною себе, виникнення до кінця дошкільного 
віку «особистісної свідомості» (Д.Б. Ельконін) 
[4, с. 106–115].

Сформовані ціннісні відносини дитини щодо 
людей і самої себе вказують на пріоритет відносин 
суб’єктного характеру. При цьому дитина перебу-
ває в такій ситуації, коли стиль життя дорослих 
людей дає їй змогу бути в колі розмов, бесід, 
переваг, пов’язаних із життям емоцій, переживань, 
настроїв, тобто в колі цінностей, пов’язаних із жит-
тям людини. Тому і дитину з усіма проблемами 
і досягненнями оцінюють із погляду особистісного 
прояву, що дає малюку змогу навчитися виділяти 

себе в цілісній ситуації подій, що відбуваються, 
усвідомлювати себе через відношення до визна-
ченого змісту. Усе це сприяє росту свідомості 
дитини загалом, розвитку в неї інтересів і переваг 
до визначених видів діяльності, формуванню різ-
нобічного характеру оцінки навколишнього світу. 
Ці досягнення демонструють здатність дитини 
самостійно мислити і потребу донести до навко-
лишніх своє власне ставлення, змушує засвою-
вати все більш складні і різноманітні форми мов-
них висловлень. 

Дитина в мовній поведінці з оточенням при-
родно демонструє свою соціальну й інтелекту-
альну активність через розширення інструмен-
тальних можливостей. У її мовному спілкуванні 
яскраво і своєрідно звучать такі форми мов-
них висловлень, як згода, уточнення, прохання, 
порада, спонукання, подяка, сумнів, подив і інші 
мовні побудови, адекватні ситуації спілкування. 

Особистісні досягнення якостей комунікатив-
но-мовленнєвого розвитку виявляються в рисах 
характеру, що забезпечують комунікацію (добро-
зичливість, відкритість тощо), сприяють уста-
новленню широких контактів дитини старшого 
дошкільного віку з однолітками, малятами, незна-
йомими раніше дорослими людьми, що ще біль-
шою мірою сприяє розвитку якостей когнітивного 
і лінгвістичного рівнів у мовному прогресуванні 
дитини. Саме широта і дієвість мотивів спілку-
вання дитини з людьми забезпечує координацію 
комунікативних і мовних дій, що породжує вну-
трішню реорганізацію, переструктурування про-
цесів аналізу цілісної ситуації спілкування і дає 
дитині змогу прогнозувати можливий розвиток 
подій, виявляти творчість спілкування.

На жаль, дійсна ситуація виховання й роз-
витку дитини далека від пріоритету особистісних 
відносин у спілкуванні з дітьми. Дитину і її досяг-
нення оцінюють не з позиції розвитку особистості, 
а з позиції досягнутого результату діяльності. Усе 
це приводить до того, що дитина не усвідомлює 
себе як особистість. За наявності негативних оці-
нок і низької культури міжособистісних відносин, 
обмеженості і замкнутості інтересів серед дорос-
лих збіднюється внутрішній світ дитини. Її свідо-
мість фіксує відносини до інших на основі об’єк-
тно-мовленнєвого відношення. Засоби, операції, 
мета діяльності засновані на реально-звичному 
функціонуванні, далекому від елементів пере-
творення й творчості. Усе це зумовлює низький 
рівень розвитку свідомості, труднощі подолання 
стандартів і стереотипів у реалізації навіть влас-
них задумів і намірів. І хоча дитина демонструє 
інтерес і заглибленість у ситуацію взаємодії, 
часто сама ситуація тисне на неї. Дитині складно 
виявити самостійність, ініціативність. Оскільки 
в таких випадках дорослому важливіше, щоб 
дитина зробила що-небудь, а не усвідомила чи 
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зрозуміла, тому не заохочуються особистісні яко-
сті дитини. 

Деформація і несформованість мотивів взає-
модії демонструють досвід невдач, що накопичу-
ється у відносинах з іншими, і все це призводить 
до того, що в багатьох дітей старшого дошкільного 
і молодшого шкільного віку відсутня самостій-
ність. Вони невпевнені в собі, часто відчувають 
страх у нових ситуаціях і починаннях, виявляють 
негативізм, конфліктність, неадекватне сприй-
няття поведінки і ставлення до себе з боку інших 
дітей і дорослих. Така ситуація розвитку знижує 
розвиток інструментальних конструктивних засо-
бів взаємодії зі світом соціального і природного 
оточення. 

У плані лінгвістичних (мовних) характерис-
тик це виявляється в стандартних за формою 
й обмежених за змістом мовних висловлюваннях 
(переважно відповідь чи згода). Обмеження мов-
них форм спричиняє незатребуваність лексики, 
граматичний примітивізм, фонетичну невираз-
ність, одноманітність і монотонність мовлення. 
Різноманітні морфологічні і синтаксичні перебу-
дови мови залишаються незасвоєною навичкою 
і гальмують надалі у мовленнєвому розвитку 
дитини прояви елементів зв’язності, розгорнення 
і довільності.

Виділяють типи відносин у мовній комунікації, 
що спрямовують мовленнєву поведінку дитини:

І. Суб’єкт-суб’єктні відносини дитини з дорос-
лими й однолітками в колективі групи дитячого 
садка. При цьому дитина часто не виявляє діло-
вих і пізнавальних мотивів до обговорюваної 
загальної проблеми, що виникла в колективі, не 
формулює своїх змістів і цілей майбутньої діяль-
ності. Водночас вона орієнтована на реалізацію 
потреби в особистих контактах, потреби в емоцій-
ному комфорті, присутності серед друзів (друга), 
потреби бути в особистісних відносинах з улюбле-
ним вихователем. У цих випадках дитина є біль-
шою мірою спостерігачем комунікативно-мовної 
взаємодії, а в мовній поведінці – слухачем. Окремі 
мовні висловлювання відбивають характер осо-
бистісних контактів, часто не пов’язаних з обгово-
рюваною проблемою, а відповіді на питання діло-
вого, пізнавального характеру з боку ініціатора 
спілкування (дорослого, однолітка) є типовим 
стандартом: «так», «ні», «не знаю». Проте значи-
мість присутності такої дитини в ситуації соціаль-
ної взаємодії очевидна і виражена в подальшому 
прогресуванні її комунікативно-мовленнєвих 
досягнень.

ІІ. Суб’єкт-об’єктні відносини, що виявля-
ються в процесі організації спільної діяльності 
з дорослими й однолітками. Такий характер від-
носин у взаємодії часто виявляють діти, що мають 
визначений рівень розвитку ділових і пізнаваль-
них мотивів діяльності, тобто достатній рівень 

компетентності, що забезпечує їм можливість 
включитися у вирішення проблеми ділового або 
пізнавального характеру. Вони поспішають почати 
діяльність щодо реалізації задуму, формулюючи 
свої способи, варіанти, наміри, особистісні змісти. 
При цьому можливі випадки, коли дитину не ціка-
вить, з ким вона буде виконувати справу, хто учас-
ник її контакту, тобто ділові і пізнавальні мотиви 
перевищують особистісні. Одночасно такий варі-
ант указує на відсутність орієнтування на людину, 
несформованість комунікативної спрямованості 
в діяльності. Такі діти по ходу реалізації спільного 
задуму часто виявляють конфліктний характер 
взаємодії з іншими учасниками загальної справи, 
тому що не погодили мети, наміру, бажання парт-
нерів, не встановили міжособистісних стосунків. 
Варіантом подальшої поведінки дитини при цьому 
може бути відмова від участі в загальній справі 
або присутності в ній позиції «поруч», «сама по 
собі», що обмежує взаємодію і прояв комуніка-
тивно-мовних навичок. За умови підвищеної діло-
вої або інтелектуальної активності дитина стоїть 
перед необхідністю «научіння контактів», віднов-
лення міжособистісних відносин для реалізації 
потреби в спільній діяльності, стверджування 
своєї позиції серед однолітків, адже таким дітям 
є що і як сказати. Інакше кажучи, варіант відно-
син суб’єкт-об’єктного характеру в ситуації пред-
метно-змістовної взаємодії дитини з дорослими 
й однолітками обов’язково висуває перед дити-
ною завдання навчання соціального контакту, нав-
чання мовного спілкування, що включає процеси 
контактовстановлення.

ІІІ. Відносини суб’єкт-суб’єкт-об’єктного харак-
теру є умовою і характеристикою розвиваючої 
ситуації навчання мовного спілкування. Зазначені 
відносини характеризуються тим, що діти взаємо-
діють із приводу предметно-змістовного завдання, 
вирішення якого здійснюється за постійної уваги 
і координації міжособистісних відносин між партне-
рами комунікації. У цій ситуації жест і мова вписані 
в динаміку соціальних, комунікативних відносин 
і дитина вчиться не тільки смислоформулюванню 
всіх характеристик системи «людина – ситуація», 
але і постійно вдосконалюється в здатності кон-
тактовстановлення і підтримки міжособистісних 
відносин для реалізації накресленої мети. Третій 
варіант відносин виявляють діти, що мають висо-
кий рівень розвитку всіх компонентів комуніка-
тивно-мовленнєвого розвитку і, насамперед, діє-
вість особистісних, ділових, пізнавальних мотивів 
у широкій сфері життєдіяльності дошкільника.

Висновки. Рівень особистісних досягнень 
старшого дошкільника є характеристикою твор-
чих проявів спілкування. Це підтверджує, що 
будь-які творчі ознаки мовленнєвої поведінки 
дитини, зокрема включеність уяви у процес 
взаємодії з оточенням, збільшують можливість 
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дитини передбачати, прогнозувати, уявляти, 
очікувати можливий результат і перебіг процесу 
спілкування. Вибір засобів мовленнєвої пове-
дінки особистості регулюються значною мірою 
передбаченням наслідків і цілями особисто-
сті. Визначення та використання засобів спря-
мовані на майбутні події, що спонукає людину 
спрямовувати увагу та усвідомлювати їхній 
зміст і характер. Здатність володіти розумовими 
діями, знаходження аналогій, комбінування 
та використання елементів новаторства, тобто 
творчих проявів взаємодії, лежить в основі кон-
структивних, позитивних комунікативних дій, що 
є універсальною стратегією для партнерів, для 
особистості у прийнятті рішень.

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у порівнянні особливостей мовленнєвої пове-
дінки дитини дошкільного віку у взаємодії з одно-
літками в умовах традиційних та інноваційних 
моделей освіти.
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Mykhalska S. A. Speech behavior as a manifestation of the child successful interaction with the 
environment

The article investigates the child speech behavior in interaction with the environment. It is shown, that 
the communicative-speaking approach to the preschool child allows solving problems connected with 
the formation of child speech behavior. It is established, that for language understanding and interaction it 
is important to be able to see, hear, understand, and take into account in the language the person to whom 
the expression is addressed. It is determined, that personal achievements of child communicative and speech 
development are revealed in character traits, which provide a communication, promote the establishment 
of preschool child contacts with peers and strangers, develop the linguistic and cognition qualities in child 
language progression.

It is substantiated, that the approach to the analysis of the child speech behavior just through the characteristic 
of linguistic manifestations does not explain the causality, timeliness, lag or exceeding of the age norm in 
mastering the language normative rules, and also doesn’t explain the difficulties in the child speech interaction 
with peers and adults. It is argued, that the deformation and lack of the interaction motives causes the failure 
experience, that is accumulated in relationships with others, and leads to the independence lack in preschoolers 
and primary school students; they are unsure, often fear in new situations and endeavors, exhibit negativity, 
conflict, inadequate behavior.

This situation reduces the development of constructive and instrumental tools of interaction with the social 
and natural environment. The limitation of language skills leads to the unclaimed vocabulary, grammatical 
primitivism, phonetic indistinctness, monotony and monotonous speech. Various morphological and syntactic 
language rearrangements remain an unexplored skill and inhibit the manifestations of the connectedness 
elements, deployment and arbitrariness in the child’s speech development. 

Key words: communication, relations, development, personality, preschooler.
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ЕМОцІЙНА СТІЙКІСТь, АДАПТиВНІСТь  
І КОМуНІКАТиВНІ ЗДІбНОСТІ МАЙбуТНьОГО ПЕДАГОГА  
ЯК ВАЖлиВІ СКлАДНиКи ЙОГО ПРОФЕСІОГРАМи
Проаналізовано проблему професіоналізації майбутніх педагогів у контексті модернізації освіти. 

Констатовано, що стратегічні напрями розвитку сучасної освіти пов’язані з упровадженням нових 
стандартів освітньої діяльності, серед яких провідним є забезпечення її особистісної, компетент-
нісної спрямованості. З’ясовано, що професійно значущими властивостями освітянина є, зокрема, 
здатність до емоційної стійкості, комунікативні здібності, нервово-психічна стійкість, адаптив-
ність тощо. Показано, що емоційна стійкість, нервово-психічна стійкість, а також адаптивні й кому-
нікативні здібності в системі професійної підготовки майбутніх педагогів є надзвичайно важливими 
та набувають особливої актуальності, оскільки йдеться про підготовку особистості до організації 
навчально-виховного процесу в закладах освіти. Нині для вищих педагогічних навчальних закладів 
одним із пріоритетних напрямів роботи є забезпечення формування і розвиток проактивної, емо-
ційно стійкої особистості, здатної адаптуватися в постійно змінюваних умовах, самореалізуватися, 
бути успішною. Досліджено, що проблема емоційної стійкості зумовлена дезорганізуючим впливом 
емоцій на діяльність та поведінку людини в емоціогенних ситуаціях, а в контексті первинної про-
фесіоналізації особистості здійснюються розвиток і становлення емоційної сфери особистості, 
що є психологічним підґрунтям якості майбутньої професійної діяльності фахівця. Емоційна нестій-
кість виступає наслідком порушення механізмів саморегуляції особистості під впливом емоціоген-
них чинників і за умов значної довготривалої дії спричиняє порушення в ефективності діяльності 
та позначається на психічному здоров’ї особистості. Доведено, що студентський вік – це період 
підвищених вимог, психічних навантажень і перевантажень, які виступають у всьому різноманітті, 
що потребує емоційної стійкості та здатності до адаптації. З іншого боку, саме в цей період форму-
ється майбутній професіонал, стан психічного здоров’я якого безпосередньо впливає на успішність 
діяльності і стиль життя загалом, і, відповідно, набуває високого суспільного значення. Досліджено 
стан сформованості емоційної стійкості, нервово-психічної стійкості, особистісного адаптаційного 
потенціалу та комунікативних здібностей студентів-майбутніх педагогів. Встановлено, що біль-
шість досліджуваних нами майбутніх педагогів мають середній рівень розвитку емоційної стійкості 
та комунікативних здібностей, а також низький рівень сформованості особистісного адаптаційного 
потенціалу й нервово-психічної стійкості. 

Ключові слова: професійно значущі властивості освітянина, особистісний адаптаційний потен-
ціал, нервово-психічна стійкість, комунікативні компетенції педагога.

Постановка проблеми. Стрімкі та неодно-
значні соціально-економічні, особливо політичні 
та культурні, перетворення, що відбуваються 
останнім часом в Україні й зокрема в системі 
освіти, часом зумовлюють гострі форми прояву 
дезорганізуючого впливу емоцій: розгубленість, 
зниження працездатності, афекти неадекватності, 
скутість поз, порушення координації рухів, упо-
вільнення протікання психічних процесів, нестри-
маність у спілкуванні, агресивність та інше. Усе це 
спричинює підвищення вимог до особистості май-
бутнього педагога, зокрема до його здатності до 
адекватної поведінки в емоційно напружених умо-
вах, до його особистісного адаптаційного потенці-
алу, нервово-психічної стійкості та комунікативних 
здібностей. Тож сьогодні для вищих педагогічних 
навчальних закладів одним із пріоритетних напря-

мів роботи є забезпечення формування і розвиток 
проактивної, емоційно стійкої особистості, здат-
ної адаптуватися в постійно змінюваних умовах, 
самореалізуватися, бути успішною.

Проблема емоційної стійкості є однією з тих 
проблем, що посідають центральне місце в сучас-
ній психології. Її вивченням займаються вчені 
різних галузей психологічної науки (Л.М. Аболін, 
І.Ф. Аршава, Б.Х. Варданян, М.І. Дьяченко, 
П.Б. Зільберман, Є.П. Ільїн, Г.С. Нікіфоров, 
А.Є. Ольшаннікова, С.М. Оя, В.О. Пономаренко, 
Т. Рібо, О.Я. Чебикін, О.А. Чернікова та інші).

Дослідженням проблеми адаптації займають- 
ся такі науковці, як: Б.Г. Ананьєв, М.О. Агаджанян, 
Л.М. Балабанова, Г.О. Балл, О.С. Батуєв, 
Ф.Б. Березін, А.В. Брушлинський, В.О. Ганзен, 
Є.П. Ільїн, О.М. Кокун, М.С. Корольчук, 
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Б.Ф. Ломов, В.С. Мерлін, Ю.О. Олександровський, 
В.М. Русалов, І.М. Соколова, S. Parker, D.J. Ran- 
dall, G.E. Vaillant та інші. 

Серед професійних здібностей учителя значна 
роль належить також комунікативним, оскільки 
комунікація – не лише мовленнєві здібності, а ще 
і вміння спілкуватися з людьми. Комунікативні 
здібності характеризуються низкою інших здібнос-
тей людини, що виявляються у вмінні формулю-
вати і доносити свою думку до рецепієнта, умінні 
слухати, сприймати та відтворювати інформа-
цію, вести діалог, брати участь у дискусіях, вести 
перемовини тощо. Дослідженням комунікативних 
здібностей педагогів займається значна кіль-
кість науковців (Л.С. Виготський, П.Я. Гальперін, 
І.О. Зимня, М.І. Жинкін, О.М. Леонтьєв та інші). 

Мета статті. Головною метою роботи було 
вивчення особливостей адаптивності, емоційної 
стійкості, нервово-психічної стійкості та комуніка-
тивних здібностей студентів-майбутніх педагогів.

Виклад основного матеріалу. Очевидним 
є той факт, що емоції мають свій вплив у пізнанні 
і в мистецтві, в педагогіці і клініці, на виробництві 
і в сім’ї, у творчості і в душевних кризах особисто-
сті. Сьогодні залишається актуальним справед-
ливе зауваження В. Франкла: «… люди не стійкі 
до найменшої фрустрації інстинктів і емоційного 
напруження, вони проявляють «нетримання» – 
нездатність стримувати власні емоції, – не можуть 
стримуватися від прояву і прагнення розділити їх 
з іншими» [9, с. 330].

Слід зазначити, що в медичній психології про-
блема емоцій та їхніх порушень має особливе 
значення, тому що стан емоційної сфери може 
служити критерієм оцінки загального стану хво-
рого, а також критерієм ефективності впливу на 
хворого тих чи інших лікувальних заходів [10].

Відомо, що феноменальність емоцій поля-
гає в тому, що вони можуть впливати не тільки 
позитивно – регулюючи діяльність, – але й нега-
тивно – дезорганізуючи її. «Аналізуючи причини 
власних невдач або помилок, – зазначає польський 
дослідник Я. Рейковський, – ми нерідко доходимо 
висновку, що саме емоції завадили нам впоратись 
із завданням. Хтось погано склав іспит, тому що 
сильно нервував, хтось став винуватцем дорожньої 
пригоди, тому що був цілковито паралізований рап-
товим страхом, що охопив його, хтось мав невдалий 
публічний виступ, оскільки не зміг подолати хвилю-
вання» [8, с. 22]. Гострі форми прояву дезорганізую-
чого впливу емоцій – це розгубленість, афект неа-
декватності, скутість пози, порушення координації 
рухів, уповільнення протікання психічних процесів, 
нестриманість у спілкуванні, агресивність та інше – 
зумовили виникнення проблеми емоційної стійкості.

Студентський вік – це складний етап у житті 
людини. Цей період характеризується можли-
вою появою кризових моментів і потребує певної 

адаптації. У студентському віці формуються про-
фесійні інтереси, цінності, навички. Особистість 
студента-майбутнього педагога розвивається 
протягом навчання. Але при цьому відбувається 
формування і особистісних якостей як узагалі, так 
і певних якостей, що є властивими й важливими 
саме для цієї фахової спрямованості.

Надзвичайно актуальним сьогодні є дослі-
дження психологічного здоров’я студентів, що 
зумовлено наявністю потужних стресогенних 
чинників у студентському середовищі, таких як 
ситуації екзаменів, періоди соціальної адапта-
ції, необхідність особистісного самовизначення 
в майбутньому професійному середовищі тощо.

Майже в усіх країнах студенти виокремлюються 
як група підвищеного ризику, тому що вони значно 
частіше, ніж молоді люди інших соціальних груп 
того ж віку, страждають різноманітними психосо-
матичними і нервово-психічними захворюваннями. 
Однією з основних причин підвищеної захворювано-
сті студентів є різноманітні стресові ситуації, пов’я-
зані з труднощами пристосування молодих людей 
до студентського життя і екзаменаційних іспитів.

С.Є. Квасов зі співавторами, досліджуючи чин-
ники способу життя і здоров’я студентів, показали, 
що рівень їх соціально-психологічної адаптації до 
умов ВНЗ суттєво залежить від взаємовідносин, що 
складаються в колективі, порушення яких спричи-
няє постійне психоемоційне напруження. Конфлікт 
як прояв комунікативної взаємодії являє собою зітк-
нення протилежно спрямованих і несумісних одна 
з одною тенденцій у свідомості окремої людини 
(внутрішньоособистісний конфлікт), у міжособи-
стісних відносинах індивідів або груп людей (міжо-
собистісний і міжгруповий конфлікти), пов’язане 
з гострими і дуже сильними емоційними переживан-
нями. У багатьох випадках конфлікт є чинником роз-
витку гострого або хронічного емоційного стресу [3].

Очевидним є той факт, що критерієм ефективності 
професійної підготовленості педагога є здатність спе-
ціаліста швидко адаптуватися у новому колективі 
та здійснювати продуктивну діяльність, визначену 
посадовими обов’язками педагога. На практиці роз-
біжність між теоретичною підготовкою у ВНЗ і прак-
тичними вимогами до діяльності педагога на місцях 
ускладнює процес професіоналізації молодих спе-
ціалістів. Тож значущість адаптивності студентів 
педагогічного університету лежить у двох площинах: 
необхідності пристосовуватися до змінюваних умов 
навчального процесу у ЗВО, а також набуття профе-
сійно важливих якостей майбутнього освітянина. 

Емпіричне дослідження адаптивності, емоцій-
ної стійкості, комунікативних здібностей і нерво-
во-психічної стійкості майбутніх педагогів було про-
ведено серед студентів Криворізького державного 
педагогічного університету. До вибірки увійшли 
78 студентів 1–3 курсів психолого-педагогічного 
факультету. Для дослідження емоційної стійко-
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сті було застосовано методику оцінки емоційної 
стійкості через продуктивність та якість коротко-
часного запам’ятовування О.В. Государевої [4]. 
Для вивчення толерантності до стресогенних фак-
торів, що виступає проявом емоційної стійкості, 
було застосовано «Багаторівневий особистісний 
опитувальник «Адаптивність» (А.Г. Маклакова, 
С.П. Чермяніна) [7].

Результати дослідження стану розвитку осо-
бистісного адаптаційного потенціалу у майбутніх 
педагогів, що увійшли до нашої вибірки, презенто-
вано в таблиці 1.

Таблиця 1
Стан розвитку особистісного адаптаційного 

потенціалу у майбутніх педагогів  
(за методикою «багаторівневий особистісний 

опитувальник «Адаптивність»  
А.Г. Маклакова, С.П. чермяніна)

Рівень розвитку особистісного  
адаптаційного  

потенціалу у майбутніх педагогів

Кількість,  
у %

Високий 3
Середній 22
Низький 76

Як видно з таблиці, високий рівень особистісного 
адаптаційного потенціалу виявлено лише у 3% сту-
дентів-майбутніх педагогів, середній рівень – у 22% 
студентів, низький рівень – у 76% досліджуваних, 
що засвідчує той факт, що більшість майбутніх 
педагогів, які увійшли до вибірки нашого дослі-
дження, має низький рівень особистісного адапта-
ційного потенціалу, тобто вони мають ознаки явних 
акцентуацій характеру та декотрі ознаки психопатій, 
у них можливі нервово-психічні зриви. Також кон-
статуємо, що критично малою є кількість студентів 
із високим рівнем особистісного потенціалу, тобто 
таких, які досить легко адаптуються до нових умов 
діяльності, швидко входять до нового колективу, 
досить легко і адекватно орієнтуються в ситуації, 
швидко формують стратегію власної поведінки і, як 
правило, неконфліктні. 

Результати дослідження стану розвитку нерво-
во-психічної стійкості у майбутніх педагогів пре-
зентовано в таблиці 2.

Таблиця 2
Стан розвитку особистісного  
нервово-психічної стійкості  

у майбутніх педагогів  
(за методикою «багаторівневий особистісний 

опитувальник «Адаптивність»  
А.Г. Маклакова, С.П. чермяніна)

Рівень розвитку нервово-психічної стійкості 
у майбутніх педагогів

Кількість, 
у %

Високий 1
Середній 23
Низький 76

Як видно з таблиці, високий рівень нерво-
во-психічної стійкості виявлено лише в 1% студен-
тів-майбутніх педагогів, середній рівень – у 23% 
студентів, низький рівень – у 76% досліджуваних, 
що дає змогу констатувати, що більшість майбут-
ніх педагогів, які увійшли до вибірки нашого дослі-
дження, має низький рівень нервово-психічної 
стійкості, тобто низький рівень поведінкової регу-
ляції, певну схильність до нервово-психічних зри-
вів, відсутність адекватної самооцінки та реаль-
ного сприйняття дійсності. Натомість критично 
малою є кількість студентів із високим рівнем 
нервово-психічної стійкості, тобто з високим рів-
нем поведінкової регуляції, високою адекватною 
самооцінкою та реальним сприйняттям дійсності. 

Результати дослідження стану розвитку комуні-
кативних здібностей у майбутніх педагогів презен-
товано в таблиці 3.

Таблиця 3
Стан розвитку особистісного комунікативних 

здібностей у майбутніх педагогів  
(за методикою «багаторівневий особистісний 

опитувальник «Адаптивність»  
А.Г. Маклакова, С.П. чермяніна)

Рівень розвитку комунікативних здібностей 
у майбутніх педагогів

Кількість, 
у %

Високий 0
Середній 74
Низький 26

Як видно з таблиці, високий рівень комуніка-
тивних здібностей не виявлено в жодного зі сту-
дентів-майбутніх педагогів, середній рівень має 
74% студентів, низький рівень – 26% досліджува-
них, що засвідчує той факт, що більшість майбут-
ніх педагогів, які увійшли до вибірки нашого дослі-
дження, мають середній рівень комунікативних 
здібностей, тобто здатні встановлювати контакти 
з іншими людьми, інколи стають учасниками кон-
фліктів. 

Результати дослідження стану розвитку емо-
ційної стійкості у майбутніх педагогів презенто-
вано в таблиці 4.

Таблиця 4
Стан розвитку емоційної стійкості у майбутніх 

педагогів (за методикою О.В. Государевої)
Рівень розвитку емоційної стійкості  

у майбутніх педагогів
Кількість, 

у %
Високий 27
Середній 64
Низький 9

Як видно з таблиці, високий рівень емоцій-
ної стійкості виявлено у 27% студентів-майбут-
ніх педагогів, середній рівень – у 64% студентів, 
низький рівень – 9% досліджуваних, що засвід-
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чує той факт, що більшість майбутніх педагогів, 
які увійшли до вибірки нашого дослідження, має 
середній рівень емоційної стійкості, а також факт, 
що досить незначною є кількість студентів із низь-
ким рівнем емоційної стійкості. 

На рисунку 1 представлено зведену гістограму 
результатів нашого емпіричного дослідження.

У таблиці 5 представлено результати кореля-
ційного аналізу між показниками емоційної стій-
кості, особистісного адаптаційного потенціалу, 
нервово-психічної стійкості та комунікативних 
здібностей студентів-майбутніх педагогів, що 
увійшли до вибірки нашого емпіричного дослі-
дження.

Як видно з таблиці, показники емоційної стійко-
сті у студентів-майбутніх педагогів мають досить 
високі кореляційні зв’язки з показниками їхнього 
особистісного адаптаційного потенціалу (0,570 на 
високому рівні статистичної значущості p ≤ 0,01), 
а також високі кореляційні зв’язки з показниками 
їхньої нервово-психічної стійкості (0,569 на висо-
кому рівні статистичної значущості p ≤ 0,01). Можна 
констатувати також, що високими є кореляційні 
зв’язки між показниками особистісного адаптаці-
йного потенціалу студентів-майбутніх педагогів 
і показниками їхньої нервово-психічної стійкості 
(0,962 на високому рівні статистичної значущості 
p ≤ 0,01), а також наявність статистично значущих 

кореляційних зв’язків між показниками особистіс-
ного адаптаційного потенціалу та показниками 
комунікативних здібностей студентів (0,399 на 
високому рівні статистичної значущості p ≤ 0,01). 
Виявлено наявність статистично значущих коре-
ляційних зв’язків між показниками нервово-пси-
хічної стійкості та показниками комунікативних 
здібностей (0,310 на високому рівні статистич-
ної значущості p ≤ 0,01). Тож чим вищі показники 
емоційної стійкості мають майбутні педагоги, тим 
вищими є показники їхнього особистісного адап-
таційного потенціалу та нервово-психічної стійко-
сті. Водночас чим вищим є рівень особистісного 
адаптаційного потенціалу, тим вищим є рівень 
нервово-психічної стійкості та комунікативних зді-
бностей студентів-майбутніх педагогів. 

Висновки. Як показало вивчення досліджу-
ваної проблеми, здатність до емоційної стійкості, 
адаптивності, нервово-психічної стійкості та кому-
нікативні здібності студентів-майбутніх педагогів 
є значущими, оскільки на етапі первинної профе-
сіоналізації формується майбутній фахівець-осві-
тянин, котрий буде безпосереднім організатором 
навчально-виховного процесу в закладах освіти. 
Результати проведеного нами емпіричного дослі-
дження дають нам змогу констатувати, що біль-
шість досліджуваних нами майбутніх педагогів 
має середній рівень розвитку емоційної стійкості 
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Рис. 1. Стан розвитку особистісного адаптаційного потенціалу, нервово-психічної стійкості, комунікативних здібностей  
та емоційної стійкості у майбутніх педагогів

Таблиця 5
Кореляційні зв’язки між показниками емоційної стійкості, особистісного адаптаційного потенціалу, 

нервово-психічної стійкості та комунікативних здібностей студентів-майбутніх педагогів

Показники Емоційна  
стійкість

Особистісний  
адаптаційний  

потенціал

Нервово-психічна 
стійкість

Комунікативні  
здібності

Емоційна стійкість – 0,570** 0,569** 0,213
Особистісний адаптаційний потенціал 0,570** – 0,962** 0,399**
Нервово-психічна стійкість 0,569** 0,962** – 0,310**
Комунікативні здібності 0,213 0,399** 0,310** –

** Кореляція значуща на рівні 0,01
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та комунікативних здібностей, а також низький 
рівень сформованості особистісного адаптаці-
йного потенціалу й нервово-психічної стійкості. 
Було виявлено, що емоційно стійкі студенти мають 
здатність краще й швидше пристосовуватися до 
змінюваних умов. Крім того, майбутні педагоги, які 
мають вищі показники комунікативних здібностей, 
краще адаптуються у нових соціальних умовах.
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Pylypenko K. V. Emotional resistance, adaptivity and communicative abilities of the future teachers 
as an important constituents of its professionals

The problem of professionalization of future teachers in the context of modernization of education is analyzed. 
It is stated that the strategic directions of modern education development are connected with the introduction 
of new standards of educational activity, among which leading is to ensure its personal, competent orientation. 
It has been found out that professionally important qualities of an educator are, in particular, ability to emotional 
stability, communicative abilities, neuro-psychic stability, adaptability and more. It is shown that emotional 
stability, neuro-psychic stability, as well as adaptive and communicative abilities in the system of future teachers’ 
vocational training are extremely important and are of particular relevance, since it is about preparing a person 
for the organization of educational process in educational institutions. Currently, for higher education institutions, 
one of the priority areas of work is to ensure the formation and development of a proactive, emotionally resilient 
personality, able to adapt in constantly changing conditions, to be self-fulfilling, to be successful. It has been 
researched that the problem of emotional stability is caused by the disorganizing influence of emotions on 
the activity and behavior of a person in emotional situations, and in the context of the primary professionalization 
of the personality, the development and formation of the emotional sphere of the personality is carried out, which 
is the psychological basis for the quality of future professional activity. Emotional instability is a consequence 
of violation of the mechanisms of self-regulation of the personality under the influence of emotional factors 
and in the conditions of considerable long-term action causes disturbance in the efficiency of activity and affects 
the mental health of the individual. It is proved that the student’s age is a period of high demands, mental 
workloads and overloads, which act in all variety, which requires emotional stability and ability to adapt. On 
the other hand, it is during this period that a future professional is formed, whose state of mental health directly 
influences the success of the activity and lifestyle in general, and thus becomes of high public importance. The 
state of formation of emotional stability, neuro-psychic stability, personal adaptive potential and communicative 
abilities of students-future teachers is investigated. It is established that the majority of future educators we 
study have an average level of development of emotional stability and communicative abilities, as well as a low 
level of formation of personal adaptive potential and neuro-mental stability.

Key words: professionally important educational properties, personal adaptive potential, neuro-psychic 
stability, communicative competences of the teacher.
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ПОДОлАННЯ АГРЕСиВНОЇ ПОВЕДІНКи ПІДлІТКІВ  
ЗАСОбАМи АРТ-ТЕРАПІЇ: ЕМПІРичНЕ ДОСлІДЖЕННЯ
У статті представлено результати емпіричного дослідження агресивної поведінки підлітків 

та апробації програми, спрямованої на її подолання за допомогою засобів арт-терапії. 
У дослідженні взяли участь 50 підлітків віком 13–14 років. Було використано такі методики, як 

опитувальник Басса-Дарки (досліджувались такі показники агресії, як фізична агресія, вербальна 
агресія, непряма агресія, негативізм, роздратування, підозрілість, образа, почуття провини); про-
єктивна методика «Тест руки», проєктивна методика «Малюнок неіснуючої тварини». Дослідження 
за тестом Баса-Дарки виявило, що більшість респондентів має підвищені показники за всіма видами 
агресивної поведінки. Дослідження за «Тестом руки» виявило агресивність у 20% досліджуваних, 
а методика «Неіснуюча тварина» – у 24% досліджуваних. Загалом, досліджувані підлітки більш 
схильні до вербальної, ніж фізичної, агресії, а також до непрямої агресії. 

Було розроблено та апробовано програму, спрямовану на подолання агресивної поведінки підлітків 
засобами арт-терапії. Програма складається з 10 занять тривалістю по 45 хвилин. У ній викори-
стано як провідні арт-терапевтичні вправи (ліплення, казкотерапевтичні та малюнкові техніки), 
а також деякі додаткові не арт-терапевтичні вправи: інформаційні повідомлення, мозковий штурм, 
рольові ігри, вправи-демонстрації. Завдання корекційної програми: навчити підлітків контролювати 
свою агресію та звільнятися від неї у прийнятній формі, формувати навички регуляції емоційних ста-
нів і самоконтролю, формувати адекватну самооцінку, розвивати вміння ефективно спілкуватися 
та співпрацювати з іншими, знизити емоційне напруження та рівень ситуативної агресії, вчити усві-
домленню особистої відповідальності за своє життя. Очікувані результати: досягнення позитивних 
поведінкових змін, зниження рівня агресивності, володіння навичками самоконтролю та емоційної 
саморегуляції, стабільна адекватна самооцінка, сформовані навички конструктивної комунікації.

Досліджувані були поділені на контрольну та експериментальну групи. Після проведення в експе-
риментальній групі підлітків психокорекційної програми з методами арт-терапії було проведено пов-
торне дослідження за допомогою опитувальника Басса-Дарки та методики «Тест руки». Це дослі-
дження виявило зменшення показників агресивності в експериментальній групі. У контрольній групі 
суттєвих змін не виявлено.

Ключові слова: агресія, підлітки, арт-терапія, фізична агресія, вербальна агресія, непряма агре-
сія, негативізм, роздратування, підозрілість, почуття провини, образа, ворожість. 

Постановка проблеми. Підліткова агресив-
ність є однією з актуальних проблем сучасності. 
Агресивні прояви в дітей є однією з найбільш 
гострих проблем не лише для працівників сфери 
освіти, а й для суспільства загалом. Агресивність 
формується переважно в дитячому та підлітко-
вому віці, коли закладаються навички соціалізації, 
і саме в цьому віці краще проводити профілактику 
та корекцію агресивної поведінки. 

Одним із найбільш ефективних методів психо-
логічної корекції і профілактики дитячої і підліткової 
агресивності є арт-терапія. Сьогодні відбувається 
становлення нового напряму її розвитку – педаго-
гічного, що полягає в певній «соціальній терапії» 
особистості та корекції стереотипів її поведінки 

засобами художньої діяльності. Завдяки вико-
ристанню методів арт-терапії в дитини зніма-
ються внутрішня напруженість і втома, усувається 
замкненість, розвивається здібність адекватно 
сприймати себе й оточення, з’являється можли-
вість вільного самовираження й самопізнання. 
Окрім того, арт-терапевтичні практики створюють 
позитивний емоційний настрій і формують у шко-
ляра впевненість у власних силах. 

При тому, що в арт-терапії сьогодні є багато 
розробок для роботи з агресивністю, зокрема під-
літковою, бракує теоретичних узагальнень за цією 
темою, що робить дослідження актуальним. 

Дослідженню проблеми агресивності і її проявів 
приділяється велика увага як у науковій, так і прак-
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тичній психології. Особлива увага цій проблемі 
приділялася в роботах таких авторів, як Л. Берковіц 
(агресія: причини, наслідки та контроль), Р. Берон, 
Д. Річардсон (агресія), К. Бютнер (дитяча агресія 
і конфліктна поведінка). Проблема агресії висвіт-
лена в працях А. Реана (Агресія і агресивність осо-
бистості), Л. Семенюк (психологічні особливості 
агресивної поведінки підлітків і умови її корекції), 
Т. Румянцевої (агресія: проблеми і пошуки в захід-
ній філософії та науці), І. Фурманова (агресивність 
і її прояви в дитячому віці). При цьому вітчизняні 
дослідники (О. Бовть, О. Мізерна, О. Фотуйма) [2] 
розглядали агресивного суб’єкта як такого, що інте-
грує в собі внутрішні та зовнішні впливи, тоді як зару-
біжні науковці (А. Бандура, Р Волтерс, Г. Паренс, 
Дж. Паттерсон, М. Раттер) зосереджували увагу 
на пошуку окремих детермінантів прояву агресії. 
Вчені приділяють увагу вивченню агресивної пове-
дінки в дітей різного віку: О. Бовть, В. Шебанова – 
молодшого шкільного; А. Реан, Л. Семенюк – під-
літкового; В. Крайнюк, О. Хренніков, С. Шебанова, 
В. Павелків – юнацького. Зокрема, в дослідженні 
підліткового віку науковцями отримано дані щодо 
особливостей вікової динаміки агресивної пове-
дінки (А. Реан, Л. Семенюк), статевих відмінностей 
(І. Фурманов, Л. Семенюк); визначено вплив макро-
соціальних чинників сім’ї на агресивну поведінку 
(Н. Алікіна, О. Бовть, А. Реан). 

На думку Л. Божович, С. Максименко, А. Реан, 
Є. Смірнова, В. Кузьменко та інших психологів 
[5], підлітковий вік є важливим для формування 
і закріплення різних поведінкових актів.

Методичні напрацювання щодо застосування 
арт-терапії для психологічної роботи з підліт-
ковою агресією є в О. Деркач, Л. Лєбєдєвої, 
М. Сидоркіної та багатьох інших. 

Мета статті – представити результати емпі-
ричного дослідження рівня агресивності підлітків 
та апробацію арт-терапевтичної програми, спря-
мованої на її подолання.

Методи дослідження: опитувальник Басса-
Дарки [9]; проєктивна методика «Тест руки» [3]; 
проєктивна методика «Малюнок неіснуючої тва-
рини» [6].

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
проводилось у період із вересня 2019 по жовтень 
2019 року у 8-му класі ССЗОШ № 1 м. Хмельницького. 
У ньому взяло участь 50 дітей віком 13–14 років. 
Були обрані такі методики: опитувальник Басса-
Дарки [9]; проєктивна методика «Тест руки» [3]; про-
єктивна методика «Малюнок неіснуючої тварини» 
[6]. Результати дослідження за кожною методикою 
подано нижче.

Дослідження за опитувальником Басса-Дарки 
[9] проводилось у груповій формі. Кожен учень 
заповнював свій бланк самостійно. Було дано 
гарантію конфіденційності результатів. Отримані 
результати подано в таблиці 1.

Таблиця 1
Результати досліджуваних підлітків  

за опитувальником басса-Дарки
№ Тип агресивної поведінки Кількість (у %)
1 Фізична агресія 56,7
2 Вербальна агресія 70,0
3 Непряма агресія 56,7
4 Негативізм 43,3
5 Роздратування 66,7
6 Підозрілість 53,3
7 Образа 50,0
8 Почуття провини 43,3

Як можна побачити з таблиці 1, у 56,7% під-
літків переважає фізична агресія в поведінкових 
реакція. Вони можуть використовувати фізичну 
силу проти іншої особи. Вербальна форма агре-
сії виявлена в 70% учнів. Ці учні виражають 
свої негативні почуття через крик, сварки, лайку 
та погрози. Непряму агресію проявляють 56,7% 
випробуваних, тобто учні такого типу реагу-
вання направляють свою агресію на сторонню 
особу – плітки, злобні жарти. Негативізм відсте-
жується в 43,3% учнів. Ця форма поведінки може 
проявлятися проти керівництва, проти встановле-
них у соціальному середовищі звичаїв і законів. 
Роздратування продемонстрували 66,7% підліт-
ків, які готові за найменшого збудження до проявів 
грубості. Таку рису, як підозрілість, встановлено 
в 53,3% підлітків. Такі учні переживають недовіру 
та обережність щодо інших людей. У 50% підлітків 
спостерігається образа. Такі учні відчувають заз-
дрість і ненависть за дійсні або уявні страждання. 
Почуття провини переживають 43,3% учнів. 
Їм властиве переконання, що вони є поганими 
людьми, чинять погано.

Слід зазначити, що для кожної дитини індиві-
дуально визначили індекс ворожості (складався 
з показників образи і підозрілості) та індекс агре-
сивності (складався із суми показників фізичної, 
вербальної та непрямої агресії). 

Найвищі показники за індексом агресивності 
і ворожості – 30 і 15, середній показник – 24 і 9. 
Результати індексу агресивності та індексу воро-
жості зображено на рисунку 1.
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Рис. 1. Результат діагностики за опитувальником Басса-Дарки
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Дослідження за методикою «Тест руки» [3] 
проводилося індивідуально з кожною дитиною. 
Відповіді фіксувались у протоколі. 

Інтерпретація результатів здійснювалась за 
11 категоріями: агресія, вказівки, страх, емоцій-
ність, комунікація, залежність, демонстративність, 
інвалідність, активна безособовість, пасивна безо-
собовість, опис. Відповіді, що належать до пер-
ших двох категорій («Агресія», «Вказівки»), пов’я-
зані з готовністю досліджуваного до зовнішнього 
прояву агресивності. Наступні категорії («Страх», 
«Прихильність», «Комунікація», «Залежність») 
відображають тенденцію до дії, спрямовану на 
пристосування до соціального оточення; при 
цьому ймовірність агресивної поведінки незначна. 
Кількісний показник агресивної поведінки розра-
ховується за формулою. Відповіді, що потрапля-
ють під останні п’ять категорій, можуть лише уточ-
нити мотиви агресивної поведінки [8, с. 310–327].

Дослідження за цією методикою показало, що 
у 20% досліджуваних спостерігається агресивна 
поведінка, у 80% досліджуваних агресивної пове-
дінки не виявлено. Результати подано в таблиці 
2 і на діаграмі 2.

Таблиця 2
Результати методики «Тест руки»

Кількість досліджуваних, %
Виявлено агресивність 20
Не виявлено агресивності 80

Як видно з таблиці 2, агресивність виявлено 
у 20 % досліджуваних. 

Аналіз асоціацій за методикою представлено 
на рисунку 2.
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Рис. 2. Асоціації, виявлені в досліджуваних за «Тестом руки»

Як видно з рисунка 2, 10% учнів майже в кожній 
картці бачили прояв агресії, жорстокості, страху; 
50% учнів помітили асоціації із прихильністю, 
вираження любові, захисту, позитивні емоції; 40% 

учнів асоціювали зображення руки з вказівками, 
перешкодами, підпорядкуванням, залежністю.

Для дослідження неусвідомленого рівня про-
яву агресії в підлітків була застосована проєк-
тивна методика «Малюнок неіснуючої тварини» 
[6]. За її результатами, підвищена агресивність 
виявлена у 12 учнів (24%). 

Оскільки ця проєктивна методика має низку 
недоліків (неможливо дослідити причини виник-
нення підліткової агресії; інтерпретації не вклю-
чають якісну характеристику, яка необхідна для 
виявлення видів агресії; структура не здатна пока-
зати рівень усвідомленості дитиною своєї агресії), 
а діагностика агресії за допомого проєктивних 
методик має спиратися на глибоке психологічне 
вивчення особистості [5, с. 67], для створення 
якісної характеристики агресивних проявів підліт-
ків ми скористалися результатами дослідження 
трьох методик, які дали змогу виявити різні форми 
та прояви агресії.

За результатами проведеного дослідження 
можна стверджувати, що досліджувані підлітки 
мають підвищений рівень агресивності і частіше 
проявляють словесну (вербальну) агресію, ніж 
фізичну.

Відповідно, психологічна корекція агресивних 
проявів у досліджуваних дітей є актуальною. Для 
цього була розроблена відповідна корекційна про-
грама, у якій для подолання агресивних проявів 
підлітків були використані засоби арт-терапії.

Мета програми – профілактика і зниження 
рівня агресивності в підлітковому віці шляхом 
формування адекватної самооцінки, вивчення 
прийнятних способів реагування в складних ситу-
аціях, прийняття себе та інших.

Завдання програми: навчити підлітків кон-
тролювати свою агресію та звільнятися від неї 
у прийнятній формі; формувати навички регуля-
ції емоційних станів і самоконтролю; формувати 
адекватну самооцінку; розвивати вміння ефек-
тивно спілкуватися та співпрацювати з іншими; 
знизити емоційне напруження та рівень ситуатив-
ної агресії; вчити усвідомленню особистої відпові-
дальності за своє життя.

Учасники: діти 13–14 років. Форма: групове 
заняття (6–10 дітей). Структура програми: 
10 занять тривалістю по 45 хвилин. Методи 
роботи: інформаційні повідомлення, мозковий 
штурм, рольові ігри, арт-терапевтичні вправи 
(казкотерапія, ліплення, малюнкові техніки), впра-
ви-демонстрації тощо. Обладнання (відповідно 
до кількості учнів у групі): бейджики; плакати-за-
готівки для вправи «Очікування»; маркери; білий 
папір формату А4 і А2; кольоровий папір; ножиці; 
клей; кольорові журнали; іграшкові кубики. 

Очікувані результати: досягнення позитивних 
поведінкових змін; зниження рівня агресивності; 
володіння навичками самоконтролю та емоційної 
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саморегуляції; стабільна адекватна самооцінка; 
сформовані навички конструктивної комунікації. 

Головна спрямованість програми в тому, щоб не 
притлумлювати та викорінювати емоції, а в тому, 
щоб належним чином їх спрямувати [1, c. 4].

Досліджувані були поділені на контрольну 
та експериментальну групи – по 25 осіб у кожній. 
Після впровадження в експериментальній групі 
розробленої програми було проведено повторне 
дослідження за опитувальником Басса-Дарки 
та методикою «Тест руки».

Узагальнені результати за опитувальником 
Басса-Дарки наведено в таблиці 3. Виявлено 
позитивну динаміку змін в експериментальній 
групі та незначні зміни в контрольній групі.

Графічно динаміка результатів експерименталь-
ної групи за методикою Басса-Дарки до та після 
впровадження корекційної програми зображена на 
рисунку 3, а результати повторного дослідження 
контрольної групи представлені на рисунку 4.

З рисунка 3 видно, що після проведення корек-
ційної роботи з методами арт-терапії в експери-

Таблиця 3
Результати до та після корекційної роботи з підлітками за методикою басса-Дарки

Шкала
Група

Експериментальна Контрольна
до після до після

Фізична агресія 5 3,1 9,2 9,0
Вербальна агресія 8,8 5,3 9,8 9,7
Непряма агресія 5,6 3,1 7,3 7,1
Негативізм 3 1,2 3,1 3,1
Роздратування 7,2 2,5 6,8 6,7
Підозрілість 6,2 3,5 7 7,1
Образа 5,6 2,5 5,1 5,1
Почуття провини 3,9 3 5,3 5,3

 

5

8,8

5,6

3

7,2
6,2

5,6

3,9
3,1

5,3

3,1

1,2

2,5
3,5

2,5
3

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ФА ВА НА Н Р П О ПП

до після
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ментальній групі виявлено позитивну динаміку. 
Рівень усіх форм агресій знизився. Особливо зни-
зились: роздратування (на 4,7 бали), вербальна 
агресія (на 3,5 бали), образа (на 3,1 бали), підозрі-
лість (на 2,7 бали), непряма агресія (на 2,4 бали). 
Дещо менше знизились фізична агресія (на 
1,9 бали), негативізм (на 1,8 бали) та почуття про-
вини (на 0,9 бали). Позитивні зміни ми пов’язуємо 
з тим, що завдяки арт-терапевтичним засобам діти 
змогли відреагувати свою агресію і зменшити її 
прояви. Незначні зміни негативізму ми пов’язуємо 
зі специфікою самого підліткового віку, якому при-
таманна ця властивість. А малі зміни в почутті про-
вини пов’язуємо з тим, що почуття провини часто 
має глибинні причини, працювати з якими потрібно 
індивідуально і не в напрямі корекції, а терапії як 
більш глибокого опрацювання проблеми. 

Як показали результати повторного дослі-
дження за методикою Басса-Дарки, в контроль-
ній групі рівень агресії має незначні зміни за 
шкалами вербальної, фізичної і непрямої агресії. 
Відмінності між образою, схильністю до роздрату-
вань, негативізмом, підозрілістю, провиною, воро-
жістю не є значимими. Такі результати, очевидно, 
пов’язані з тим, що учасники контрольної групи не 
брали участі в корекційній роботі. 

Після повторного дослідження в контрольній 
та експериментальній групах за методикою «Тест 
руки» ми отримали суттєві зміни за проявами 
агресії. Результати дослідження подано в таблиці 
4 і на рисунку 5. 

Як можна побачити з таблиці 4, до впрова-
дження програми з подолання агресивних проявів 
і в експериментальній, і в контрольній групі була 
однакова кількість дітей, у яких виявлено агресію 
і в яких її не виявлено (по 20% і 80% відповідно). 
Після впровадження програми в експерименталь-
ній групі агресивні прояви були виявлені лише 
в однієї дитини (4%).

Загалом, було виявлено, що в експеримен-
тальній групі кількість дітей, у яких виявлено 
агресивні прояви, суттєво зменшилась (на 16%). 
У контрольній – дещо зросла (на 4%).

Аналіз результатів, отриманих за критерієм 
Фішера [7], показав їхню статистичну значущість: 
φ*емп = 3,712 (отримане емпіричне значення φ* 
перебуває в зоні значущості).

Як видно з рисунка 5, в експериментальній 
групі після участі в програмі із застосуванням 
арт-терапевтичних засобів 60% учнів асоцію-
вали зображення руки із прихильністю, захистом 
і позитивними емоціями (зростання на 14%); 36% 
підлітків вказали на асоціації зображення руки 
з перешкодами, залежність, вказівками (змен-
шення на 6%); і лише 4% учнів у багатьох картках 
бачили страх, жорстокість та агресію (зменшення 
на 8%). У контрольній групі виявлено незначне 
зростання кількості дітей (на 4%), які бачать 
більше агресивних асоціацій – 12%, та відповідне 
зменшення тих, хто бачить позитивні асоціації 
(48%). 

Таблиця 4
узагальнені результати дослідження за методикою «Тест руки» в контрольній  

та експериментальній групах до і після апробації програми подолання агресивних проявів  
у підлітків засобами арт-терапії

Контрольна група Експериментальна група
до після до після

Наявність агресивності 20 24 20 4
Не виявлено агресивності 80 76 80 96
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Аналізуючи отримані результати, ми дійшли 
висновку, що після проведення корекційної про-
грами з використанням арт-терапії у підлітків 
в експериментальній групі знизилися прояви агре-
сивності.

Отже, отримані результати підтверджують 
ефективність арт-терапевтичних методів як 
засобу корекції агресивності в підлітків. 

Висновки. Проведено емпіричне дослідження 
агресивності підлітків за допомогою таких методик, 
як опитувальник Басса-Дарки, проєктивна мето-
дика «Тест руки», проєктивна методика «Малюнок 
неіснуючої тварини». У дослідженні взяло участь 
50 підлітків віком 13–14 років. Було виявлено, що 
більше 20% досліджуваних мають підвищений 
рівень агресивності; при цьому вони більше схильні 
до вербальної і непрямої агресії, ніж до фізичної. 

Відповідно до результатів емпіричного дослі-
дження була розроблена програма подолання 
агресивної поведінки підлітків із використан-
ням засобів арт-терапії. Програма складається 
з 10 занять тривалістю по 45 хвилин. У ній викори-
стано арт-терапевтичні вправи (ліплення, казкоте-
рапевтичні та малюнкові техніки), а також інфор-
маційні повідомлення, мозковий штурм, рольові 
ігри, вправи-демонстрації.

Апробація програми показала її ефективність. 
Зокрема, повторне дослідження за опитувальни-
ком Басса-Дарки та методикою «Тест руки» вия-
вило зменшення показників агресивності в експе-
риментальній групі. В контрольній групі суттєвих 
змін не виявлено.

Перспективи подальших досліджень убача-
ються у вивченні впливу засобів арт-терапії на 
подолання агресивних проявів в інших вікових 
групах, порівнянні результатів у дівчачій і хлопча-
чій підвибірках.
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Podkorytova L. O., Hoia O. V. The overcoming of teenagers’ aggressive behavior with art therapeutic 
tools: the empirical research

The article presents the results of an empirical research of teenagers’ aggressive behavior and approbation 
of a program aimed at overcoming it with the help of art therapy.

There were involved 50 teenagers aged 13-14 years in the research. There were used such tests: 
Bass-Darka’s questionnaire (were investigated such indicators of aggression: physical aggression, verbal 
aggression, indirect aggression, negativity, irritation, suspicion, insults, feelings of guilt); projective technique 
“Hand test”; projective technique “Drawing a non-existent animal”. The research by Bass-Darka’s test founded 
that the majority of respondents had increased scores on all types of aggressive behavior. The research by 
Hand Test founded that 20% of our respondents were aggressive. The research by Non-existent Animal test 
founded that 24% of our respondents were aggressive. It was found that in general, teenagers were verbal 
and indirect aggressively inclined than physical aggressively inclined.

It was created a program aimed at overcoming teenagers’s aggressive behavior by art therapy. The 
program consisted of 10 sessions lasting 45 minutes each. There were used as a leading art-therapeutic 
exercises (modeling, story-telling and drawing techniques), as well as some non-art-therapeutic exercises: 
informational messages, brainstorming, role-playing games, demonstration exercises in the program. The 
program had such main tasks: to teach teenagers to control their aggression and get rid of it in an acceptable 
form; to develop skills of regulation of emotions and self-control; to form adequate self-esteem; to develop 
the communicative and collaborative skills; to reduce emotional tension and the level of situational aggression; 
to teach of personal responsibility for one’s life. Expected results: achievement of positive behavioral changes; 
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reducing of the level of aggression; self-control and emotional self-regulation skills; stable adequate self-
esteem; formed constructive communication skills.

The respondents were divided into control and experimental groups. It was made the retest after using 
of the psychocorrection art-therapy program. There were used the Bass-Darka test and the “Hand test” for 
the retest. It was found that the level of aggression in a decreased in the experimental group. It were not found 
significant results in the control group.

Key words: aggression, adolescents, art therapy, physical aggression, verbal aggression, indirect 
aggression, negativity, irritation, suspicion, feeling of guilt, insult, hostility.
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ЕМПІРичНЕ ДОСлІДЖЕННЯ СТАВлЕННЯ бАТьКІВ  
ДО СВОЇх ДІТЕЙ З ОСОблиВиМи ОСВІТНІМи ПОТРЕбАМи
У статті представлено результати емпіричного дослідження ставлення батьків до своїх дітей, 

які мають особливі освітні потреби (ООП). У дослідженні взяли участь 50 батьків віком 25–35 років. 
Було використано такі методики: методика PARI (О. Шефер, Р. Белл; адаптація Т. Нещерет); 
тест-опитувальник батьківського ставлення А. Варги і В. Століна, «Моя сім’я в образі квітів» 
Л. Лєбєдєвої. Дослідження за методикою PARI виявило, що 50% респондентів схильні до зайвої емо-
ційної дистанції від своїх дітей і 15% – навпаки – до надлишкової концентрації на дитині. Дослідження 
за тестом-опитувальником батьківського ставлення А. Варги і В. Століна виявило високі показники 
відкидання батьками своїх дітей з ООП, намагання створити соціально бажаний образ батьківського 
ставлення, з іншого боку, виявлено тенденцію до симбіотичних стосунків із дітьми, досить високий 
рівень довіри їм, низький рівень авторитаризму. За методикою Л. Лєбєдєвої «Моя сім’я в образі кві-
тів» виявлено досить високий емоційний контакт із дітьми. Проведений кореляційний аналіз виявив 
тісний додатний зв’язок між узагальненими досліджуваними показниками батьківського ставлення.

Було розроблено корекційно-розвивальну програму з використанням методів арт-терапії, спрямо-
вану на підняття загального психічного стану батьків дітей з ООП. Програма складається з десяти 
занять тривалістю до 50 хвилин. У ній використано як провідні арт-терапевтичні вправи (ліплення, 
казкотерапевтичні та малюнкові техніки), а також елементи з таких тренінгових вправ, як «Сім 
кроків», «Гармонізація відносин між матір’ю та її дитиною», «Гармонізація внутрішньосімейних відно-
син». Завдання корекційної програми – допомогти батькам знайти спільну мову з дитиною та збіль-
шити відчуття комфорту в сім’ї. Очікуваним результатом, насамперед, є наближення до емоційного 
світу дитини, розвиток емпатії. Програма може бути використана у практичній роботі соціальних 
працівників і психологів, які працюють із сім’ями, що виховують дітей з ООП. 

Ключові слова: батьківське ставлення, діти з особливими освітніми потребами, арт-терапія, 
емоційний контакт, відкидання, прийняття, кооперація, симбіоз, авторитарна гіперсоціалізація, 
інфантилізація. 

Постановка проблеми. Сучасний етап роз-
витку спеціальної освіти в Україні актуалізує 
питання всебічного та гармонійного розвитку дітей 
з особливими потребами. В роботі з такими дітьми 
дуже важливо використовувати гнучкі види корек-
ції, одним із яких є арт-терапія.

Арт-терапія дає змогу, ненав’язливо спостері-
гаючи за дитиною в процесі спонтанної творчості, 
пізнати її життєві цінності й особистісні інтереси, 
зрозуміти індивідуальність, відчути настрій.

Творча діяльність гармонійно поєднує виховний, 
розвивальний, діагностичний і корекційний процеси, 
створюючи підґрунтя для налагодження довірливих 
емоційних стосунків із дитиною, ефективної соці-
альної взаємодії та якісного корекційного впливу. 

Проблемою дослідження арт-терапії охоплю-
ють різні її аспекти. Наприклад, зміст технології, 
історію її розвитку та сучасні особливості роз-
глянуто в працях О. Вознесенської, О. Копитіна, 

Л. Терлецької та інших. Можливості використання 
різних форм і методик арт-терапії у психологічній 
практиці досліджували О. Копитін, К. Рудестам, 
В. Соловйова та інші вчені.

Педагогічні аспекти застосування арт-терапії 
(арт-педагогіка, педагогіка творчості) проаналізо-
вано в працях О. Деркач, Л. Лебедевої та інших. 
Особливості практичного застосування арт-тера-
пії у роботі з дітьми з обмеженими можливостями 
висвітлено в дослідженні Л. Нікішиної, Л. Федоткіної, 
Л. Вадрус, Н. Некряч, О. Образцової та інших.

Аналіз останніх досліджень дає змогу розгля-
дати арт-терапію як синтез кількох галузей науко-
вого знання: мистецтва, психології та медицини. 
Переважно вона використовується в терапевтичній 
і корекційній практиці у вигляді сукупності методик, 
що побудовані на застосуванні різноманітних видів 
мистецтва та сприяють стимулюванню творчого 
потенціалу дитини, корекції психосоматичних, пси-
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хоемоційних порушень і відхилень в особистісному 
розвитку. І хоча окремі аспекти застосування мето-
дів арт-терапії неодноразово були предметом дослі-
джень вітчизняних і зарубіжних науковців, проблема 
використання технології арт-терапії в корекційно-ви-
ховній роботі із сім’ями, які мають дітей з особли-
вими освітніми потребами (далі – ООП), поки ще не 
набула свого системного розв’язання.

Мета статті – представити результати експе-
риментальної перевірки корекційної арт-терапе-
втичної програми, спрямованої на покращення 
загального психологічного стану батьків дітей 
з особливими освітніми потребами.

Методи дослідження:
1. Методика PARI (О. Шефер, Р. Белл; адапта-

ція Т. Нещерет). Мета – вивчення ставлення батьків 
до різних сторін сімейного життя; ставлення батьків 
до дитини – оптимальний емоційний контакт [2].

2. Тест-опитувальник батьківського ставлення 
(А. Варга, В. Столін). Мета – дослідження бать-
ківського ставлення у мам, тат, опікунів та інших 
осіб, які звертаються за психологічною допомогою 
в питаннях виховання дітей і спілкування з ними [3].

3. «Моя сім’я в образі квітів» (Л. Лєбєдєва). 
Мета – виявлення сприйняття людини себе у своїй 
сімейній системі [1].

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
проводилось із батьками вихованців «КЛУБ роз-
витку дитини» ФОП Вінярський. Група досліджу-
ваних склала 50 осіб. Вік досліджуваних стано-
вить 25–35 років.

Отримані дані були опрацьовані під час засто-
сування програми «Excel». 

Результати проведеного емпіричного дослі-
дження подано нижче за кожною методикою. 

1. За методикою PARI (О. Шефер, Р. Белл; 
адаптація Т. Нещерет) [2] виявлено, що оптималь-
ний емоційний контакт мають 35% досліджуваних; 
зайва емоційна дистанція з дитиною визначена 
в 50% досліджуваних; і надлишкова концентрація 
на дитині – у 15% досліджуваних. Для унаочнення 
отримані результати подані на рисунку 1.

 

35%

50%

15%

оптимальний емоційний контакт

зайва емоційна дистанція з дитиною

надлишкова концентрація на дитині 
Рис. 1. Показники досліджуваних за методикою PARI

Як можна побачити з рисунка 1, за методикою 
PARI найвищі показники отримано за шкалою 
«емоційна дистанція». Це означає, що батьки 
схильні дратуватися на своїх дітей, часом бувають 
надто суворі, а також схильні ухилятися від кон-
такту з дитиною. У 15% батьків виявлено проти-
лежну тенденцію – зайву концентрацію на дитині, 
яка проявляється в надмірній турботі, встанов-
ленні відносин залежності, придушенні супротиву 
і волі, створенні безпеки, виключенні із сімейного 
впливу, пригніченні агресивності та сексуально-
сті, надмірному втручанні у світ дитини, прагненні 
прискорити розвиток дитини.

2. Тест-опитувальник батьківського став-
лення (А. Варга, В. Столін) [3] дає можливість 
виявити батьківське ставлення за такими шка-
лами: «Прийняття – відкидання», «Кооперація», 
«Симбіоз», «Інфантилізм», «Контроль». Отримані 
результати представлено в таблиці 1.

Таблиця 1
Результати дослідження за тестом-

опитувальником батьківського ставлення 
(А. Варга, В. Столін)

Шкала Високий 
рівень

Низький 
рівень

Прийняття – відкидання 60% 40%
Кооперація 96% 4%
Симбіоз 86% 14%
Авторитарна гіперсоціалізація 36% 64%
Маленький невдаха 26% 74%

Дані, наведені в таблиці 1, свідчать про 
таке: переважна більшість досліджуваних бать-
ків (60%) відкидають своїх дітей з ООП (шкала 
«Прийняття – відкидання»), але при цьому 
вони намагаються створювати соціально бажа-
ний образ батьківського ставлення (96% дослі-
джуваних із високими показниками за шкалою 
«Кооперація»). 86% досліджуваних є з високими 
показниками за шкалою «Симбіоз», що свід-
чить про те, що батьки прагнуть симбіотичних 
стосунків із дітьми, намагаються бути з ними 
єдиним цілим, задовольняти всі їхні потреби; 
батьки постійно переживають тривогу за дитину, 
вона видається їм маленькою і беззахисною; 
відтак батьки не дають дитині самостійності. 
Водночас досить низькі показники за шкалами 
«Контроль» та «Інфантилізм» свідчать про те, 
що досліджувані батьки мало схильні до автори-
таризму щодо своїх дітей, а також несхильні їх 
інвалідизувати, навпаки, намагаються довіряти 
своїм дітям, досить серйозно ставляться до 
їхніх інтересів, почуттів і думок [3].

За загальним показником батьківського став-
лення у нашій вибірці виявлено 61% осіб із висо-
ким і 39% – з низьким рівнем батьківського став-
лення до дітей, що відображено на рисунку 2.
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61%

39%

високий рівень низьки рівень
Рис. 2. Середні показники груп досліджуваних  

за тестом-опитувальником батьківського ставлення  
А. Варги і В. Століна

З отриманих результатів за цією методикою 
ми можемо побачити, що в цій вибірці переважа-
ють особи з добрим батьківським ставленням до 
дітей (61%), осіб із поганим ставленням до дітей 
виявлено менше (39%). Однак цей показник все 
одно є досить високим, на нашу думку.

3. За методикою «Моя сім’я в образі квітів» 
(Л. Лєбєдєва) [1] досліджувались показники емо-
ційного контакту між дітьми та батьками. Отримані 
результати представлено на рисунку 3.

 

53%
38%

9%

високий ЕК середній ЕК низький ЕК
Рис. 3. Результати дослідження емоційного контакту  
за тестом «Моя сім’я в образі квітів» (Л. Лєбєдєва)

Примітка: ЕК – емоційний контакт

Як можна побачити з рисунку 3, високий емо-
ційний контакт зі своїми дітьми мають 53% дослі-
джуваних батьків, середній – 38% і слабкий – 9%. 
Отримані результати узгоджуються з результа-
тами інших використаних у дослідженні мето-
дик, зокрема з високими показниками за шкалою 
«Симбіоз» з тесту-опитувальника батьківського 
ставлення А. Варги і В. Століна.

Загалом, у досліджуваній вибірці за визначен-
ням рівня ставлення батьків до дітей переважа-
ють показники, які вказують на норму. 

Наступний етап емпіричного дослідження 
полягав у встановленні кореляційного зв’язку (кое-
фіцієнт кореляції Вілкоксона) між показниками 
ставлення батьків до дітей і сприйняття батьків 
себе в сім’ї. Для швидкості обрахунку нами було 
створено в програмі Microsoft Excel лист, в якому 
було прописано формулу коефіцієнта кореляції 
(формула 2.22).
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Досліджувались зв’язки між такими показни-
ками: 

1) рівень ставлення батьків до дітей (методика 
PARI (О. Шефер, Р. Белл; адаптація Т. Нещерет)) 
та сприйняття батьків себе в сім’ї («Моя сім’я 
в образі квітів» Л. Лєбєдєвої) – виявлено додатну 
високу кореляцію – r=0,79;

2) рівень ставлення батьків до дітей (мето-
дика PARI (О. Шефер, Р. Белл; адаптація 
Т. Нещерет)) і батьківське ставлення (за «Тестом-
опитувальником батьківського ставлення А. Варги 
і В. Століна) – виявлено додатну високу кореля-
цію – r=0,76.

Для узагальнення отримані результати пред-
ставлено в таблиці 2.

Виявлений тісний додатний кореляційний зв’я-
зок між показниками ставлення батьків до дітей 
і сприйняття батьків себе в сім’ї (r = 0,79**; p<0,01) 
може означати, що чим більше батьки спілкувати-
муться і проводитимуть час із дітьми, тим краще 
вони зрозуміють своїх дітей і зможуть комфортно 
себе відчувати в колі сім’ї.

Тісний кореляційний зв’язок між показниками 
ставлення батьків до дітей за методикою PARI 

Таблиця 2
Показники кореляції між результатами використаних методик: «Методика PARI  

(О. Шефер, Р. белл; адаптація Т. В. Нещерет)» та «Моя сім’я в образі квітів» л. лебедева

№ І досліджуване явище ІІ досліджуване явище Показник коефіцієнта 
кореляції

Наявність  
зв’язку

1. ставлення батьків до дітей
(за методикою PARI)

сприйняття батьків себе в сім’ї
(за методикою «Моя сім’я в образі квітів») 0,79 +

2. ставлення батьків до дітей
(за методикою PARI)

батьківське ставлення (за тестом-опитуваль-
ником батьківського ставлення) 0,76 +
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і тестом-опитувальником батьківського ставлення 
А. Варги і В. Століна (r = 0,76**; p<0,01) свідчить 
про те, що методики дібрано правильно, а їхні 
результати не суперечать одне одному.

На основі емпіричного дослідження було роз-
роблено корекційно-розвивальну програму з вико-
ристанням методів арт-терапії. Ця програма спря-
мована на підняття загального психічного стану 
батьків дітей з ООП, а також корекцію їхнього 
ставлення до своїх дітей.

Розроблена нами корекційно-розвивальна про-
грама містить у собі комплекс занять, до складу 
яких входять арт-терапевтичні методи і прийоми 
(зокрема, різні малюнкові техніки, ліплення), 
а також спеціальні психологічні вправи, завдання, 
ігри, що спрямовані на підняття загального пси-
хологічного стану батьків дітей з ООП. Програма 
також містить фрагменти з різних тренінгових 
вправ сімейного спрямування, зокрема «Сім кро-
ків», спрямована на формування та розвиток 
почуття батьківської любові [5]; психокорекційної 
роботи з матерями, які виховують дітей із відхи-
леннями в розвитку «Гармонізація відносин між 
матір’ю та її дитиною» [4]; групові психокорекційні 
заняття «Гармонізація внутрішньосімейних відно-
син» [4] тощо.

Програма складається з 10 занять, які реко-
мендується проводити двічі на тиждень. 

Мета програми – покращення загального пси-
хічного стану батьків дітей з ООП. Серед основ-
них завдань цієї програми: 1) допомогти батькам 
знайти спільну мову з дитиною та 2) збільшити 
відчуття комфорту в сім’ї. 

Планована тривалість одного заняття не 
повинна перевищувати 50 хв. 

Програма спрямована на батьків віком 
25–35 років, які мають дітей з ООП. 

Планована форма роботи – групова як така, 
що дає можливість не лише отримати необхідну 
допомогу і підтримку від психолога, а й обміня-
тися досвідом з іншими учасниками програми. 

Для того щоб робота у групі була максимально 
ефективною, оптимальна кількість учасни-
ків у корекційно-розвивальній групі має бути 
10–15 осіб. 

Розроблена корекційно-розвивальна програма 
може бути використана у практичній діяльності 
соціальних працівників і психологів, які працюють 
із сім’ями, що виховують дітей з особливими освіт-
німи потребами.

Висновки. Проведене дослідження дає мож-
ливість зробити такі висновки:

1. Проведено емпіричне дослідження став-
лення батьків до дітей і сприйняття батьками 
себе в колі сім’ї. Було використано такі методики: 
методику PARI (О. Шефер, Р. Белл; адаптація 
Т. Нещерет); тест-опитувальник батьківського став-
лення А. Варги і В. Століна, «Моя сім’я в образі 
квітів» Л. Лебедевої. Виявлено дещо суперечливі 
тенденції у ставленні батьків до своїх дітей з ООП: 
з одного боку, виявлено дистанціювання від дітей, 
відкидання і намагання створити соціально бажа-
ний образ батьківського ставлення, з іншого – тен-
денція до симбіотичних стосунків із дітьми, досить 
високий рівень довіри їм, низький рівень автори-
таризму та досить високий емоційний контакт із 
дітьми. Було з’ясовано, що стосунки батьків і дітей 
з особливими освітніми потребами можуть впли-
вати на сприйняття батьками себе в колі сім’ї. Крім 
того, чим тісніші стосунки батьків і дітей з ООП, тим 
комфортніше батьки відчувають себе в колі сім’ї

2. Було розроблено корекційно-розвивальну 
програму з використанням методів арт-терапії, 
спрямовану на підняття загального психічного 
стану батьків дітей з ООП. Очікуваним резуль-
татом цієї корекційно-розвивальної програми 
є наближення до емоційного світу дитини, розви-
ток емпатії. Програма може бути корисною для 
соціальних працівників і психологів, які працюють 
із сім’ями, що виховують дітей з ООП.
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Podkorytova L. O., Kochmarska Ya. V. The empirical research of the parents’ attitude to their children 
with special educational needs

The article presents the results of an empirical research of parents’ attitudes to their children with special 
educational needs (SED) and their emotional state. The study involved 50 parents aged 25–35 years. There 
were used such tests in the research: PARI (by O. Schaefer, R. Bell; adaptation by T. Nescheret); Test 
Questionnaire of Parental Relationship by A. Varga and V. Stolin, “My Family in the Image of Flowers” by 
L. Lebedeva. The research by PARI shown that 50% of respondents tended towards excessive emotional 
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distance from their children and 15% of respondents tended towards excessive concentration on their child. 
Parental Questionnaire Test by A. Varga and V. Stolin research shown the high level of rejection of children 
with SED by their parents and attempts to create a socially desirable image of parental relationships.  
On the other hand, it was revealed a tendency for symbiotic relationships with children, rather high level of faith 
in them and the low level of authoritarianism. According to the method “My family in the image of flowers” by 
L. Lebedeva revealed a rather high emotional contact with children was revealed. The correlation analysis 
revealed a strong positive correlation between the generalized parental indicators studied.

There was created a correction and development program with using of art therapy methods. The program 
was aimed at raising the overall mental state of parents of children with SED. The program consists of ten 
sessions lasting up to 50 minutes. Art-therapeutic exercises (modeling, fairy-tale and drawing techniques) 
were used as the leading in the program) There were used also elements of such training exercises as “Seven 
Steps”, “Harmonization of relations between mother and her child”, “Harmonization of inter-family relations”. 
Correctional tasks: to help parents to find common language with their child and increase their sense of comfort 
in the family. The main expected result is the approach to the child’s emotional world, the development 
of empathy. The program could be used by social workers and psychologists in their practical activity with 
families which have children with SED.

Key words: parental attitude, children with special educational needs, art therapy, emotional contact, 
rejection, acceptance, cooperation, symbiosis, authoritarian hypersocialization, infantilization.
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COMPETENCE APPROACH: IDENTIFICATION OF SPECIALIST’S 
PROFILE BY INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY TEAM
Article describes competence approach in the system of higher education which was implemented 

within elaboration of innovative training courses for human resources and region sustainable development. 
Development and implementation of innovative methodology, based on psychological mechanisms of self-
cognition as a cognitive basis for self-development and self-realisation, is presented. It is dictated by the needs 
to overcome imbalance between existing and necessary resources relative to requirements of modern society 
and labour market in a period of dynamic transformations. Aims of experimental research were identification 
and formation of the ideal profile of a modern specialist in the field of sustainable region development 
who was able to act as so-called “agent of changes”. During the experiment data were collected with 
the help of specially developed questionnaires. On the basis of these questionnaires the comparative analysis 
of European and Ukrainian professional approaches to the “ideal profile” of the modern specialist in the field 
of sustainable development was carried out. It is emphasized the significant role of self-cognition as cognitive 
component for detailed professional and personal identification. Special attention is given to the profiles’ 
formation by international multidisciplinary teams from European and Ukrainian universities. The teams 
identified modern Bachelor, Master, Postgraduate and lifelong learning student profiles concerning requested 
generic, professional and specific research competencies in the sphere of sustainable development. It should 
be noted that scientists, experts, professors, teachers, researchers as well as managers, heads of industrial 
enterprises, specialists in the field of international projects management and human resources, psychologists, 
sociologists were involved in activities of the multidisciplinary teams. Specially developed strategy, tools, team 
work methodology, questionnaires are presented in the article. Gained experience is applied for development 
of other training courses, curricula, learning materials.

Key words: self-cognition, evaluation, generic competencies, professional competencies, subject specific 
competencies related to research, specialist’s ideal profile, human resources sustainable development, training 
of the trainers programmes. 

Articulation of the problem. Problem of human 
resources (HR) development in line with European 
standards and requirements related to the integration 
into the European educational space is the urgent 
need of the modern international educational 
community. Ukraine is not an exception in this 
regard. Moreover, responsibility for the development 
of a qualified professional who is able to successful 
fast self-development in accordance with emerging 
requirements or needs, effective crisis management, 
problem solving, tasks arranging on the base 
of the most efficacious strategy, working in a team, 
leadership and self-realisation was assigned to 
Ukrainian High School. New paradigm of thinking 
formation, harmonic interaction of the young 
generation with the environment and society are 
the actual conditions of survival in current situation 
of socium, act as a guarantee of successful career 
and a harmonious existence in the environment. 

We have often seen a situation when a university 
graduate found himself/herself far behind from the real 
urgent professional requirements, and had a lack 
of practical skills for task’s realisation because he/she 
gained at the university a “baggage of knowledge” 
which was out of practical implementation and out-
dated. Unfortunately, the discrepancy between theory 

and practice, the presence of out-dated courses, 
disciplines, and teaching methods are not rare 
features of Ukrainian university education. 

Aim of the article. The aim of the article includes 
analyse of the situation which causes subsequent 
problems with the employment of the university 
graduates. Many former students, who came to 
work in organizations and enterprises, did not have 
the slightest ideas “How can they start their practical 
activities?”, “What is real state of the art in their 
professional sphere?”

The solving problem of this discrepancy is the aim 
of our practical research. The main tasks of this article 
are both to show real practical implementation 
of the competence approach in the professional 
sphere and use of self-cognition and self-realisation 
methodologies in the personal development 
and human resources development. The development 
of strategies, instruments, surveys and questionnaires 
is the practical aim of the research presented by 
international multidisciplinary team in this article.

Discourse of the article. Participation in 
the international projects within EU scheme has 
helped us to solve the described problem on 
the base of psychological research and implemented 
competence-based approach for personal student’s 

© Turlakova N. B., 2019
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and HR development within real project activities 
devoted to elaboration of the innovative training 
courses. 

The methodology was based on the principles 
of self-cognition situation modelling in the conditions 
of everyday life and university training described 
by Natalya Turlakova [1, c. 48–50]. Psychological 
mechanisms helped to define the gaps between real 
and ideal situations, evaluated personal resources 
and society requirements, chose the optimal training 
strategy according to personal senses and needs 
[1, c. 51–54]. 

Teaching methods and training technology were 
based on the metacognitive approach described in Eco-
Humanistic Technology of Self-Development – EHTSD 
developed by Tatiana Sergeyeva. EHTSD aimed 
at shaping the student’s personality as a proactive agent 
of positive changes through the development of his/ her 
senses, behaviour and morals based on eco-humanistic 
principles. Purposeful personality development 
was carried out within the limits of its uniqueness on 
the basis of reflection of individual experience, internal 
resources and personal senses in the context of actual 
professional, social and existential goals [2, c. 185]. 

Schemes overlaying technique was based on 
professor Sergeyeva’s idea to impose personal 
cognitive schemes and compare them with 
the socially developed schemes [2, c. 288–298]. The 
concept of schemes overlaying helped us to identify 
the discrepancies between available and required 
knowledge and skills within practical professional 
sphere. The feedback was given in the format 
of schemes, profiles, tables and diagrams.

Detailed description of HR sustainable development 
within European projects was contributed to the training 
of the trainers’ programme methodology developed 
by leading experts in the professional field. Thus, 
developed and realized methodology of HR sustainable 
development could be applied for solving different 
problem situations during transformation periods. 

International projects were good polygons for 
approbation of the new methodology for sustainable 
HR development and realization of the competence 
approach in the process of innovative courses 
development. The experimental project was aimed 
at developing students of architectural specialities 
as future agents of the positive changes in the urban 
and regional development. Student’s professional 
and personal development came from the process 
of concrete discipline mastering. 

For identifying competence profile of the modern 
specialist in the field of architecture the project team, 
which consisted of the experts from Cambridge University, 
Milan Polytechnics, Saragossa University, National 
Institute of Applied Science, Technological Educational 
Institute of Athens, Polytechnic Institute of Guarda, 
Varna Free University, Paris Association of Exchange 
& Consulting in International Technologies, Kharkiv 
National University of Civil Engineering & Architecture, 
Prydneprovska State Academy of Civil Engineering & 

Architecture, Kyiv National University of Construction 
& Architecture, Lviv Institute of Architecture, Odessa 
State Academy of Civil Engineering & Architecture, 
made analysis of modern labour market & society 
needs and requirements in the context of city and region 
sustainable development. Group of methodologists 
developed the structured interview for experts in urban 
and region development both in practical & academic 
fields and organized their interaction on the basis 
of brain storm technique. Metacognitive competence 
allowed converting training into self-developmental 
process that is directed, monitored and controlled 
by the person in accordance with individual aims, 
resources and conditions [3, c. 189–194].

A series of workshops and discussions were held. 
The experts - leading teachers from architectural 
departments, unions of architects, experts from 
design institutes, bureaus and practitioners from 
construction-engineering companies took part 
in these workshops. As a result “Problem tree” 
and “Object tree” were identified in the context 
of urgent needs in sustainable urban and region 
development. “Specialist’s ideal profile” for student’s 
development as well as “project team competences 
profile” for HR development was built in graphic form 
with descriptors of key competencies given in Eco-
Humanistic Technology. The strategic approach to 
student development was based on the idea of human-
environment synergetic interaction [4, c. 53–55]. 
Meta-competencies required from modern specialist 
in the period of great transformations were given. 
Student played proactive role in self-development due 
to metacognitive approach that allowed converting 
everydayness into educational polygon. 

Profiles could serve as tools: 
1) for developing curricula for MSc, PhD, LLL; 
2) for evaluation of curriculum efficiency based on 

comparison of ideal & real profiles as well as profiles 
of experts in the professional sphere; 

3) for evaluation of personal development: 
regular feedback provided by specially designed tools 
invested into self-control, self-evaluation and self-
management of the training process [5, с. 176–178]. 
Original technique of individual sense-cognitive 
schemes matching allowed not only visualize student 
zone of individual development but also measure it. 

To make a bridge between EU and UA approaches 
it was decided to organize communication 
and sharing experience between Ukrainian course 
units’ authors and European experts and university 
lecturers. The specially-developed questionnaire was 
sent to all developers of course units and experts. 
The questionnaire was devoted to identification 
of experience in the field of sustainable city and region 
development, existence of training materials, 
identification of the experience in the development 
and/or management of the LLL program in 
the universities, presentation of any experience in 
organizing e-learning, developing e-training material, 
distance learning or blended learning courses 
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development, indication of existence of contacts with 
universities and organizations.

Kharkiv university methodologists’ team made 
investigation in the field of competences identification. 
They selected, developed and summarized data 
obtained by European and Ukrainian experts in 
the format of interim tables describing generic, 
professional and research competences for MSc, 
PhD & LLL students in USD. European and Ukrainian 
academicians, researchers, business, industrial 
and managerial experts from all participating 
organizations were proposed to range the competences 
using criteria of importance. Obtained data was 
summarized and analysed by methodologists’ team 
with the help of computer programme. Feedback 
was given to European and Ukrainian experts 
and academicians in the format of final comparative 
tables colour -marking the most demanding generic, 
professional and research competences (see figures 1, 

2, 3 below). The multidisciplinary international project 
team performed 6 functions corresponding to the roles 
of 1) project coordinators, 2) methodologist, 3) authors 
of training course units, 4) trainers, 5) evaluators, 
6) IT experts. Every role implied competences for 
improvement within training at practical organizations 
and performance during training materials development. 
Integrating academic & professional expertise the team 
was mobilized for overviewing existing curricula in 
the context of discovered “competence profiles” with 
qualification descriptors. It was decided to develop 
a computer program providing self-developing training 
resource by summarizing the scope of teaching 
materials available at all universities.

On the basis of the obtained results the training 
of the trainers program was developed. The 
key principles of training were providing optimal 
and proactive participants’ activity based on their 
existential (everydayness) experience.

 Fig. 1. Comparative analyses of generic competences

 
Fig. 2. Comparative analyses of professional competences



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

120

 Fig. 3. Comparative analyses of research competences

 Fig. 4. Master Profiles: summary of EU and UA experts

 
Fig. 5. PhD Profiles: summary of EU and UA experts
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As a final result key competences were selected with 
the help of comparative analyses. Competence profiles 
for bachelor, master, postgraduate and LLL students 
were developed (see figure 4, figure 5, figure 6).

Gaps between European and Ukrainian profiles 
identified zones of the strategic development 
and collaborative methods. All results were also 
reflected in the format of evaluation reports which 
helped to analyse commonness and diversities. 
Students gained concrete practical training 
technologies which were based on their own 
cognitive and personal resources, senses, practical 
skills and professional environment requirements.

Comparative analysis of the identified profiles was 
useful for organizing dialogue between academicians, 
practitioners/employers and students for developing 
synergetic curriculum of sustainable HR development 
based on eco-humanistic principles.

The main activity was aimed at developing 
human resources by European program for 
training Ukrainian trainers using competence 
profiles. Innovative methodology provided strategy 
and tools for multidisciplinary multicultural dialogue 
and synergetic interaction based on competence 
approach and variety of modes for solving similar or 
common problems. 

As a result of the activity aimed at personal 
and professional development of HR it was expected 
to develop “agents of positive changes” among 
students and improve Ukrainian universities staff 
by educators who were motivated for self, social & 
educational environment development, ready to learn 
& share, open to new experience, capable to develop 
innovative curricula, methodology & e-resources.

Realized comparative analysis of the identified 
competence profiles (generic, professional 
and research) was used as a platform for organizing 
dialogue between European and Ukrainian specialists 
for developing synergetic interaction based on eco-
humanistic principles of sustainable development.
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Турлакова Н. б. Компетентністний підхід: ідентифікація профілю спеціаліста міжнародною 
багатодисциплінарною командою

У статті описується компетентнісний підхід у системі вищої освіти, який був реалізований 
у рамках розроблення інноваційних навчальних курсів зі сталого розвитку людських ресурсів і регіо-
нів. Описується розроблення та використання методології, яка була заснована на залученні психо-
логічних механізмів самопізнання у якості когнітивної основи саморозвитку і самореалізації. Це було 
продиктовано нагальною потребою в подоланні дисбалансу між наявними і необхідними ресурсами 
щодо вимог сучасного суспільства та ринку праці в період динамічних трансформацій. Метою експе-
риментального дослідження були ідентифікація і формування ідеального профілю сучасного фахівця 
в галузі сталого розвитку регіонів, здатного виконувати функцію так званого «агента змін». Під час 
експерименту були зібрані дані за допомогою спеціально розроблених опитувальників, на основі яких 
проведено порівняльний аналіз європейських та українських професійних підходів до «ідеального про-
філю» сучасного фахівця в галузі сталого розвитку. У статті підкреслюється значна роль самопі-
знання як когнітивного компоненту під час визначення детальної професійної та особистісної іден-
тифікації. Особлива увага приділяється процедурі визначення та будування профілів міжнародними 
багатодисциплінарними командами з європейських та українських університетів. Команди визна-
чали сучасні профілі бакалавра, магістра, аспіранта та студентів LLL щодо необхідних загальних, 
професійних та специфічних науково-дослідницьких компетентностей у сфері сталого розвитку. 
Слід зазначити, що до роботи у складі багатодисциплінарних команд були залучені науковці, екс-
перти, професори, викладачі, дослідники, а також менеджери, керівники промислових підприємств, 
фахівці у сфері управління міжнародними проектами та людськими ресурсами, психологи, соціологи. 
У статті також представлені спеціально розроблені стратегія, інструменти, методологія команд-
ної роботи, опитувальники та процедури ідентифікації профілів. Набутий досвід застосовується 
для розроблення інших навчальних курсів, навчальних програм та навчальних матеріалів.

Ключові слова: самопізнання, евалюації, загальні компетентності, професійні компетентності, 
предметні компетентності, пов’язані з науковими дослідженнями, ідеальний профіль спеціаліста, 
сталий розвиток людських ресурсів, програми підготовки тих, хто навчає.
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ПОНЯТТЯ Об’ЄКТиВНОЇ ТА Суб’ЄКТиВНОЇ САМОТНОСТІ  
ТА чиННиКи, ЩО ВиЗНАчАЮТь ЇЇ ФОРМуВАННЯ  
В ПІДлІТКОВОМу ВІцІ
Ця стаття уявляє собою емпіричне дослідження, яке було проведено для виявлення рівня об’єк-

тивної та суб’єктивної самотності в підлітків та фізіологічних, внутрішньосімейних чинників, 
а також чинників, що пов’язані зі стосунками з однолітками, які провокують самотність у старших 
школярів. Загальна вибірка дослідження становила 589 чоловік. Дослідження проводилося в 10 серед-
ніх навчальних закладах міста Одеси. Були охоплені навчальні заклади різних типів: загальноосвітні 
школи (ЗОШ), гімназія, ліцей, коледж і школа-інтернат. Середній вік респондентів склав 14,866 років 
(SD = 1,107 років). Аналіз літератури показав, що на даний момент недостатньо даних стосовно 
рівня самотності українських підлітків, а також чинників, які провокують самотність. Таким чином, 
метою дослідження було виявлення рівня об’єктивної та суб’єктивної самотності в підлітків та фізі-
ологічних, внутрішньосімейних чинників, а також чинників, пов’язаних зі стосунками з однолітками, 
які провокують самотність. Концептуалізовано поняття об’єктивної самотності і суб’єктивної 
самотності, а також виявлено тісний взаємозв’язок між ними. Проаналізувавши ієрархічну модель 
об’єктивної самотності, ми встановили, що на фізіологічному рівні найбільш схильні до об’єктивної 
самотності дівчата, на внутрішньосімейному рівні – підлітки, які відчувають дефіцит батьківської 
залученості, на рівні стосунків з однолітками – діти, що схильні до психологічного булінгу та відчу-
вають емоційні труднощі у спілкуванні. Також у результаті дослідження учнів середніх шкіл міста 
Одеси нами було проаналізовано ієрархічну модель суб’єктивної самотності та виявлено, що на фізі-
ологічному рівні гендерних відмінностей не спостерігається, на внутрішньосімейному рівні найбільш 
схильні до цього виду самотності також підлітки, які відчувають дефіцит батьківської залученості, 
а на рівні стосунків з однолітками – діти, які відчувають емоційні труднощі у спілкуванні з ними. 
Результати цього дослідження можуть бути використані в педагогічній та психологічній практиці 
для попередження проблем психічного здоров’я підлітків. 

Ключові слова: підлітки, самотність, однолітки, батьківська залученість, старші школярі.

Постановка проблеми. Підлітковий вік – це час 
активного формування світогляду, інтересів, системи 
ціннісних уявлень, розвитку рефлексії, зміни самоо-
цінки та формування відчуття дорослості [1, с. 315]. 
Е. Вроно зазначає, що підліток часто переживає про-
блеми трьох «Н»: нездоланність труднощів, нескін-
ченність нещастя і непереносимість туги і самотності 
[2, с. 73; 3, с. 15]. У цей час найбільшої трансформації 
зазнає Я-концепція підлітка. Відбувається побудова 
нового образу Я, на який впливає зовнішнє соці-
альне оточення підлітка (сім’я, школа, друзі та одно-
літки). Підліток, намагаючись довести собі та іншим 
свою самостійність та унікальність, прагне до уса-
мітнення, що допомагає йому в індивідуалізації. 
Усе вищесказане активно впливає на процес соціа-
лізації індивіда, яка в період кризи проходить дуже 
складно через зростання соціальної та моральної 
зрілості та його входження в нову систему відносин. 
Тому за недостатніьої підтримки з боку авторитет-
них для підлітка людей та референтних груп у нього 
може виникнути почуття непотрібності і, як наслідок, 
самотності та відчуження [4, с. 66–68]. 

У підлітків з’являється ряд екзистенційних 
переживань: відчуття самотності й відірваності 
від оточуючих, втрата цілісності світу, невідповід-
ність свого реального Я ідеалам (часто хибним). 
Крім того, настає час обірвати свою залежність 
від батьків, сформувати свої погляди і почати 
здійснювати самостійні вчинки [5, с. 408; 6, с. 55]. 
А.М. Прихожан також говорив про відчуття самот-
ності підлітка, яке він гостро переживає, часто 
не довіряючи свої проблеми дорослим. Цей стан 
може переростати в депресію і, як наслідок, при-
звести до ризику суїцидальної поведінки [7, с. 150].

Аналіз останніх публікацій. Проблема 
самотності особистості найбільш активно дослі-
джується с 50-х років ХХ сторіччя в роботах 
Р.С. Вейса [8, с. 305], С.В. Малишевої [9, с. 63–68], 
І.С. Кона [10, с. 58; 11, с. 43], О.Б. Долгінової 
[12, с. 217], І.М. Слободчикова [13, с. 27-34], 
Е. Фромма [14, с. 104; 15, с. 517], К. Роджерса 
[16, с. 317], Л. Пепло [17, с. 261–281], О.Н. Кузнєцова 
[18, с. 203], В.І. Лебедєва [18, с. 203], Ю. Швалба 
[19, с. 209], С.Г. Корчагіної [20, с. 124], Т.Б. Джонсон 
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[1, с. 302], У.А. Садлер [1, с. 302], К.Э. Мустакас 
[21, с. 97], Д. Рісмена [22, с. 215], А. Бандури 
[23, с. 302], Е. Бахадова [24, с. 88–93], Ю. Борисенко 
[25, с. 3–7], А. Гоголєвої [26, с. 143], О. Калиниченко 
[27, с. 14–18], О. Лактіонової [27, с. 14–18], 
Железнякова Ю.В. [28, с. 41–46; 29, с. 454–458].

Але за наявності достатньої кількості робіт, 
присвячених проблемі самотності, проблемі під-
літкового почуття самотності та його впливу на 
формування особистості в підлітковому віці при-
ділялась недостатня увага. 

Таким чином, метою дослідження було вияв-
лення рівня об’єктивної та суб’єктивної самотності 
в підлітків та фізіологічних, внутрішньосімейних 
чинників, а також чинників, пов’язаних зі стосун-
ками з однолітками, які провокують самотність.

Організація та методи дослідження. 
Загальна вибірка дослідження становила 615 осіб. 
Остаточний обсяг вибірки склав 589 чоловік. 
Дослідження проводилося в середніх навчаль-
них закладах міста Одеси (всього 10 середніх 
навчальних закладів). Середній вік респонден-
тів склав 14,866 років (SD = 1,107 років). Були 
охоплені навчальні заклади різних типів: загаль-
ноосвітні школи (ЗОШ), гімназія, ліцей, коледж 
і школа-інтернат. Проаналізовано відповіді на 
питання стосовно об’єктивного і суб’єктивного 
відчуття самотності та три блока чинників, що, 
на нашу думку, формують самотність. Основною 
статистичною процедурою, що дозволяє оцінити 
внесок досліджуваних чинників у формування 
самотності, була обрана ієрархічна регресія. 
Ієрархічна лінійна регресійна модель передба-
чала, що первинним блоком чинників, що фор-
мують самотність, є фізіологічні причини. Далі 
йде нашарування чинників, пов’язаних із сімей-
ним середовищем, до яких увійшла шкала бать-
ківської залученості (психометрично адаптована 
для нашого дослідження [30, с. 117]). Третій блок 
чинників самотності пов’язаний зі стосунками 
з однолітками, до якого увійшла шкала психо-
логічного та фізичного булінгу (також психоме-
трично адаптована для нашого дослідження 
[31, с. 85–97]).

Виклад основного матеріалу. На першому 
етапі проаналізовано відповіді випробовуваних 
на питання, що стосуються об’єктивного і суб’єк-
тивного відчуття самотності протягом останнього 
року. Для цих цілей було вивчено ставлення під-
літків до тверджень «Зазвичай я перебуваю на 
самоті. В основному я полишений на самого 
себе» як до параметру об’єктивної самотності 
і «Відчуття самотності протягом останніх 12 міся-
ців» – як до параметру суб’єктивної самотності. 
Під об’єктивною самотністю нами розуміється, що 
підліток дійсно знаходиться в певній ізоляції від 
свого внутрішньосімейного і позасімейного ото-
чення. У свою чергу, суб’єктивна самотність – це 
відчуття підлітка, яке може мати, а може і не мати 
під собою реальних підстав.

Кількісний аналіз дозволив виділити такі тен-
денції. На питання про об’єктивну самотність нами 
були отримані такі дані: ствердно відповіли на це 
питання 13,7% підлітків, 31,0% респондентів відпо-
віли, що це частково вірно і негативно відповіли на 
це твердження 55,3% випробуваних. На питання, 
що стосується суб’єктивного відчуття самотності 
протягом останніх 12 місяців, відповіді були такими: 
ніколи не відчували самотність 20,7% респондентів, 
рідко і іноді – 36,1% і 27,4% випробовуваних відпо-
відно, часто відчували самотність 14,2% підлітків, 
і 1,5% опитаних вказали, що завжди відчували 
самотність протягом останнього року.

Далі нами було проаналізовано взаємозв’язок 
між ставленням випробовуваних до таких твер-
джень: «Зазвичай я перебуваю на самоті. В основ-
ному я полишений на самого себе» і «Відчуття 
самотності протягом останніх 12 місяців». Із 
твердженням «Зазвичай я перебуваю на самоті. 
В основному я полишений на самого себе» пого-
дилися 1,2% респондентів, які негативно відповіли 
на запитання про відчуття самотності протягом 
останнього року, а також 3,5% випробовуваних, 
які відзначили, що рідко відчували самотність про-
тягом останніх 12 місяців. Негативно на питання 
про об’єктивну самотність відповіли 2,2% респон-
дентів, які часто відчували самотність протягом 
останнього року, і 0,2%, відповіли, що завжди від-
чували це почуття протягом останніх 12 місяців. 
Нами було проаналізовано і виявлено статистично 
значущий прямо пропорційний зв’язок між параме-
тром об’єктивної самотності і параметром суб’єк-
тивного відчуття самотності (d = 0,430; p < 0,001).

У рамках побудови ієрархічної регресійної 
моделі було проаналізовано фізіологічні причини 
самотності випробовуваних. До цих чинників було 
віднесено стать, зріст, вагу, вік випробовуваних, 
а також наявність хронічних захворювань і отри-
мання серйозної травми або захворювання протя-
гом останніх 6 місяців. Внесок у дисперсію пара-
метра об’єктивної самотності характеризується 
таким коефіцієнтом детермінації (R2 = 0,037; 
R2adj = 0,014). Статистично значущий зв’язок було 
виявлено між параметром об’єктивної самотності 
і статтю випробовуваних (β = -0,190; p < 0,01). 
Найчастіше про об’єктивне почуття самотності 
повідомляли підлітки жіночої статі. Статистично 
значущих зв’язків між твердженням «Зазвичай 
я перебуваю на самоті. В основному я полишений 
на самого себе» і такими параметрами, як зріст 
(β = -0,047; p = 0,617), вага (β = 0,030; p = 0,739), 
вік випробовуваних (β = 0,055; p = 0,427), а також 
наявність хронічних захворювань (β = 0,024; 
p = 0,719) і отримання серйозної травми або захво-
рювання протягом останніх 6 місяців (β = 0,036; 
p = 0,582), виявлено не було. У цілому роль фізі-
ологічних чинників досить слабка і найбільшою 
мірою визначається статтю підлітків.

Внесок у дисперсію параметра суб’єктив-
ної самотності характеризується коефіцієн-
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том детермінації (R2 = 0,014; R2 adj = -0,010). 
Зворотно-пропорційний статистично значущий 
зв’язок встановлено між суб’єктивною самотністю 
і параметром батьківської залученості (β = -0,223; 
p < 0,001). У цілому роль фізіологічних причин 
є досить слабкою і найбільшою мірою визнача-
ється параметром батьківської залученості.

Потім нами було вивчено роль чинників самот-
ності, пов’язаних із сімейним середовищем. Як 
чинники самотності, що пов’язані із сімейним 
середовищем, нами були проаналізовані відповіді 
підлітків на такі запитання: проживання з матір’ю; 
проживання з батьком; кількість братів і сестер; 
рівень батьківської залученості до життя дітей; 
труднощі з емоціями, які заважають спілкуванню 
з домашніми; а також наявність таких стресових 
подій протягом останніх 6 місяців, як хвороба 
члена сім’ї, поява нового члена сім’ї, проблеми 
з батьками, розлучення батьків, смерть члена сім’ї.

Внесок у дисперсію параметра об’єктивної 
самотності характеризується таким коефіцієнтом 
детермінації: (R2 = 0,124; R2adj = 0,060). Модель 
статистично значуще покращилася (ΔR2 = 0,087; 
p < 0,05). Виявлено статистично значущий зв’язок 
між параметром об’єктивної самотності і статтю 
випробовуваних (β = -0,148; p < 0,05). Найчастіше 
про об’єктивну самотність говорили дівчата. 
Статистично значущий зв’язок було виявлено 
між параметром об’єктивної самотності і такими 
чинниками сімейного середовища, як батьків-
ська залученість (β = -0,175; p < 0,01) і проблеми 
з батьками протягом останніх 6 місяців (β = -0,157; 
p < 0,05). Найчастіше про об’єктивну самотність 
говорили підлітки з низьким рівнем участі бать-
ків у їхньому житті, а також ті випробовувані, які 
ствердно відповідали на питання про проблеми 
з батьками протягом останнього півроку.

Статистично значущих взаємозв’язків між 
параметром об’єктивної самотності і такими фізіо-
логічними параметрами випробовуваних, як зріст 
(β = -0,048; p = 0,610), вага (β = 0,045; p = 0,619), 
вік випробовуваних (β = 0,004; p = 0,949), а також 
наявність хронічних захворювань (β = 0,050; 
p = 0,440) і отримання серйозної травми або захво-
рювання протягом останніх 6 місяців (β = 0,052; 
p = 0,448), нами встановлено не було.

Між параметром об’єктивної самотно-
сті і такими чинниками, пов’язаними із сімей-
ним середовищем, як проживання з матір’ю 
(β = -0,053; p = 0,410); проживання з батьком 
(β = 0,057; p = 0,374); кількість братів (β = -0,028; 
p = 0,652) і сестер (β = -0,114; p = 0,823); труднощі 
з емоціями, які заважають спілкуванню з домаш-
німи (β = 0,010; p = 0,885); а також наявність таких 
стресових подій протягом останніх 6 місяців, як 
хвороба члена родини (β = 0,056; p = 0,402), поява 
нового члена сім’ї (β = -0,090; p = 0,172), розлу-
чення батьків (β = 0,087; p = 0,196) і смерть члена 
сім’ї (β = 0,008; p = 0,897) – статистично значущих 
зв’язків також виявлено не було. Отже, чинники 

сімейного середовища значно поліпшили модель, 
що пояснює об’єктивну самотність підлітків, і най-
більш визначальним чинником виступила батьків-
ська залученість.

Внесок у дисперсію параметра суб’єктивної 
самотності характеризується такими коефіцієн-
тами детермінації: (R2 = 0,137; R2 adj = 0,074). 
Модель статистично значно покращилася 
(ΔR2 = 0,122; p = 0,001). Зворотно-пропорційний 
статистично значущий зв’язок встановлено було 
між суб’єктивною самотністю і параметром бать-
ківської залученості (β = -0,213; p < 0,01). Таким 
чином, чинники сімейного середовища значно 
поліпшили модель, що пояснює об’єктивну самот-
ність підлітків, і визначальним чинником висту-
пала батьківська залученість. Вагомий вплив 
батьківської залученості на психічне здоров’я під-
літків вивчався нами й у попередніх дослідженнях 
[32, с. 183–193]. 

Надалі нами було вивчено роль чинників 
самотності, пов’язаних зі стосунками з одноліт-
ками. Як чинники самотності, пов’язані зі стосун-
ками з однолітками, нами були розглянуті такі: 
психологічний булінг; фізичний булінг; кількість 
близьких друзів; труднощі з емоціями, які пере-
шкоджають спілкуванню з друзями; а також наяв-
ність таких стресових подій протягом останніх 
6 місяців, як серйозна сварка з близьким другом 
і смерть близького друга; а також твердження 
«Протягом останніх 2 тижнів більшість учнів були 
добрими і послужливими», «У мене є один або 
кілька близьких друзів», «В основному мої ровес-
ники добре до мене ставляться», «Інші учні або 
старші хлопці дражнять і залякують мене» .

Внесок у дисперсію параметра об’єктивної 
самотності характеризується такими коефіцієн-
тами детермінації: (R2 = 0,201; R2 adj = 0,105). 
Модель статистично значимо покращилась 
(ΔR2 = 0,077; p < 0,05). Статистично значущі зв’язки 
зберігалися між параметром об’єктивної самотно-
сті і статтю випробовуваних (β = -0,172; p < 0,05). 
Найчастіше про об’єктивне почуття самотності 
повідомляли підлітки жіночої статі. Статистично 
значущий зв’язок також було виявлено між пара-
метром об’єктивної самотності і таким чинником 
сімейного середовища, як батьківська залученість 
(β = -0,156; p < 0,05). Найчастіше про об’єктивну 
самотність говорили підлітки з низьким рівнем 
участі батьків у їхньому житті. 

Прямо пропорційні статистично значущі зв’язки 
встановлено було між об’єктивною самотністю 
і психологічним булінгом (β = 0,169; p < 0,05), 
а також таким чинником, пов’язаним зі стосунками 
з однолітками, як труднощі з емоціями, які пере-
шкоджають спілкуванню з друзями (β = 0,144; 
p < 0,05). Це означає, що частіше від самотності 
страждали ті підлітки, які були схильні до психоло-
гічного булінгу і зазнавали труднощів у спілкуванні 
з однолітками. Аналогічні результати демонстру-
ють дослідження, проведені серед американської 
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молоді: ті, кого ображають, зазнають труднощів 
під час формування дружніх відносин, а також 
почуття самотності [33, с. 2094–2100].

Статистично значущих зв’язків між такими 
фізіологічними чинниками, як зріст, вага, вік 
випробовуваних, а також наявністю хронічних 
захворювань і отриманням серйозної травми або 
захворювання протягом останніх 6 місяців і пара-
метром об’єктивної самотності, виявлено не було.

У результаті аналізу взаємозв’язків об’єктив-
ної самотності з такими параметрами, пов’яза-
ними із сімейним середовищем, як: проживання 
з матір’ю (β = -0,023; p = 0,754); проживання 
з батьком (β = -0,023; p = 0,754); кількість братів 
і сестер (β = -0,023; p = 0,754); труднощі з емо-
ціями, які заважають спілкуванню з домашніми 
(β = -0,023; p = 0,754); а також наявність таких 
стресових подій протягом останніх 6 місяців, як 
хвороба члена родини (β = -0,023; p = 0,754), 
поява нового члена сім’ї (β = -0,023; p = 0,754), 
проблеми з батьками (β = -0,023 ; p = 0,754), роз-
лучення батьків (β = -0,023; p = 0,754), смерть 
члена сім’ї (β = -0,023; p = 0,754) – статистично 
значущі зв’язки не встановлені.

Стосовно таких чинників самотності, пов’я-
заних зі стосунками з однолітками, як фізичний 
булінг (β = -0,023; p = 0,754); кількість близьких 
друзів (β = -0,060; p = 0,459); а також наявність 
таких стресових подій протягом останніх 6 місяців, 
як серйозна сварка з близьким другом (β = -0,020; 
p = 0,774) і смерть близького друга (β = -0,041; 
p = 0,517); а також твердженнями «Протягом 
останніх 2 тижнів більшість учнів були добрими 
і послужливими» (β = -0,015; p = 0,827), «У мене 
є один або кілька близьких друзів» (β = -0,077; 
p = 0,220), «В основному мої ровесники добре до 
мене ставляться» (β = -0,027; p = 0,695), «Інші учні 
або старші хлопці дражнять і залякують мене» 
(β = 0,124; p = 0,083) і параметром об’єктивної 
самотності виявлено не було.

Отже, чинники самотності, пов’язані зі сто-
сунками з однолітками, поліпшили модель, що 
пояснює об’єктивну самотність підлітків. Однак це 
поліпшення пов’язане зі всією сукупністю чинни-
ків, а не з якимось певним. В. Б’ютрон також вва-
жає, що велику роль у підлітковому стресі відігра-
ють міжособистісні стосунки, причому медіатором 
між міжособистісним стресом і суїцидальними 
думками є внутрішні відчуття підлітків, зокрема 
почуття покинутості, самотності і «тягаря для ото-
чуючих» [34, с. 143–149].

Внесок у дисперсію параметра суб’єктивної 
самотності характеризується такими коефіцієн-
тами детермінації: (R2 = 0,232; R2 adj = 0,140) 
Модель статистично значимо покращилася, 
R2 суттєво змінився (ΔR2 = 0,095; p = 0,003). 
Прямо пропорційний статистично значущий зв’я-
зок було встановлено між суб’єктивною самотні-
стю і труднощами з емоціями, що перешкоджають 
спілкуванню з друзями (β = 0,209; p < 0,001).

Таким чином, чинники самотності, пов’язані зі 
стосунками з однолітками, поліпшили модель, що 
пояснює суб’єктивну самотність підлітків, і визна-
чальним чинником виступили труднощі з емоці-
ями, що перешкоджають спілкуванню з друзями. 
Перспективами подальшого розвитку в цьому 
напрямі є вивчення інших чинників, які можуть 
впливати на параметри суб’єктивної та об’єктив-
ної самотності старших школярів.

Висновки. Отже, в ході дослідження, нами були 
концептуалізовано поняття об’єктивної самотності 
і суб’єктивної самотності, які є досить тісно взаємо-
пов’язаними. Проаналізувавши ієрархічну модель 
об’єктивної самотності, ми показали, що на фізі-
ологічному рівні найбільш схильні до самотності 
дівчата, на внутрішньосімейному рівні – підлітки, які 
відчувають дефіцит батьківської залученості, і на 
рівні стосунків з однолітками – діти, що схильні до 
психологічного булінгу та відчувають емоційні труд-
нощі у спілкуванні. Проаналізувавши ієрархічну 
модель суб’єктивної самотності, довели, що на фізі-
ологічному рівні гендерних відмінностей не спосте-
рігається, на внутрішньосімейному рівні найбільш 
схильні до цього виду самотності також підлітки, які 
відчувають дефіцит батьківської залученості, і на 
рівні стосунків з однолітками – діти, які відчувають 
емоційні труднощі у спілкуванні з ними.
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Ukhanova A. I. The concept of objective and subjective loneliness and factors of its formation  
in adolescence

This article is an empirical study that was conducted to study the level of adolescents’ objective 
and subjective loneliness and physiological, inter-familial factors, as well as factors related to peer 
relationships, that provoke loneliness of high school students. 589 students were observed. The study was 
conducted in secondary schools in the city of Odessa (of 10 secondary schools). Were covered different 
types of schools: public schools, gymnasium, lyceum, college and boarding school. The average age 
of respondents was 14,866 years (SD = 1,107 years). Analysis of the literature showed that the problem 
of loneliness of Ukrainian adolescents, as well as factors that provoke loneliness, is still not fully explored 
in Ukraine. The purpose of this paper was to study the level of adolescents’ objective and subjective 
loneliness and physiological, inter-familial, as well as factors related to peer relationships, that provoke 
loneliness. The concept of objective loneliness and subjective loneliness was conceptualized and close 
relationships were revealed between them. Having analyzed the hierarchical model of objective loneliness 
it was discovered that at the physiological level, the most vulnerable to the objective loneliness are 
girls, at the intra-familial level – are adolescents with low parental involvement, and at the level of peer 
relationships, children are prone to psychological bullying and students experiencing emotional difficulties in 
communication. Also, as a result of a study of students of secondary schools in the city of Odessa, we have 
analyzed the hierarchical model of subjective loneliness and found that at the physiological level gender 
differences were not observed, at the intra-familial level, the most susceptible to this type of loneliness 
are also adolescents with low parental involvement, and at the level of peer relationships – are children 
who have emotional difficulties in dealing with others. The results of this study can be used in educational 
and psychological practice for the prevention of adolescents’ mental health problems.

Key words: adolescents, loneliness, peers, parental involvement, older students.
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РОЗВиТОК ЕМОцІЙНОГО ІНТЕлЕКТу ЯК СТРиМуВАльНОГО 
ФАКТОРу ПРОЯВу ЕМОцІЙНОГО ВиГОРАННЯ СТуДЕНТІВ
У статті розглядається стримувальний вплив емоційного інтелекту на формування синдрому 

емоційного вигорання серед студентської молоді. Розглянуто динаміку прояву емоційного вигорання 
студентів на основі фаз розгортання синдрому емоційного вигорання, компоненти трьохфакторної 
моделі емоційного вигорання, а також основні складові частини емоційного інтелекту. Визначено 
позитивний вплив емоційного інтелекту на навчально-пізнавальну діяльність студентської молоді, 
їхнє професійне та особистісне становлення, а також психологічне здоров’я. Доведено, що емо-
ційний інтелект можна розглядати як особистісний конструкт, що запобігає розвиткові синдрому 
емоційного вигорання серед студентської молоді, а це, у свою чергу, актуалізувало необхідність 
розроблення дієвої корекційно-розвивальної програми «Розвиток емоційного інтелекту студентів 
засобами тренінгу», адаптованої для специфіки студентського віку. Метою корекційно-розвивальної 
програми було зниження синдрому емоційного вигорання студентської молоді шляхом підвищення 
рівня сформованості їхнього емоційного інтелекту. Програма складалася з десяти тренінгових 
занять, що відповідали чотирьом умовним блокам, які зумовлювали певні напрямки корекційно-розви-
вальної роботи, а саме: мотиваційний, емоційно-вольовий, емоційно-комунікативний, рефлексивний.

Було визначено діагностичний інструментарій дослідження, до якого увійшли такі методики: 
тест Н. Холла, призначений для діагностики емоційного інтелекту, а також опитувальник К. Маслач 
та С. Джексон, орієнтований на визначення рівня сформованості синдрому емоційного вигорання. 
Перевірка дієвості корекційно-розвивальної програми показала зміни показників на статистично 
значущому рівні за такими шкалами: деперсоналізація, емоційне виснаження, редукція особистісних 
досягнень (компоненти емоційного вигорання,) емоційна обізнаність, самомотивація, управління 
власними емоціями, емпатія, керування емоціями інших людей (компоненти емоційного інтелекту). 
Отримані результати підтвердили дієвість та ефективність корекційно-розвивальної програми.

Ключові слова: синдром емоційного вигорання, емоційна компетентність, студентська молодь, 
корекційно-розвивальна програма, кореляційний аналіз.

Постановка проблеми: Студенти у процесі 
навчання у ЗВО перебувають в емоційно та інфор-
маційно-перенасиченому середовищі, вирішують 
навчальні та особистісні проблеми. Дані обста-
вини знижують їхню психологічну та емоційну стій-
кість, що провокує розвиток синдрому емоційного 
вигорання (далі СЕВ). Запобігти прояву емоцій-
ного вигорання та скоригувати його перебіг може 
розвиток емоційного інтелекту (далі ЕІ), якому 
належить провідна роль у регулюванні психоемо-
ційних станів. Підвищення рівня емоційної компе-
тентності, вербалізації емоцій, управління ними 
дозволить не накопичувати негативний вплив 
навчально-професійної діяльності на емоційну 
сферу, зберігати працездатність і здоров’я, тобто 
стримати розвиток СЕВ. Пріоритетним завданням 
постає розроблення програми, спрямованої на 
зниження рівня емоційного вигорання студентів 
шляхом розвитку емоційного інтелекту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Зазначимо, що особливості розвитку СЕВ студен-
тів закладено у працях науковців, які розглядали 
дане питання в різноманітних аспектах: психоло-
гічні засади емоційного вигорання студентської 
молоді (І. Вачкова, Т. Зайчикова, В. Носенко 
тощо), емоційна стійкість студентів (Н. Агаєв, 
М. Воробйова, Т. Савіна тощо), особливості роз-
витку синдрому емоційного вигорання у студентів 
різних спеціальностей (М. Міщенко, А. Мудрик, 
Н. Щербина тощо), навчальні стреси студентської 
молоді (В. Кузьменко, Е. Юматов, Є. Ямбург тощо), 
шляхи запобігання емоційного вигорання студентів 
(Н. Беляєва, В. Борщенко, Г. Лемко тощо), соціо-
логічні, медико-біологічні, психологічні, педагогічні 
питання здоров’я студентської молоді та її способу 
життя (Е. Вайнер, A. Гендін, Г. Кураєв тощо). 

Специфіка емоційного інтелекту студентів 
є темою багатьох наукових досліджень, зокрема: 
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специфіка емоційного інтелекту у студент-
ський період життя (Р. Гафурова, В. Зарницька, 
А. Першина тощо), особливості прояву та розвитку 
емоційного інтелекту студентів різних напрям-
ків навчання (Р. Карнєєв, О. Приймаченко, 
Н. Ширинська тощо), вплив емоційного інте-
лекту на інші сфери та аспекти життєдіяльності 
особистості у студентські роки (С. Дерев’янко, 
Н. Діомідова, Ю. Кочетова тощо), шляхи роз-
витку емоційного інтелекту (І. Андрєєва, І. Пухов, 
Т. Щербак, тощо).

Мета статті. Метою цієї статті є обґрунтування 
та перевірка ефективності корекційно-розвиваль-
ної програми, спрямованої на зменшення рівня 
емоційного вигорання студентів шляхом розвитку 
емоційного інтелекту.

Виклад основного матеріалу. Поняття «син-
дром емоційного вигорання» (СЕВ) введено в пси-
хологію Х. Фроуденбергером у 1974 р. [6].

Слід зазначити, що в психології виділяють 
декілька моделей СЕВ, однак найбільш придат-
ною ми вважаємо трьохфакторну модель, запро-
поновану К. Маслач та С. Джексона. Синдром 
емоційного вигорання, на думку вчених, склада-
ється з емоційного виснаження, деперсоналіза-
ції та редукції особистих досягнень. Розглянемо 
означені компоненти більш детально.

Емоційне виснаження проявляється у відчут-
тях перенавантаження, спустошеності, вичерпа-
ності емоційних ресурсів, втоми.

Деперсоналізація являє собою тенденцію роз-
вивати негативне, бездушне, цинічне ставлення 
до власної діяльності. Міжособистісні контакти 
стають формальними, байдужими. Компонент 
характеризується появою стійких симптомів: спад 
енергії, головні болі, підвищена дратівливість, 
конфліктність.

Редукція особистих досягнень проявляється як 
негативне самосприйняття у професійному плані. 
Характерними є повна втрата інтересу життя, спад 
енергії, порушення пам’яті, уваги, сну [1, с. 27].

Емоційне вигорання студентів – це набутий 
стереотип реагування, що виникає в процесі збіль-
шення розумового та емоційного навантаження, 
пов’язаний із відсутністю внутрішніх резервів про-
тидії стрес-факторум, що в результаті призводить 
до дисфункції засвоєння навчального матеріалу 
та погіршенню відносин з іншими студентами 
та викладачами [2, с. 1].

Науковці О. Сергєєнкова та О. Столярчук на 
основі фаз розгортання СЕВ окреслюють таку 
динаміку емоційного вигорання студентів: 

1. Напруження. Виникає внаслідок підвище-
ної відповідальності, високого рівня домагань, 
ускладнень у взаємодії з оточенням. Студент 
сприймає умови навчання та взаємостосунки як 
психотравмуючі, переживає хронічну незадоволе-
ність власною навчальною діяльністю.

2. Резистенція. Розвиток байдужості та від-
чуження в багатьох навчальних ситуаціях і сто-
сунках, згодом проявляється розширення сфери 
економії емоцій. Водночас наявна редукція 
навчальних обов’язків (згортання навчальної 
діяльності, зменшення витрат часу на виконання 
навчальних завдань).

3. Виснаження. Наявний виражений емо-
ційний дефіцит (мінімізація емоційного внеску 
в навчання, автоматизм, різкість, грубість, дра-
тівливість у спілкуванні з близьким оточенням), 
проявляється також емоційне відчуження як ство-
рення захисного бар’єра в навчальних комуніка-
ціях (студент майже повністю виключає емоції зі 
сфери навчальної діяльності) [3, с. 78].

Розглядаючи наступний компонент дослі-
дження – емоційний інтелект, – зазначимо, що тер-
мін введений у психологію в 1993 р. Г. Гарднером [7].

Ураховуючи сучасний суперечливий стан роз-
гляду даної теми, неможливо надати єдине визна-
чення емоційного інтелекту. Представники різних 
моделей ЕІ вбачають визначення поняття по-різному.

Нині можна виділити дві основоположні моделі 
емоційного інтелекту: 

1. Модель здібностей (Дж. Майєр, П. Саловей). 
Емоційний інтелект розглядається як форма соці-
ального інтелекту, який включає вміння відбивати 
свої, а також чужі емоції, відчуття, відрізняти їх, 
використовувати зібрану інформацію для управ-
ління мисленням та діями [8].

2. Змішана модель (Р. Бар-Он, Д. Люсін). 
Емоційний інтелект – це множинність некогні-
тивних вмінь і навичок, що справляють вплив на 
спроможність долати перешкоди [5, с. 8].

Для нашого дослідження важливим є виокрем-
лення основних компонентів емоційного інтелекту. 
Найбільш влучними, на нашу думку, є здібності ЕІ, 
запропоновані Дж. Майєром та П. Саловеєм [9], 
а саме:

1. Емоційна обізнаність – спроможністю сві-
домо управляти емоціями, розуміти детермінанти 
прояву цих відчуттів, їх особливості та інтенсив-
ність. Здатність збагнути свої відчуття і зрозуміти 
їх причини дозволяє ефективно направляти їх 
в необхідному напрямку.

2. Управління власними емоціями – здатність 
контролювати відчуття, що ґрунтується на їх усві-
домленні, здатності заспокоїти себе, позбавитись 
небажаного емоційного стану. Високий рівень 
вміння передбачає навички контролю своїх емо-
цій, ефективного та оперативного їх подолання.

3. Самомотивація – здатність мотивувати 
себе до певної діяльності, спрямовувати емоційні 
ресурси для досягнення мети, а також на креа-
тивну діяльність. Дана здібність виступає переду-
мовою успішної діяльності.

4. Емпатія – можливість розпізнавати емоційні 
стани людей, що реалізується через емпатію, 
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тобто чутливість до переживань співрозмовників, 
які необхідно врахувати у процесі спілкуванні.

5. Керування емоціями інших людей – вміння 
підтримувати доброзичливі стосунки з оточенням, 
яке дозволяє справлятися з емоціями, які виника-
ють під час міжособистісної взаємодії.

Ураховуючи все вищенаведене, слід конста-
тувати, що ЕІ є важливим аспектом розвитку 
особистості. Особливого значення він набуває 
в студентському віці, адже в даний період життя 
людина проходить професійне й особистісне ста-
новлення, процеси самовизначення та ідентифі-
кації, протікання яких може бути ускладнене без 
володіння достатнім рівнем ЕІ.

Розвиненість ЕІ позначається не лише на яко-
сті навчання, а на ставленні до життя. Студенти 
з високим рівнем ЕІ прагнуть змістовного нав-
чання, що дозволяє здобути теоретичну та прак-
тичну компетентності; шукають міжпредметні 
зв’язки; в навчанні синтезують власні думки й ідеї 
з теоретичними здобутками вчених; розвивають 
у собі повагу, толерантність, чуйність; відчувають 
себе частиною світової громади; намагаються 
брати участь у громадських і політичних заходах 
[4, с. 586].

Розвинений емоційний інтелект виступає не 
тільки запорукою гармонійних відносин студента 
з оточенням та власним внутрішнім світом, гаран-
том успішного та продуктивного фахового нав-
чання, а й стримувальним фактором розвитку 
синдрому емоційного вигорання.

Таким чином, нами виявлена актуальність 
розроблення корекційно-розвивальної програми, 
орієнтованої на зменшення рівня СЕВ студентів 
шляхом підвищення їхнього емоційного інтелекту.

Експериментальне дослідження було прове-
дено у 2018–2019 навчальному році на базі КЗ 
«ХГПА» ХОР. Загальна кількість студентів, які 
брали участь у дослідження, – шістдесят шість.

У ході дослідження використаний такий пси-
ходіагностичний інструментарій: опитуваль-
ник К. Маслач та С. Джексон (адаптований 
Н. Водоп’яновою та О. Старченковою) для діагнос-
тики емоційного вигорання. Шкалами методики 
є «Емоційне виснаження», «Деперсоналізація», 
«Редукція особистих досягнень»; методика 
діагностики емоційного інтелекту Н. Холла 
(адаптований Н. Фетискиним, В. Козловим, 
Г. Мануйловим). Шкалами методики є: «Емоційна 
обізнаність», «Управління власними емоціями», 
«Самомотивація», «Емпатія», «Керування емоці-
ями інших людей».

Нами був розроблений цикл тренінгів під 
загальною назвою «Розвиток емоційного інте-
лекту студентів засобами тренінгу». Метою озна-
ченої програми є зниження емоційного вигорання 
студентської молоді шляхом підвищення рівня 
емоційного інтелекту.

Тривалість програми – 20 годин (кожний тре-
нінг – 2 академічні години).

У ході проведення корекційно-розвивальної 
програми були використані такі форми та методи 
роботи: вправа, лекція, сюжетно-рольова гра, 
дихальні вправи, рефлексія, мозковий штурм, 
арт-терапія, релаксація, програвання ролей, дис-
кусія тощо. 

Програма складається з десяти тренінгових 
занять, що відповідають чотирьом блокам, які 
зумовлюють певні напрямки роботи: 

1. Мотиваційний. Мета – формування стійкої 
внутрішньої мотивації до змін у напрямку підви-
щення ЕІ; налаштування на продуктивну, активну 
роботу в системах «тренер-учасник», «учасник-у-
часник», «учасник-група».

2. Емоційно-вольовий. Мета – навчання розу-
міти власний емоційний стан та його детермі-
нанти; розвиток спроможності підвищувати свій ЕІ 
власноруч; формування навички керування влас-
ними емоціями, переорієнтація негативних емоцій 
конструктивні, самонавіювання; підвищення впев-
неності у власних силах та формування адекватно 
високої самооцінки;

3. Емоційно-комунікативний. Мета: навчання 
розпізнавати емоційні стани інших, співчувати їм, 
виявляти чуйність та емпатію; формування вміння 
допомагати іншим долати негативні емоційні 
стани, навіювати конструктивні емоції; розви-
ток вміння долати конфліктні ситуації; створення 
доброзичливої атмосфери в студентській групі, 
сприятливої для розвитку ЕІ.

4. Рефлексивний. Мета – закріплення резуль-
тату, отриманого в ході програми, налаштування 
на подальшу самостійну роботу із самовдоскона-
лення.

Для перевірки дієвості корекційно-розвиваль-
ної програми ми встановили статистичну значу-
щість отриманих результатів шляхом обчислення 
кореляційних зв’язків за допомогою U-критерія 
Манна-Уітні.

Вважаємо доцільним спочатку перевірити 
результати експериментальної групи до та після 
проведення корекційно-розвивальної програми, 
а потім порівняти результати контрольної та екс-
периментальної груп після проведення означе-
ної програми. Дані кожної методики визначимо 
окремо.

Почнемо з порівняння середніх арифметичних 
значень, отриманих під час застосування мето-
дики, що вимірює рівень емоційного вигорання. 

Отже, в зоні значущості p ≤ 0.01 знаходиться 
деперсоналізація. Корекційно-розвивальна про-
грама мала груповий, міжособистісний характер, 
спрямований на активну взаємодію між членами 
групи. У ході тренінгового циклу експеримен-
тальна група подолала комунікативні бар’єри, 
міжособистісні непорозуміння, опрацювала 
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колишній негативний досвід спілкування, що згур-
тувало студентський колектив.

У зоні значущості p ≤ 0.05 знаходяться шкали 
«Емоційне виснаження» та «Редукція особистісних 
досягнень». Отже, означена програма допомогла 
студентам відновити внутрішній емоційний резерв, 
повернути втрачений баланс в емоційній сфері, 
подолати перенавантаження, а також навчила 
мотивувати себе на продуктивну та активну пізна-
вальну діяльність, яка є провідною під час опану-
вання професії, повернула почуття компетентності 
у сфері діяльності, відновила адекватне само-
сприйняття у професійному плані. 

Перейдемо до порівняння результатів кон-
трольної та експериментальної груп після прове-
дення корекційно-розвивальної програми.

Кореляційне обчислення підтвердило статис-
тичну значущість результатів експериментальної 
групи, яка зазнала позитивних змін у ході апроба-

ції корекційно-розвивальної програми, на відміну 
від контрольної вибірки.

Перейдемо до порівняння середніх арифметич-
них значень, отриманих під час застосування мето-
дики, що вимірює рівень емоційного інтелекту. 

У зоні значущості p ≤ 0.01 знаходиться управ-
ління власними емоціями як компонент ЕІ. У ході 
проведення корекційно-розвивальної програми 
було застосовано чимало вправ та технік, спря-
мованих на розвиток вміння керувати власними 
емоційними станами, стримувати негативні емо-
ції та направляти їх у конструктивний напрямок, 
а також навіювати позитивні емоційні стани. 

Шкала керування емоціями інших людей також 
знаходиться в зоні значущості p ≤ 0.01, що свід-
чить про значний вплив циклу тренінгів на виро-
блення вміння студентів допомагати суб’єктам 
спілкування долати негативні емоційні стани 
та навіювати позитивні.

Таблиця 1
Порівняння показників емоційного вигорання студентів експериментальної групи  

до та після впровадження програми

Шкали
Середнє арифметичне Значення U-критерія 

Манна-уітні
Значущість  
розрізненняДо Після 

Емоційне виснаження 26,9 22,6 67 p ≤ 0.05
Деперсоналізація 12,6 9,6 54 p ≤ 0.01
Редукція особистісних досягнень 29 31,3 70 p ≤ 0.05

Таблиця 2
Порівняння показників емоційного вигорання студентів контрольної та експериментальної груп 

після впровадження програми

Шкали
Середнє арифметичне Значення U-критерія 

Манна-уітні
Значущість  
розрізненняК-група Е-група 

Емоційне виснаження 28,9 22,6 65 p ≤ 0.05
Деперсоналізація 14,2 9,6 50 p ≤ 0.01
Редукція особистісних досягнень 29,4 31,3 73 p ≤ 0.05

Таблиця 3
Порівняння показників емоційного інтелекту студентів експериментальної групи  

до та після впровадження програми

Шкали
Середнє арифметичне Значення U-критерія 

Манна-уітні
Значущість  
розрізненняДо Після

Емоційна обізнаність 9 10,8 80 p ≤ 0.05
Управління власними емоціями 2,4 6,5 43 p ≤ 0.01
Самомотивація 6,9 7,3 67 p ≤ 0.05
Емпатія 9 9,6 66 p ≤ 0.05
Керування емоціями інших людей 6,4 8, 4 56 p ≤ 0.01

Таблиця 4
Порівняння показників емоційного інтелекту студентів контрольної та експериментальної груп 

після впровадження програми

Шкали
Середнє арифметичне Значення U-критерія 

Манна-уітні
Значущість  
розрізненняК-група Е-група

Емоційна обізнаність 12,7 10,8 76 p ≤ 0.05
Управління власними емоціями 2,8 6,5 55 p ≤ 0.01
Самомотивація 5,1 7,3 66 p ≤ 0.05
Емпатія 7,6 9,6 80 p ≤ 0.05
Керування емоціями інших людей 7,8 8, 4 61 p ≤ 0.01



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

132

У зоні значущості p ≤ 0.05 знаходяться такі 
компоненти ЕІ, як емоційна обізнаність, самомо-
тивація та емпатія. Програма допомогла студен-
там зрозуміти значущість емоцій у житті людини 
та осягнути детермінанти їх виникнення; навчи-
тися мотивувати себе на раціональну діяльність; 
співпереживати іншим людям, розуміти їх емо-
ційні переживання тощо.

Перейдемо до порівняння результатів кон-
трольної та експериментальної груп після прове-
дення корекційно-розвивальної програми.

Отже, вагомість результатів експерименталь-
ної групи підтверджена наявністю статистично 
значущих розрізнень.

Висновки і пропозиції. Отже, нами розро-
блена корекційно-розвивальна програма, спря-
мована на зниження рівня СЕВ студентів шля-
хом підвищення їхнього емоційного інтелекту. 
Дослідження, проведене для виявлення статис-
тичної значущості результатів, підтвердило ефек-
тивність програми. 

Корекційно-розвивальна програма, представ-
лена циклом тренінгових занять, мала міжосо-
бистісний характер, була насичена груповими 
формами та методами роботи, що дозволило 
створити в студентській групі атмосферу, сприят-
ливу до змін у напрямку саморозвитку та самоак-
туалізації.

Перспективою наших подальших наукових 
досліджень є обґрунтування корекційно-розви-
вальної програми, спрямованої на зменшення 
СЕВ шляхом розвитку ЕІ осіб, які займаються без-
посередньою трудовою діяльністю. 
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Shukalova О. S., Boichenko A. O. The development of emotional intelligence as deterrent to the 
manifestation of students’ emotional burnout

The article considers the restraining influence of emotional intelligence on the formation of emotional 
burnout syndrome among students. The dynamics of manifestation students’ emotional burnout based on 
the phases of emotional burnout syndrome, the components of the three-factor model of emotional burnout, as 
well as the main components of emotional intelligence are considered. 

The positive influence of emotional intelligence on educational and cognitive activity of students, their 
professional and personal development, as well as psychological health is determined. 

It is proved that emotional intelligence can be considered as a personal construct, which prevents 
the development of emotional burnout syndrome among students, this, in turn, actualized the need to develop 
an effective correctional and developmental program “Development the emotional intelligence of students by 
means of training”, adapted to the specifics of the student age.

The aim of the correctional and developmental program was to reduce the syndrome of students’ emotional 
burnout by increasing the level of formation their emotional intelligence. The program consisted of ten training 
sessions, which corresponded to four conditional blocks, which determined certain areas of correctional 
and developmental work, namely: motivational, emotional and volitional, emotional and communicative, reflective.

The diagnostic tools of the study were determined, which included the following methods: N. Hall test, 
designed to diagnose the emotional intelligence, and a questionnaire by K. Maslach and S. Jackson, focused 
on determining the formation level of the emotional burnout syndrome.

Testing the efficiency of correctional and educational programs showed changes in indicators at a statistically 
significant level in the following scales: depersonalization, emotional exhaustion, reduction of personal 
achievements (the components of burnout) emotional awareness, self-motivation, managing emotions, 
empathy, managing emotions of others (emotional intelligence components). 

The results confirmed the effectiveness and efficiency of the correctional and developmental program.
Key words: burnout syndrome, emotional competence, students, correctional and developmental program, 

correlation analysis.
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ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків  

Національної академії медичних наук України

ОСОбиСТІСНА ГАРМОНІЙНІСТь учНІВ ОСНОВНОЇ ШКОли  
З РІЗНиМ РІВНЕМ АКАДЕМІчНих ЗДІбНОСТЕЙ  
ТА уСПІШНОСТІ В НАВчАННІ
Метою дослідження було вивчення особливостей розвитку гармонійності особистості акаде-

мічно здібних (успішних) й академічно неуспішних учнів основної школи та виявлення специфіки ознак 
гармонійності для школярів, що належать до різних типологічних профілів академічних здібностей.

Методи. Для діагностики ознак гармонійності особистості використано підлітковий Опитувальник 
особистісної гармонійності (ООГ–П), який є адаптованою для осіб 12–15 років україномовною формою 
опитувальника «Інтегральна гармонійність особистості» О. Моткова. Опитувальник дозволяє оці-
нювати загальний рівень гармонійності особистості та окремі її показники за шкалами: «суб’єктивна 
якість життя», «самооцінка», «прагнення до особистісної гармонії», «гармонійність міжособистіс-
них стосунків», «самостійність (відповідальність)», «самореалізація», «гармонійний спосіб життя», 
«духовні цінності». У процесі статистичного оброблення здійснено однофакторний дисперсійний аналіз 
та аналіз значущості відмінності середніх значень за t-критерієм Стьюдента.

Результати. Зі рівнем розвиту академічних здібностей можна виділити п’ять типологічних про-
філів учнів, успішних у навчанні, та три профілі академічно неуспішних учнів. Порівняння показників 
розвитку ознак гармонійності особистості учнів восьми типологічних профілів академічних здібнос-
тей показує наявність статистично значущих відмінностей за всіма оцінюваними параметрами 
гармонійності. Найбільш сприятливі оцінки особистісної гармонійності виявляють недостатньо 
інтелектуально здібні, внутрішньо вмотивовані неуспішні учні. Сприятливі показники розвитку осо-
бистісної гармонійності виявляють два типи академічно успішних учнів основної школи: інтелекту-
ально обдаровані, креативні, вмотивовані та інтелектуально обдаровані, некреативні, внутрішньо 
вмотивовані. Найменш сприятливими є показники особистісної гармонійності в інтелектуально 
обдарованих, зовнішньо мотивованих академічно успішних та інтелектуально здібних, немотивова-
них неуспішних школярів.

Результати дослідження ознак гармонійності особистості показують, що академічно успішні учні 
основної школи не тільки не випереджають своїх неуспішних однолітків за гармонійністю особисто-
сті, але й за деякими її складовими частинами (суб’єктивна якість життя, гармонійність міжособи-
стісних стосунків) навіть відстають від них.

Висновки. Висока академічна успішність не є достатнім фактором життєвого успіху та повно-
цінного функціонування в усіх сферах життя. Розроблення програм психологічного супроводу нав-
чання академічно обдарованих школярів у закладах початкової освіти має передбачати розвиток не 
тільки їхніх академічних здібностей, але й особистісних якостей, які є факторами психічного та пси-
хологічного благополуччя. 

Ключові слова: академічна успішність, академічно здібні учні, розвиток особистості, гармоній-
ність особистості.

Постановка проблеми. Найактуальнішою 
проблемою вікової та педагогічної психології є про-
блема вивчення механізмів та факторів досягнення 
академічної успішності учнів. Рівень академічної 
успішності учнів основної школи детермінований 
їхньою обдарованістю – системною якістю, до 
структури якої входять: високий рівень успішності 
навчання, високий рівень розвитку академічних 
здібностей – внутрішня мотивація до навчальної 
та пізнавальної діяльності, високий рівень роз-
витку пам’яті, розумової діяльності та інтелекту [4]. 
Отже, розвиток обдарованості школярів є одним 

із провідних завдань психологічної служби закла-
дів початкової освіти. Утім, оскільки успіхи в нав-
чанні не є достатньою умовою успішно соціалізації 
людини, її психічного, фізичного та соціально-еко-
номічного благополуччя, визначення факторів 
сприяння розвитку академічних здібностей не 
є вичерпним завданням наукових психологіч-
них досліджень. Суттєвої актуальності набуває 
проблема вивчення теоретико-методологічних 
основ та практичних підходів до розвитку психічно 
та психологічно благополучної особистості акаде-
мічно здібних учнів основної школи.
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Найбільш продуктивною, з точки зору визначення 
сутності та змісту психічного і психологічного 
благополуччя особистості, здатної до успішного 
здійснення життєвого шляху, є концепція гармо-
нійної особистості О. Моткова [1; 2]. Гармонійну 
особистість дослідник визначив як «оптимально 
інтегровану динамічну структуру, з оптимальною 
узгодженістю із зовнішнім світом та з життєді-
яльністю та розвитком, які відбуваються також 
оптимально» [1]. Оптимальність у цьому випадку 
розглядається як такий рівень прояву усіх пси-
хічних процесів, властивостей та станів, що 
забезпечують найбільш успішне функціонування 
людини у злагодженості з оточуючою дійсністю, 
яке детермінує досягнення позитивності психіч-
ного та фізичного стану, яка, на думку О. Моткова, 
виявляється в доброму самопочутті, позитивному 
емоційному фоні, низькому або середньому рівні 
тривожності, оптимізмі щодо майбутніх подій [2]. 

Ознаки гармонійності особистості системати-
зовано на п’ять категорій: структура особисто-
сті, успішність функціонування, оптимальність 
прояву особистісних особливостей, позитивність 
стану (психічного та фізичного), оптимальність 
ставлення (до себе, інших людей, світу в цілому) 
[2]. Структурні компоненти гармонійності – це 
пропорційність, урівноваженість, узгодженість 
характеристик особистості, її внутрішня інте-
грація, відсутність внутрішніх конфліктів, опти-
мальне співвідношення самооцінки та рівня дома-
гань, реалістичність Я-концепції, різноманітність 
потреб та ціннісних орієнтацій. Ознаками успіш-
ності функціонування гармонійної особистості, на 
думку дослідника, є соціальна та фізична адап-
тація, фізичне та психічне здоров’я, самореаліза-
ція, інтерес до життя, життєстійкість, впевненість 
у собі, саморегуляція, наявність значущих видів 
діяльності. Оптимальна вираженість рис та про-
явів гармонійної особистості виявляється в під-
тримці середнього рівня активності, помірному 
рівні емоційного збудження, адекватності пове-
дінці поточним вимогам, мотивації [2].

Емпіричне дослідження дозволило 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 [2]. 

Отже, до змісту концепції гармонійності осо-
бистості входить широкий зміст категорій психіч-
ного та психологічного благополуччя, що надає 
цій концепції суттєвої евристичної цінності з точки 

зору вивчення механізмів цілісного розвитку осо-
бистості академічно здібних учнів основної школи. 
А вивчення ознак гармонійності особистості учнів 
у зв’язку з досягнутим ними рівнями академічної 
обдарованості та успішності можна визначити як 
актуальне завдання сучасної вікової психології.

Мета статті (постановка завдання). Метою 
цього дослідження було вивчення особливостей 
розвитку гармонійності особистості академічно 
здібних (успішних) й академічно неуспішних учнів 
основної школи та виявлення специфіки ознак гар-
монійності для школярів, що належать до різних 
типологічних профілів академічних здібностей.

Методологія та методи дослідження. 
Діагностику ознак гармонійності особистості ака-
демічно успішних та академічно неуспішних учнів 
основної школи здійснено за допомогою адаптова-
ного в нашій роботі [3] підліткового Опитувальника 
особистісної гармонійності (ООГ–П), який є адап-
тованою для осіб 12–15 років україномовною 
формою опитувальника «Інтегральна гармоній-
ність особистості» О. Моткова [1]. Ця адаптована 
форма методики дозволяє діагностувати рівень 
розвитку гармонійності особистості за шкалами:

1) «суб’єктивна якість життя» – рівень задово-
леності життям у цілому та окремими його аспек-
тами, здатності до самоприйняття та самоповаги, 
задоволеності реалізацією базових потреб, опти-
містичності загального настрою;

2) «самооцінка» – схильність до позитивного 
уявлення про себе; до оптимізму та життєрадісно-
сті, віри у здійснення планів та задумів;

3) «прагнення до особистісної гармонії» – 
прагнення стати більш врівноваженим, розумним, 
гармонійним, поміркованим, жити повним життям, 
розвивати усі особистості сні риси та таланти; 

4) «гармонійність міжособистісних стосун-
ків» – здатність до уважного та толерантного спіл-
кування з оточуючими, поважливого висловлю-
вання власних думок, пошуку компромісу навіть 
у складних ситуаціях спілкування;

5) «самостійність (відповідальність)» – здат-
ність спиратися на власний розум та сили, від-
чувати власну відповідальність за свій життєвий 
шлях, самостійно приймати рішення та нести за 
них відповідальність;

6) «здатність до саморегуляції» – здатність 
зберігати контроль на власними емоціями у зви-
чайних та складних ситуаціях, зберігати спокій 
у конфліктах ситуаціях, зібрано та зосереджено 
діяти щодо реалізації важливих цілей;

7) «самореалізація» – задоволення щодо 
рівня успіхів та досягнень, здійснення планів, 
створення та реалізації оригінальних творчих ідей 
та задумів;

8) «гармонійний спосіб життя» – схильність 
до гармонійного, здорового способу життя, до 
поєднання дещо протилежних за змістом, але 
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рівно необхідних видів активності – розумової 
та фізичної, індивідуальної та колективної, твор-
чої та рутинної;

9) «духовні цінності» – сформованість 
моральних ставлень до оточення, співчуття, 
доброзичливості, бажання допомогти, естетич-
них установок [3].

Вибірку дослідження склала 331 особа 
(189 академічно успішних та 142 академічно неу-
спішних учня 7, 8 та 9 класів), розподілена на 
підгрупи за ознаками академічної обдарованості 
в нашому попередньому дослідженні [5]. У цьому 
дослідженні за допомогою кластерного аналізу 
було емпірично визначено типологію академічних 
здібностей учнів основної школи (7, 8, та 9 кла-
сів) із високою та низькою успішністю в навчанні. 
Параметрами для кластерізації було обрано: 
рівень розвитку інтелекту (вербального, матема-
тичного та просторового), креативність (за пара-
метром оригінальність), особливості мотивації 
(зовнішня та внутрішня) та показники загальної 
(за всіма предметами) й парціальної (за окремими 
предметами) академічної успішності [5]. 

У результаті статистичного аналізу за назва-
ними параметрами було утворено п’ять кластерів 
академічно успішних учнів: академічно обдаро-
вані (інтелектуально обдаровані, креативні, вну-
трішньо вмотивовані); інтелектуально обдаровані, 
креативні, невмотивовані; інтелектуально обдаро-
вані, зовнішньо мотивовані; інтелектуально обда-
ровані, внутрішньо вмотивовані; інтелектуально 
обдаровані, внутрішньо мотивовані. Для акаде-
мічно неуспішних учнів було виявлено три клас-
тери: інтелектуально обдаровані немотивовані 
учні; недостатньо інтелектуально здібні, немоти-
вовані; недостатньо інтелектуально здібні, вну-
трішньо вмотивовані [5].

Виклад основного матеріалу. У табл. 1 наве-
дено дані щодо рівня розвитку загальної гармоній-
ності особистості та окремих ознак гармонійності 
для всіх кластерів академічно успішних (1 група) 
та академічно неуспішних (2 група) учнів основної 
школи. Значущість розбіжностей визначено за 
t-критерієм Стьюдента.

Дані, наведені в табл. 1, вказують на відсут-
ність статистично значущих розбіжностей між ака-
демічно успішними та академічно неуспішними 
учнями за загальною оцінкою гармонійності осо-
бистості та за такими її ознаками, як самооцінка, 
прагнення до особистісної гармонії, самостійність 
(відповідальність), самореалізація, духовні цінно-
сті та прагнення до гармонійного способу життя.

Статистично значуще перевищення на користь 
академічно неуспішних учнів виявлено за показни-
ком гармонійності «суб’єктивна якість життя» (див. 
табл. 1). Отже, школярі, які не досягають акаде-
мічних успіхів взагалі, та учні із середніми показ-
никами парціальної (за окремими предметами) 
успішності виявляють більш високий рівень задо-
воленості життям у цілому та окремими його аспек-
тами, здатності до самоприйняття та самоповаги, 
задоволеності реалізацією базових потреб, опти-
містичності загального настрою. Прагнення до 
високих академічних результатів, навпаки, пов’я-
зане з невдоволеністю собою та своїми досяг-
неннями в академічно успішних учнів. Доречно 
припустити, що таке невдоволення може бути 
додатковим мотивуючим фактором досягнення 
високих результатів навчальної діяльності.

За ознакою гармонійності міжособистісних сто-
сунків академічно неуспішні школярі також пока-
зали статистично значущі більш високі оцінки 
(табл. 1). Отже, для академічно обдарованих 
учнів основної школи їхні міжособистісні стосунки 
з оточуючими вважаються менш сприятливими, 
толерантними та позитивними, ніж для акаде-
мічно неуспішних учнів. Такі результати можуть 
спричинятися як суперечливим ставленням шко-
лярів цього віку до високих академічних досяг-
нень, а отже, до їх носіїв – академічно успішних 
учнів, так і більшою критичністю інтелектуально 
обдарованих підлітків в оцінках якості взаємодії 
з однолітками.

Дані, наведені в табл. 1, показують наявність 
статистично значущих розбіжностей в оцінках 
здатності до саморегуляції як ознаки гармоній-
ності особистості. Академічно успішні учні вияви-
лися більш здатними зберігати контроль на влас-

Таблиця 1
Показники гармонійності особистості академічно успішних та неуспішних учнів основної школи

Показники гармонійності 1 група 2 група t р
Суб’єктивна якість життя 16,96 18,23 -3,373 0,000832
Самооцінка 17,22 17,2 0,034 0,972941
Прагнення до особистісної гармонії 17,14 17,79 -1,531 0,126782
Гармонійність міжособистісних стосунків 17,91 18,79 -2,304 0,021867
Самостійність (відповідальність) 17,52 17,59 -0,174 0,862013
Здатність до саморегуляції 17,98 17,15 2,027 0,043490
Самореалізація 17,57 17,14 1,074 0,283709
Гармонійний спосіб життя 17,89 17,53 0,852 0,394952
Духовні цінності 17,77 17,24 1,342 0,180643
Загальна гармонійність 17,55 17,63 -0,439 0,661181
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ними емоціями у звичайних та складних ситуаціях, 
зберігати спокій у конфліктах ситуаціях, зібрано 
та зосереджено діяти щодо реалізації важливих 
цілей. Доречно припустити, що така особистісна 
властивість виступає важливим фактором успіш-
ності навчальної діяльності цих досліджуваних.

Із метою конкретизації даних щодо особливос-
тей ознак особистісної гармонійності академічно 
успішних та неуспішних учнів основної школи на 
наступному етапі аналізу результатів було оці-
нено ознаки гармонійності та її загальний рівень 
у досліджуваних, що належать до різних класте-
рів академічних здібностей. Для оцінки статис-
тичної значущості розбіжностей було проведено 
однофакторний дисперсійний аналіз (One-way 
ANOVA) за допомогою пакета статистичних про-
грам Statstica 12.0. Результати аналізу наведено 
у табл. 2.

На рис. 1–8 графічно представлено оцінки 
досліджуваних п’яти академічно успішних 
та трьох академічно неуспішних кластерів: 1) ака-
демічно обдаровані (інтелектуально обдаровані, 
креативні, внутрішньо вмотивовані академічно 

успішні) – 24 особи; 2) інтелектуально обдаровані, 
креативні, невмотивовані академічно успішні – 
39 осіб; 3) інтелектуально обдаровані, зовнішньо 
мотивовані академічно успішні – 38 осіб; 4) інте-
лектуально обдаровані, внутрішньо вмотивовані 
академічно успішні – 52 особи; 5) інтелектуально 
обдаровані, внутрішньо мотивовані академічно 
успішні – 36 осіб; 6) інтелектуально обдаровані 
немотивовані академічно неуспішні – 31 особа;  
7) недостатньо інтелектуально здібні, немотиво-
вані академічно неуспішні – 54 особи; 8) недо-
статньо інтелектуально здібні, внутрішньо вмоти-
вовані неуспішні – 57 осіб.

Порівняння середніх значень за ознакою гармо-
нійності «суб’єктивна якість життя» у всіх восьми 
кластерах показало, що високий рівень задово-
леності життям та оптимістичності загального 
настрою притаманний учням 1 кластеру (інтелек-
туально обдарованим, креативним, внутрішньо 
вмотивованим академічно успішним), 4 кластеру 
(інтелектуально обдарованим, внутрішньо вмо-
тивованим академічно успішним) та 8 кластеру 
(недостатньо інтелектуально здібним, внутріш-

ньо вмотивованим неуспішним). Середній 
рівень суб’єктивної якості життя власти-
вий школярам 6 кластеру (інтелектуально 
обдарованим немотивованим академічно 
неуспішним) та 7 кластеру (недостатньо 
інтелектуально здібним, немотивованим 
академічно неуспішним). 

Дані, наведені на рис. 2, показують, що 
високий рівень самооцінки, як складової 
частини особистісної гармонійності, при-
таманний як академічно успішним учням 
із 1 кластеру (академічно обдарованим), 
так і неуспішним учням 8 кластеру (недо-
статньо інтелектуально здібним, внутріш-
ньо вмотивованим). Середній рівень само-
оцінки виявили академічно успішні учні 
2 (інтелектуально обдаровані, креативні, 
невмотивовані) й 4 (інтелектуально обда-
ровані, внутрішньо вмотивовані) кластерів 
та академічно неуспішні учні 6 кластеру 

Таблиця 2
Результати однофакторного дисперсійного аналізу оцінок особистісної гармонійності 

академічно успішних та неуспішних учнів основної школи
Показники особистісної гармонійності SS MS F p

Суб’єктивна якість життя 940,64 134,38 13,615 0,000000
Самооцінка 665,98 95,14 10,006 0,000000
Прагнення до особистісної гармонії 699,48 142,78 12,191 0,000000
Гармонійність міжособистісних стосунків 743,88 106,27 10,395 0,000000
Самостійність (відповідальність) 743,88 106,27 10,395 0,000000
Здатність до саморегуляції 990,16 141,45 12,871 0,000000
Самореалізація 505,70 72,24 6,143 0,000001
Гармонійний спосіб життя 797,10 113,87 8,988 0,000000
Духовні цінності 928,62 132,66 12,963 0,000000
Загальна гармонійність 518,63 74,09 56,10 0,00
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Рис. 1. Значення показника гармонійності «Суб’єктивна якість життя»  

академічно успішних (1–5 кластери) та академічно неуспішних  
(6–8 кластери) школярів
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(інтелектуально обдаровані немотивовані). 
Низький рівень самооцінки виявлено у 3 (інте-
лектуально обдаровані, зовнішньо мотиво-
вані) й 5 (інтелектуально обдаровані, вну-
трішньо мотивовані) кластерах академічно 
успішних та 7 кластері академічно неуспішних 
(недостатньо інтелектуально здібні, немоти-
вовані).

У відповідності до даних, наведених на 
рис. 3, високий рівень прагнення до особи-
стісної гармонії виявили інтелектуально обда-
ровані, внутрішньо вмотивовані академічно 
успішні (4 кластер) та недостатньо інтелек-
туально здібні, внутрішньо вмотивовані неу-
спішні (8 кластер) школярі. Середній рівень 
було визначено для академічно обдарованих 
успішних (1 кластер), інтелектуально обда-
рованих, креативних, невмотивованих успіш-
них (2 кластер) та інтелектуально обдарова-
них, немотивованих академічно неуспішних 
(6 кластер) школярів. Низький рівень праг-
нення до особистісної гармонії виявили два 
кластери академічно успішних учнів: інтелек-
туально обдаровані, зовнішньо мотивовані 
(3 кластер) та інтелектуально обдаровані, 
внутрішньо мотивовані (5 кластер).

Однофакторний дисперсійний аналіз 
виявив значущі розбіжності в середніх оцін-
ках гармонійності міжособистісних стосунків 
досліджуваних різних кластерів академічно 
успішних та неуспішних учнів (див. рис. 4). 
Високий рівень здатності до толерантного 
та відповідального спілкування, знахо-
дження компромісу та налагодження спів-
робітництва показали академічно успішні 
інтелектуально обдаровані, внутрішньо вмо-
тивовані (4 кластер), академічно неуспішні 
інтелектуально обдаровані, немотивовані 
(6 кластер) та недостатньо інтелектуально 
здібні, внутрішньо вмотивовані (8 кластер) 
учні. Школярам інших кластерів властивим 
виявився низький рівень гармонійності міжо-
собистісних стосунків.

За рівнями такого показника особи-
стісної гармонійності, як самостійність – 
«Самостійність», досліджувані розподілилися 
таким чином (рис. 5). Високий рівень здатності 
спиратися на власний розум і сили та відчу-
вати відповідальність за свій життєвий шлях 
виявили два кластери академічно успішних 
учнів основної школи: академічно обдаро-
вані (1 кластер), інтелектуально обдаровані, 
внутрішньо вмотивовані (4 кластер) та один 
кластер академічно неуспішних – недостат-
ньо інтелектуально здібні, внутрішньо вмоти-
вовані (8 кластер). Середній рівень продемон-
стрували академічно успішні інтелектуально 
обдаровані, креативні, невмотивовані (2 клас-
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Рис. 2. Значення показника гармонійності «Самооцінка»  

академічно успішних (1–5 кластери) та академічно неуспішних  
(6–8 кластери) школярів

"Var1"; LS Means
Current effect: F(7, 323)=12,191, p=,00000
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Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 3. Значення показника гармонійності «Прагнення до особистісної 

гармонії» академічно успішних (1–5 кластери) та академічно  
неуспішних (6–8 кластери) школярів

"Var1"; LS Means
Current effect: F(7, 323)=3,6328, p=,00087

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 4. Значення показника гармонійності «Гармонійність  

міжособистісних стосунків» академічно успішних (1–5 кластери)  
та академічно неуспішних (6–8 кластери) школярів
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тер) та неуспішні недостатньо інтелектуально 
здібні, немотивовані (7 кластер). Академічно 
успішні інтелектуально обдаровані, зовніш-
ньо мотивовані (3 кластер), інтелектуально 
обдаровані, внутрішньо мотивовані (5 клас-
тер) та неуспішні інтелектуально обдаровані, 
немотивовані (6 кластер) виявили низький 
рівень самостійності як показника особистіс-
ної гармонійності.

Результати однофакторного дисперсій-
ного аналізу показали статистично значущі 
розбіжності у восьми кластерах академічно 
успішних та неуспішних учнів за їх здат-
ністю до саморегуляції (рис. 6). Високий 
рівень цього показника особистісної гармо-
нійності виявили: серед успішних – акаде-
мічно обдаровані (1 кластер) та інтелекту-
ально обдаровані, внутрішньо вмотивовані 
(4 кластер), серед неуспішних – недостат-
ньо інтелектуально здібні, внутрішньо вмо-
тивовані (8 кластер). Середній рівень роз-
витку здатності до саморегуляції виявили 
академічно успішні інтелектуально обдаро-
вані, креативні, невмотивовані (2 кластер) 
та академічно неуспішні недостатньо інте-
лектуально здібні, немотивовані (7 кластер) 
школярі. Низький рівень показника саморе-
гуляції виявився притаманний двом класте-
рам успішних – інтелектуально обдарова-
ним, зовнішньо мотивованим (3 кластер), 
інтелектуально обдарованим, внутрішньо 
мотивованим (5 кластер) на неуспішним 
інтелектуально обдарованим немотивова-
ним (6 кластер).

За таким показником особистісної гармо-
нійності, як самореалізація, кластери дослі-
джуваних академічно успішних та неуспіш-
них учнів розподілилися лише на два рівні: 
високий та середній (рис. 7). Середній рівень 
виявився притаманний трьом кластерам 
успішних школярів: академічно обдарова-
ним (1 кластер), інтелектуально обдарова-
ним, внутрішньо вмотивованим (4 кластер), 
інтелектуально обдарованим, внутрішньо 
мотивованим (5 кластер) та одному клас-
теру невстигаючих учнів: недостатньо інте-
лектуально здібним, внутрішньо вмотиво-
ваним (8 кластер). Середній рівень виявили 
інтелектуально обдаровані, креативні, 
невмотивовані успішні (2 кластер), інтелек-
туально обдаровані, зовнішньо мотивовані 
академічно успішні (3 кластер), інтелекту-
ально обдаровані немотивовані неуспішні 
(6 кластер) та недостатньо інтелектуально 
здібні, немотивовані академічно неуспішні 
(7 кластер) учні основної школи.

Високий рівень прагнення до гармоній-
ного способу життя виявили інтелектуально 
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Рис. 5. Значення показника гармонійності «Самостійність  
(відповідальність)» академічно успішних (1–5 кластери)  

та академічно неуспішних (6–8 кластери) школярів

"Var1"; LS Means
Current effect: F(7, 323)=12,871, p=,00000
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Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 6. Значення показника гармонійності  

«Здатність до саморегуляції» академічно успішних (1–5 кластери)  
та академічно неуспішних (6–8 кластери) школярів

"Var1"; LS Means
Current effect: F(7, 323)=6,1426, p=,00000
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Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 7. Значення показника гармонійності «Самореалізація»  

академічно успішних (1–5 кластери) та академічно неуспішних  
(6–8 кластери) школярів
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обдаровані, внутрішньо вмотивовані ака-
демічно успішні (4 кластер) та недостатньо 
інтелектуально здібні, внутрішньо вмоти-
вовані неуспішні (8 кластер) учні основної 
школи. Середній рівень здатності до врів-
новаженого життя серед успішних виявили 
академічно обдаровані (1 кластер), інтелек-
туально обдаровані, креативні, невмотиво-
вані (2 кластер) та інтелектуально обдаро-
вані, внутрішньо мотивовані (5 кластер). 
Серед невстигаючих – недостатньо інте-
лектуально здібні, немотивовані (7 клас-
тер). Інтелектуально обдаровані, зовнішньо 
мотивовані успішні (3 кластер) та інтелекту-
ально обдаровані немотивовані академічно 
неуспішні (6 кластер) отримали низькі оцінки 
прагнення до гармонійного способу життя.

За сформованістю моральних ставлень 
до людей та природи (показник особистіс-
ної гармонійності «духовні цінності») дослі-
джувані розподілилися за трьома рівнями 
(рис. 9). Високий рівень виявили академічно 
обдаровані (1 кластер), інтелектуально 
обдаровані, внутрішньо вмотивовані успішні 
(4 кластер) та недостатньо інтелектуально 
здібні, внутрішньо вмотивовані неуспішні 
(8 кластер) школярі. Середній рівень було 
визначено для двох кластерів успішних: 
інтелектуально обдарованих, креативних, 
невмотивованих (2 кластер), інтелекту-
ально обдаровані, внутрішньо мотивованих 
(5 кластер) та одного кластеру академічно 
неуспішних учнів: інтелектуально обдаро-
ваних, немотивованих (6 кластер). Низький 
рівень сформованості духовних цінностей 
виявили інтелектуально обдаровані, зовніш-
ньо мотивовані успішні (3 кластер) та недо-
статньо інтелектуально здібні, немотивовані 
неуспішні (7 кластер) учні основної школи.

Результати однофакторного дисперсій-
ного аналізу оцінок загального показника 
особистісної гармонійності цілком перед-
бачувано підсумовують вже зазначені осо-
бливості розподілу досліджуваних за низь-
ким, середнім та високим рівнем розвитку 
(рис. 10). Високий рівень загальної гармо-
нійності виявили три кластери досліджува-
них – два академічно успішних: академічно 
обдаровані (1 кластер), інтелектуально 
обдаровані, внутрішньо вмотивовані (4 клас-
тер; та один кластер академічно неуспішних: 
недостатньо інтелектуально здібні, внутріш-
ньо вмотивовані (8 кластер). Середній рівень 
виявили успішні інтелектуально обдаровані, 
креативні, невмотивовані (2 кластер) та неу-
спішні інтелектуально обдаровані, немоти-
вовані (6 кластер). Низький рівень загальної 
особистісної гармонійності було встанов-
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Рис. 8. Значення показника гармонійності «Гармонійний спосіб життя» 

академічно успішних (1–5 кластери) та академічно неуспішних  
(6–8 кластери) школярів
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Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 9. Значення показника гармонійності «Духовні цінності»  

академічно успішних (1–5 кластери) та академічно неуспішних  
(6–8 кластери) школярів

"Var1"; LS Means
Current effect: F(7, 323)=56,102, p=0,0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 10. Значення загального показника гармонійності  

академічно успішних (1–5 кластери) та академічно неуспішних  
(6–8 кластери) школярів
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лено для двох кластерів академічно успішних: 
інтелектуально обдарованих, зовнішньо мотиво-
ваних (3 кластер), інтелектуально обдарованих, 
внутрішньо мотивованих (5 кластер) та одного 
кластеру академічно неуспішних учнів основної 
школи: недостатньо інтелектуально здібних, 
немотивованих (7 кластер).

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень. Рівень академічної успішності учнів 
основної школи визначається їхньою обдарова-
ністю – системною якістю, яка утворюється висо-
ким рівнем успішності навчання, високим рівнем 
розвитку академічних здібностей – внутрішньою 
мотивацією до навчальної та пізнавальної діяль-
ності, високим рівнем розвитку пам’яті, розумової 
діяльності та інтелекту. 

За рівнем розвитку академічних здібностей 
можна виокремити п’ять типологічних профілів 
учнів, успішних у навчанні, та три профілі акаде-
мічно неуспішних учнів. 

Порівняння показників особистісної гармоній-
ності учнів восьми типологічних профілів із різ-
ними рівнями академічної здібності та успішності 
в навчанні показують наявність статистично зна-
чущих відмінностей за всіма оцінюваними пара-
метрами гармонійності.

Досить несподівано виявилося, що найбільш 
сприятливими є оцінки особистісної гармонійності 
в невстигаючих досліджуваних восьмого кластеру 
(недостатньо інтелектуально здібні, внутрішньо 
вмотивовані неуспішні). Визначено, що для учнів 
цього типологічного профілю академічних здібнос-
тей та успішності в навчанні притаманним є висо-
кий рівень оцінок за всіма складовими частинами 
та загальним рівнем особистісної гармонійності. 
Припустимо, що такі високі самооцінки можуть 
бути детерміновані недостатнім рівнем розвитку 
здатності цих школярів до саморефлексії та само-
аналізу.

Сприятливі показники розвитку особистісної 
гармонійності виявляють академічно успішні учні 
першого (інтелектуально обдаровані, креативні, 
вмотивовані) та четвертого (інтелектуально обда-
ровані, некреативні, внутрішньо вмотивовані) 
типологічних профілів. Для першого притаманним 
є високий рівень суб’єктивної якості життя, само-
оцінки, самостійності, здатності до саморегуляції, 
самореалізації, духовних цінностей та загальної 
гармонійності за середніх оцінках прагнення до 
особистісної гармонії, гармонійності міжособистіс-
них стосунків та гармонійності способу життя. Для 
четвертого – високий рівень суб’єктивної якості 
життя, прагнення до особистісної гармонії, гар-
монійності міжособистісних стосунків, самостій-

ності, здатності до саморегуляції, самореалізації, 
гармонійності способу життя, духовних цінностей 
та загальної гармонійності за середніх показників 
самооцінки.

Найменш сприятливими є показники особистіс-
ної гармонійності в досліджуваних третього (інте-
лектуально обдаровані, зовнішньо вмотивовані) 
і п’ятого (інтелектуально обдаровані, внутріш-
ньо вмотивовані) кластерів академічно успішних 
та сьомого (інтелектуально здібні немотивовані) 
кластеру академічно неуспішних учнів основної 
школи.

Узагальнене порівняння результатів дослі-
дження особистісної гармонійності показує, що 
академічно успішні учні основної школи не тільки 
не випереджають неуспішних однолітків за особи-
стісною гармонійністю (за виключенням показника 
«здатність до саморегуляції»), але й за деякими її 
складовими частинами (суб’єктивна якість життя, 
гармонійність міжособистісних стосунків) навіть 
відстають від них.

Отримані в даному дослідженні результати 
підтверджують тезу про те, що висока акаде-
мічна успішність не є достатнім фактором жит-
тєвого успіху та повноцінного функціонування 
в усіх сферах життя. Отже, розроблення про-
грам психологічного супроводу навчання акаде-
мічно обдарованих школярів у закладах почат-
кової освіти має передбачати не тільки розвиток 
їх академічних здібностей, але й особистісних 
якостей, які є факторами психічного та психоло-
гічного благополуччя. 
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Shcherbakova O. O. The personality harmoniousness of elementary school students with different 
level of academically capable and academic success

Purpose of research is to study of personality harmoniousness of academically successful and not 
successful pupils of the middle school and to study of personality harmoniousness characteristics for the pupils 
of different typology profiles of academic capabilities.

Methods. The diagnostics of personality harmoniousness characteristics was carried out on the basis 
of the Personality Harmoniousness Questionnaire (PHQ – T). PHQ – T is the Ukrainian teenage form 
of Questionnaire «Integral Personality Harmoniousness», created by O. Motkov. PHQ – T allows to diagnose 
the level of personality harmoniousness after ten scales: “subjective quality of life”, “self-esteem”, “aspiring 
to personality harmony”, “harmoniousness of interpersonality relations”, “independence (responsibility)”, 
“capacity for self-regulation”, “self-realization”, “harmonious way of life”, “spiritual values”, “general personality 
harmoniousness”. In the course of statistical treatment of the results, an one-way ANOVA analysis with a single 
independent factor and t-test of Student for independent samples were carried out.

Results. By the level of academic capabilities developing it is possible to distinguish 5 typology profiles 
of pupils, successful in studies, and 3 profiles, academic not successful pupils. Comparison of indexes 
of personality harmoniousness characteristics of 8 typology profiles of pupil’s academic capabilities shows 
a statistically meaningful differences on the all estimated parameters. The most favorable results of personality 
harmoniousness characteristics demonstrated intellectually not enough gifted, internally motivated, not 
successful pupils. The favorable results of personality harmoniousness characteristics demonstrated academic 
gifted successful in studies pupils and intellectually gifted, not enough creative, internally motivated successful 
pupils. The not favourable are indexes of personality harmoniousness for the intellectually gifted, externally 
motivated academic successful and intellectually gifted, amotivated academic not successful pupils.

The results show that academic successful pupils of middle school not only do not pass ahead 
the not successful yearlings after a personality harmoniousness characteristics, and after some personality 
harmoniousness characteristics (subjective quality of life, harmoniousness of interpersonality relations) even 
fall behind from them.

Conclusions. High success of studies is not sufficient factor of life success achievement and harmonious 
of people socialization. Psychological accompaniment is certain as a complex of psychological actions 
(diagnostic and psychological influence) directed to the successful situations of school co-operation for 
successful studies and psychological development of child.

Key words: academic success, academically capable school students, personal development, personality 
harmonious.
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ОбРАЗи ІДЕАльНих бАТьКІВ ЯК СКлАДОВА чАСТиНА 
уЯВлЕНь ПРО бАТьКІВСТВО В ЮНАцьКОМу ВІцІ: 
ЕТНОПСихОлОГІчНІ ОСОблиВОСТІ 
Стаття присвячена вивченню образів ідеального батька та ідеальної матері як складових уяв-

лень про батьківство в юнацькому віці. На основі сучасних досліджень проаналізовано сутність 
та процес формування батьківства, зокрема формування образів ідеальних батьків. Важливу роль 
у формуванні уявлень батьківство відіграють соціокультурні фактори. Образи-ідеали батька 
та матері включають найбільш значущі риси епохи, культурного середовища. У низці робіт підкрес-
люється, що культура зумовлює вплив інших чинників на батьківство в цілому та формування уяв-
лень про нього. Формування уявлень про батьківство розглядається як цілісний процес, включений 
у процес формування зрілої особистості, що починається зі сприймання власної дитячо-батьківської 
взаємодії, розкривається в процесі реалізації власної батьківської ролі та триває впродовж всього 
життя людини. Важливою складовою частиною формування батьківства є образи ідеальних батька 
та матері, що вибудовуються в юнацькому віці і можуть розглядатися як комплекс установок на 
батьківство. Представлено результати емпіричного вивчення образів ідеального батька та ідеаль-
ної матері в юнаків української та кримськотатарської національності. Емпіричне дослідження спе-
цифіки уявлень про батьківство виявило значущі відмінності в образах ідеальних батька та матері 
як усередині кожної вибірки, так і між ними. Виявлено, що юнаки кримської національності уявляють 
ідеального батька як більш домінантного та агресивного, в той час як для українців більш домінант-
ною та менш дружелюбною є мати, а батько виявляє риси підпорядкованості та альтруїзму. На 
основі порівняння ідеальних образів батьків у досліджуваних вибірках зроблено висновок про зумовле-
ність уявлень етнокультурними особливостями моделей сімейного функціонування і батьківства. 
Отримані дані створюють підґрунтя для подальших досліджень уявлень про батьківство із залу-
ченням ширшого культурного контексту та включенням до вибірки представників як чоловічої, так 
і жіночої статі. Результати досліджень можуть бути корисними в контексті впровадження програм 
психологічного супроводу молоді в підготовці до батьківства.

Ключові слова: онтогенез батьківства, уявлення про батьків, образ ідеального батька, образ 
ідеальної матері, міжкультурні відмінності.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
динамічних суспільних перетворень сім’я пережи-
ває зміни, які деякі вчені називають кризою сім’ї, 
інші – її трансформацією [1, с. 3]. Особливо відчут-
ними такі трансформаційні процеси є в сучасному 
українському суспільстві, обтяженому складною 
соціально-політичною та економічною ситуацією. 
У першу чергу, наслідки цієї ситуації відчуває зви-
чайна родина, в якій порушуються сімейні стосунки 
та система виховання. Ці зміни торкаються різних 
сторін функціонування сім’ї, зокрема сфери бать-
ківства, про що свідчить зростання фактів деві-

антного батьківства, виникнення такого явища, як 
сирітство при живих батьках тощо. 

З іншого боку, більшість європейських країн, 
у тому числі й Україна, характеризуються демо-
графічною кризою, що пов’язана зі зміною 
суспільних уявлень, насамперед уявлень молоді 
про сім’ю, наслідком чого є, зокрема, більш піз-
ній вступ до шлюбу, поширеність альтернативних 
його форм, орієнтація на малодітність, відкла-
дання народження дитини. Тож вивчення уявлень 
молоді про сім’ю і батьківство дозволить конкре-
тизувати їх особливості та чинники, що допоможе 
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в розробленні психоедукаційних та психокорек-
ційних програм.

Мета статті. Метою дослідження стало 
вивчення образів ідеального батька та ідеальної 
матері в юнаків української і кримськотатарської 
національності та виокремлення етнонаціональ-
ної специфіки.

Виклад основного матеріалу. У формуванні 
батьківства можна умовно виділити два великі 
етапи. Перший етап охоплює весь період індиві-
дуального розвитку особистості до того часу, поки 
чоловік або жінка не стануть батьками. Наступний 
етап розвитку батьківства починається з народ-
женням дитини і триває решту життя людини. 
На думку Г.Г. Філіпової, становлення батьківства 
починається з моменту народження дитини у її 
взаємодії з власними батьками, продовжується 
в дошкільному дитинстві засобами сюжетно-ро-
льових ігор типу «сім’я», «доньки-матері», в молод-
шому шкільному віці через інтерес та взаємодію 
з реальними малюками (наприклад, сіблінгами). 
Підлітковий та ранній юнацький вік є своєрідним 
«латентним» періодом, коли інтереси зосере-
джені навколо спілкування з однолітками, пер-
ших романтичних стосунків [2, с. 153]. У цей час 
батьківство існує на «теоретичному» рівні, явля-
ючи собою образно сконструйований зміст, який 
виник на основі попереднього досвіду і містить 
в собі емоції, пов’язані з вихованням дітей, образи 
своєї батьківської поведінки з дітьми, планування 
виховного процесу тощо [3, с. 54]. Тим не менше, 
юнацький вік є важливим етапом формування 
батьківства. У цей час відбувається інтеграція 
всіх елементів самосвідомості, формується іден-
тичність, система ціннісних орієнтацій, а само-
свідомість молодої людини спрямована на усві-
домлення життєвого шляху. Особливо інтенсивно 
в юнаків формується система ідеалів. Значущими 
ідеалами в юнацькому віці стають образи ідеаль-
ного батька та матері, які С.Ю. Дев’ятих пропонує 
розглядати як комплекс установок на батьківство. 
На його думку, саме ці образи можуть визначити 
майбутнє «обличчя» батьківства [4, с. 11].

На думку Р.В. Овчарової, уявлення про батьків-
ство зумовлюються системою чинників: особли-
востями особистості (індивідуальний рівень), цін-
ностями та стратегіями виховання в батьківській 
родині (рівень сім’ї), а також суспільними та куль-
турними впливами (рівень суспільства) [3, с. 54]. 
Батьківство виконує функцію трансляції куль-
турних цінностей, які склалися в суспільстві, від 
одного покоління до іншого, виступаючи механіз-
мом збереження культурного досвіду етнокультур-
ної групи, суспільства в цілому. Дослідницею було 
виявлено, що в уявленнях молоді ідеальні батьки 
уявляються впевненими в собі, налаштованими 
на співробітництво з дитиною, гнучкими, такими, 
що вміють проявити співпереживання, заспокоїти 

дитину та в разі необхідності пожертвувати собою 
заради неї [3, с. 59]. 

У роботі Т.В. Павлової розглядається процес 
формування уявлень особистості про батьківство, 
який має низку стадій та завершується появою 
зрілої батьківської ідентичності. В уявленнях про 
батьківство авторка виокремлює чотири компо-
ненти: когнітивний (образ дитини, образ себе як 
батька, батьківська роль), емоційний (емоційний 
контакт з дитиною), регуляторно-вольовий (локус 
контролю, відповідальність) та ціннісно-смисло-
вий. Дослідниця описала три типи уявлень про 
батьківство: інфантильний, перехідний та зрілий, 
кожному з яких притаманні низка особливостей. 
Так, інфантильному типу уявлень притаманні 
ідеалізовані образи дитини та батьків, соціальна 
орієнтованість вимог до дитини, яка поєднується 
з емоційною дистанційованістю від неї. За так 
званого «перехідного» типу уявлень про батьків-
ство спостерігається акцент на авторитеті батьків, 
концентрація на стосунках з дитиною та низька 
задоволеність життям у батьків. «Зрілий» тип уяв-
лень – це уявлення про співробітництво дитини 
та батьків, оптимальний емоційний контакт між 
батьками та дитиною, відчуття самореалізації від 
батьківства [5, с. 6].

Важливу роль у формуванні уявлень батьків-
ство відіграють соціокультурні фактори. Образи-
ідеали батька та матері включають найбільш 
значущі риси епохи, культурного середовища. 
У низці робіт підкреслюється, що культура зумов-
лює вплив інших чинників на батьківство в цілому 
та формування уявлень про нього [2, с. 7; 3, с. 30; 
6, с. 195;] 

Процеси міжетнічної взаємодії, які інтенсифі-
кувалися в сучасному світі в цілому та в Україні 
зокрема, призводять до високого ступеня інтегра-
ції та значних культурних взаємовпливів. Серед 
різних етнічних груп, які проживають на території 
нашої держави, своєю культурною своєрідністю 
вирізняються кримські татари, які прагнуть збе-
регти свою культуру і традиції, зокрема у сфері 
сімейної взаємодії та батьківства [7, с. 88].

Із метою емпіричного вивчення образів іде-
ального батька та ідеальної матері застосову-
валась методика Т. Лірі, яку було модифіковано 
відповідно до завдань дослідження. Зокрема, 
в інструкції досліджуваним пропонувалося оці-
нити ідеального батька та ідеальну матір, що 
дало можливість скласти їх узагальнений пор-
трет. Із метою статистичного оброблення даних 
застосовувались описові статистики та t-критерій 
Ст’юдента. Вибірка складалася з 60 осіб: 30 юна-
ків української та 30 юнаків кримськотатарської 
національності віком від 17 до 24 років.

У результаті аналізу даних на основі описових 
статистик охарактеризовано узагальнений образ 
ідеального батька в уявленнях юнаків – пред-
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ставників кримськотатарської національності. Так, 
ідеальний батько, згідно з їхніми уявленнями, від-
значається такими рисами: високою авторитарні-
стю (середнє значення – 10 балів), помірною его-
їстичністю (6,8 балів) та агресивністю (6,5 балів), 
водночас він має бути досить доброзичливим 
(8 балів), альтруїстичним (8 балів) та помірно 
підпорядкованим (5 балів), не бути підозріливим 
(2,75 бали) та залежним (4 бали). 

Ідеальна матір в уявленнях цих досліджуваних 
виступає як високо авторитарна (9 балів), проте 
в той же час і високо доброзичлива (9 балів) 
та альтруїстична (11 балів). Залежність (7 балів), 
агресивність (6 балів) та підпорядкованість 
(5 балів) виражені на середньому рівні в образі 
ідеальної матері; вона не має бути егоїстичною 
(4 бали) і підозріливою (2 бали). 

Обрахунок індексів домінування-підкорення 
та дружелюбності-агресивності з подальшим 
порівняльним аналізом дав результати, наведені 
у табл. 1.

Як видно з табл. 1, юнаки кримськотатарської 
національності уявляють ідеального батька зна-
чущо більш домінантним та агресивним порівняно 
з матір’ю, яка, хоч і має владу, має бути більш дру-
желюбною у стосунках.

Узагальнений образ ідеального батька в уяв-
леннях юнаків української національності харак-
теризується такими рисами: високою автори-
тарністю (10 балів) та високою альтруїстичністю 

(10 балів), вираженою егоїстичністю (7,5 балів), 
помірною агресивністю (7 балів) і водночас із 
вираженою тенденцією до підпорядкування у сто-
сунках (8 балів). Незалежність (4,5 балів) та підоз-
ріливість батька (4,5 балів) виражені на серед-
ньому рівні. 

Ідеальна матір в уявленнях юнаків-українців 
є високо авторитарною (12,5 балів) і водночас 
високо доброзичливою (10,5 балів), альтруїстич-
ною (10 балів), помірно агресивною (7,5 балів), 
егоїстичною (8 балів), схильною до підпоряд-
кування (7,9 балів); характеризується низькою 
підозріливістю (3 бали) та залежністю (3 бали)

Обрахунок індексів домінування–підкорення 
та дружелюбності–агресивності з подальшим 
порівняльним аналізом дав результати, наведені 
у табл. 2.

Як видно з табл. 2, в уявленнях юних українців 
ідеальна мати є більш домінантною та дружелюб-
ною, порівняно з батьком, який є більш агресив-
ним, проте схильним до підкорення в міжособи-
стісних, зокрема сімейних стосунках.

Порівнюючи уявлення про батька, можна кон-
статувати, що в уявленнях українців ідеальний 
батько є значущо менш домінантним та менш 
дружелюбним порівно з ідеальним батьком в уяв-
леннях юнаків кримськотатарської національності 
(табл. 3, рис. 1). 

Порівняння уявлень про ідеальну матір пока-
зало, що в уявленнях українців мати є значущо 

Таблиця 1
Порівняння образів ідеального батька та ідеальної матері в юнаків  

кримськотатарської національності

Ключові уявлення батьки Середній показник Значущість відмінностей  
за t-критерієм Сьюдента

Домінантність-підкорення Батько
Мати

11,00
8,00 p < 0,01

Дружелюбність-агресивність Батько
Мати

5,00
11,00 p < 0, 01

Таблиця 2
Порівняння образів ідеального батька та ідеальної матері в юнаків  

української національності

Ключові уявлення батьки Середній показник Значущість відмінностей  
за t-критерієм Стьюдента

Домінантність-підкорення Батько
Мати

8,00
13,00 p < 0,01

Дружелюбність-агресивність Батько
Мати

3,00
6,00 p < 0,01

Таблиця 3
Порівняння образів ідеального батька в юнаків  

української і кримськотатарської національностей 

Ключові уявлення батько Середній показник Значущість відмінностей  
за t-критерієм Сьюдента

Домінантність–підкорення Кримці
Українці

11,00
8,00 p < 0,01

Дружелюбність–агресивність Кримці
Українці

5,00
3,00 p < 0,01
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більш домінантною та зна-
чущо менш дружелюбною 
порівно з матір’ю в уяв-
леннях юнаків кримсько-
татарської національності 
(табл. 4, рис. 2). 

Отже, виявлено значущі 
відмінності в образах іде-
альних батька та матері як 
усередині кожної вибірки, 
так і під час порівняння 
відповідних образів між 
вибірками. Юнаки крим-
ськотатарської національ-
ності уявляють ідеального 
батька як значущо більш 
домінантного та агре-
сивного, в той час як для 
українців значущо більш 
домінантною та менш дру-
желюбною є мати, а образ 
ідеального батька включає 
виражені риси залежності. 
Дані результати свідчать 
про значущі етнокультурні 
відмінності в уявленнях 
про батьківство, які, у свою 
чергу, зумовлені етнокуль-
турною специфікою моде-
лей сімейного функціону-
вання. Зокрема, це може 
свідчити про те, що модель 
сім’ї в кримськотатарській 
культурі є досить одно-
значною, патріархальною, 
де ролі розподілені комплі-
ментарно з домінуванням 
батька і водночас високим 
авторитетом матері, яка 
виступає також джере-
лом емоційної підтримки 
і турботи. Українська сім’я 
відповідно до образів 
ідеального батька і матері виглядає менш одно-
значною за структурою, мати відіграє в ній більш 
домінантну роль порівняно з батьком, хоч її образ 
є досить суперечливим, а батько виявляє риси 

залежності, яка поєднується з агресивністю. Це 
може свідчити про наявність в українській культурі 
різних моделей сімейного функціонування (патрі-
архальної, егалітарної).

 Рис. 1. Образ ідеального батька в уявленнях юнаків української та кримськотатарської  
національностей за методикою Т. Лірі

 Рис. 2. Образ ідеальної матері в уявленнях юнаків української та кримськотатарської  
національностей за методикою Т. Лірі

Таблиця 4
Порівняння образів ідеальної матері в юнаків  

української і кримськотатарської національностей

Складові образу Ідеальна матір Середній показник Значущість відмінностей за 
t-критерієм Сьюдента

Домінантність Кримці
Українці

8,00
13,00 p < 0,01

Дружелюбність Кримці
Українці

11,00
6,00 p < 0,01
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Отримані результати підтверджують поло-
ження про те, що батьківство є соціальним інститу-
том, який віддзеркалює історичний час, культуру, 
релігію. У юнацькому віці існує образ батьківства, 
яким у подальшому молоді люди будуть керува-
тися під час побудови власного стилю виховання 
та стосунків із дітьми. І «тканиною» цього образу 
можуть бути саме сімейні та культурні цінності, 
сценарії реалізації сімейного життя тощо [4, с. 11; 
8, с. 317]. 

Емпірично виявлено, що образи ідеального 
батька та ідеальної матері серед юнаків україн-
ської і кримськотатарської національності істотно 
відрізняються. Так, в уявленнях українців іде-
альна матір є авторитарною та досить егоїстич-
ною, поєднуючи ці традиційно «чоловічі» риси 
з доброзичливістю та високим альтруїзмом. 
Натомість ідеальний батько є менш домінантним, 
більш залежним, проте проявляє більше агресив-
ності порівняно з матір’ю. 

В уявленнях юнаків кримськотатарської наці-
ональності ідеальний батько та ідеальна мати 
є авторитарними фігурами, проте домінуючим 
у стосунках є батько, а мати має демонструвати 
менше ознак домінування і більше прийняття 
та дружелюбності. Такі результати, на нашу думку, 
можуть бути віддзеркаленням насамперед куль-
турно-історичних особливостей функціонування 
сім’ї і батьківства, що склалися в кримськотатар-
ській культурі.

Порівняння уявлень про батька у групах юна-
ків, які представляють дві різні культури, свідчить 
про те, що в кримськотатарській культурі батько 
сприймається як більш домінантна, проте друже-
любна особа, в той час як для українців значущо 
більш домінантною та менш дружелюбною є мати. 

Отримані результати кореспондуються з резуль-
татами дослідження Т.М. Яблонської про особли-
вості уявлень та настановлень щодо сім’ї юнаків 
і дівчат української і кримськотатарської національ-
ності, яке виявило істотні розбіжності в досліджених 
вибірках. Із цих уявлень кримськотатарська сім’я 
постає як більш патріархальна (ієрархічно впоряд-
кована, з виразним домінуванням чоловіка) і вод-
ночас менш конфліктна порівняно з українською 
сім’єю. Жінки у кримськотатарській сім’ї загалом 
приймають свою підвладну позицію, зосереджую-
чись на дітях, мають позитивний образ самих себе. 
В української молоді виявлено суперечливість 
настановлень щодо сім’ї, подібний їх зміст, проте 
різну значущість для дівчат і хлопців, що відобра-
жає як гендерні стереотипи, так і етнокультурні осо-
бливості сімейних взаємин [9, с. 216]. 

Отримані нами результати частково перегуку-
ються з роботою С.Ю. Дев’ятих, в якій досліджува-
лись уявлення про батьківство серед російських 
юнаків та дівчат. Дослідник показав, що юнаки 
уявляють ідеальним батьком такого, хто прагне 

бути більш авторитарним та раціональним у сто-
сунках із дитиною. Натомість дівчата уявляють 
материнство як більш тісний емоційний контакт 
із дитиною. Юнаки, уявляючи себе як майбутніх 
батьків, віддають перевагу поведінці гендерно 
традиційній, патріархальній, тоді як дівчата вва-
жають за доречне залучення до репертуару мате-
ринської поведінки традиційних «батьківських» 
патернів [4, с. 15]. 

Висновки і пропозиції. Аналіз досліджень 
феномену батьківства свідчить, що формування 
уявлень про батьківство – цілісний процес, 
включений у процес формування зрілої осо-
бистості. Він починається зі сприймання влас-
ної дитячо-батьківської взаємодії, розкрива-
ється в процесі реалізації власної батьківської 
ролі та триває все життя людини. Важливою 
складовою частиною формування батьківства 
є образи ідеальних батька та матері, що вибу-
довуються в юнацькому віці і можуть розгля-
датися як комплекс установок на батьківство. 
Емпіричне дослідження специфіки уявлень про 
батьківство юнаків української та кримськота-
тарської національності виявило значущі від-
мінності в образах ідеальних батька та матері 
як усередині кожної вибірки, так і під час порів-
няння відповідних образів між вибірками. Юнаки 
кримськотатарської національності уявляють 
ідеального батька як значущо більш домінант-
ного та агресивного, в той час як для українців 
значущо більш домінантною є мати, а батько 
виявляє риси залежності. Дані результати свід-
чать про значущі культурно зумовлені відмінно-
сті в уявленнях про батьківство, що віддзерка-
люють реально існуючі в кожній культурі моделі 
сім’ї. Отримані дані створюють підґрунтя для 
подальших досліджень уявлень про батьківство 
із залученням ширшого культурного контексту 
та включенням до вибірки представників як 
чоловічої, так і жіночої статі. Результати дослі-
джень можуть бути корисними в контексті впро-
вадження програм психологічного супроводу 
молоді в підготовці до батьківства.
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Yablonska T. M., Bulatevych N. M., Mambetova A. A. The images of ideal parents as a component of 
apprehensions of parenthood in the youth: ethnopsychological features

The article is devoted to the study of images of the ideal father and the ideal mother as constituent ideas 
of fatherhood at a young age. On the basis of modern researches the essence and process of formation 
of paternity are analyzed, in particular the formation of images of ideal parents. Sociocultural factors play 
an important role in the formation of ideas of fatherhood. Images of the ideals of the father and mother include 
the most significant features of the era, the cultural environment. In a number of papers it is emphasized that 
culture in general determines the influence of other factors on parenthood as a whole and the formation of ideas 
about it. Formation of ideas about paternity is regarded as a holistic process involved in the process of forming 
a mature personality, which begins with the perception of one’s own parent-child interaction, is revealed in 
the process of realizing one’s own parental role and lasts throughout one’s life. An important component 
of paternity formation is the image of an ideal father and mother, who are developing at a young age and can 
be seen as a complex set of paternity settings. The results of the empirical study of images of the ideal 
father and the ideal mother in the youth of Ukrainian and Crimean Tatar nationals are presented. An empirical 
study of the specifics of fatherhood has revealed significant differences in the images of the ideal father 
and mother, both within and between each sample. It is revealed that youths of Crimean ethnicity represent 
the ideal father as more dominant and aggressive, while Ukrainians are more dominant and less friendly to 
the mother, and the father shows the features of subordination and altruism. On the basis of comparison of ideal 
images of parents in the studied samples, the conclusion is made about the conditionality of representations 
of ethnocultural features of models of family functioning and fatherhood. The findings provide a basis for further 
exploration of paternity concepts, involving a broader cultural context and including both male and female 
representatives. Research findings may be useful in the context of implementing programs for psychological 
support for young people in preparation for parenthood.

Key words: ontogenesis of parenthood, apprehensions of parents, image of the ideal father, image 
of the ideal mother, intercultural differences.



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

148

уДК 149.376.-051.4-056.:11263
DOI https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.6-2.26

О. А. Вовченко 
кандидат психологічних наук, докторант

Інституту спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка 
Національної академії педагогічних наук України

ПСихОлОГІчНиЙ СуПРОВІД ОСІб  
ІЗ ПОРуШЕННЯМи ІНТЕлЕКТуАльНОГО РОЗВиТКу: 
АДАПТАцІЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯльНОСТІ
За останні десять років в Україні зросла кількість осіб, що мають порушення інтелектуаль-

ного розвитку. Відтак, виникає низка питань у спеціальній психології, що потребують вирішення. 
Йдеться про особливості не лише навчання такої особистості, а й формування у неї основних жит-
тєвих компетентностей, емоційного (соціального) інтелекту, особистісної саморегуляції. Це дасть 
змогу особистості успішно адаптуватися до навчального процесу (у школах, професійно-технічних 
навчальних та/або вищих навчальних закладах.), легко та швидко інтегруватися у колектив одно-
літків, соціалізуватися у сучасний динамічний світ.

Статтю присвячено вирішенню проблем психологічного супроводу осіб з порушеннями інтелек-
туального розвитку, як одного з факторів адаптації особистості з психофізичними порушеннями до 
професійної діяльності. У статті розкрито сутність сучасного психологічного супроводу та його 
вплив на формування основних життєвих компетентностей осіб із порушеннями інтелектуального 
розвитку, охарактеризовано особливості впливу життєвих компетенцій на міжособистісні відно-
сини і становлення особистості з особливими потребами в соціумі. 

Автором визначено стан розробленості проблеми та основні концептуальні підходи до її дослі-
дження. Охарактеризовано основні етапи, види, форми та принципи реалізації ефективного сучас-
ного психологічного супроводу осіб із порушеннями інтелектуального розвитку. 

Автором також розглянуто важливі умови формування життєвих компетентностей осіб із 
порушеннями інтелектуального розвитку та виокремлено основні принципи: системність, мульти-
дисциплінарність та комплексність. У статті автором окреслено процес формування життєвих 
компетентностей осіб з порушеннями інтелектуального розвитку. Так, виокремлено три основні 
періоди, які відповідають трьом ланкам навчання у школі: початковий, основний та завершальний 
(від старшої школи протягом подальшого життя особистості).

Окреслено стан та рівень сформованості життєвих компетентностей осіб із порушеннями 
інтелектуального розвитку, який можна оцінити через стан сформованості основних складників, 
які представлені у дослідженні через компоненти: когнітивний, емоційно-вольовий, комунікативний.

Ключові слова: особа із порушеннями інтелектуального розвитку, психологічний супровід осіб із 
психофізичними порушеннями, етапи психологічного супроводу, професійна адаптація, професійна 
діяльність, життєва компетентність.

Постановка проблеми. Політичні та соціальні 
процеси, що відбуваються в Україні, спрямовані 
на утвердження демократичних засад розвитку 
держави, і зумовлюють необхідність відповідних 
змін щодо всіх її громадян, включаючи одну із 
найбільш незахищених груп – осіб з порушеннями 
інтелектуального розвитку. Головною метою цих 
змін є формування і розвиток особистості з інте-
лектуальними порушеннями, яка буде готова до 
конкурентного професійного та життєвого вибору 
в сучасному динамічному соціумі. 

Постановка проблеми. В Україні за остан-
німи статистичними даними налічується близько 

13,7 тисяч осіб з означеними порушеннями. За 
даними Міністерства охорони здоров’я України 
за останні 5 років зросла кількість проявів пору-
шень саме розумового розвитку, а саме на 21% 
[5].  Однак, незважаючи на те, які порушення має 
особа, світовий досвід і досвід в Україні показує, 
що найбільшою проблемою для таких осіб є про-
цес працевлаштування і адаптації до професійної 
діяльності. 

За законодавчими нормами на підприємствах 
України 4 робочих місця із 100 мають надаватися 
саме особам з особливостями психофізичного роз-
витку. Так, за даними Міністерства праці та соці-
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альної політики України, протягом 2018-2019 рр. 
у центрах зайнятості зареєстровано 24,6 тисяч 
осіб з особливостями психофізичного розвитку 
[5]. Наразі в Україні лише 4 тис. осіб з фізичними 
вадами мають постійне місце працевлаштування. 
Однак люди з порушеннями інтелектуального роз-
витку, зокрема розумовою відсталістю загалом 
не увійшли до означених статистичних даних. Це 
обумовлено низкою причин: по-перше, більшість 
з них не знають про можливості працевлашту-
вання, по-друге, половина з таких осіб мають 
відчуття страху перед самостійним життя, мають 
страх першого кроку щоб перейти з періоду шкіль-
ного навчання у трудову діяльність. 

Сьогодні в Україні особи з порушеннями інте-
лектуального розвитку є однією з найбільш враз-
ливих та незахищених груп, по відношенню до 
яких найчастіше порушується гуманне ставлення 
зі сторони соціуму. Часто вони не спроможні захи-
стити свої права (на здобуття освіти, права на 
працю тощо). Так, скажімо, особи із порушеннями 
розумового розвитку мають складнощі із проце-
сом адаптації у професійне життя, ускладнено 
у них проходить процес соціалізації, нерідко вини-
кають складнощі у дотриманні суспільних, полі-
тичних норм. 

Згідно чинного законодавства, «Україна забез-
печує рівність трудових прав усім громадянам, … 
особи з порушеннями інтелектуального розвитку 
мають таке ж право на працю, як і всі громадяни 
України» [6, с. 48]. Адже саме трудова та профе-
сійна діяльність людей з особливостям психо-
фізичного розвитку може стати першим кроком 
гуманізації сучасного українського  суспільства, 
оскільки такі особи без почуття страху зможуть 
виконувати обов’язки, які дозволять відчувати 
себе корисними, сприятимуть їх адаптації до про-
блем сьогодення, підніматимуть їх самооцінку, 
коригуватимуть емоційно-вольові якості, пове-
дінку, особистісну саморегуляцію тощо.

Недостатнє усвідомлення різних аспектів влас-
ного та громадського життя через знижені когнітивні 
здібності, несформованість особистісної саморегу-
ляції, емоційно-вольової сфери, соціальної пове-
дінки та недостатність розуміння власного грома-
дянського стану і власних потреб, призводить до 
того, що особа з порушенням інтелектуального роз-
витку може стати об’єктом глузування, цькування, 
морального та фізичного знущання (як дорослого, 
так і дитячого булінгу). Зважаючи на такі складнощі 
та соціальну, політично-правову ситуації на сьо-
годні недостатньо виключно традиційних способів 
соціалізації, що засвоєні попереднім досвідом нав-
чання і виховання таких осіб. Сучасні реалії нашого 
суспільства вимагають доповнення традиційних 
форм адаптації особистості з порушеннями інте-
лектуального розвитку, а саме надання їм комплек-
сного психологічного супроводу. 

Від так, метою статті є дослідженню особли-
востей психологічного супроводу осіб з пору-
шеннями інтелектуального розвитку в процесі 
їх професійної адаптації, як однієї з важливих 
детермінант формування і розвитку особистості 
в сучасній Україні. Це досить актуальний та дис-
кусійний науковий аспект, зокрема питання щодо 
специфіки, методів, засобів реалізації психо-
логічного супроводу в контексті впливу його на 
формування основних життєвих та професійних 
компетентностей осіб з порушеннями інтелекту-
альної сфери. 

Виклад основного матеріалу. Переважно, 
наукова категорія психологічний супровід вважа-
ється добре дослідженою психологічною кате-
горією як усталений образ бачення підтримки 
та допомоги особам, що мають особливості психо-
фізичного розвитку чи проблеми психофізичного 
здоров’я. Вона розглядається з різних методоло-
гічних позицій у працях психологів О. Артемієвої, 
Ф. Василюка, О. Верніка, В. Зінченка, Дж. Келлі, 
Д. Леонтьєва, У. Найссера, Ж. Піаже, В. Петренка, 
С. Симоненко, С. Смірнова, Т. Титаренко та ін. 
Дослідженням психологічного супроводу як сис-
теми допомоги особам з проблемами психо-
фізичного здоров’я займалися такі вчені як 
М. Бодкін, Е. Данілавічюте, І. Гудим, В. Засенко, 
А. Колупаєва, С. Литовченко, О. Марченко, 
Е. Мелетинський, Е. Нойман, О.Таранченко, 
О. Федоренко, Н. Фрай та багато ін. У своїх робо-
тах роль та вплив психологічного супроводу на 
соціальну дійсність осіб з порушеннями психо-
фізичного розвитку досліджували Г. Бедненко, 
Н. Гаєвська, О. Донченко, Є. Мелетинський, 
Д. Пагава, О. Потебня, О. Романенко, О. Томенко, 
О. Феклишин та багато ін. 

Однак багато питань, пов’язаних з проблемою 
визначення змісту та структури сучасного психо-
логічного супроводу в контексті адаптації особи-
стості до професійної діяльності та формування 
у неї основних життєвих компетентностей зали-
шаються наразі актуальними.

В силу численних об’єктивних і суб’єктивних 
чинників не завжди фахівцям педагогам під час 
навчання в школі, професійно-технічних учили-
щах вдається в повному обсязі надати кваліфіко-
вану допомогу в професійній орієнтації, працев-
лаштуванні, психологічній адаптації до колективу 
особам з порушеннями інтелектуального роз-
витку. Саме психологи та здійснення відповідними 
фахівцями психологічного супроводу якнайкраще 
може спряти у налагодженні відносин керівника, 
співробітників з підлеглим чи колегою, що має 
порушення інтелектуальної сфери. 

Метою психологічного супроводу є задово-
лення особливих соціально-психологічних потреб 
осіб з порушеннями інтелектуального розвитку 
для досягнення соціопрофесійної інтегрованості 
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у соціум та повної поетапної соціалізації. Головними 
агентами такого психологічного супроводу є психо-
логічна служба в школах для дітей з розумовою 
відсталістю, в освітньо-розвиткових центрах, що 
відвідує дитина (із затримкою психічного розвитку, 
діти із синдромом Дауна), психологічна служба 
в професійно-навчальних закладах (технікумах, 
училищах для підлітків з особливими освітніми 
потребами), районні психологічні/реабілітаційні 
центри та організації, що опікуються та допомага-
ють особам з інтелектуальними порушеннями.

Об’єктами психологічного супроводу, відпо-
відно до окресленого, є діти, підлітки, дорослі 
особи, що мають порушення інтелектуального 
розвитку; сім’ї, де виховувались такі особи, 
(пізніше керівники, що беруть на роботу особу 
з означеними порушеннями).

Основними принципами здійснення психологіч-
ного супроводу осіб з порушеннями інтелектуаль-
ного розвитку нами визначено наступні: розвитку, 
відповідності, оптимізації, реалістичності, доступ-
ності, фаховості, суб’єктності, реалістичності, коо-
перації, єдності і взаємодоповнюваності, принцип 
діяльнісного підходу, соціокультурний принцип.

Відповідно до означеного основними функці-
ями психологічного супроводу осіб з інтелектуаль-
ними порушеннями мають бути:

1) соціально-інтегрувальна;
2) навчально-об’єктивна; 
3) корекційно-розвиткова;
4) адаптуюча [4, с. 208].
Основні завдання психолога, що надає психо-

логічний супровід таким особам є: 
– підтримка соціального інтегрування осіб 

з порушеннями інтелектуального розвитку у про-
цес професійно-трудової діяльності та робочий 
колектив;

– формування загальнокомунікаційних, пове-
дінкових та впрофесійно-спрямованих вмінь 
та навичок;

– забезпечення особливих освітньо-психоло-
гічних потреб (мовно-мовленнєвих, комунікацій-
них, загальнопрофесійних та трудових, соціоінте-
гративних, соціокультурних та ін.);

– формування основних життєвих та профе-
сійних компетентностей особи з інтелектуальними 
порушеннями [6, с. 112–114].

Результатом успішного психологічного супро-
воду має стати сформованість життєвих та про-
фесійних комптентностей осіб з порушеннями 
інтелектуального розвитку, що дасть змогу такій 
особистості успішно адаптуватися спочатку до 
навчального процесу (у школах, професійно-тех-
нічних навчальних та/або вищих навчальних 
закладах та ін.), легко та швидко інтегруватися 
у колектив однолітків, соціалізуватися у світ 
дорослих та виконувати певну професійно-тру-
дову діяльність. 

Життєва компетентність особи з порушеннями 
інтелектуального розвитку, у широкому розумінні – 
це здатність приймати рішення й нести відпові-
дальність за їх реалізацію у різних сферах своєї 
життєдіяльності. Поняття життєвої компетентності 
передбачає сукупність фізичних та певних інте-
лектуальних якостей особистості, необхідних для 
створення сприятливих умов існування для себе 
в конструктивній взаємодії з іншими [2, с. 304]. 
У вузькому розумінні – це наявність знань про 
різні аспекти життя, навичок творчого володіння 
інтелектуальним і фізичним інструментарієм, 
здатності взаємодіяти з іншими людьми в різних 
ситуаціях, враховуючи конфліктні; життєва ком-
петентність характеризує повноту, достатність 
та адекватність здійснюваних дій, що базуються 
на наявності знань та в подальшому житті на 
практичному досвіді [1, с. 65]. Під життєвою ком-
петентністю особи з порушеннями інтелектуаль-
ного розвитку, варто розуміти інтегровану харак-
теристику якостей особистості і, в подальшому, 
рівня її підготовки до виконання певної діяльності 
у певній галузі. Зокрема, це і, знання, здобуті під 
час освітнього процесу, навички поведінки, адап-
тованість до умов сучасного світу, особистісний 
розвиток, професійні навички, відповідальність за 
прийняті рішення, почуття власної гідності, досвід 
самореалізації, вміння контролювати свою пове-
дінку згідно суспільної моралі та норм тощо.

Так, скажімо, відповідно до Концепції ЮНЕСКО, 
життєва компетентність – це навчитися пізнавати, 
навчитися працювати, навчитися жити [3, с. 11]. 

Процес формування життєвих компетентно-
стей особистості з порушеннями інтелектуаль-
ного розвитку умовно можна розподілити на три 
основні періоди, які відповідають трьом ланкам 
навчання у школі: початковий, основний та завер-
шальний (від старшої школи протягом подаль-
шого життя особистості). Від так, наголосимо, 
що важливо зорганізувати психологічні служби, 
які будуть надавати таким особам психологічний 
супровід починаючи з періоду навчання в школі. 

Таким чином, перший період, який орієнтовно 
відповідає навчанню у початковій школі, має 
концентруватися на формуванні життєвих нави-
чок та закладанні підґрунтя для формування 
майбутньої життєвої компетентності особисто-
сті. Для реалізації такого завдання у початковій 
школі необхідно сформувати якомога більше інте-
лектуальних вмінь та навичок (читати, писати, 
висловлювати власну думку усно та письмово, 
активно слухати, коректно формулювати, зада-
вати питання, актуалізувати потребу та створю-
вати реальні умови, необхідні для самостійного 
прийняття дитиною рішень; сформувати найпро-
стіші необхідні умови для планування та реа-
лізації власного рішення в реальних життєвих 
умовах; створювати умови та дієво підтримувати 
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(педагогічними та психологічними засобами), 
формування елементарних життєвих та соціаль-
них навичок дитини (щодо пізнання, спілкування, 
практичної діяльності), необхідних для реалізації 
його власних рішень, успішного вирішення акту-
альних життєвих завдань; заохочувати дитину до 
самостійного контролю та організації власного 
життєвого часу, самовиховання (відповідно до віку 
та інтелектуальних умінь, можливостей). 

Головним механізмом формування життєвої 
компетентності та необхідних навичок дитини 
з порушеннями інтелектуального розвитку 
у початковій школі має бути ігрова діяльність. Це 
зумовлено тим, що гра, ігрова діяльність є важли-
вою складовою життєдіяльності молодших школя-
рів. Вона не заперечує та не заважає навчально 
пізнавальній діяльності, а навпаки, доповнює 
та розвиває її результати. Гра (особливо рольова) 
є природним психологічним тренінгом поведінки 
та формуванню життєвої компетентності. У про-
цесі гри діти з означеними порушенням пізна-
ють, моделюють (передбачають), та намагаються 
здійснювати діяльність дорослих, ще недоступну 
їм у власному житті. Крім того, гра сприяє роз-
витку творчого мислення, творчої уяви дитини. 
В процесі гри, під впливом її «потреб» та «цілей», 
дитина може скомбінувати, прийняти та здійснити 
рішення щодо закріплення певних життєвих ком-
петенцій (дій, моделей поведінки), які досі не було 
використано нею у своєму життєвому досвіді.

Другий період формування життєвої компе-
тентності осіб з порушеннями інтелектуального 
розвитку умовно відповідає навчанню в основній 
та старшій школі та/або навчанню в професійних 
училищах, технікумах. Основним показником фор-
мування життєвої компетентності цього періоду 
має завершитися формуванням соціальних знань 
дитини щодо життєвого пізнання, самоорганіза-
ції та саморегуляції. Для реалізації означеного 
необхідно формувати та сприяти природному 
прагненню особистості пізнавати, контролювати 
власну життєдіяльність; стимулювати прагнення 
та формувати потребу в свідомому визначенні 
власних дій та вчинків; привчати до необхідності 
прийняття життєвого рішення; сприяти свідомому 
контролю за власними вчинками, емоціями. 

Варто зазначити, що особливістю формування 
життєвої компетентності та необхідних навичок 
осіб з порушеннями інтелектуального розвитку 
в основній школі є поступовий перехід від групо-
вих до індивідуальних форм навчальної та вихов-
ної роботи.

Третій період формування життєвої компетент-
ності осіб з порушеннями інтелектуального роз-
витку умовно здійснюється з моменту закінчення 
освітнього процесу, під час входження у профе-
сійну діяльність і протягом всього дорослого життя 
особистості. Основними завданнями цього віко-

вого періоду є формування свідомого ставлення 
особистості до власного і чужого життя, соціокуль-
турного та природного середовища; створення 
умов, необхідних для самостійного здобуття жит-
тєвого досвіду, пізнання життя формування, осо-
бистісних якостей, рис характеру, необхідних для 
розв’язання складних життєвих завдань (актив-
ності, психологічної та моральної стійкості, напо-
легливості, виваженості, доброзичливості та ін.).

Зазначимо, що формування життєвих компе-
тентностей на цьому періоді передбачає засто-
сування, в першу чергу, індивідуальних форм 
роботи. Водночас, це не виключає застосування 
групових форм. 

Здійснення психологічного супроводу перед-
бачає реалізацію основних етапів психологічного 
супроводу осіб з порушеннями інтелектуального 
розвитку:

1. Діагостичний – виявлення особливих вто-
ринних потреб (мовленнєвих, загальносоціаль-
них, соціоінтегративних, соціокультурних)  та стану 
сформованості особистості (поведінкові особли-
вості, саморегуляція особистості, стан емоцій-
но-вольової сфери особи) та ін.

2. Планувальний – планування, проектування 
й моделювання комплексу психологічних впливів 
для забезпечення особливих потреб кожної окре-
мої особи з порушеннями інтелектуального роз-
витку, що перебуває в рамках здійснення психо-
логічного впливу

3. Практичний – практичне втілення комп-
лексу психологічних впливів для задоволення 
особливих потреб особи з порушеннями інтелек-
туального розвитку. 

4. Рефлексивний – визначення ефективності 
здійснення психологічного супроводу; виявлення 
чинників неефективності супроводу; внесення відпо-
відних коректив у комплекс психологічних впливів.

Як зазначалось вище, формами реалізації пси-
хологічного впливу можуть бути: внутрішні – зов-
нішні, індивідуальні-групові. Щодо основних мето-
дик, що мають бути використані у сучасному 
психологічному супроводі, зазначимо та закцен-
туємо увагу на поліметодичності та комплексності 
використання, тобто інтеграції сучасних інно-
ваційних методик та технік артотерапевтичного 
та когнітивного підходів: піскова, ігрова, музична, 
кіно- та фототерапія, робота з метафористичними 
картами, тілесно-рухова терапія та багато іншого).

Від так, важливими при забезпеченні психо-
логічного супроводу та формуванні основних 
життєвих компетентностей осіб з порушеннями 
інтелектуального розвитку є три основоположні 
принципи: системність, мультидисциплінарність 
та комплексність.

Системність реалізується через планування 
корекційно-розвиткової роботи з дітьми та дорос-
лими особами з порушеннями інтелектуального 
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розвитку щодо формування основних життєвих 
компетенцій і передбачає низку психолого-пе-
дагогічних процедур: діагностику, проведення 
корекційних заходів, їх реалізацію, прогнозування 
та перевірку ефективності  корекційно-розвитко-
вих та терапевтичних робіт.

Мультидисциплінарність забезпечується співп-
рацею фахівців різних галузей: педагогів, психо-
логів, соціальних працівників та консультантів, 
не виключеним є елемент родинного виховання 
та впливу батьків на становлення особистості спо-
чатку дитини, потім дорослої особистості з пору-
шеннями інтелектуальної сфери та формування 
їх життєвих компетентностей.

Комплексність може бути реалізовано через 
програму корекційно-виховного або корекцій-
но-розвиткового спрямування.

Дієвість та рівень ефективності психологічного 
супроводу на формування особистості з порушен-
нями інтелектуального розвитку, зокрема її соці-
ального та професійного статусу, можна оцінити 
через стан сформованості основних складових 
компетентностей, які представлено нами через 
компоненти: когнітивну, емоційно-вольову, кому-
нікативну.

Так, критерієм комунікативної компоненти 
є партнерська позиція в спілкуванні, або здат-
ність установлювати і підтримувати контакти 
з людьми, вміти налагоджувати дружні та про-
фесійні стосунки, особисті відносини з парте-
ром іншої статі та ін. До складу комунікативної 
компоненти можна включити сукупність знань 
і вмінь, що забезпечують ефективний комуніка-
тивний процес, адаптацію у спілкуванні з ото-
чуючими людьми. Відповідно, несформованість 
комунікативної компоненти у осіб з порушеннями 
інтелектуального розвитку буде проявлятися 
через порушення навичок спілкування, зокрема, 
замкнутість; нездатність одержувати інформа-
цію в спілкуванні; нездатність використовувати 
зворотний зв’язок, тобто наявність труднощів 
при формулюванні запитання для одержання 
додаткової інформації; нездатність звернутися 
по допомогу і прийняти її; нездатність брати 
участь у спільній діяльності з іншими дітьми, 
дорослими, колегами тощо, при виконанні спіль-
ного завдання, відстороненість, агресивність 
прояви девіантної поведінки та ін.

Когнітивна компнента сприяє пізнаваль-
ній активності особи та визначає її здатність 
розуміти свої потреби та бажання, можливості, 
досягнення, нормативи поведінки у суспіль-
стві та завдань, які ставляться перед нею. 
Несформованість когнітивної компоненти у осіб 
з порушеннями інтелектуального розвитку прояв-

ляється через нестійку самооцінку, підвищений 
рівень тривожності; нездатність до логічного уза-
гальнення; ситуативне самосприйняття; нездат-
ність передбачати наслідки власних дій; відсут-
ність розуміння мотивів поведінки та емоційного 
стану іншої людини тощо.

Емоційно-вольова компонента реалізується 
через формування у особи з порушеннями інте-
лектуальної сфери особистісної та емоційно-во-
льової саморегуляції, самоконтролю, моралі 
та цінностей. 

Підсумовуючи зазначимо, що соціальна 
та професійно-трудова адаптація осіб з пору-
шеннями інтелектуального розвитку в значній 
кількості випадків, перебуває в специфічних 
соціально-психологічних умовах, що деструк-
тивно впливають на всі основні сфери такої 
особистості та формують широкий спектр вто-
ринних порушень. Сучасні соціокультурні зміни 
детермінують нагальну потребу в розробці мето-
дологічних і теоретичних основ впровадження 
інноваційних освітніх програм, як наслідок і тех-
нологій, орієнтованих на якісне вдосконалення 
процесу соціалізації та адаптації до професійної 
діяльності осіб з психофізичними порушеннями, 
зокрема і щодо осіб з порушеннями інтелекту-
ального розвитку. Це зумовлює необхідність роз-
роблення та впровадження нових програм, мето-
дик та технологій, які передбачатимуть сучасні 
підходи до організації та змісту психологічного 
супроводу, особливо в частині формування жит-
тєвих компетентностей осіб з порушеннями інте-
лектуального розвитку. 
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Vovchenko O. A. Psychological support of persons with disabilities of intellectual development: 
adaptation to professional activities

Over the past ten years, the number of people with intellectual disabilities has increased in Ukraine. 
Yes, there are a number of questions in special psychology that need to be addressed. These are not only 
the peculiarities of teaching such a person, but also the formation of basic vital competences, emotional (social) 
intelligence, personal self-regulation, etc. This will allow the individual to successfully adapt to the educational 
process (in schools, vocational and / or higher educational institutions, etc.), easily and quickly integrate 
into the peer group, socialize into the modern dynamic world. From this, the article is devoted to solving 
the problems of psychological support of persons with intellectual disabilities, as one of the factors of adaptation 
of the person with psychophysical disorders to professional activity. The article describes the essence of modern 
psychological support and its influence on the formation of basic life competencies of persons with intellectual 
disabilities. The author defines the state of development of the problem and the main conceptual approaches 
to its research. The basic stages, types, forms and principles of realization of effective modern psychological 
support of persons with intellectual disabilities are characterized.

The author also examines important conditions for the formation of the life competencies of persons with 
intellectual disabilities and outlines the basic principles: systematicity, multidisciplinarity and complexity. The 
article describes the process of formation of life competencies of persons with intellectual disabilities. Thus, 
there are three main periods that correspond to the three units of study at school: primary, primary and final 
(from senior school during the later life of the individual).

The state and level of formation of vital competences of persons with intellectual disabilities, which can be 
estimated through the state of formation of the main components, which are presented in the study through 
components: cognitive, emotional-volitional, communicative, are outlined.

Key words: person with intellectual disabilities, psychological support of persons with psychophysical 
disorders, stages of psychological support, professional adaptation, professional activity, vital competence.
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СТРуКТуРА ПРОФЕСІЙНОЇ СТРЕСОСТІЙКОСТІ  
СПЕцІАльНОГО ПЕДАГОГА
У статті розглянуто поняття «професійна стресостійкість» як професійно важливу якість спе-

ціального педагога, сутність якої полягає в можливості протистояти негативному впливу стре-
сових чинників, що, у свою чергу, забезпечує успішність, результативність та ефективність про-
фесійної діяльності у складних ситуаціях. Теоретичний аналіз наукових досліджень дає можливість 
зробити висновок, що стресостійкість – це професійно важлива якість спеціального педагога, що 
зумовлюється індивідуальним комплексом вроджених і набутих властивостей. Сутність цієї якості 
полягає в можливості протистояти негативному впливу стресових чинників, що визначає успіш-
ність, результативність і продуктивність педагогічної діяльності та можливість творчої саморе-
алізації. Професійна стресостійкість має багатокомпонентну структуру, складовими частинами 
якої є психофізіологічний, емоційний, особистісний та поведінковий компоненти. Окреслено значення 
професійної стресостійкості для діяльності спеціального педагога. Визначено структуру професій-
ної стресостійкості спеціального педагога. Охарактеризовано психофізіологічну складову частину 
як генетично детерміновані особливості спеціального педагога, які впливають на здатність орга-
нізму протистояти впливу негативних факторів. Емоційна складова частина професійної стресо-
стійкості відображає емоційну реакцію фахівця на стресову ситуацію у професійній діяльності, що 
впливає на здатність проявляти самовладання, витримку та самоконтроль. Особистісна складова 
частина розглядається як особливості мотивації, локусу контролю, самооцінки, локусу контролю, 
професійної Я-концепції та саморегуляції, під впливом яких виробляється певне ставлення спеціаль-
ного педагога до стресової ситуації. Поведінкова складова частина професійної стресостійкості 
відображає дії та вчинки фахівця у стресовій ситуації задля нейтралізації впливу стрес-факторів 
і підтримки балансу між вимогами професійної діяльності та внутрішніми ресурсами, що задоволь-
няють цим умовам. Складові частини професійної стресостійкості взаємопов’язані між собою, при 
цьому цей зв’язок має не сумарний, а інтегративний характер.

Ключові слова: професійний стрес, професійна діяльність, професійно важлива якість, психофі-
зіологічна, особистісна, емоційна та поведінкова складові частини.

Постановка проблеми. В умовах розбудови 
сучасної спеціальної освіти в Україні набуває 
актуальності професія спеціального педагога, 
який разом із іншими фахівцями створює умови 
для гармонійного розвитку дітей з особливими 
освітніми потребами, а також їхніми батьками для 
вироблення спільної траєкторії розвитку. Кожен 
випадок є унікальним та потребує високої про-
фесійності майстерності та величезної емоційної 
віддачі фахівця. 

Професійну діяльність спеціального педа-
гога можна охарактеризувати як таку, що протікає 
в умовах постійно мінливого середовища, неспо-
діваних обставин; надзвичайно багатопланову, 
багатоаспектну, що має інституційний, процесу-
альний та інструментальний компоненти; насичену 
великою кількістю різноманітних дій та взаємодією 

з іншими людьми; що часто реалізується в умовах 
вираженого дефіциту часу; опосередковану по від-
ношенню до результатів діяльності роботою інших 
людей; із високою особистісною відповідальністю 
за життя та здоров’я дітей, неможливістю отримати 
швидку позитивну динаміку своєї діяльності тощо. 
Водночас високі соціальні вимоги, а також постійна 
активізація внутрішніх ресурсів особистості зумов-
люють підвищену стресогенність цієї професії. 
Тому однією із професійних компетенцій фахівця 
в галузі спеціальної освіти є готовність і здатність 
долати стани напруження, повсякденні стресові 
ситуації, тобто мати достатньо розвинену профе-
сійну стресостійкість. 

Мета статті – визначити та охарактеризувати 
структуру професійної стресостійкості спеціаль-
ного педагога.

© Цибуляк Н. Ю., Бондарчук А. Є., 2019
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Виклад основного матеріалу. Проблемі 
професійного стресу у психолого-педагогічній 
літературі присвячено значну кількість публі-
кацій, проте лише незначна їх кількість містить 
аналіз досліджень стресостійкості. Перші спроби 
вивчення стресостійкості у психології представ-
лено, передусім, у наукових доробках медико-бі-
ологічного та фізіологічного спрямування [10; 
17; 19]. У цих роботах основна увага концентру-
валася на аналізі стресостійкості людини як вла-
стивості організму, при цьому нівелювалася роль 
психічних чинників. Подальші наукові пошуки 
призвели до неоднозначності поглядів учених на 
розуміння природи та сутності стресостійкості 
людини. Аналіз психологічної літератури показав, 
що найчастіше під терміном «стресостійкість» 
розуміють такі її окремі прояви, як: емоційну 
стійкість (Л. Аболін, В. Пічирін, О. Семенова); 
нервово-психічну стійкість (О. Столяренко); пси-
хологічну стійкість до стресу (С. Козлов); психічну 
стійкість (В. Генковська); толерантність до стресу 
(Л. Собчик) тощо. 

Детальний та різнобічний аналіз поняття «про-
фесійна стресостійкість» представлений у дис-
ертаційній роботі Г. Дубчак: це здатність людини 
протистояти негативному впливу стресових фак-
торів професійної діяльності, зумовлену інди-
відуальним комплексом її вроджених і набутих 
властивостей та процесів, які забезпечують опти-
мальне успішне досягнення мети трудової діяль-
ності у складній емоціогенній ситуації. Професійна 
стресостійкість є тією властивістю, яка зумов-
люється індивідуальністю людини. Виходячи із 
цього, можна стверджувати, що професійна стре-
состійкість є окремим проявом психічної стійкості, 
що виявляється під час дії професійних стресових 
факторів, та їх специфічність буде визначатися 
змістом професійної діяльності [3]. 

Представлене трактування професійної стре-
состійкості є ключовим для нашого дослідження. 
Проте ми вважаємо, що для спеціального педа-
гога стресостійкість виступає професійно важли-
вою якістю, оскільки від її розвиненості залежить 
успішність, результативність і продуктивність 
діяльності, а також професійна самореаліза-
ція фахівця. Науковці (Б. Ананьєв, В. Бодров, 
С. Кучеренко, В. Шадриков та інші) зазначають, 
що, розпочинаючи засвоєння професійної діяль-
ності, суб’єкт володіє певними психічними власти-
востями. Деякі з них є професійно важливими. Ці 
властивості характеризуються певним рівнем роз-
витку функціональних та операційних механізмів. 
Функціональні механізми – це нейрофізіологічна 
основа, яка закладається генетично. У своєму 
дослідженні С. Кучеренко вказує на те, що біопси-
хічні властивості індивіда становлять природні 
передумови формування професійно важливих 
якостей, що визначають індивідуальний стиль 

діяльності, успішність виконання професійних 
функцій [9]. 

У процесі навчання, виховання та накопичення 
певного досвіду для кожної психічної функції фор-
муються свої операційні механізми, але вони не 
пристосовані до вимог діяльності. Саме у процесі 
становлення психологічної системи діяльності 
відбувається перебудова операційних механізмів 
в оперативні через засвоєння нормативно-схваль-
ного способу діяльності. Це є індивідуальним 
процесом розвитку професійно важливих яко-
стей [20]. Тому процес розвитку стресостійкості 
як професійно важливої якості спеціальних педа-
гогів є досить динамічним, складним явищем, що 
зазнає постійних змін.

Наступним важливим питанням для нашого 
дослідження є розуміння структури професійної 
стресостійкості спеціального педагога. Попри 
значну увагу психологів (А. Андрєєва, С. Богданов, 
О. Ільїн, В. Казібекова, В. Корольчук, А. Еккерман, 
Я. Овсяннікова, Г. Ришко, Т. Руда, Х. Стельмащук, 
В. Степаненко, М. Хуторна, Т. Циганчук, M. Quinn, 
J. Cidlowski, N. Victoria, A. Murphy та інші) до цього 
питання, єдиного погляду на структуру стресо-
стійкості не має. Переважна більшість дослідників 
(Н. Бережна, Г. Дубчак Г. Ришко, Х. Стельмащук 
О. Баранов, Б. Вяткин, О. Кокун, С. Ізюмова, 
О. Ільїн, Л. Мітіна, H. Laurent, C. Vergara-Lopez, 
L. Stroud, D. Terrence, M. Quinn, J. Cidlowski, 
N. Victoria, A. Murphy, J. Sheridan та інші) наголо-
шує на тому, що основою стресостійкості людини 
є психофізіологічна (біологічна або нейродина-
мічна) складова. Так, у роботі В. Корольчук зазна-
чено, що вона є первинною, оскільки відповідає за 
адекватне функціонування організму в стресоген-
них умовах. До проявів психофізіологічної складо-
вої частини відноситься низка психофізіологічних 
характеристик, а саме: емоційний тонус; витрива-
лість, точність, надійність, основні характеристики 
та особливості нервових процесів; рівень актива-
ції; комплекс конституційно-генетичних, фізіоло-
гічних та інших систем [5]. 

У дослідженні Г. Дубчак ця складова частина 
розглядається на індивідному рівні, тобто на рівні 
фізичної безпеки людини. Учена підкреслює, що 
розкриття поняття «стресостійкість» має, пере-
дусім, відбуватися з урахуванням віку, нейроди-
намічних особливостей та типу темпераменту. 
Зазначені індивідні характеристики є визначаль-
ними у функціонуванні стресостійкості [3].

Експериментальні дослідження залежності 
стресостійкості від типу нервової системи підтвер-
джують, що в осіб зі слабкою нервовою системою 
під час великого напруження швидше погіршу-
ється ефективність діяльності, ніж у представни-
ків із високою вираженістю сили нервових проце-
сів, які демонструють більшу стійкість до значної 
психоемоційної напруги [5]. Схожі результати пре-
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зентовані в роботі А. Коротаєва: людина, яка має 
слабку нервову систему, значно більше нестійка 
до різних видів стресу в порівнянні із представни-
ками сильного типу нервової системи [6]. Отже, 
психофізіологічна складова частина професійної 
стресостійкості відображає генетично детерміно-
вані особливості спеціального педагога, які впли-
вають на здатність організму протистояти впливу 
негативних факторів.

Наступна складова частина професійної стресо-
стійкості – емоційна. На думку науковців (П. Анохін, 
М. Кудінова, Є. Ільїн, В. Марищук, В. Мерлін, 
І. Нікольська, Р. Грановська Я. Овсяннікова, 
Х. Стельмащук та інші), ця складова частина 
характеризує емоційну реакцію людини на стре-
сову ситуацію, зокрема здатність контролювати 
свій емоційний стан під час дії (або після) стресора. 
Тому вивчення професійної стресостійкості перед-
бачає врахування часу появи емоційного напру-
ження під час тривалої та постійної дії стресоген-
ного фактору в професійній діяльності, а також 
силу стресогенного впливу, яка викликає певний 
емоційний стан (страх, радість, горе тощо). Цей 
стан, зі свого боку, може призводити до реагування 
на стимул або до протидії цьому реагуванню, тобто 
зумовлює певну фіксацію.

Як зазначає М. Кудінова, показниками емо-
ційної складової частини стресостійкості людини 
є її емоційна стійкість і низька тривожність. Так, 
емоційна стійкість ґрунтується на стійкості, ста-
більності; врівноваженості та резистентності. Ці 
особливості емоційної сфери забезпечують здат-
ність успішно досягати поставленої мети у склад-
них емоціогенних обставинах, контролюючи 
власні емоції. Не менш важливе значення для 
прояву стресостійкості має ступінь вираженості 
тривожності: з одного боку, висока стресостійкість 
включає в себе низьку особистісну та ситуативну 
тривожність, а з іншого – підвищена тривожність, 
песимістичне відношення до професійної ситу-
ації; замкнутість і ворожість призводять до зни-
ження стресостійкості [8]. 

Отже, емоційна складова частина професій-
ної стресостійкості відображає емоційну реак-
цію фахівця на стресову ситуацію в професійній 
діяльності, що впливає на здатність проявляти 
самовладання, витримку та самоконтроль.

Однією з важливих складових у структурі про-
фесійної стресостійкості спеціального педагога 
є особистісна. У роботах Г. Дубчак, В. Корольчук, 
М. Денісової, Г. Ришко, М. Кудінової, А. Прохоров, 
В. Степаненко, Ю. Сосновікової, H. Laurent, 
C. Vergara-Lopez, L. Stroud, D. Terrence, M. Quinn, 
J. Cidlowski, N. Victoria, A. Murphy, J. Sheridan 
та інших визначено такі особливості людини, як: 
мотивація досягнення, локус контролю, само-
оцінка особистості, сформованість Я-концепції 
та особистісна саморегуляція. 

Так, мотив визначає активність і спрямова-
ність людини та виступає важливою складовою 
частиною будь-якої діяльності. Під мотивацією 
стресостійкості розуміємо систему психологічних 
чинників і факторів, що викликають активність осо-
бистості. До них відносимо професійні потреби, 
інтереси, переконання, настанови, які зумовлю-
ють прагнення спеціального педагога досягнути 
наміченої цілі та подолання перешкод, орієнтацію 
на власні сили у стресових ситуаціях професій-
ної діяльності. Зокрема, дослідження А. Маркової 
показали, що система домінуючих мотивів діяль-
ності, утворюючи професійну спрямованість, 
сприяє подоланню труднощів професійної діяль-
ності та підвищенню професійної стресостійкості 
фахівця [12]. Таку ж думку поділяє О. Баранов, 
вважаючи, що на рівень стресостійкості особисто-
сті переважаючий вплив має внутрішня мотива-
ція, на відміну від зовнішньої [2]. 

Не менш важливу роль у структурі стресостій-
кості відіграє локус контролю. Науковці (Г. Дубчак, 
С. Субботін, J. Rotter та інші) підкреслюють висо-
кий рівень розвитку стресостійкості в людини 
саме із внутрішнім (інтернальним) локусом конт-
ролю: такі фахівці більш самостійні, самокритичні, 
незалежні під час виконання відповідальних дій, 
здатні брати на себе відповідальність, що забез-
печує використання власних ресурсів стресо-
стійкості та конструктивну поведінку у стресо-
вих ситуаціях. Протилежною є тенденція щодо 
зовнішнього локусу контролю: екстернальність 
детермінує деструктивну поведінку, перекладання 
відповідальності під час вирішення проблем на 
інших, уникнення відповідальності, що, у свою 
чергу, негативно позначається на рівні стресостій-
кості. Зовнішній локус контролю, зокрема, частіше 
сприяє розвитку захворювань психогенного харак-
теру та зменшує ймовірність досягнення успіхів 
в обраній професії. 

Важливим показником стресостійкості 
є самооцінка особистості. Дослідження А. Реана 
та С. Субботіна показали, що позитивне став-
лення особистості до себе як суб’єкта діяльності 
позитивно впливає на професійну стресостійкість 
фахівця [15; 16]. Адекватна самооцінка дозволяє 
оптимально використовувати власний потенціал, 
сприяє саморегуляції та підвищує стресостій-
кість у складних умовах професійної діяльності. 
Натомість низька самооцінка призводить до труд-
нощів із адекватним аналізом і розумінням склад-
ної ситуації, знижує опірність стресу. Завищена 
самооцінка сприяє протидії стресовим факторам, 
однак, як і низька, не дозволяє адекватно оцінити 
ситуацію та власні ресурси її подолання [8].

Наступними, не менш важливими показни-
ками є саморегуляція особистості та зміст про-
фесійної Я-концепції. Як зазначає М. Кудінова, 
на механізмах регуляції та саморегуляції базу-
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ються конструктивні засоби подолання стресу, 
зокрема вміння керувати собою відповідно до 
реалізації поставленої мети, вдосконалюється 
вміння спрямовувати свою поведінку відповідно 
до професійних вимог [8]. На рівень стресостій-
кості особистості безпосередньо впливає зміст 
Я-концепції. Так, у випадку несформованої про-
фесійної Я-концепції рівень стресостійкості зни-
жується через відсутність узгодженості професій-
ного образу «Я», а також домінування негативної 
самооцінки та емоційного дисбалансу. Натомість 
у випадку позитивного професійного образу «Я» 
стресостійкість є більш високою. Чим багатша 
та позитивніша професійна Я-концепція, тим 
краще фахівець може впоратися із труднощами 
у професійній діяльності [8]. Отже, особистісна 
складова частина професійної стресостійкості 
відображає особливості мотивації, локусу конт-
ролю, самооцінки, локусу контролю професійної 
Я-концепції та саморегуляції, під впливом яких 
виробляється певне ставлення спеціального 
педагога до стресової ситуації.

Наступна складова частина професійної стре-
состійкості – поведінкова. У низці досліджень 
(Л. Анциферова, Р. Грановська, І. Нікольська, 
В. Корольчук, М. Кудінова та інших) визначено, 
що стресостійкість людини залежить від перетво-
рюючих стратегій подолання стресових ситуацій, 
а також прийомів пристосування та допоміжних 
прийомів самозбереження. Тобто певна копінг-по-
ведінка фахівця дозволяє впоратися зі стресом 
чи складними професійними ситуаціями шляхом 
активної цілеспрямованої взаємодії зі стресо-
вою ситуацією. Водночас копінг-поведінка може 
деструктивно вплинути на професійну діяльність. 
Так, за ступенем конструктивності копінг-пове-
дінка у стресовій ситуації умовно поділяється на 
три групи: 1) конструктивна (планування рішення, 
самоконтроль, пошук соціальної підтримки); 2) від-
носно конструктивна (прийняття відповідальності, 
позитивна переоцінка), 3) неконструктивна (конф-
ронтація, дистанціювання, втеча-уникнення) [7].

Отже, поведінкова складова частина профе-
сійної стресостійкості відображає дії та вчинки 
фахівця у стресовій ситуації задля нейтралізації 
впливу стрес-факторів і підтримки балансу між 
вимогами професійної діяльності та внутрішніми 
ресурсами, що задовольняють цим умовам.

Висновки і пропозиції. Теоретичний ана-
ліз наукових досліджень дає можливість зро-
бити висновок, що стресостійкість – це профе-
сійно важлива якість спеціального педагога, 
що зумовлюється індивідуальним комплексом 
вроджених і набутих властивостей. Сутність цієї 
якості полягає в можливості протистояти нега-
тивному впливу стресових чинників, що визна-
чає успішність, результативність і продуктивність 
педагогічної діяльності та можливість творчої 

самореалізації. Професійна стресостійкість має 
багатокомпонентну структуру, складовими части-
нами якої є психофізіологічний, емоційний, осо-
бистісний та поведінковий компоненти. Оскільки 
вони знаходяться в певному взаємозв’язку, то 
можливою є компенсація несформованих одних 
складових частин за рахунок більш сформова-
них інших. Перспективним напрямком подальших 
досліджень є розроблення та впровадження про-
грами розвитку професійної стресостійкості спе-
ціального педагога в межах психологічного супро-
воду його професійної діяльності.
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Tsybuliak N. Yu., Bondarchuk A. Ye. The structure of occupational stress resistance of a special 
education teacher

The article represents the concept of “occupational stress resistance” as a professionally important 
quality of a special education teacher, the essence of which is the ability to withstand the negative impact 
of stress factors, which, in turn, ensures the success, efficiency and effectiveness of professional activity 
in difficult situations. Theoretical analysis of scientific research makes it possible to conclude that stress 
resistance is a professionally important quality of a special educator, which is conditioned by an individual 
complex of innate and acquired properties. Occupational stress resilience has a multicomponent structure, 
the components of which are psychophysiological, emotional, personal and behavioral components. It is 
outlined the importance of occupational stress for the activity of a special education teacher. The structure 
of occupational stress resistance of a special education teacher is determined. The psychophysiological 
component is characterized as genetically determined features of the special education teacher. It is influence 
the body’s ability to withstand of negative factors. The emotional component of occupational stress resistance 
reflects the emotional response of a specialist to a stressful situation in a professional activity, which affects 
the ability to exercise self-control. The personal component is considered with motivation, locus of control, 
self-esteem, professional self-concept and self-regulation. The behavioral component of occupational stress 
resilience reflects the actions of a specialist in a stressful situation to counteract the effects of stressors 
and maintain a balance between the requirements of professional activity and the internal resources that 
satisfy these conditions. The components of occupational resilience are interconnected, and this link is overall. 
Based on the results the conclusions are made and the prospects of further scientific studies are offered.

Key words: occupational stress, professional activity, professionally important quality, psychophysiological, 
personal, emotional and behavioral components.
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У статті розглянуті сучасні теоретичні та емпіричні дослідження внутрішніх характеристик 

спогадів в Автобіографічній пам’яті (далі – АП), розділу довгострокової пам’яті. У АП відобража-
ється безпосередньо весь досвід людини, у якому вона брала участь особисто. АП має ієрархічну 
структуру та на кожному рівні містить спогади різних видів. Спогади АП мають різні внутрішні 
характеристики, які класифікуються авторами як феноменологічні, смислові, структурні та інше. 

Внутрішні характеристики АП можуть бути згруповані: внутрішні характеристики створення 
сенсів / важливості, внутрішні характеристики, пов’язані з асоціацією з іншими спогадами (подоба), 
внутрішні характеристики спогадів візуального досвіду індивіда, внутрішні характеристики спога-
дів роботи уяви для аналізу і можливого планування, внутрішні характеристики спогадів, пов’язані 
з наративом, внутрішні характеристики спогадів, пов’язані з відчуттями / переживаннями, вну-
трішні характеристики спогадів, пов’язані з повторенням спогадів, довільним або мимовільним. 

Внутрішні характеристики спогадів безпосередньо впливають на якість переживання досвіду 
індивідом. Якість його досвіду безпосередньо відбивається в його поточному настрої, формуванні 
цілей та життєвих завдань, наявності власного здорового емоційного та фізичного самопочуття. 
Внутрішні характеристики АП змінюються та впливають на досвід людини після перенесення нею 
травмуючої події, що було доведено емпіричними дослідженнями. Однак ці емпіричні дослідження 
показують можливість і якісної позитивної обробки досвіду індивіда за допомогою зміни, специфічних 
та пов’язаних із негативним / травмуючим досвідом, внутрішніх характеристик спогадів у АП. 

Ретельне вивчення внутрішніх характеристик спогадів АП та наслідків їх планових змін дозволяє 
використовувати можливість зміни цих характеристик для успішної корекційної роботи з наслід-
ками негативних / травмуючих подій, такими, як наприклад екстремальні психічні стани людини, 
Посттравматичний Стресовий Розлад (далі – ПТСР) та Вторинний Травмуючий Стрес (далі – ВТС). 

Ключові слова: автобіографічна пам’ять, Self-Memory System, епізодичні спогади, внутрішні 
характеристики спогадів АП, внутрішня характеристика Поле / Спостерігач, резільентнiсть, 
наслідки травмуючих подій.

Постановка проблеми. Автобіографічна 
пам’ять людини є основою ідентифікації особи-
стості і визначення ієрархії її життєвих цілей [10; 
3] Інформація, яка міститься в АП людини, закодо-
вана у вигляді спогадів. Спогади АП мають струк-
туру перспективи сприйняття інформації (позиція 
Поля і позиція Спостерігача) [5; 14; 1]. Сучасні 
теоретичні та емпіричні дослідження виокремлю-
ють ще й якісні внутрішні характеристики спога-
дів, які впливають на суб’єктивне переживання 
події їх власником. Характеристики є наслідком 
кодування спогадів у процесі їх переживання, 
але також можуть змінюватися як свідомо, так 
і під впливом зовнішніх ситуацій. Структурна 
Перспектива сприйняття інформації впливає 
на зміни значень характеристик спогадів [14; 1]. 
Більш того, перспектива спогадів АП та внутрішні 

характеристики спогадів АП відрізняються, у разі 
ПТСР їх зміна може впливати на психологічний 
та психічний стан здоров’я людини [15].

Перспектива спогадів має вплив на стан 
Вторинного Травматичного Стресу та емоційного 
вигорання. Дослідження внутрішніх характерис-
тик спогадів АП залежно від їх структури дозво-
ляє чітко формулювати необхідні умови для фор-
мування позитивного образу в корекційній роботі 
та виявляти характеристики образу, пов’язані 
з такою якістю переживання потенційно травмую-
чої події, як резільентність, або здатність людини 
відновлюватися.

Мета статті – показати огляд сучасних теоре-
тичних та емпіричних досліджень про види спога-
дів АП та внутрішні характеристики спогадів АП, 
описати специфічні особливості характеристик, 
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а також показати особливості зміни характеристик 
спогадів АП через перспективу сприйняття інфор-
мації всередині спогадів.

Виклад основного матеріалу. Автобіо- 
графічна пам’ять (АП) є розділом довготрива-
лої пам’яті і зберігає інформацію про всі події 
у досвідах людини, пережитих нею особисто 
[13, c. 106]. АП розглядається сучасними авто-
рами як система, яка має ієрархічну структуру  
[3; 9; 10]. Нуркова керуючою частиною ієрархічної 
системи вважає рівень уявлення про своє життя 
як про цілісність, де нею є узагальнена та симво-
лічна метафора, яку можна сформулювати лінгві-
стично [3, с. 12]. Сonway & Williams [10, с. 897] 
створили SMS-Self-Memory-System – ієрархічну 
систему, де керуюча частина системи є Self 
(Селф), тобто зосередженням цілей системи. 
Селф керує генерацією автобіографічних спога-
дів згідно із цілями, як поточними, так і довгостро-
ковими. Селф повинен мати послідовність у часі, 
а минуле Селф повинно сполучатися із Селф 
поточним та Селф майбутнім.

Структура Автобіографічної Пам’яті SMS-Self-
Memory System [1, с. 25; 10, с. 897] представлена 
на рисунку 1.

Види Спогадів у АП. Спогади у АП не одно-
рідні. Браун і Кулик 1987 показали наявність 
у АП фотографічних спогадів Flashbulb memories. 
Феномен, який бере участь у формуванні фото-
графічних спогадів, вони назвали “print now”, 
фотографічно фіксуючим подію, дотримуючись 
наступної структури: місце, контекст, подальший 
розвиток, хто говорив, особисті переживання, 
переживання інших [2, c. 220]. У Flashbulb спогади 
завжди вiдображають важливі політичнi події, 
були виокремлені авторами такі характеристики: 
несподіванка, логічна послідовність, важливість 
і емоція [10, с. 901]. 

Піллемер виділив три види спогадів: 
1. Стартовi спогади (інформація про перший 

досвід людини в будь-якій галузі).
2. Спогади-якорі, що відображають характери-

стики власної ідентичності, self-визначальні спо-
гади self-defined memories.

 
Рис. 1. Організація ієрархічної структури автобіографічної пам’яті – Martin Conway and Helen Williams [10]
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3. Спогади-моделі, які відображають моде-
лі-алгоритми-правила функціонування світу і цього 
конкретного iндивiду [2, с. 221]. Нурковою було 
додатково виокремлено до класифікації Піллемера 
«переломний спогад», який відображає критичний 
момент у житті людини, де відбулася зміна її осо-
бистих якостей, що виражається як щось існуюче 
«до» події, відображеної в спогаді, і щось, що з’яви-
лося «після» цієї події (спогади) [2, с. 222]. Нуркова, 
характеризуючи одиниці аналізу мікроструктури 
АП –автобіографічні спогади – виділяє такі власти-
вості: чуттєва тканина образу, яку форму приймає 
образ події; механізм включення у АП, коли спо-
гади включається відразу або необхідна рефлексія 
чи реконструкція; навратив – процес означування 
образу; емоційна насиченість спогадів – пережи-
вання емоцій, предмет емоційно-сенсового став-
лення; сенсова насиченість – сенси різної наси-
ченості; значення – оцінка із сьогоднішнього дня, 
зміст контексту; час на мікрорівні (одинична подія); 
переривчастість події – подія безперервна або із 
перервами; час на макрорівні (тимчасова локалі-
зація події на осі біографії); асоційованiсть з обра-
зом пам’яті – можливість злиття з образом із мину-
лого [3, с. 16–19]. Rubin та Berntsen досліджували 
спогади АП при ПТСР, розділивши їх на Довільні 
(Voluntary) і Мимовільні (Involuntary) [15, с. 591]. 

Внутрішні характеристики спогадів АП. 
Перші відмінності в характеристиках емоційного 
досвіду для спогадів (валентність і інтенсивність) 
були введені Duffy 1934 Dunlap 1932. Згодом ці 
дослідження були розширені на емоційну пам’ять 
для образів, виразів обличчя, мови і дослідів 
Bradley, Codispoti, Cuthbert & Lang 2001, Osgood 
1966, Robinson 1980, Russel 1980 [15, с. 1118]. 
Валентність емоції – це асоціація зi стимулом, 
який виражається на континуумі від приємного до 
неприємного або від привабливого до огидного. 
Фактично валентність набуває значення позитив-
ний / негативний. Дослідження картинок і слів із 
валентністю проводилися Staggner 1933, Carter, 
Jones & Shock 1934, Carter 1936 [15, с. 1118], 
щоденниковий метод дослідження валентності – 
Linton 1975, Wagenaar 1986, White 2002 [15, с. 1118], 
дослідження мимовільних автобіографічних спо-
гадів – Berntsen 1996 [15, с. 1119] показали, що спо-
гадів із позитивною валентністю більше, ніж спога-
дів із негативною. Дослідження слів Ortony, Turner 
& Antos 1983 та картинок Bradley 2001 показали 
більшу кількість спогадів із негативною валентні-
стю, ніж із позитивною [15, с. 1119].

Nigro & Naisser 1983 виокремили два види пер-
спектив сприйняття спогадів (або дві внутрішні 
характеристики) у структурі спогадів АП: позицію 
сприйняття спогади Поле, де індивід переживає 
спогаду своїми очима, і позицію сприйняття спо-
гади Спостерігач, де індивід спостерігає за поді-
ями в спогаді ніби з боку [14, c. 467].

Ієрархічна структура автобіографічної пам’яті 
Conway [9; 10] передбачає інформацію різного 
рівня абстракції у спогадах, які становлять жит-
тєву історію Life story людини, починаючи від 
життєвих тем (Themes) із дуже високим ступе-
нем абстракції, які розбиваються на певні для цієї 
людини життєчасовi періоди (Lifetime periods), 
також абстрактні, в яких виділяються вже менш 
абстрактні Генеральні події (General events), що 
мають свій докладний опис в епізодичних подіях 
[10, с. 896–897]. Життєва історія Life story містить 
загальні фактичні та оціночні знання про індиві-
дуальне і може містити кілька селф-образів (self-
images), які розділяють селф на кілька окремих 
селф, що складають послідовність.

Так як слово Self має багато значень при 
перекладі та у теорії АП визначає ієрархію цілей 
та образів у Self-Memory System [10]. Дідтак було 
рийнято рішення не перекладати його україн-
ською мовою та розуміти під ним ієрархію цілей 
та образів. Раніше саме таке рішення було при-
йнято Болотовою в [1, с. 26].

Теми життя, які характеризують особистість, 
ідентифікують та надають сенс усього життя. Різні 
селф-образи містять різні ключі, які диференцію-
ють доступ до інших знань в автобіографічній базі, 
наприклад до Життєчасових періодів, а від них 
до певних Генеральних подій. Життєчасовi пері-
оди містять спогади про місця, людей, активності, 
почуття і цілі та пов’язані з ними негативні і пози-
тивні оцінки, а також успіх у досягненні цілей. 
Генеральні події містять спогади з більш специ-
фічною інформацією про подію, але ще без сен-
сорних подробиць. У Тем, Життєчасових історій 
та Генеральних подій внутрішні характеристики 
авторами поки що не розглядаються. Генеральні 
події організовані навколо декількох епізодичних 
спогадів, пов’язаних із досягненням мети. Кожне 
з цих епізодичних спогадів відображає будь-який 
живий початковий (first-time) фрагмент того, що 
відбувалося в реальному минулому індивіда, 
у процесі його проживання цієї генеральної події. 
Ці початкові фрагменти мають свою дату і час 
проходження. Такі спогади названі епізодичними 
спогадами, вони містять живі конкретні епізоди 
подій, що відбувалися [10, с. 896–899].

Характеристики епізодичних спогадів Conway 
& Williams [10, с. 899] містять:

1. Сумарні записи: сенсорно-перцептуаль-
на-концептуальна-афективна обробка, отримана 
з робочої пам’яті. 

2. Вони переважно представлені у вигляді 
візуальних образів (Visual Images).

3. Вони представлені короткими тимчасовими 
зрізами, що визначаються результатами зміни 
у досягненні цілей (Short time slices).

4. Вони можуть існувати у тривалій міцнiй 
формі тільки, якщо з’єднані з концептуальними 
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автобіографічними знаннями. У всіх інших випад-
ках швидко забуваються. 

5. Короткостроковий запис про прогрес 
в обробці поточних цiлей. 

6. Спільно переживаються, коли доступні 
(Recollectively experienced).

7. Вони забезпечують специфічність, коли 
включаються. 

8. Нейроанатомічно вони можуть бути пред-
ставлені у мозку різними відділами мереж автобі-
ографічної пам’яті.

Селф-Визначальні спогади Self-Defining 
Memories – набір релевантних емоційних спога-
дів, які дуже живі, викликають сильні емоції під 
час спогадів, повторюються і тематично є пов’я-
заними з іншими спогадами і сфокусованими на 
центральних цілях, постійних проблемах і не вирі-
шених конфліктах у житті індивідуала (Singer & 
Salovey 1993) [12, c. 294]. 

Дуже доступні Селф. У них виокремлені фено-
менологічні характеристики: інтенсивність пере-
живання, жвавість, високий рівень повторення, 
поєднанiсть із подібними спогадами і зв’язок із 
невирішеним конфліктом [10, c. 90–902]. Показано 
наявність мотиву в селф-визначальних спогадах 
і його зв’язок із особистісними характеристиками 
людини McAdams 1996 [10, c. 901–902]. 

Розмірності (dimentions) селф-визначальних 
спогадів Blagov & Singer 2004 [10, c. 901–902]. 
Структура Structure – багато сенсорних дета-
лей і просторочасової інформації spatiotemporal, 
більш підсумовані спогади [12, c. 294]. Аналіз 
Структури полягає у специфічності. Спогад вва-
жається специфічним Specific, якщо містить при-
наймні одну окрему подію унікальної появи і за 
тривалістю займає менше дня. Спогади, які не 
містять хоча б однієї події, називаються неспеци-
фічними Non-specific. Неспецифічний спогад – це 
генералізований наратив, який містить послідов-
ність подій, що становлять історію індивіда. Зміст 
Content [12, c. 299] – наявність напруги у нарати-
вах спогадів, наявність послідовного погашення 
(redemption sequence) – послідовне поліпшення 
ситуації в спогаді і послідовного забруднення – 
contamination sequence – послідовного погіршення 
ситуації в спогаді McAdams, Reynolds, Lewis, Patten 
and Bowman 2001 [12, c. 294]; Афект Affect – підйом 
сильних почуттів і афектів під час спогадів, Singer 
& Salovey 1993 [12, c. 294]; Автобіографічний 
роздум Autobiographical Reasoning – когнітив-
ний процес, що асоціюється з селф-рефлектив-
ний мисленням про минулий досвід індивідуала 
[12, c. 294–295]. У Змісті виокремлені такі підроз-
діли: події з відносинами, події з досягненнями, 
події з погрозами для життя, події відпочинку, 
події з напругою, події зниженням (поліпшення), 
події із забрудненням (погіршення). У Структурі 
виділяються Специфічні і Неспецифічні спогади. 

В автобіографічних спогадах виділяються інте-
гративні спогади (містять крім подій інсайти або 
узагальнення про подію і про себе, додаткову 
назву-спогад, створюють зміст), спогади, пов’я-
зані зі зв’язками персонального зростання (міс-
тять інформацію про створення сили, впевнено-
сті, спогади, пов’язані з персональними зв’язками 
(фокусуються на персональних рисах), спогади 
зв’язку селф-подій [12, c. 299]. У Афекту виділя-
ють зміни з позитивним афектом, зміни з негатив-
ним афектом [12, c. 299].

Селф-Образи. Селф-Образи у структурі 
бази інформації є частиною концептуального 
Селф [10, c. 902]. За рахунок їх набору і пов’я-
заності підтримується певна версія Селф. Вони 
беруть участь у селекції спогадів. Час створення 
селф-Образів у АП збігається в часі з утворен-
ням Я-ідентифікацій, відповідних цьому образу. 
Цим образам відповідає дуже велика доступність 
Rathbone et al 2006 [10, c. 902]. 

Доступність спогадів. Одні спогади більш 
доступні, ніж інші. Поточні селф-образи є Поточ- 
ними цілями, а це призводить до більшої доступ-
ності спогадів, які асоціюються саме з цими 
цілями. Нуркова [4, c. 63] виділяє феноменологічні 
характеристики спогадів: суб’єктивна яскравість 
образу, детальність образу, суб’єктивна достовір-
ність і мотиваційно-смислові характеристики спо-
гадів: емоційний репертуар, інтенсивність емоції, 
особистісна значимість, історична значимість.

Talarico, LaBar, Rubin [16, c. 1118–1121] виді-
лили такі внутрішні характеристики спогадів АП: 
Згадую / Пам’ятаю зараз (Recollection / Remember 
now), чи потрібно запускати процес згадування 
або спогада вже існують, Впевненість у події 
(Belief / Confidence), Жвавість (Vividness), Поле / 
Спостерігач (Field / Observer), Наративна послідов-
ність (Narrative Cohernce), Специфічне / Загальне 
(Specific / General), Та ж Емоція / Та ж інтенсив-
ність (Same emotion / intencity), Вісцеральний 
(Visceral). 

Впевненість у події – це впевненість у точності 
відтвореного матеріалу, причому частіше люди 
більш впевнені у своїх негативних спогадах, ніж 
у нейтральних або позитивних [16, c. 1118–1121]. 
Це може бути відображено як Реальне / Уявне. 
Жвавість – кількість сенсорних деталей. Існує 
стійка кореляція між жвавістю й емоційністю. Поле / 
Спостерігач – перспектива в спогаді, яка дозволяє 
індивіду переживати спогад або своїми власними 
очима (Поле), або спостерігаючи за собою з боку 
(Спостерігач). Специфічне / Загальне – операціона-
лізаційне поняття, що є кількістю специфічних дета-
лей при підрахунку в спогаді, які не можуть бути зге-
неровані з інших абстрактних знань про світ. 

Rubin, Boals, Berntsen досліджували спо-
гади АП при ПТСР, розділивши їх на Довільні 
(Voluntary) і Мимовільні (Involuntary) і виділивши 
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характеристики спогадів згідно Autobiographical 
Memory Questionnaire (AMQ). Змінні Variables 
(характеристики) спогадів, включені ними в дослі-
дження, згруповані таким чином: Процеси сенсор-
ного компонента (Sensory component processes) – 
Бачити See, Поле / Спостерігач Field / Observer, 
Місцезнаходження Setting, Чути Hear, Запах 
Smell; Процеси Емоційного компонента (Emotional 
component processes) – Валентність Valence, 
Інтенсивність Intencity, Реакція Reaction, Зміна 
настрою Mood Change; Процеси Мовного 
і Наративних компонентів (Language and narrative 
component processes) – Повторення Rehearsal, 
Довільне / Мимовільне Voluntary / Involuntary, 
Специфічність Specifity, Злиття декількох 
подій / Розширення однієї події Merged / Extended, 
Вік Спогадів Age of memory, Чим викликано (ото-
чення, думки, мікс, довільно), Cued by, зв’язаність 
із травмою Trauma related; Метакогнітивні оцінки 
спогадів і переконання (Metacognitive judgement 
of recollection and belief) – Перепережіваніе 
Reliving, Переконання Belief [15, c. 594–595].

Bluck, Alea при дослідженні позитивних спога-
дів АП виділили такі характеристики: Індикатори 
Афекту (позитивний афект / негативний афект), 
Сенсорні Образи і Когнітивні характеристики. Для 
виявлення когнітивних характеристик були вимі-
ряні дві когнітивні здібності, концептуально пов’я-
зані з продукуванням автобіографічних спогадів: 
словник (вербальна здатність) і епізодичний виклик 
(здатність епізодичної пам’яті) [7, c. 252–254].

Здатність спочатку викликати спогад про 
подію, а потім описати його словами – відобра-
ження функцій АП. Тому вони відіграють ключову 
роль у створенні наративів спогадів. Когнітивні 
процеси в організації наративу спогадів були 
виражені словами, які демонстрували причинність 
і інсайт (causation-insight) – «я відчував себе ... 
тому, що усвідомив ...» і умовність (tentativeness) –  
«якби ..., то ...» [7, c. 252–254].

При дослідженні ефектів негативного настрою 
на феноменологічні характеристики спогадів АП 
у пацієнтів з історією депресії Mitchell [13, c. 107] 
виділив наступні характеристики, названі ним 
феноменологічними: Типовість Tipically Heaps 
& Nash 2001 [13, c. 107], Румінація / Повторення 
Rumination / rehearsal Rubin, Shrauf & Greenberg 
2003 [13, c. 107], Валентність Valence Satin 
& Robins 2007 [13, c. 107], Важливість інших 
людей Importance of other people Ross & Wilson 
2002 [13, c. 107], Очікуванність Expectancy 
Williams, Ellis, Tyers, Healy, Rose & MacLeod 
1996 [13, c. 107], Бажаність Desirability Singer 
1990 [13, c. 107], Важливість Importance Heaps & 
Nash 2001 [13, c. 107].

Rick H. Hoyle у доповіді про Селф-регуляції 
(CON AMORE Conference “Autobiographical Memory 
and the Self” Aarhus University 2018) виокремив 

наступні характеристики автобіографічних спога-
дів (Autobiographical Memory Qualities) 2018 [11]:

1. Для уявних візуальних образів (Imagery): 
Жвавість (Vividness) – чиста та деталізованість 
спогадів; Перепережівання (Reliving) – спогади 
подій, схожих із повторним переживанням досвіду; 
Сцена (Scene) – спогади (recollection) Селф у соці-
альному і фізичному контекстах; Візуальність 
(Visual) – спогади візуальних деталей. 

2. Для Наративів (Narrative): Зв’язанність 
(Coherence) – спогада є закінченим описом епі-
зоду; Повторення (Rehearsal) – довільні або мимо-
вільні спогади; життєва історія (Life Story): спогад 
розуміється з посиланням на ідентичність.

3. Для Емоцій (Emotion): Емоція спогадів підні-
має емоційну відповідь.

Fabrice Berna у доповіді (CON AMORE 
Conference “Autobiographical Memory and the Self” 
Aarhus University 2018) «Роз’єднаність між Селф 
і автобіографічною пам’яттю при шизофренії» 
(“A disconnection between Self and Autobiographical 
memory in schizophrenia”) показав, що для пацієн-
тів із шизофренією стає складним уявне пересу-
вання в часі і переживання себе тим, ким людина 
була в минулому. Така здатність у людини без 
патології визначається якістю як феноменологіч-
ною безперервністю phenomenological continuity 
і наративною безперервністю narrative continuity.

Феноменологічна безперервність ототожню-
ється з суб’єктивним почуттям людини бути без-
перервним у часі, спогади є ізольованими від 
репрезентації власного особистого переживання 
Селф і наявна можливість уявної подорожі в часі. 
Феноменологічні характеристики спогадів, які 
забезпечують суб’єктивне відчуття безперерв-
ності в часі: специфічність, рівень деталізова-
ності, реальність спогадів, Спостерігач / Поле. 
Наративна безперервність забезпечується ство-
ренням селф-безперервності через селф-рефлек-
сію і автобіографічне міркування [6]. 

У Таблиці 1 міститься зведена інформація 
характеристик автобіографічних спогадів. Вона 
буде корисна авторам, які використовують ці 
характеристики у своїх теоретичних і емпіричних 
дослідженнях.

Внутрішні характеристики спогадів можуть 
бути згруповані: внутрішні характеристики, які 
беруть участь у створенні сенсів / важливості. 
Бере участь виділення важливого із загального 
ряду та внутрішній діалог: 1, 6, 7, 27, 29, 36, 39, 43, 
46, 48, 52, 57; внутрішні характеристики, пов’язані 
з асоціацією з іншими спогадами (подоба): 2, 9, 
13, 21, 22, 23, 30, 31, 40, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 60; 
внутрішні характеристики-спогади, що базуються 
на візуальному досвіді індивіда: 5, 12, 17, 32, 41, 
49, 53, 62, 63; внутрішні характеристики спогадів, 
які відображають роботу уяви для аналізу і мож-
ливого планування: 4, 24, 35, 37; внутрішні харак-
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Таблиця 1
Внутрішні характеристики спогадів АП та автори, які використовують  

або досліджують ці характеристики
Внутрішні характеристики Спогадів Автори, які досліджують таку характеристику

1 Автобіографічний роздум Autobiographical reasoning Singer&Salovey 1993 [12, c. 294]
2 Асоційованість з образом пам’яті Нуркова [3, с. 16–19], Singer & Salovey 1993 [12, c. 294]
3 Афект (позитивний / негативний) Affect Singer & Salovey 1993 [12, c. 294], Bluck, Alea [7, c. 252–254]
4 Бажаність Desirability Mitchell [13, c. 107]
5 Бачити See Visual Rubin, Boals, Berntsen [15, c. 594–595], Hoyle [11]
6 Важливість спогадів Importance Brown and Kulik 1977 [10, с. 901], Mitchell [13, c. 107]
7 Важливість інших Importance of other people Mitchell [13, c. 107]

8 Валентність Valence Duffy 1934, Dunlap 1932 [15, с. 1118], Rubin, Boals, Berntsen  
[15, c. 594–595], Mitchell [13, c. 107]

9 Вік спогадів Age of memory Rubin, Boals, Berntsen [15, c. 594–595]
10 Вісцеральність Visceral Talarico, LaBar, Rubin [16, c. 1118–1121]
11 Впевненість у події Confidence Talarico, LaBar, Rubin [16, c. 1118–1121]
12 Детальність Details Нуркова [4, c. 63], Berna [6]
13 Довільність / мимовільність Voluntary / Involuntary Rubin, Boals, Berntsen [15, c. 594–595]
14 Емоція Emoton Brown and Kulik 1977 [10, с. 901], Hoyle [11]
15 Емоційна насиченість спогадів Нуркова [3, с. 16–19]
16 Емоційний репертуар Нуркова [4, c. 63]

17 Жвавість Vividness Singer & Salovey 1993 [12, c. 294] ,Talarico,  
LaBar, Rubin [16, c. 1118–1121], Hoyle [11]

18 Життєва історія Life Story Hoyle [11]
19 Запах Smell Rubin, Boals, Berntsen [15, c. 594–595]
20 Зв’язаність нарративна Coherence Hoyle [11]
21 Зв’язаність із травмою Trauma related Rubin, Boals, Berntsen [15, c. 594–595]
22 З’єднанність із внутрішнім конфліктом Singer & Salovey 1993 [12, c. 294]
23 Згадую / пам’ятаю зараз I remember / I know Berna [6]
24 Злиття подій / Розширення одного Merged / Extended Rubin, Boals, Berntsen [15, c. 594–595]
25 Зміна настрою Mood Change Rubin, Boals, Berntsen [15, c. 594–595]
26 Зміст контексту Context Нуркова [3, с. 16–19] Singer & Salovey 1993 [12, c. 294]
27 Значення Нуркова [3, с. 16–19]

28 Інтенсивність Intencity Duffy 1934, Dunlap 1932 [15, с. 1118], Нуркова [2],  
Rubin, Boals, Berntsen [15, c. 594–595]

29 Історична значимість Нуркова [4, c. 63]
30 Логічна послідовність Brown and Kulik 1977 [10, с. 901]
31 Механізм включення в АП Нуркова [3, с. 16–19]
32 Місцезнаходження Settings Rubin, Boals, Berntsen [15, c. 594–595]
33 Нарратив Нуркова [3, с. 16–19]
34 Нарративна послідовність Narrative Coherence Talarico, LaBar, Rubin [16, c. 1118–1121]
35 Неочікуванність Brown and Kulik 1977 [10, с. 901]
36 Особиста значимість Нуркова [4, c. 63]
37 Очікуванність Expectancy Mitchell [13, c. 107]
38 Перепереживання Reliving Rubin, Boals, Berntsen [15, c. 594–595], Hoyle [11]
39 Переконання Belief Rubin, Boals, Berntsen [15, c. 594–595]
40 Переривчастість події Нуркова [3, с. 16–19]

41 Поле / Спостерігач Field / Observer Nigro & Naisser [14, c. 467], Talarico, LaBar, Rubin [16, c. 1118–1121], 
Rubin, Boals, Berntsen [15, c. 594–595], Berna [6]

42 Повторення Rehearsal Singer & Salovey 1993 [12, c. 294]. Rubin, Boals, Berntsen  
[15, c. 594–595], Mitchell [13, c. 107], Hoyle [11]

43 Предмет емоційно-сенсового ставлення Нуркова [3, с. 16–19]
44 Причинність (когнітивна характеристика) causation-insight Bluck, Alea [7, c. 252–254]
45 Реакція Reaction Rubin, Boals, Berntsen [15, c. 594–595]
46 Реальність спогадів Berna [6]
47 Румінація Rumination Mitchell [13, c. 107]
48 Сенсова насиченість Нуркова [3, с. 16–19]
49 Сенсорний Образ Sensory Image Bluck, Alea [7, c. 252–254]
50 Специфічне / Загальне Specific / General Talarico, LaBar, Rubin [16, c. 1118–1121]

51 Специфічне / неспецифічне Specific / nonspecific Singer & Salovey 1993 [12, c. 294], Rubin, Boals, Berntsen  
[15, c. 594–595], Berna [6]
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теристики спогадів, пов’язані з наративом: 18, 20, 
26, 33, 34, 44, 56, 61; внутрішні характеристики 
спогадів, пов’язані з відчуттями / переживаннями: 
3, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 25, 28, 45; внутрішні 
характеристики спогадів, пов’язані з повторенням 
спогадів, довільним або мимовільним: 38, 42, 47.

Можливий вплив однієї з внутрішніх харак-
теристик спогадів АП на якісну і кількісну зміну 
інших внутрішніх характеристик у спогаді: Фройд 
[5], Nigro & Naisser [14, c. 469–473], Libby & Eibach 
2002; Kross, Ayduk, Mischel 2005; Esslen, Metzler, 
Pascual-Marqui, Jancke 2014; Chisholm, Chapman, 
Bischof, Smilek 2005; Berntsen, Rubin 2006; 
Болотова [1, c. 24–26] показали зміни декількох 
внутрішніх характеристик спогадів залежно від 
зміни характеристики Поле / Спостерігач [1, c. 26]. 
Змінюються внутрішні характеристики, які нале-
жать до емоцій: зміна характеристики Поле на 
характеристику Спостерігач знижує інтенсив-
ність емоційного переживання і змінює емоційний 
репертуар; змінюється внутрішня характеристика 
деталізованості: зміна характеристики Поле на 
характеристику Спостерігач знижує деталізова-
ность події; змінюється внутрішня характеристика 
проживання події в часі і пов’язані з нею сенси: 
зміна характеристики Поле на характеристику 
Спостерігач вимикає сенсове переживання «тут 
і зараз» і включає можливість перегляду події 
в часі і послідовність декількох асоційованих 
(подібних) подій; змінюється внутрішня характе-
ристика румінації: зміна характеристики Поле на 
характеристику Спостерігач вимикає румінацію 
і вмикає рефлексію, що дає можливість вийти 
з повторення.

Висновки. Вплив внутрішньої характеристики 
спогадів АП Спостерігача дозволяє використову-
вати її в техніках саморегуляції і корекції у мето-
дах роботи з ПТСР та Вторинним Травматичним 
Стресом. Необхідне подальше дослідження її 
впливу на внутрішні характеристики спогадів АП 
та їх зв’язку, а також зв’язку внутрішніх характе-
ристик спогадів АП та їх зміни з такими внутріш-

німи процесами людини, як адаптивність, резіль-
єнтність і саморегуляція.
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Bolotova O. M. The Types of internal autobiographical memories characteristics and their influence 
on the individual experience

The modern theoretical and empirical studies of Internal Autobiographical Memories Characteristics  
(the part of long-term memory) reviewed in the article. AM represent the whole experience of individual in 
which individual was directly involved personally. AM has hierarchical structure and each level of AM has 
different kinds of memories. Autobiographical memories have different internal characteristics, which are 
classified by the authors as phenomenological, semantic, structural and other. The internal characteristics 
of the memories could be grouped: the internal memories characteristics  of sense, the internal memories 
characteristics, which are connected with association with other memories( similarity), the internal memories 
characteristics of the personal visual experience, the internal memories characteristics for the analysis 
and planning, the internal memories characteristics which are narrative – connected, the internal memories 
characteristics which are connected with feelings, the rehearsal internal memories characteristics( voluntary 
and involuntary).

The internal characteristics of the memories directly influence the quality of the individual experience. 
The quality of the individual experience is directly reflected in individual’s current mood, the formation 
of goals and life goals, the presence of own emotional and physical well-being. If changed, internal memories 
characteristics influence the individual experience after traumatic even (empirical studies demonstrate). 
Nevertheless, the results of experimental studies show us the possibility of qualitative positive individual 
experience modifications by internal autobiographical memories characteristic changing. 

The characteristics are associated with negative/traumatic personal experience. A thorough study 
of the internal characteristics of AP memories makes it possible to use change in these characteristics for 
successful corrective work with negative / traumatic events consequences, such as Posttraumatic Stress 
Disorder (PTSD) and Secondary Traumatic Stress.

Key words: autobiographical memory, Self-Memory System, episodic memories, internal autobiographical 
memories characteristics, internal characteristic Field / Observer, resilience, traumatic events consequences.
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иНДиВиДуАльНО-ПСихОлОГичЕСКиЕ ОСОбЕННОСТи 
ПлАВСОСТАВА В уСлОВиЯх СТРЕСС-ФАКТОРА 
ПРОФЕССиОНАльНОЙ ДЕЯТЕльНОСТи
В статье проанализированы индивидуально-типологические особенности у членов плавсостава, 

формирующиеся под влиянием экстремальных факторов работы в море, и проведена их типизация 
с учетом психофизиологических параметров.

Определено, что вопросы сохранения как психического, так и физического здоровья моряка, его 
профилактика в межрейсовый период, улучшение условий профессиональной деятельности, режима 
труда и отдыха являются наиболее актуальной психолого-социальной проблемой и требуют сво-
его изучения.

Показано, что психофизическая реакция моряков на стресс имеет биполярную выраженность, 
которая представлена двумя типами: лабильным и ригидным. Степень напряжения регуляторных 
систем при равных условиях трудовой деятельности на судне в силу конституционально-генети-
ческой детерминации психофизиологических показателей индивида проявляется по-разному, что 
обусловливает возможность типизации плавсостава по выраженности специфических адаптивных 
реакций. 

Анализ показателей ситуативного реагирования показал, что уровень тревожности обусловлен 
ситуацией профессиональной деятельности.

Показано, что большинство судовых специалистов имеют необходимые базовые свойства, лежа-
щие в основе профессионально важных качеств, связанных с работой в море.

Основой дифференциации в ходе проведения исследования послужило состояние нейродинамиче-
ских процессов обследуемых, отражающее проявление основных свойств нервной системы, подвиж-
ности и уравновешенности нервных процессов.

Проведено исследование индивидуально-типологических особенностей у плавсостава, форми-
рующихся под влиянием экстремальных факторов работы в море, и проведена их типизация с уче-
том психофизиологических параметров.

Определено, что особого внимания требуют судовые специалисты с высокими показателями 
нейротизма, психотизма и личностной тревожности, попавшие в группу «риска» и требующие пси-
хологического сопровождения, с целью формирования у них повышенных адаптационных возможнос-
тей организма к условиям стресса, связанного с профессией моряка.

Ключевые слова: индивидуально-типологические особенности, нейротизм, психотизм.

Постановка проблемы. По данным [1, с. 49–56; 
2; 3, с. 103–105], одним из актуальных вопросов 
современных психолого-социальных исследований 
безопасности судовождения и работы в море явля-
ется изучение механизмов реагирования членов 
плавсостава к экстремальным условиям труда. 

Как считают авторы [4; 5], трудовая деятель-
ность плавсостава является специфической 
и комплексной формой активного приспособле-
ния к окружающей и техногенной среде. 

В последнее десятилетие изменилось пони-
мание роли человеческого фактора в професси-
ональной деятельности моряков: резко усилился 
интерес к изучению потребностей современного 

судового специалиста как профессионала, его 
ценностных представлений, социально-норма-
тивных установок.

Так, по данным [3; 4; 6, с. 66–73; 7, с. 47–56; 
8, с. 31–36], все факторы, объединенные в общее 
понятие «судовая среда», в течение длительного 
времени оказывают неблагоприятное воздей-
ствие на организм человека. 

Факторы стресса [1; 3; 9; 10], обусловливаю-
щие понятие «судовая среда», которые вызывают 
ряд психофизиологических нарушений у моряков, 
можно объединить следующим образом: относи-
тельная социальная изоляция, отсутствие важных 
отношений; информационный голод, недозагрузки 
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анализаторов в условиях судовой изоляции (сен-
сорная депривация), невозможность удовлетво-
рения ряда психофизиологических потребностей; 
стрессоры при взаимодействии непосредственно 
с рабочей средой судна (вибрации, излучения, 
загазованность, искусственное освещение, шум 
и т.д.); стрессоры от взаимодействия с замкну-
той социально-психологической среде экипажа; 
семейно-бытовые факторы стресса; постоянное 
напряжение от повышенной ответственности 
(угроза травм, аварий, пиратских захватов); раз-
личные непреодолимые стресс-факторы – смена 
часовых поясов, угроза штормов и тайфунов; 
недостаточность двигательной активности (гипо-
кинезия и гиподинамия). 

Наиболее важной также является проблема 
проведения моряками свободного времени как 
в условиях рейса, так и, в межрейсовый период. 
По данным [1, с. 49–56; 4; 5; 9], ряд серьезных 
морских инцидентов напрямую связаны с употре-
блением алкоголя и психотропных веществ. 

По данным [6, с. 66–73; 7, с. 47–56; 8, с. 31–36; 
9; 10], на распространенность психосоматических 
нарушений среди членов судовой команды оказы-
вает неблагоприятное влияние длительное нерв-
но-психическое напряжение.

Выделяют следующие виды профессиональ-
ной напряженности в соответствии с теми психи-
ческими функциями, которые преимущественно 
вовлечены в профессиональную деятельность 
моряков и изменения которых наиболее выра-
жены в неблагоприятных условиях профес-
сиональной деятельности: интеллектуальное 
напряжение, вызванное частым обращением 
к интеллектуальным процессам при формирова-
нии плана обслуживания, что обусловлено высо-
кой плотностью потока проблемных ситуаций 
обслуживания; сенсорное напряжение, вызван-
ное неоптимальными условиями деятельности 
сенсорных и перцептивных систем и возникаю-
щее в случае больших затруднений в восприятии 
необходимой информации; монотония как напря-
жение, вызванное однообразием выполняемых 
действий, невозможностью переключения внима-
ния, повышенными требованиями к концентрации 
и устойчивости внимания; политония как напряже-
ние, вызванное необходимостью переключения 
внимания, часто в неожиданных направлениях; 
физическое напряжение организма, вызванное 
повышенной нагрузкой на двигательный аппарат 
человека; эмоциональное напряжение, вызван-
ное конфликтными условиями, повышенной веро-
ятностью возникновения аварийной ситуации, 
неожиданностью или длительным напряжением 
других видов; напряжение ожидания вызвано 
необходимостью поддержания готовности рабо-
чих функций в условиях отсутствия деятельности; 
мотивационное напряжение, связанное с борь-

бой мотивов, с выбором критериев для принятия 
решения; утомление как напряжение, связанное 
с временным снижением работоспособности, 
вызванным длительной работой и др. 

Однако проблема факторов, обусловлива-
ющих надежность профессиональной деятель-
ности среди плавсостава, обеспечивающих его 
социально-психологическое благополучие, а сле-
довательно, и безопасность судовождения, недо-
статочно изучена.

Поэтому вопросы сохранения как психиче-
ского, так и физического здоровья моряка, его 
профилактики в межрейсовый период, улучше-
ния условий профессиональной деятельности, 
режима труда и отдыха являются наиболее акту-
альной психолого-социальной проблемой и тре-
буют своего изучения.

целью исследования является изучение 
индивидуально-типологических особенностей 
у плавсостава, формирующихся под влиянием 
экстремальных факторов работы в море, прове-
дение их типизации. 

Методы исследования: субъективные и объ-
ективные методы исследования психофизиологи-
ческих параметров: функциональные исследова-
ния, осмотр, опрос, беседа, интервью; методика 
определения свойств темперамента (тест Айзенка 
Г.), определение уровня тревожности (методика 
Спилбергера-Ханина). 

Результаты исследования. Исследуемая 
группа представлена таким образом: 365 судовых 
специалистов (180 судоводителей и 185 судо-
механиков), мужчины в возрасте от 22 до 63 лет 
(данные профосмотров). 

С целью выявления психологических факто-
ров, оказывающих влияние на эмоциональное 
благополучие моряков, использовалась мето-
дика определения свойств темперамента (тест 
Айзенка Г.), позволяющая диагностировать такие 
личностные особенности судовых специалистов, 
как экстраверсия, интроверсия, эмоциональная 
стабильность-нестабильность (нейротизм). 

В результате исследования выявлено, что 
среди капитанов старше 56 лет с опытом работы 
более 17 лет 84% имеют низкий уровень ней-
ротизма, психотизма и умеренной личностной 
тревожности, что говорит о высокой психиче-
ской устойчивости, эмоциональной лабильности 
и наименьшей подверженности нервным срывам. 

Однако 16% капитанов имеют высокий уро-
вень нейротизма, психотизма и личностной тре-
вожности, что нередко сопровождается склонно-
стью к асоциальному поведению, употреблением 
алкоголя, наркотиков, повышенной конфликтно-
стью и раздражимостью. 

Данная категория морских специалистов 
составляет группу «риска» в управленческой 
деятельности, которой необходимо рекомендо-
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вать регулярное психологическое сопровожде-
ние (индивидуальные консультации психолога, 
психологические тренинги, саморегуляция пове-
дения и т.д.) после окончания каждого рейса, так 
как свойства темперамента и личностная трево-
жность являются одними из факторов трудовой 
деятельности. 

Профессиональная деятельность капитанов 
в возрасте от 36 до 55 лет является наиболее 
продуктивной, а среди лиц старше 56 лет часто 
встречаются судовые специалисты с превосход-
ным психологическим статусом. Это сочетается 
с ответственным отношением к делу. 

У старших помощников капитана группу 
«риска» составили 20% специалистов. Высокие 
показатели нейротизма, психотизма и ситуатив-
ной тревожности (высокой и низкой) наблюдались 
у лиц в возрасте 46–55 лет, они были обусловлены 
ситуациями профессиональной деятельности. 

Анализ показателей ситуативного реагиро-
вания показал, что высокая тревожность может 
стать причиной неправильного реагирования на 
сложившуюся ситуацию на судне. Низкая тре-
вожность свидетельствует о безразличии, рав-
нодушии и неготовности к решению профессио-
нальных задач. Так, анализ данных показал, что 
у вахтенных помощников капитана наибольший 
процент нейротизма, психотизма и личностной 
тревожности (9%) также приходится на возраст 
от 46 до 55 лет. Следовательно, уровень тревож-
ности обусловлен ситуацией профессиональной 
деятельности. 

Наиболее часто аварийные ситуации происхо-
дят в механико-котельном отделении, и на данных 
специалистах (старший и вахтенный механики) 
лежит круглосуточная ответственность за обеспе-
чение безотказной работы судовых механизмов, 
основной возраст которых составляет 46–55 лет. 

Так, анализ данных показал, что до 20% судо-
механиков имеют высокий уровень нейротизма, 
психотизма и личностной тревожности. Это 
обусловлено тем, что профессиональная дея-
тельность вахтенных механиков требует ответ-
ственного поведения в экстремальной ситуации 
и умения принимать самостоятельные решения. 

Однако осознание того, что окончательное 
решение и ответственность за его принятие лежит 
на старшем механике, приводит к более низким 
психическим нагрузкам на нервную систему его 
подчиненных. Данная профессиональная катего-
рия составила 11%, основной возраст – 46–55 лет, 
по-прежнему отмечается высокий уровень нейро-
тизма, психотизма и личностной тревожности. 

Тенденция к сокращению численности членов 
судового экипажа привела к невостребованности 
на судне ряда специалистов морских профессий 
со стажем работы в море по своей специальности 
более 15 лет, вынужденных проходить перепод-

готовку по другой специальности (чаще всего на 
судового механика), что дает возможность про-
должать работу в море. Высокий уровень трево-
жности среди этих членов экипажа обусловлен 
ситуацией профессиональной деятельности. 

Поэтому данная категория судовых специали-
стов также попадает в группу «риска» и нуждается 
в особом внимании психологической службы для 
организации их психологического сопровождения 
после окончания рейса. 

Основу дифференциации в ходе проведения 
исследования составило состояние нейродина-
мических процессов обследуемых, отражающее 
проявление основных свойств силы нервной 
системы, подвижности и уравновешенности нерв-
ных процессов. 

Так, признаками психического напряжения 
является: мобилизация психической деятельно-
сти, повышение активности соматического функ-
ционирования, чувство общего подъема физиче-
ских и душевных сил. При этом психофизическая 
реакция моряков на стресс имеет биполярную 
выраженность и может быть представлена двумя 
основными типами – «лабильным» и «ригид-
ным», определяемыми нейродинамическими осо-
бенностями моряков со своими специфическими 
адаптивно-компенсаторными реакциями. 

Изучение влияния типологических особен-
ностей нервной деятельности на адаптивные 
возможности к экстремальным условиям под-
тверждает значение силы возбудительного про-
цесса как фактора, обеспечивающего устойчи-
вость к стрессовым воздействиям. В случаях 
несоответствия индивидуально-типологических 
особенностей человека профессиональным 
нагрузкам работы в море развивается комплекс 
негативных хронических эмоций, не только изме-
няющий психический статус моряка, но и наруша-
ющий функциональное состояние центральной 
и вегетативной нервных систем организма. 

Важно то, что психоэмоциональное реагирова-
ние на любую, даже незначительную стрессоген-
ную ситуацию оказывает более выраженное вли-
яние на состояние сердечнососудистой системы. 
Степень напряжения регуляторных систем при 
равных условиях трудовой деятельности на судне 
в силу конституционально-генетической детерми-
нации психофизиологических показателей инди-
вида проявляется по-разному, что обусловливает 
возможность типизации плавсостава по выражен-
ности специфических адаптивных реакций. 

На связь нейрофизиологических механизмов 
стресса с механизмами возникновения отрицатель-
ных эмоций указывают [8], функционально объеди-
няя их с лимбической системой и гипоталамусом, 
которые, в свою очередь, функционально взаимос-
вязаны с корой и ретикулярной формацией, что 
затрудняет выявление структуры, ответственной за 
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тот или иной вид поведения. Участие в формирова-
нии стрессовых реакций нервной регуляции делает 
актуальным вопрос о том, как реализуются при 
стрессе типологические особенности ЦНС. 

Так, важное значение эти факторы приобре-
тают для экстравертов, которые хуже переносят 
длительную психосенсорную изоляцию в силу 
своей склонности к эмоциональному контакту 
и необходимости в постоянном общении. Поэтому 
для интровертов и экстравертов длительные пси-
хотравмирующие ситуации, связанные с профес-
сиональной деятельностью работы в море, могут 
приводить к значительным изменениям психоэ-
моционального и социального благополучия. 

Высокие показатели по шкале психотизма 
свидетельствуют о склонности личности к асо-
циальному поведению, неадекватности эмоцио-
нальных реакций и выраженной конфликтности 
(определение уровня тревожности по методике 
Спилбергера-Ханина). 

Судовые специалисты, отличающиеся повы-
шенной тревожностью, стараются избегать ответ-
ственных заданий, а при необходимости решения 
сверхответственных задач могут впадать в состо-
яние, близкое к панике. Личностная тревожность 
в этих случаях становится чрезвычайно высокой 
и провоцирует высокую ситуативную тревож-
ность, которая может стать причиной неправиль-
ного реагирования на стрессовую ситуацию. 

Таким образом, большинство судовых специ-
алистов имеют необходимые базовые свойства, 
лежащие в основе профессионально важных 
качеств моряков, а учет индивидуально-психоло-
гических свойств личности применительно к экс-
тремальным, аварийным ситуациям возрастает. 
Особого внимания требуют судовые специали-
сты с высокими показателями нейротизма, пси-
хотизма и личностной тревожности, попавшие 
в группу «риска» и требующие психологического 
сопровождения, т.е. специальной психологи-
ческой подготовки, предполагающей не просто 
выполнение рекомендаций психолога, но и осоз-
нание необходимости их выполнять. 

Однако на сегодня недостаточно разработана 
система психологического сопровождения чле-
нов плавсостава, которая должна охватывать все 
периоды жизнедеятельности моряка, включая 
дорейсовый, во время рейса и, особенно важ-
ный, – послерейсовый периоды. 

Психологическое сопровождение моряка 
позволяет решить ряд важных задач по форми-
рованию психологической культуры, исключаю-
щей возможность сознательного нарушения пра-
вил безопасного мореплавания, повышающей 
психологическую устойчивость членов судового 
экипажа в экстремальной ситуации и способству-
ющей повышению адаптации организма к усло-
виям стресса.

Выводы. Проведено исследование индивиду-
ально-типологических особенностей у плавсостава, 
формирующихся под влиянием экстремальных 
факторов работы в море, проведена их типизация 
с учетом психофизиологических параметров.

Подчеркнуто, что психофизическая реакция 
моряков на стресс имеет биполярную выра-
женность, которая представлена двумя типами: 
«лабильным» и «ригидным».

Выявлено, что среди капитанов старше 56 лет 
с опытом работы более 17 лет 84% имеют низ-
кий уровень нейротизма, психотизма и умерен-
ной личностной тревожности, что указывает на 
высокую психическую устойчивость, эмоциональ-
ную лабильность и наименьшую подверженность 
нервным срывам. 

Показано, что особого внимания требуют судо-
вые специалисты с высокими показателями ней-
ротизма, психотизма и личностной тревожности, 
попавшие в группу «риска» и требующие психо-
логического сопровождения, с целью формиро-
вания у них повышения адаптационных возмож-
ностей организма к условиям стресса, связанного 
с профессией моряка.
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Voloshenko M. А., Azarkina A. V. Individual psychological characteristics of the crew in the stress 
factor of professional activity

The article analyzes the individual typological features of the crew members, formed under the influence 
of extreme factors of work at sea and their typification is carried out taking into account the psychophysiological 
parameters.

It was determined that the issues of preserving both the mental and physical health of the seaman, their 
prevention during the inter-cruise period, the improvement of the conditions of professional activity, the regime 
of work and rest, are the most relevant psychological and social problem and require their study.

In order to identify the psychological factors that affect the emotional well-being of sailors, a methodology 
was used to determine the properties of temperament, which allows diagnosing such personality traits of ship 
specialists as extraversion, introversion, emotional stability and instability.

It was shown that the psychophysical reaction of sailors to stress has a bipolar severity, which is represented 
by two types: “labile” and “rigid”. The degree of tension of regulatory systems under equal conditions of work on 
a ship, due to the constitutional genetic determination of the psychophysiological parameters of an individual, 
manifests itself in different ways, which makes it possible to typify the crew according to the severity of specific 
adaptive reactions.

Analysis of the indicators of situational response showed that the level of anxiety is due to the situation 
of professional activity.

It is shown that most shipboard specialists have the necessary basic properties that underlie professionally 
important qualities associated with work at sea.

The basis of differentiation during the study was the state of the neurodynamic processes of the subjects, 
reflecting the manifestation of the basic properties of the strength of the nervous system, mobility and balance 
of the nervous processes.

The study of individual typological features in the crew, formed under the influence of extreme factors 
of work at sea, and their typification was carried out taking into account the psychophysiological parameters.

It has been determined that ship specialists with high rates of neurotism, psychotism and personal anxiety, 
who are in the risk group and require psychological support, require special attention to form their increased 
adaptive capabilities of the body to stress conditions associated with the profession of a sailor.

Key words: individual typological features, neuroticism, psychotic.



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

172

уДК 159.95
DOI https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.6-2.30

Н. П. Сергієнко
кандидат психологічних наук,

доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах
Національний університет цивільного захисту України

А. А. Степура
магістр соціально-психологічного факультету

Національний університет цивільного захисту України

ОСОблиВОСТІ ПРОЯВу АГРЕСиВНОСТІ 
ВІЙСьКОВОСлуЖбОВцІВ ЗАлЕЖНО  
ВІД РІВНЯ САМООцІНКи
Запропонована стаття присвячена психологічному аналізу різних наукових підходів до проблеми 

агресії й агресивності та самооцінки військовослужбовців. Проаналізовано психологічні особливості 
взаємозв’язку самооцінки та рівня агресивності. Досліджено особливості агресивності військовос-
лужбовців залежно від рівня самооцінки.

Проблема агресії й агресивності в усі часи була актуальною та привертала до себе увагу людей, 
зокрема вчених. Під агреciєю розуміється iнcтинктивнa iндивiдуaльнa пoведiнкa людини, що пoрoджує 
cтрaх, лють тoщo. Це бaжaння та гoтoвніcть дo нaпaду aбo погрoза зaвдaти шкoди, вдaрити.

Дiяльніcть вiйcькoвocлужбoвцiв внутрiшнiх вiйcьк специфічна тoму, щo чacтo вoнa пов’язaнa із 
cитуaцiями, якi мaють неяcний кiнець, пов’язaнa з виcoкoю вiдпoвiдaльнicтю, неoбхiднicтю cпiлку-
вaтиcя з рiзними грoмaдянaми, фiзичними i пcихiчними нaвaнтaженнями, пoтребує рiшучих дiй, змoги 
пiти нa великий ризик. При цьoму aгреcивнicть, що з’являєтьcя в ocoбового cклaду в цих умoвaх, мoже 
прoявитиcь як у фoрмi нaпoлегливocтi, впертocтi, тaк i у фoрмi вoрoжocтi i ненaвиcтi, впливaє нa 
емoцiйний рoзвитoк, фoрмувaння ocoбиcтocтi i пoведiнку вiйcькoвocлужбoвцiв. 

Самооцінка є складним особистісним утворенням і належить до фундаментальних властивостей 
особистості. У ній відбивається те, що людина дізнається про себе від інших, і її власна активність 
спрямована на усвідомлення своїх дій і особистісних якостей. Становлення людини є найбільш пізнім 
утворенням у системі її світосприйняття.

Самооцінка – це елемент самосвідомості, що характеризується емоційно насиченими оцінками 
самого себе як особи, власних здібностей, етичних якостей і вчинків. Самооцінка визначає взаємини 
людини з її оточенням, її критичність, вимогливість до себе, ставлення до успіхів і невдач. Відповідно, 
самооцінка впливає на ефективність діяльності людини і розвиток її особи. 

Розглянувши численні роботи, ми дійшли висновку, що характер агресивної поведінки багато 
в чому визначається особливостями формування самосвідомості та самооцінки, тобто можна спо-
стерігати взаємозв’язок самооцінки та агресивної поведінки. Агресивна поведінка безпосередньо 
залежить від рівня самооцінки: чим більше неадекватний рівень самооцінки (неадекватно занижений 
або неадекватно завищений), тим вищими є показники загальної агресії і її складників.

Ключові слова: особистість, агресія, агресивні прояви, діяльність вiйcькoвocлужбoвцiв, емпі-
ричне дослідження.

Постановка проблеми. Однією з характер-
них особливостей соціальної взаємодії людей 
у сучасному суспільстві є підвищена конфліктність 
та агресивність. Це пов’язано з впливом цілої 
низки факторів, що ускладнюють життєдіяльність 
і є джерелом роздратування, психічної напруги. 
З огляду на це є актуальними будь-які дослі-
дження деструктивних проявів особистості у різ-
номанітних галузях діяльності людини. Вивчення 
агресивних проявів у військовослужбовців допо-
можуть відтворити повну картину розвитку осо-
бистості військовослужбовця, адже неможливо 
не враховувати, що на її становлення впливають 
різноманітні деструктивні особистісні прояви. 

Серед них важливе місце належить агресивності, 
яка об’єктивно може виступати дестабілізуючим 
фактором у професійній діяльності військовос-
лужбовців, впливати на здатність контролювати 
і регулювати ними власні психічні стани та пове-
дінкові реакції, що необхідно для забезпечення 
нормальної та ефективної службової діяльності. 

Вивчення агресії у вітчизняній психології зага-
лом є також недостатнім і навіть відстає від соціо-
логії, кримінології та деяких інших суспільних наук, 
які тією чи іншою мірою займаються досліджен-
ням агресивної поведінки. Агресивна поведінка 
та особа порушника традиційно досліджуються за 
допомогою соціологічних підходів і методів: при-
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родно, і висновки мають переважно соціологічний 
характер. Мало досліджень, в яких містилися б 
наукові концепції психологічних причин і мотивів 
агресивної поведінки і агресивності як властивості 
особистості, особливо залежно від самооцінки.

Нині термiн «aгреciя» вживaєтьcя нaдзвичaйнo 
ширoкo. Цей фенoмен пoв’язують i з негaтивними 
емoцiями (нaприклaд, гнiвoм), i з негaтивними 
мoтивaми (нaприклaд, прaгненням нaшкoдити), 
a тaкoж з негaтивними уcтaнoвкaми (нaприклaд, 
рacoвими упередженнями) i руйнiвними дiями.

Усе більша увага приділяється агресії і у вітчиз-
няній психології. Дослідженням цієї проблеми 
в різні роки займалися М.Д. Левітів, С.М. Єніко- 
лопов, П.А. Ковалєв, К.А. Тарасов, Н.В. Алікіна, 
Ю.В. Єгошкін, Н.А. Ратінова. Нині опубліковано 
понад двадцять книг і статей, адаптовано кілька 
тестів агресивності. Досліджуються прояви агре-
сії в політиці, в економіці, в кримінальній галузі. 
Розробленням цих проблем у широкому плані 
займається юридична психологія.

Самооцінка є центральною ланкою довільної 
саморегуляції, визначає напрям і рівень активності 
людини, її відношення до світу, до людей, до самої 
себе. Самооцінка є складним феноменом і виступає 
як важлива детермінанта всіх форм і видів діяль-
ності особистості. Вміння оцінювати себе заклада-
ються в ранньому дитинстві, а розвиток і вдоскона-
лення відбуваються протягом усього життя людини.

У різні роки самооцінку вивчали В. Джемс, Р. Вайлі, 
К. Роджерс, Р. Бернс, Р.Х. Шакуров. Значний вклад 
у вивчення самооцінки зробили С.Л. Рубінштейн, 
Л.І. Божовіч, А.І. Ліпкина, О.М. Леонтьєв, В.В. Столін, 
І.С. Кон, Р. Бернс, Д. Роджерс, Л.В. Бороздіна, 
О.М. Молчанова та інші.

Мета статті – здійснити теоретичний аналіз 
підходів вітчизняних науковців щодо розуміння 
сутності агресивності та самооцінки; дослідити 
особливості прояву агресивності військовослуж-
бовців із різним рівнем агресивності.

Виклад основного матеріалу. Ще в aнтичнi 
чacи вченi звернули увaгу нa aгреciю як на 
aгреcивнi пoчуття, що пoяcнювaлиcя як врoджений 
пoтяг дo злa, a тaкoж як нaбутa фoрмa пoведiнки 
тa реaкцiя нa нaпружену життєву cитуaцiю.

Вiд лaтинcькoгo «aggredi» поняття «aгреciя» 
oзнaчaє «нaпaдaти». На пoчaтку ХІХ cтoлiття 
aгреcивнoю поведінкою ввaжaли будь-яку aктивну 
пoведiнку, як дoбрoзичливу, тaк i вoрoжу. Пiзнiше 
aгреciєю cтaли вважати вoрoжу пoведiнку щодо 
oтoчуючих людей [3, с. 124].

У пcихoлoгiї пiд aгреciєю рoзумiють тенденцiю 
(прaгнення), що виявляєтьcя в реaльній пoведінці 
aбo фaнтaзувaннi, щоб пiдпoрядкувaти coбi iнших 
aбo дoмiнувaти нaд ними. Aгреciя буває як пoзитив-
ною та cлужить життєвим iнтереcaм i виживaнню, 
тaк i негaтивною, oрiєнтoвaнoю нa зaдoвoлення 
aгреcивнoгo пoтягу caмoгo cебе. Aгреciя буває 

також фiзичною aбo вербaльною, що cпрямoвaнa 
нa пoшкoдження aбo зруйнувaння, деcтруктивнi 
дiї. У разі, якщo aгреciя виявляєтьcя в coцiaльнo 
неприпуcтимих тa екcтремaльних фoрмaх, вoнa 
мoже перерocти у нacильcтвo.

Згiднo з визнaченням, зaпрoпoнoвaним Бaccoм, 
aгреciя – це будь-якa пoведiнкa, щo мicтить зaгрoзу 
aбo зaвдaння збитку iншим [3, с. 35].

Друге визнaчення, що зaпрoпoнoвaне декiль-
кoмa вiдoмими дocлiдникaми, говорить про те, що 
aгреciя пoвинна включaти нaмiр oбрaзи. 

Зiльмaн oбмежує вживaння термiна «aгреciя» 
cпрoбoю завдання iншим тiлеcних aбo фiзичних 
ушкoджень [7, с. 23].

Ж.-Ж. Руcco, фрaнцузький фiлocoф епoхи 
Прocвiтництвa, вбaчaв гoлoвнoю причинoю 
агресії злo тa деcтруктивнicть cуcпiльcтвa, a не 
людcьку прирoду. Згiднo з кoнцепцiєю фiлocoфa, 
людинa нaрoджуєтьcя дoбрoю тa рoзумнoю, i, 
якщo у нiй рoзвивaютьcя деcтруктивнi нaхили, тo 
їх cпричиняють нacaмперед негaтивнi oбcтaвини 
тa деcтруктивне вихoвaння [1, с. 80].

Iнший погляд на сутність агресії, що був вислов-
лений aнглiйcьким фiлocoфом-мaтерiaлicтом 
Т. Гoббcом, вкaзувaв нa неoбхiднicть дoтримaння 
coцiaльних нoрм тa oбмежень із метoю кoн-
трoлювaння деcтруктивнoї людcькoї прирoди, 
ocкiльки aгреcивнi iмпульcи виникaють у людини 
вiд нaрoдження i вoни вaжкo пiддaютьcя переoрi-
єнтaцiї [4, с.149].

Нa думку Л. Беркoвец, aгреciєю є фoрмa 
пoведiнки, що завдає фiзичного aбo пcихoлoгiч-
ного збитку. Сьoгoднi, хoча бaгaтo нaукoвцiв i 
викoриcтoвують це визнaчення, термiн «aгреciя» 
вcе ж мaє бaгaтo рiзнoмaнiтних знaчень у пoвcяк-
деннoму життi тa нaукoвих твoрaх [1, с. 284].

Кaнaдcький тa aмерикaнcький пcихoлoг Aльберт 
Бaндурa зaзнaчaв, щo люди, cпocтерiгaючи зa 
пoведiнкoю iнших людей, легкo oпaнoвують 
aгреcивну пoведiнку тa зaгaльну прoєкцiю для 
cвoїх нacтупних дiй. Якщo вихoвaтелi дитини 
(бaтьки, учителi) прoявляють aгреcивнicть, тo 
й дитинa, нacлiдуючи їх, cтaне aгреcивнoю. Якщo 
ж oб’єкт буде пoкaрaнo зa йoгo aгреcивнicть, це 
зменшить прoяв aгреcивнocтi [3, с. 55].

Р. Берoн i Д. Рiчaрдcoн зaпрoпoнувaли бiльш 
чiтке визнaчення aгреciї. Вченi ввaжaли, щo 
aгреcія – це мoдель людcькoї пoведiнки, a не 
уcтaнoвка, емoцiя чи aфект. Aгреciя у твaриннoму 
cвiтi є дoцiльнoю деcтрукцiєю, бo дiє як oдин iз 
чинникiв евoлюцiйнoгo вiдбoру. Прoте твaринa 
здaтнa дo aгреciї, aле не здaтнa дo нacильcтвa. 
Ocкiльки людcькa aгреciя тicнo пoв’язaнa з пев-
ними мoтивaми, вченi були бiльш cхильнi трaк-
тувaти її як нacильcтвo, адже нacильcтвo 
є прерoгaтивoю виключнo людини тa являє coбoю 
реaкцiю oргaнiзму тa ocoбиcтocтi нa пoдрaзнення 
вiд зoвнiшньoгo cередoвищa [3, с. 210].
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Нaукoві публiкaцiї, що присвячені вiйcькoвій 
пcихoлoгiї, пoкaзують, щo зaгaлoм увaгу звертa-
ють нa oкремi cтoрoни прoфеciйнoї дiяльнocтi 
oфiцерa. У зв’язку з цим з’являютьcя питaння, 
якими прoфеciйними i ocoбиcтими якocтями пoви-
нен вoлoдiти ocoбовий cклaд, чи змoже вiн запо-
бігти негaтивному прoяву aгреcивнocтi i скерувати 
йoгo в кoриcну cтoрoну cлужби [6, с. 84]. 

Для ефективнoгo викoнaння зaвдaнь пiд чac 
прoхoдження cлужби неoбхiднo зaбезпечити тaкий 
рiвень cфoрмoвaнocтi вciх якocтей вiйcькoвocлуж-
бoвця, щoб вiн був здaтний уcпiшнo викoнaти 
пocтaвленi зaвдaння в будь-яких cитуaцiях. 
Нacaмперед пoтрiбнo зaбезпечити дocтaтнiй 
рiвень йoгo пcихiчнoї cтiйкocтi. 

Якщо не створювати такі умови, це може 
викликaти у вiйcькoвocлужбoвцiв: aгреciю, пoгaний 
нacтрiй, cлaбкicть, емoцiйну неврiвнoвaженicть, 
невпевненicть у coбi, зaмкнутicть. Наявнa прo-
блемa мaє cклaднicть, зoкремa її прoфiлaктичний 
нaпрям, пoв’язaнa з недocтaтньoю iнфoрмaцiєю 
прo cпецифiку aгреcивних прoявiв у вiйcькoвo- 
cлужбoвцiв.

Виcoкий cтупiнь нaпруги, як нacлiдoк, призвo-
дить дo aктивнoї чи пacивнoї aгреcивнoї пoведiнки. 
Aктивaцiя як cиндрoм фiзioлoгiчних i пoведiнкoвих 
oзнaк хaрaктеризуєтьcя cтупенем гoтoвнocтi дiяти, 
a тривoжнicть фoрмує зaхиcнi реaкцiї пoбoювaння, 
непевнocтi у cвoїх мoжливocтях, щo призвoдить 
дo переoцiнки cвoїх cил aбo cил вoрoгa, aбo дo 
переoцiнки небезпеки caмoгo oтoчення.

Самооцінка є важливим регулятором пове-
дінки людини, від неї залежать взаємовідносини 
з оточенням, критичність і вимогливість до себе, 
ставлення до своїх успіхів і невдач. Самооцінка 
сильно впливає на наше сприйняття оточеня. 
Р. Немов пише, що одним із фактів, які виразно 
впливають на правильність сприйняття людьми 
один одного, є ефект первинності [2, с. 35].

Самооцінка пов’язана з однією з центральних 
потреб людини – потребою в самоствердженні, що 
визначається відношенням її дійсних досягнень 
до того, на що людина претендує, яку мету перед 
собою ставить. Отже, функції самооцінки і само-
поваги психічного життя особистості полягають 
у тому, що вони виступають внутрішніми умовами 
регуляції поведінки і діяльності людини [8, с. 75].

Розглядаючи взаємозв’язок самооцінки 
та рівня агресивності, слід згадати і про дослі-
дження А.А. Реана, котрий довів, що рівень фізич-
ної агресії корелює з рівнем загальної самоо-
цінки особистості, тобто чим вища самооцінка, 
тим більше виражена схильність до проявлення 
фізичної агресії. Окрім того, було виявлено, що 
парціальні самооцінки, такі як «самооцінка фізич-
ного Я», корелюють із такою формою агресії, як 
«негативізм». Отже, опозиційна манера пове-
дінки, що спрямована проти авторитетної особи-

стості та правил, характерна для осіб із високою 
самооцінкою своїх лідерських потенцій. У цьому 
ж дослідженні було показано, що вербальна агре-
сія корелює з різними аспектами самооцінки осо-
бистості. Як і у випадку з негативізмом, високий 
рівень вербальної агресії спостерігається в тих 
осіб, які мають високий рівень самооцінки та вира-
жені лідерські якості [5, с. 104; 9, с. 60]. 

Згідно з наведеними вище дослідженнями, 
рівень вираженості агресивних реакцій корелює із 
самооцінкою особистості. Саме тому ми вирішили 
дослідити особливості прояву агресивності вій-
ськовослужбовців із різним рівнем агресивності.

У нашому дослідженні для визначення осіб із 
різним рівнем самооцінки та розподілу респон-
дентів на групи досліджуваних було проведено 
методику вивчення загальної самооцінки, запро-
поновану Будасі, що спрямована на виявлення 
кількісного вираження рівня самооцінки. Отримані 
результати свідчать про те, що:

– 23% від загальної кількості досліджуваних 
(а це 15 осіб) продемонстрували високий рівень 
самооцінки. Вони бачать себе господарями стано-
вища, вони розуміють, що являють собою непов-
торну особистість і можуть багато дати іншим 
людям. Вони ризикують, хоча і не завжди успішно, 
тому що хочуть жити насиченим життям і засвоїти 
досвід, який допоможе їм вирости;

– 15,3% від загальної кількості досліджуваних 
(а це 10 осіб) продемонстрували низький рівень 
самооцінки. Люди з низькою самооцінкою відчу-
вають себе невдахою. Вони не охоче беруться ні 
за що нове, оскільки бояться, що в них нічого не 
вийде. Вони терпіти не можуть ризик, тому що не 
вірять, що їхні зусилля до чого-небудь приведуть. 
Такі особи не намагаються що-небудь змінити 
у своєму житті, оскільки вважають, що майбутнім 
керувати неможливо і все визначиться само собою;

– 61,7% від загальної кількості досліджуваних 
(а це 40 осіб) продемонстрували середній рівень 
самооцінки, і це є доброю ознакою, адже для 
особи, яка пов’язує свою працю з надзвичайними 
ситуаціями, бажано мати середній чи трохи вищий 
за середній рівень самооцінки для кращого вико-
нання своїх професійних обов’язків. 

Оскільки метою нашої роботи є вивчення осо-
бливостей агресивності залежно від рівня само-
оцінки, то групи досліджуваних розподілялись за 
цим показником. 

Отримані під час дослідження результати дали 
нам змогу виділити 3 групи з різним рівнем само-
оцінки:

1 група – досліджувані з високим рівнем само-
оцінки (15 осіб);

2 група – досліджувані із середнім рівнем само-
оцінки (40 осіб);

3 група – досліджувані з низьким рівнем само-
оцінки (10 осіб).
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Наступним етапом нашого дослідження було 
вивчення особливостей агресивності військовос-
лужбовців залежно від рівня самооцінки. 

Під час обробки даних методики А. Басса 
і А. Дарки «Діагностика показників форм агресії» 
було отримано такі дані, які свідчать про те, що 
в досліджуваних із високим рівнем самооцінки вищі 
показники за такими шкалами, як відчуття провини, 
фізична та непряма агресія, негативізм. Тобто вони 
частіше проявляють фізичну силу щодо інших під 
час вирішення різних питань. Вони частіше вико-
ристовують опозиційну форму поведінки, спрямо-
вану зазвичай проти авторитету і керівництва, яке 
може наростати від пасивного опору до активних 
дій проти вимог, правил, законів, також їхня агресія 
спрямована проти самого себе, що проявляється 
в самозвинуваченні, самоприниженні.

У військовослужбовців із середнім і низьким рів-
нем самооцінки вищі показники за такими шкалами, 
як відчуття провини та негативізм. Тобто їхня агре-
сія спрямована проти самого себе, що проявляється 
в самозвинуваченні, самоприниженні, у них яскра-
віше виражений негативізм, вони частіше вико-
ристовують опозиційну форму поведінки, спрямо-
вану зазвичай проти авторитету і керівництва.

Наступним етапом нашого дослідження було 
вивчення рівня агресивності у військовослужбов-
ців із різним рівнем самооцінки. Для цього ми вико-
ристали методику А. Ассінгера. Під час обробки 
даних методики А. Ассінгера «Діагностика агре-
сивності» було отримано дані, які вказують на те, 
що в наших досліджуваних першої групи з висо-
ким рівнем самооцінки більш виражений високий 
і середній рівень агресивності, це свідчить про те, 
що такі люди проявляють зайву агресію та жор-
стокість до інших людей, але вони цілком успішно 
йдуть по життю, оскільки в них досить здоров’я 
честолюбства і самовпевненості.

У досліджуваних другої та третьої групи (із 
середнім і низьким рівнем самооцінки) більш 
виражений середній рівень агресивності, це свід-
чить про те, що такі люди помірковано агресивні 
і цілком успішно йдуть по життю.

Висновки. Провівши дослідження з вивчення 
особливостей прояву агресивності військовослуж-

бовців із різним рівнем агресивності, ми дійшли вис-
новку, що гармонійно розвинена особистість перед-
бачає наявність у ній певної частки агресивності, 
що й робить її соціально адаптованою і корисною 
(наприклад, для подолання життєвих перешкод), 
у протилежному разі відбувається втрата індиві-
дуальності, суб’єкт стає пасивним, конформним, 
знижується його соціальний статус, що не сприяє 
ефективній професійній діяльності офіцера. 

Ми дійшли висновку, що агресивна поведінка 
безпосередньо залежить від рівня самооцінки: 
чим більшим є неадекватний рівень самооцінки 
(неадекватно занижений або неадекватно зави-
щений), тим вищими є показники загальної агресії 
та її складників. 

У науковій літературі вже описано дослідження 
агресивності юнаків призовного віку та у про-
цесі підготовки майбутніх військових фахівців. 
Наступним етапом можуть стати дослідження 
агресивності особистості у різноманітних військо-
вих структурах, а також на різних етапах їх профе-
сіоналізації.
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Serhiienko N. P., Stepura A. A. Peculiarities of expression of aggressiveness of military personnel 
and its dependence on self-assessment level

The proposed article is devoted to the psychological analysis of various scientific approaches to the problem 
of aggression and self-esteem of military personnel. Psychological features of the relationship between self-
esteem and the level of aggression are analyzed. The peculiarities of aggressiveness of military personnel 
depend on the level of self-esteem are investigated.

The problem of aggression and aggressiveness has always been relevant and attracted scientists world. 
It is instinctive individual persons behavior witch gives rise to fear, rage, etc. This is a desire and willingness 
to attack.

Activity of military is very specific because it relates to situations with uncertainties, great responsibility, 
a lot of communication with citizens, physical and psychological stress, risk management. In these situations, 
aggressiveness can be represented as persistence, stubbornness, hatreds and hatreds. aggressiveness 
influences on emotional development, formation of personality and behavior of military.
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Self-conception is complex personal formation and relates to the fundamental properties of person.  
It reflects with knowledge from others about this person, her own activity and personal qualities. 

Self-conception is an element of self-awareness, that characterized by emotionally saturated self-esteem 
as a person, self-ability, ethical qualities and actions. Self-conception determines with person’s relationship 
in her environment, her criticality, self-demanding, attitude to successes and failures. Thus, self-conception 
affects with effectiveness of human activity and the personality development.

After our research, we have conclusion that the character of aggressive behavior is determined with self-
consciousness and self-conception. Thus, the relationship between self-conception and aggressive behavior 
can be observed. Aggressive behavior is dependent on the level of self-conception.

Key words: personality, aggression, aggressive manifestations, activity of military servicemen, empirical 
research.
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МОТиВАцІЙНІ ФАКТОРи ЕФЕКТиВНОСТІ  
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯльНОСТІ РЯТуВАльНиКІВ ДСНС
Мотиваційні фактори, що впливають на професійну діяльність рятувальників ДСНС, виступа-

ють ключовими елементами ефективності виконання ними службових обов’язків. У роботі показано, 
що ефективність виконання професійно важливих завдань залежить від мотивації, яка спонукає 
особистість до здійснення такої важкої та небезпечної роботи. У статті описано різні підходи до 
вивчення проблеми ефективності професійної діяльність рятувальників ДСНС України, робота яких 
тісно пов’язана з екстремальними умовами та високим ризиком для життя та здоров’я. 

Проведений аналіз літератури дозволив визначити, що мотивація є однією з фундаментальних 
проблем психології та одним із основних понять, яке використовується для пояснення рушійних сил 
поведінки особистості (в тому числі і професійної діяльності). Мотивація в загальному розумінні 
виступає комплексом рушійних сил, які стимулюють людину до дій. Позитивна мотивація активує 
здібності людини, звільняє її потенціал, негативна мотивація (або її відсутність), навпаки, гальмує 
активність, перешкоджає досягненню цілей діяльності. Як мотиваційні фактори можуть виступати 
як зовнішні, так і внутрішні спонукання, що підштовхують людину свідомо чи несвідомо робити певні 
дії на шляху до успіху або до уникнення невдач.

Дослідження особливостей структури мотивації рятувальників показало, що переважання вну-
трішніх мотивів підвищує результативність роботи. У той же час для рятувальників із нижчою 
ефективністю необхідною умовою є наявність зовнішніх (негативних та позитивних) спонукань. 
У статті зазначається також, що в рятувальників із високою ефективністю професійної діяльності 
виявлено значно нижчий порівняно із другою групою рівень мотивації до уникнення невдач та вищий 
рівень мотивації до успіху. Це свідчить про те, що ефективність виконання професійно важливих 
завдань визначається обома названими змінними. 

Аналіз взаємозв’язку між показниками ефективності професійної діяльності та видами мотива-
ції показав, що найбільш впливовими мотиваційними факторами ефективності праці рятувальників 
ДСНС можна вважати мотивацію досягнення успіхів та уникнення невдач і внутрішню мотивацію. 

Ключові слова: мотивація, мотиваційні фактори, професійна мотивація, ефективність про-
фесійної діяльності, внутрішня та зовнішня мотивація, мотивація досягнення успіху та уникнення 
невдач, працівники ДСНС, рятувальники.

Постановка проблеми. Сучасна ситуація 
у країні відбивається на ефективності професійної 
діяльності працівників ДСНС не кращим чином. 
Значне зниження престижу професії, економічні 
чинники, недостатність соціального захисту, тиск 
з боку керівництва – це далеко не повний перелік 
негативних соціально-психологічних факторів, що 
заважають сучасним рятувальникам ефективно 
виконувати свої професійні обов’язки. 

Тому постає питання про необхідність вивчення 
мотиваційних факторів, які впливають на ефек-
тивність професійної діяльності працівників 
ДСНС, адже ефективна діяльність можлива лише 
за наявності відповідної мотивації, тобто стимулів 
до праці. Позитивна мотивація активує здібності 
людини, звільняє її потенціал, негативна мотива-
ція (або її відсутність), навпаки, гальмує актив-
ність, перешкоджає досягненню цілей діяльності.

Таким чином, мотивацію професійної діяль-
ності рятувальників ДСНС можна розглядати як 
важливий елемент забезпечення ефективного 
виконання ними службових обов’язків. Отже, 
актуальність обраної теми зумовлена необ-
хідністю встановлення особливостей прояву 
в рятувальників ДСНС мотиваційних факторів, 
які мають вплив на ефективність їхньої профе-
сійної діяльності.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Серед вітчизняних та зарубіжних дослідни-
ків питання, що пов’язані з різними аспектами 
мотивації, розглядали А. Маслоу, X. Хекхаузен, 
Д. МакКлеланд, В. Ковальов [1–4].

Дослідженням особливостей мотивації як усві-
домленого чи неусвідомленого спонукання осо-
бистості до діяльності займались С. Рубінштейн, 
О. Леонтьєв, Є. Ільїн тощо [5–7]. 

© Ушакова І. М., Коробейник М. А., 2019
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Важливе місце у визначенні психологічних 
особливостей професійної мотивації посіли 
роботи, що відображають основні домінанти пси-
хології праці таких авторів, як В. Бодров, Е. Зеєр, 
Л. Карамушка, Є. Клімов, Б. Ломов та ін. Саме 
ці автори вперше звернули увагу на психологічні 
фактори ефективності професійної діяльності 
[8–12].

Особливості мотивації діяльності особисто-
сті в особливих умовах представлені в робо-
тах Л. Гонтаренко, М. Корольчука, В. Осьодло, 
Л. Перелигіної, М. Самойлова, О. Сафіна та ін. 
[13–17]. Ю.О. Приходько визначив психологічні 
чинники успішності професійної діяльності пожеж-
них-рятувальників МНС України, важливе місце 
серед яких посідає саме мотивація [18].

Проблеми мотивації професійної діяльності 
представників ризиконебезпечних професій роз-
крито в дослідженнях таких вчених, як Г. Грибенюк, 
Л. Дунець, Н. Ковальчишина, Н. Чабанюк та ін. 
[19–21].

Проведений аналіз літератури дозволив визна-
чити, що мотивація є однією з фундаментальних 
проблем психології та одним з основних понять, 
яке використовується для пояснення рушійних 
сил поведінки особистості (в тому числі і профе-
сійної діяльності). З’ясовано, що складність і бага-
тоаспектність проблеми мотивації зумовлюється 
множинністю розуміння її суті, природи, структури, 
а також методів її вивчення.

Мотивація виступає як складне психічне утво-
рення, що має різні форми прояву та залежить 
від конкретних видів діяльності особистості. Так, 
у роботах сучасних психологів мотивація за дже-
релом виникнення мотивів поділяється на зов-
нішню та внутрішню. 

Зовнішня мотивація – це засіб досягнення мети 
(наприклад, заробити гроші, отримати визнання, 
зайняти вищу посаду). При цьому вона може 
використовуватися у двох напрямках: як стимул 
під час очікування переваг (так званий принцип 
надії) і як засіб тиску під час очікування недолі-
ків (принцип страху). Зовнішня мотивація безпо-
середньо впливає на поведінку, але ефективність 
її дії обмежена – вона діє лише доти, доки вона 
сприймається як стимул або тиск.

Внутрішня мотивація – це розуміння сенсу, 
переконаність. Вона виникає в тому випадку, 
якщо ідея, цілі і завдання, сама діяльність сприй-
маються як гідні і доцільні. При цьому виникає 
конкретний стан, що визначає спрямованість дій, 
а поведінка стає результатом відповідної внутріш-
ньої установки. За такої мотивації людина від-
чуває себе відповідальною за власну поведінку 
і може спрогнозувати її результати [22].

Важливим у руслі нашого дослідження 
є також положення І. Ушакової, О. Ковалевської 
та О. Радько про те, що спрямованість та актив-

ність людини під час виконання будь-якої роботи 
залежить від мотиваційних факторів, які можна 
розглядати як мотиватори, пов’язані з діяльністю 
особистості. Вони виступають рушійними силами 
в процесі підвищення рівня задоволення робо-
тою та її ефективності [23; 24]. Тому мотивування 
є ключовим моментом в процесі управління люд-
ською діяльністю, в тому числі і професійною.

Отже, професійна мотивація – це динаміч-
ний процес розгортання активності особистості 
фахівця у професійній діяльності на підґрунті 
структурованого впорядкування спонукальних 
сил, які визначають його здатність до організації 
й регуляції об’єктивно існуючих обставин та ситу-
ацій у професійній діяльності.

Огляд публікацій показує, що проблематика 
професійної мотивації осіб екстремальних видів 
діяльності належить до традиційних психологіч-
них досліджень. Однак питання впливу мотивацій-
них факторів на ефективність професійної діяль-
ність працівників ДСНС глибоко та послідовно не 
вивчалось, хоча в літературі налічується багато 
концепцій стосовно розуміння проблеми профе-
сійної діяльності в особливих умовах [7].

В. Бодров, Є. Клімов, В. Корольчук та інші 
займалися вивченням професійно важливих яко-
стей, від яких залежить ефективність професійної 
діяльності людини. Їхні дослідження підтверджу-
ють, що діяльність людини як наукова категорія 
виступає основою для ряду теоретичних та прак-
тичних сфер науки, таких як педагогіка, психоло-
гія праці, ергономіка, медицина та інші напрямки; 
основною для різних галузей наук, у тому числі 
і для психології [8; 11; 14].

В. Осьодло наголошує, що професійно-важливі 
якості тісно пов’язані з індивідуальними якостями 
суб’єкта та впливають на успішність та ефектив-
ність діяльності працівника [15].

На думку Є. Клімова, успішність людини в обра-
ній професії перш за все залежить від динаміч-
них рис особистості, психічних та психомоторних 
властивостей, фізичних якостей, що виступають 
основними професійно важливими якостями [11].

Таким чином, ефективність професійної діяль-
ності значною мірою визначається організа-
цією роботи, соціально-психологічним кліматом 
у колективі, індивідуально-психологічними і осо-
бистісними рисами, а також мотивацією праці. 

Метою даної статті є вивчення основних моти-
ваційних факторів професійної діяльності ряту-
вальників ДСНС та визначення їх особливостей 
у залежності від рівня ефективності цієї діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для досягнення поставленої мети було проведене 
емпіричне дослідження з рятувальниками ГУ 
ДСНС України у Харківській області. Респонденти 
були поділені на групи в залежності від показників 
ефективності професійної діяльності, яка визна-
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чалась завдяки експертній оцінці. До першої групи 
ми віднесли респондентів із високими показни-
ками ефективності професійної діяльності, до 
другої групи – з низькими.

У ході дослідження було використано мето-
дики «Структура мотивації трудової діяльності» 
(К. Замфір), «Діагностика мотивації до уникнення 
невдач» та «Діагностика особистості на мотива-
цію до успіху», розроблені Т. Елерсом.

Перша з названих методик націлена на дослі-
дження мотиваційної сфери особистості, що 
включає такі компоненти: внутрішню мотивацію 
(ВМ), зовнішню позитивну мотивацію (ЗПМ) – орі-
єнтацію на винагороди і зовнішню негативну моти-
вацію (ЗНМ) – орієнтацію на покарання. Отримані 
нами дані представлено в табл. 1.

Отримані дані свідчать, що більш високі показ-
ники рівня внутрішніх мотивів професійної діяль-
ності належать досліджуваним першої групи, які 
визначені експертами як більш ефективні у про-
фесійній діяльності. При цьому суттєвість даної 
різниці не підтверджується математичними мето-
дами. Це означає, що серед більш «ефективних» 
рятувальників не набагато більше тих, для кого 
основною мотивуючою силою у виконанні профе-
сійних обов’язків є внутрішні потяги.

Показники зовнішніх мотивів (як позитивних, 
так і негативних) є вищими в менш «ефективних» 
працівників ДСНС (ЗНМ: 12,6 ± 2,6 та 14,1 ± 2,8 від-

повідно. Виявлена значуща (на рівні р ≤ 0,05) різ-
ниця на користь «низькоефективних» рятуваль-
ників). Як бачимо, ці показники або суттєво вищі  
(у випадку зовнішніх негативних мотивів), 
або близькі до них (для зовнішніх позитивних 
t = 1,62 при tкрит = 1,64). Таким чином, для ряту-
вальників, які є менш ефективними в професійній 
діяльності, спонукальною силою роботи є в основ-
ному зовнішні мотиваційні фактори. 

Аналіз співвідношення показників мотивів про-
фесійної діяльності показав, що найбільша вага 
в першій групі припадає на внутрішню мотивацію, 
що характеризує один із позитивних мотивацій-
них комплексів (ВМ > ЗНМ > ЗПМ). Мотиваційний 
комплекс, виявлений у другій групі, є одним із най-
гірших варіантів: ЗНМ > ЗПМ > ВМ. Такі результати 
дають можливість припустити, що ефективність 
професійної діяльності рятувальників ДСНС зале-
жать від переважання у структурі мотивації про-
фесійної діяльності внутрішніх мотивів. Для менш 
ефективних представників даної професії необ-
хідні зовнішні мотиви та мотивування, причому 
більше негативні, а не позитивні. Такі дані слід 
буде враховувати в організації корекційної роботи.

На другому етапі нами були проведена мето-
дика «Діагностика особистості на мотивацію до 
успіху», розроблена Т. Елерсом. 

Почнемо з аналізу показників мотивації до 
успіху (рис. 1).

Таблиця 1
Порівняння структури мотивації в рятувальників  

із різною ефективністю трудової діяльності (бали)

Мотиви професійної 
діяльності

Групи
t рЗ високою ефективністю

М ± δ
З низькою ефективністю

М ± δ
ВМ 13,6 ± 3,1 12,6 ± 3,2 1,12 ≥ 0,05
ЗПМ 12,5 ± 2,8 13,7 ± 2,3 1,62 ≥0,05
ЗНМ 12,6 ± 2,6 14,1 ± 2,8 1,94  ≤ 0,05
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Рис. 1. Рівні мотивації до успіху в рятувальників із різним рівнем ефективності професійної діяльності (в %)
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Як свідчать представлені на рис. 1. дані, біль-
шість працівників ДСНС із низькою ефективністю 
професійної діяльності (40,9%) мають низький 
рівень мотивації досягнення. Ще 27,3% мають 
середній рівень її прояву. Це означає, що такі 
рятувальники майже не очікують успіху в діяльно-
сті і не проявляють бажання чогось досягти. Це, 
у свою чергу, знижує їхню загальну активність, 
прагнення до подолання перешкод, розвитку сили 
волі, намагання зробити щось складне якнай-
краще і швидше. І, відповідно, веде до зниження 
результативності цієї діяльності. 

Оберненими є показники у групі «ефективних» 
рятувальників. Значна їх частина мають високий 
(44,7%) та дуже високий (23,2%) рівні мотивації 
до успіху. Отже, вони надають перевагу завдан-
ням середньої або трохи вище середньої трудно-
сті. Вони впевнені в успішному результаті задума-
ного, їм властиві пошук інформації для думки про 
свої успіхи, рішучість у невизначених ситуаціях, 
схильність до розумного ризику, готовність узяти 
на себе відповідальність, велика наполегливість 
у прагненні до мети, адекватний середній рівень 
домагань, які підвищують вірогідність досягнення 
успіху, і, відповідно, ефективність діяльності (в 
тому числі і професійної).

Як засвідчив статистичний аналіз, показники 
мотивації до успіху в рятувальників із високою 
ефективністю професійної діяльності є суттєво 
вищими (на рівні р ≤ 0,001) порівняно з «низько-

ефективними» досліджуваними, що підтвердило 
наше припущення про прямий вплив мотивації 
досягнення на ефективність праці.

Суб’єкти із сильним мотивом досягнення 
характеризуються наполегливістю в досягненні 
мети, схильністю ставити віддалені цілі, не задо-
вольняються отриманим результатом, несклад-
ними завданнями і легкодосяжними цілями, для 
них головне в житті – це переживання радості 
успіху внаслідок досягнення високих результатів. 
Саме тому вони і досягають більшого в професій-
ній діяльності.

Такий зв’язок виявлено нами також і за резуль-
татами методики «Діагностика мотивації уник-
нення невдач» (Т. Елерс) (рис. 2).

Як бачимо з даних, показаних на рис. 2.3, най-
більше досліджуваних першої групи (з високою 
ефективністю професійної діяльності) (це 60,8%) 
мають низький рівень мотивації до уникнення 
невдач. Ще 25,0% продемонстрували середній 
рівень. Лише незначна частина цієї групи мають 
високе та дуже високе прагнення до уникнення 
невдач у діяльності. 

Цікаво, що в другій групі також найбільше 
досліджуваних мають низький рівень прояву моти-
вації уникнення невдач. Але тут їх значно менше 
(41,0%) порівняно з першою групою. Натомість 
значно більше «низькоефективних» рятувальни-
ків демонструють високий (25,0%) та дуже висо-
кий (6,8%) її рівні. 
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Рис. 2. Рівні мотивації до уникнення невдач у рятувальників із різним рівнем ефективності професійної діяльності (в %)

Таблиця 2
Взаємозв’язок видів мотивації та ефективності професійної діяльності рятувальників ДСНС 

(коеф. кореляції)
ВМ ЗПМ ЗНМ МДу МуН

Ефективність проф. діяльн 0,367* 0,198 -0,312* 0,563** 0,471**
Примітки: ВМ – внутр. мотивація, ЗПМ – зовнішня позитивна мотивація, ЗНМ – зовн. негативна мотивація, МДУ – мотивація 

досягнення успіху, МУН – мотивація досягнення невдач; * – значущість зв’язків на рівні р ≤ 0,05; ** – значущість зв’язків на рівні 
р ≤ 0,01
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Застосування математичних методів доз-
волило констатувати значну перевагу (на рівні 
р ≤ 0,001) показників мотивації до уникнення 
невдач у рятувальників із низькою ефективністю 
професійної діяльності, що свідчить про те, що 
рівень мотивації уникнення невдач можна вважати 
важливим фактором ефективності виконання про-
фесійної діяльності рятувальниками ДСНС.

Як зафіксовано в психологічних досліджен-
нях, суб’єкти зі схильністю до уникнення невдачі 
шукають інформацію про можливість невдачі під 
час досягнення результату. Вони беруться за вирі-
шення як дуже легких завдань, так і дуже важких. 
Часто мотивацію уникнення асоціюють із безді-
яльністю, зниженням активності, тому що така 
мотивація «підштовхує» до захисту і часто при-
зводить до самоусунення особистості від розв’я-
зання життєвих та професійних завдань. Тому 
закономірним є зниження ефективності роботи.

Із метою з’ясування порівняльного впливу різ-
них мотиваційних факторів на ефективність про-
фесійної діяльності рятувальників ми провели 
кореляційний аналіз із застосуванням точково-бі-
серіального коефіцієнту кореляції. Отримані дані 
представлено в табл. 2.

Як свідчать ці дані, майже з усіма видами 
мотивації, які ми вивчали в нашій роботі та отри-
мали дані що до їх вираження в рятувальників, 
існують стійкі кореляційні зв’язки з ефективністю 
діяльності. Так, взаємозв’язок на високому рівні 
значущості (р ≤ 0,01) виявлено між ефективністю 
професійної діяльності та мотивацією досяг-
нення успіху та мотивацією уникнення невдач. 
Такі дані означають, що обидві мотиваційні 
спрямованості можуть впливати на ефективність 
виконання рятувальниками своїх професійних 
обов’язків. Тут слід відмітити, що наші дані під-
тверджують одну з альтернативних точок зору на 
співвідношення мотивації досягнення та уник-
нення невдач, а саме: що виразне прагнення 
до успіху цілком може поєднуватися з не менш 
сильним страхом невдачі, особливо якщо вона 
пов’язана для суб’єкта з якими-небудь тяжкими 
наслідками. І дійсно, дані нашого дослідження 
підтверджують, що між вираженістю прагнення 
до успіху і уникнення невдачі існує позитивна 
кореляція. Тому, швидше за все, йдеться про 
переважання в того чи іншого суб’єкта праг-
нення до успіху або уникнення невдачі за наяв-
ності того й іншого. 

Важливим фактором ефективності праці 
є також, за нашими даними, внутрішня мотива-
ція, що підтверджується і даними про негативну 
кореляцію ефективності діяльності та зовнішньої 
негативної мотивації. Це означає, що саме опора 
на внутрішні мотиви робить рятувальників більш 
активними в досягненні цілей професійної діяль-
ності і, відповідно, більш продуктивними.

Висновки. Таким чином, у ході теоретичного 
аналізу було виявлено, що ефективність вико-
нання професійно важливих завдань залежить 
від мотивації, яка спонукає особистість до здійс-
нення такої важкої та небезпечної роботи. Адже 
ефективна діяльність можлива лише за наявності 
у працівників відповідної мотивації: зовнішньої чи 
внутрішньої, позитивної чи негативної.

Дослідження особливостей структури моти-
вації рятувальників показало, що переважання 
внутрішніх мотивів підвищує результативність 
роботи. У той же час для рятувальників із нижчою 
ефективністю необхідною умовою є наявність 
зовнішніх (негативних та позитивних) спонукань. 
У рятувальників із високою ефективністю профе-
сійної діяльності виявлено значно нижчий порів-
няно з другою групою рівень мотивації до уник-
нення невдач та вищий рівень мотивації до успіху.

Аналіз взаємозв’язку між показниками ефектив-
ності професійної діяльності та видами мотивації 
показав, що найбільш впливовими мотиваційними 
факторами ефективності праці рятувальників 
ДСНС можна вважати мотивацію досягнення успі-
хів та уникнення невдач і внутрішню мотивацію. 
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Ushakova I. M., Korobeinyk M. A. Motivation factors of efficiency of the professional activity  
of NSES rescuers

Motivational factors that influence the professional activity of NSES rescuers are key elements in the efficiency 
of performing their duties. The article shows that the effectiveness of fulfilling professionally important tasks 
depends on the motivation that drives the individual to perform such difficult and dangerous work. The article 
describes different approaches to the study of the problem of professional activity of the NSES of Ukraine 
rescuers, whose work is closely related to extreme conditions and high risk for life and health.

The analysis of the literature has made it possible to determine that motivation is one of the fundamental 
problems of psychology and one of the basic concepts used to explain the driving forces of personality 
behavior (including professional activity). Motivation in the general sense is a complex of driving forces that 
stimulate a person to act. Positive motivation activates a person’s abilities, releases his / her potential, negative 
motivation (or lack thereof), on the contrary, inhibits activity, impedes the achievement of goals of activity. 
Both external and internal motivations can act as motivational factors that push a person to take some steps 
towards success or avoidance of failure consciously or unconsciously.

The study of the features of the structure of rescuers’ motivation showed that the predominance of internal 
motives increases the productivity. At the same time, for rescuers with lower efficiency, a prerequisite 
is the presence of external (negative and positive) motives. The article also notes that rescuers with high 
efficiency of professional activity have a significantly lower level of motivation for avoiding failures and a higher 
level of motivation for achieving success compared to the second group. This indicates that the performance 
of professionally important tasks is determined by both named variables.

An analysis of the relationship between professional performance indicators and types of motivation showed 
that motivation for achieving success and avoiding failures and internal motivation could be considered as 
the most influential motivational factors for the effectiveness of NSES rescuers.

Key words: Motivation, motivational factors, professional motivation, efficiency of professional activity, 
internal and external motivation, motivation for achieving success and avoiding failures, NSES workers, 
rescuers.
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ГЕНЕЗиС ВІЙСьКОВОГО ПОлОНу  
В КульТуРНО-ІСТОРичНОМу РОЗВиТКу уКРАЇНи
Стаття присвячена проблемі військового полону. Розглянуто основні збройні конфлікти, які відбу-

валися на території сучасної України. Дану проблему в різні часи вивчали різні вітчизняні та закордонні 
вчені під час Першої та другої світової війн, а також сучасних військових конфліктів. У статті наве-
дено дані щодо відношення до полону та до полонених у стародавній та середньовічній Русі. Визначено 
особливості військового полону та ставлення до полонених в умовах встановлення централізованої 
Російської держави (XVIII ст. – перша половина XIX ст.). Розглянуто проблеми хворих, поранених 
і полонених, що опинилися в руках супротивника під час Кримської війни 185–1856 рр. Проаналізовано 
феномен масового полону, який обчислювався мільйонами людей, у тому числі й цивільного населення 
під час Російсько-японської війни (1904–1905 рр.) та Першої світової війни (1914–1918 рр.). У статті 
розглянуто полон як фізичне, психологічне та моральне випробування військовополонених у роки 
Другої світової війни. У статті розглянуті характеристики психологічного простору в умовах війни: 
психологічне напруження; усвідомлення втрати; почуття знедоленої людини; збій у ролях, рольових 
очікуваннях, проблеми самоідентифікації; почуття абсолютної безнадії та розпачу, нездатності впо-
ратися з новим середовищем; відчуття неповноцінності. Саме таку активізацію ті, хто утримує 
полонених, могли зрозуміти як схиляння до співробітництва, що могло підштовхнути військовополо-
неного на нечесні обіцянки та співпрацю, сподіваючись перебігти до своїх або налагодити зв’язок зі 
своїми та стати агентами з метою вирватися з полону за любу ціну. Однак ті, хто утримує полоне-
них, втягують потенційних колабораціоністів в акції страти інших полонених або мирних жителів. 
Такі форми спілкування та взаємодії призводили до необґрунтовано агресивних дій по відношенню 
до своїх товаришів, помсти колишнім командирам та навіть садизму. Подібні вчинки одразу підкрі-
плювались підтримкою тих, хто утримує полонених, та переведенням таких військовослужбовців 
із помічників у колабораціоністи. Крім того, наводяться основні форми внутрішньотабірного опору: 
втеча, саботаж, порушення режиму, боротьба за моральне виживання, небажання співробітничати 
з ворогом і навіть повстання. 

Ключові слова: військовослужбовці, військовополонені, полон, відношення до полонених, війна.

Постановка проблеми. Ескалація агресії 
на тимчасово окупованих територіях Донецької, 
Луганської областей та Автономної Республіки 
Крим із боку представників збройних форму-
вань Російської Федерації призводить до зброй-
ного протистояння, яке несе за собою трагічні 
наслідки. Це: по-перше, загибель людей – як 
цивільних мешканців окупованих територій, так 
і військовослужбовців, по-друге – каліцтво та важкі 
захворювання учасників збройного протистояння, 
по-третє – потрапляння представників ворогуючих 
сторін у полон. В умовах гібридного протистояння 
стає проблемою визначення поняття полону через 
те, що умови утримання бранців відрізняються 
в залежності від багатьох факторів: виду підроз-
ділу, у якому утримували захопленого (військовий 
підрозділ, професійні найманці, бандформування), 
приналежності самого полоненого (військовослуж-
бовець, добробатовець, цивільний тощо), трива-
лості неволі, місця утримання бранця (яма, під-
вал, гараж, переобладнана квартира, приміщення 
камерного типу, концентраційний табір, а також 

виправно-трудова установа). Крім того, важливим 
фактором є засоби впливу на полонених (фізичне 
або моральне знущання, застосування тортур або 
незаконних страт), які застосовувались по відно-
шенню до військовослужбовців Збройних Сил 
України та представників інших підрозділів сектору 
безпеки та оборони України. 

Особливо гостро постає питання відношення 
до військовослужбовців, звільнених із полону, 
з боку політичного та військового керівництва, різ-
них умов під час надання медичної та психологіч-
ної допомоги колишнім бранцям у залежності від 
політичної забарвленості ситуації.

Таким чином, актуальність обраної теми 
є незаперечною у сучасних умовах збройного про-
тистояння на тимчасово окупованих територіях 
Донецької та Луганської областей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасний стан досліджень військового полону 
відображує й збірник Й. Ольтмера, в який увійшли 
статті активно працюючих над даною темою захід-
ноєвропейських дослідників [1].

© Широбоков Ю. М., 2019
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Так, за часів Першої світової війни більшість 
західноєвропейських вчених підкреслювала той 
факт, що відповідно до військово-кримінального 
законодавства у країнах, що ведуть війну, добро-
вільна здача в полон визначалася як державна 
зрада й каралася кримінальними покараннями 
[2]. Відзначимо, що в той самий час представники 
Головного управління Генерального штабу і фрон-
тове російське командування із самого початку 
війни також намагалися виявити причини масо-
вої здачі в полон і розробити план заходів щодо 
її запобігання. Загальний висновок був таким, що 
основна маса солдатів недостатньо підготована 
до бойових дій, тому «пекельний вогонь ворога», 
«прорив фронту й поява в тилу частин супро-
тивника» призводять до «підняття білих хусточок» 
[3]. Відзначалося, що в російській армії «куль-
гає» виховна й застрашлива сторона, породжена 
відсутністю продуманої системи пропаганди 
й зайвою м’якістю самих армійських начальни-
ків, які «не наказують знищувати вогнем власних 
кулеметів, тих хто здається».

На початку минулого століття, в ході грома-
дянської війни, яка тривала на території сучас-
ної України, Червона Армія підтримувала дух 
цього звертання. Червоноармійці, захоплені 
білими в полон, після звільнення або втечі відразу 
без усіляких труднощів ставали до лав армії. 
Згодом ставлення до полонених і зниклих безві-
сти у Країні Рад змінилося, перетворивши їх із 
героїв у зрадників. За словами А.І. Солженіцина, 
в Радянському Союзі ні про яку презумпцію 
невинності не було й мови. Якщо солдат або офі-
цер Червоної Армії потрапив у полон або пропав 
безвісти, то автоматично він ставав зрадником 
Батьківщини з усіма витікаючи ми наслідками . 
«Тільки воїн єдиної у світі Червоної армії не зда-
ється в полон! – так записано в статуті. Є війна, 
є смерть, а полону немає! Якщо повернешся 
з полону живим – ми тебе будемо судити. Не вмер 
від німецької кулі – помреш від радянської. Кому 
від чужих, а нам від своїх» [4].

Сучасність, у якій перебувають Збройні Сили 
України під час відбиття збройної агресії на 
Донбасі, так само породжують багато питань, які 
пов’язані з відношенням до військовослужбов-
ців, які повертаються з полону. Суб’єктивне став-
лення окремих командирів до факту потрапляння 
військовослужбовця в полон призводило до діа-
метрально різних оцінок цього вчинку, а саме від 
звинувачень у зраді до нагородження за мужність 
державними відзнаками. 

Велика кількість публікацій присвячено саме 
питанням психологічної допомоги військовослуж-
бовцям у зоні ведення бойових дій та після повер-
нення до місць постійної дислокації [5; 6]. Однак 
проблемі зміни ставлення до осіб, повернених із 
полону, уваги приділяється недостатньо [7].

На жаль, в Україні відсутнє єдине історично 
обґрунтоване, політично продумане ставлення 
до військовослужбовців, які пережили ситуа-
цію полону. Також важливим є те, що відсутній 
єдиний державний орган, який би відповідав за 
роботу з колишніми заручниками та військовопо-
лоненими.

Таким чином, вищезазначене вказує на акту-
альність даної проблеми та необхідність прове-
дення самостійного вивчення генезису військового 
полону у культурно-історичному розвитку України.

Мета статті – виявлення особливостей відно-
шення до полону та до полонених у культурно-іс-
торичному розвитку України. 

Виклад основного матеріалу. Перша літо-
писна згадка про полон у вітчизняних історич-
них джерелах, про викуп полонених дається 
у відомому договорі Русі з Візантією, укладеному 
в 911 році, в якому про долю полонених гово-
риться, що полоненого можна викупити [8]. 

Як відзначає В.О. Ключевський [9], договори 
князів Олега й Ігоря із греками відрізнялися опра-
цюванням юридичних норм, особливо перших 
норм міжнародного права. Зазначимо, що у вка-
заних документах немає жодного зневажливого 
слова про так звану ганьбу полону, а говориться 
про героїзм полонених як жертвах і мучениках 
війни. 

Нові риси в описах набігів та оцінки полону з’яв-
ляються під час військових конфліктів із кочівни-
ками. Це були кочові, рухливі племена, і для них 
бранці як такі були тягарем, а обмін, викуп у силу 
відсутності договорів і не визначеної грошової сис-
теми був виключений. Полон був страшно важкий, 
полонених називали колодниками й у більшості 
випадків вони гинули. Після хрещення Київської Русі 
Володимиром Святославовичем в 988–989 роках  
викуп із полону набув ще й релігійного забарв-
лення, став називатися «загальною милостинею», 
за яку «велика винагорода від бога буде» [10].  
Зі встановленням на території сучасної України 
централізованої Російської держави та введенням 
загальних для всієї Росії законоположень про єди-
ний порядок збору грошей для викупу полонених 
визначалися розміри викупу для різних категорій 
населення, від дворян і бояр до селян, а також 
взятих у бою і не в бою [11].

Основним документом, який регламентує 
питання про полон і полонених практично все 
XVIII століття й першу половину XIX століття, 
був Артикул військовий Петра I [12]. Цей артикул 
містить розгорнуті й жорсткі правила поведінки 
воїнів у всіх видах боїв. Дезертирство й втеча, 
втрата прапорів і штандартів, здача фортець 
та позицій, здача в полон рішуче засуджувалися. 

У війні 1812 року ніхто зі сторін і подумати не 
міг для досягнення перемоги утримувати полоне-
ного під вартою або в концтаборі – цілком достат-
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ньо було того, що полонений в обмін на волю 
давав зобов’язання не воювати. У цьому випадку 
слово честі полоненого ставало його вартовим. 
Рядки цього зобов’язання могли бути різні, але 
найчастіше воно мало силу до кінця кампанії [13]. 
Але право на полон мав не всякий: шпигуни, що 
діяли в розташуванні ворога переодягненими 
в його форму або цивільний одяг, або провідники 
на поблажливість розраховувати не могли. 

Окремо в дослідженнях проблем полону стоїть 
Кримська війна (1853–1856 рр.), яку іноді ще нази-
вають Східною [14]. Її головною особливістю був 
систематичний обмін полоненими. Ставлення до 
військовополонених різних прошарків російського 
суспільства визначалося не стільки обставинами 
військово-політичного протистояння, скільки сту-
пенем соціальної й культурної близькості до них. 
При цьому ставлення до полоненого як до пред-
ставника ворожої держави і як до людини, що 
опинилася в критичній ситуації та потребує жалю 
й допомоги, часом вигадливо перепліталося [15].

Наполеонівська навала й тяготи Кримської 
війни 1853–1856 рр., коли людські втрати обох 
сторін обчислювалися сотнями тисяч вбитих, 
поранених і полонених, змусили звернутися до 
проблеми хворих, поранених і полонених, що опи-
нилися в руках супротивника, вже на міжнарод-
ному рівні. 

У 1864 році в Женеві збирається міжнародна 
конференція Червоного Хреста, що прийняла кон-
венцію «Про поліпшення участі поранених і хво-
рих воїнів під час сухопутної війни». На ній уперше 
був визначений юридичний статус військовополо-
неного [16].

Російсько-японська (1904–1905 рр.) і особливо 
Перша світова війна (1914–1918 рр.) породила 
ряд на той час практично не відомих військових 
феноменів, пов’язаних із демографією. А саме – 
переміщення величезних мас населення (і комба-
тантів, і мирних громадян) у часі і просторі. Одним 
із таких феноменів став масовий полон, який 
обчислювався мільйонами людей, у тому числі 
й цивільного населення.

Мільйони полонених із числа багатомільйон-
них армій – це річ, не бачена у війнах минулого, 
коли всього лише десятки тисяч полонених ста-
вали результатом програшу всієї війни (напри-
клад, загибель армії Наполеона в царській Росії 
в 1812 році). Тепер же війна тривала, незважаючи 
на мільйони ворожих солдатів усередині свого 
геополітичного простору, до повної перемоги.

Відповідно, ведення бойових операцій за умов 
сучасної техніки відбувалося не стільки на смерто-
носне знищення солдатів і офіцерів супротивника, 
скільки на знищення їх як таких. Такою формою 
і став полон, що зберігав життя сотень тисяч 
людей, але послаблював армії на суму людей, які 
здалися ворогові [17].

Однак саме Перша світова війна при-
несла у вжиток поняття «табір для військово- 
полонених» [18].

Адаптація до умов перебування в полоні від-
бувалася в екстремальних умовах продовольчого 
дефіциту, різноманітних утисків із боку табірної 
адміністрації та супроводжувалася суттєвими змі-
нами свідомості та фізичного стану військовопо-
лонених, більшість яких (психічні розлади, різно-
манітні хвороби тощо) мали незворотній характер.

У середовищі бранців з’явився особливий вид 
душевної хвороби, що отримав у Німеччині назву 
«психоз колючого дроту» (Stacheldrahtpsychose). 
Її виникнення, на думку Т.В. Мінаєвої, було пов’я-
зане з низкою факторів: 

– утримання разом в основній масі молодих 
та здорових людей, які були змушені відмовитись 
від своїх довоєнних звичок і дотримуватись чітко 
визначених правил (час прийому їжі, написання 
звісточки додому із вкрай обмеженим об’ємом 
та змістом, відсутність інтимного життя тощо);

– невизначений у часі термін перебування 
в полоні;

– обмеженість простору утримання колючим 
дротом. 

Усе це в сукупності призвело до психічних 
порушень, нервозності, галюцинацій, частих сва-
рок і т. п. [19].

У роки Другої світової війни полон став найжор-
стокішим фізичним, психологічним і моральним 
випробуванням для мільйонів військовополоне-
них, більшості з яких він коштував життя. З усіх 
держав, втягнених у Другу світову війну, тільки 
СРСР заявив, що в нього немає полонених вій-
ськовослужбовців, а є зрадники Батьківщини [20].

Й.В. Сталін вважав, що навіть тяжкопоранений 
боєць повинен перегризти горло ворогу – солдату 
супротивника, й потім вже померти, тим самим 
наблизити нашу перемогу, а хто все-таки опи-
нився в полоні – той зрадник Батьківщини [21].

Із розповідей людей, що пройшли фашистські 
табори, із численних джерел відомо, що полон 
для багатьох бійців і командирів виявився страш-
ним випробуванням. Слід визнати, що не кожна 
людина могла спокійно переносити голод, холод, 
знущання й смерть товаришів. Після побаченого 
й пережитого люди зазнали психологічного стресу. 

Незважаючи на жорстокість і насильство 
з боку німецьких властей, більшість поло-
нених не бажали скоритися зі своєю долею. 
Вони поєднувалися в групи, організації, а іноді 
й поодинці вели боротьбу з ворогом. Російський 
дослідник Н.П. Дембицький відзначає: «У пер-
ший рік війни в таборах, розміщених на терито-
рії України у Володимир-Волинському, Богуні, 
Адабажі, Славуті, Шепетівці, під Черніговом, 
Дніпропетровськом і Києвом, діяли підпільні групи 
з військовополонених» [20].
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Основними формами внутрішньо табірного 
опору були: втеча, саботаж, порушення режиму, 
боротьба за моральне виживання, небажання 
співробітничати з ворогом і навіть повстання. 

Бійці, що потрапили в полон, і командири 
Червоної Армії страждали не тільки в умовах 
неволі. На Батьківщині вони несправедливо роз-
глядалися як боягузи і зрадники. І це збільшувало 
їхню трагедію. 

Для перевірки «колишніх військовослужбовців 
Червоної Армії, що перебували в полоні й оточенні 
супротивника», була створена мережа перевір-
но-фільтраційних таборів. Ці спецтабори являли 
собою військові в’язниці строгого режиму, при-
чому для ув’язнених, які в переважній більшості 
не чинили яких-небудь злочинів [22].

Тривалий час радянський люди, що вернулися 
з німецького полону, зустрічалися з обмеженням 
своїх прав. На місцях до них ставилися як до 
зрадників. Вони усувалися від участі в політич-
ному житті, під час вступу до вищих навчальних 
закладів на них дивилися з побоюванням, їх не 
вважали учасниками війни. 

Після введення Збройних сил СРСР на терито-
рію Афганістану військовослужбовці стали брати 
безпосередню участь у бойових діях зі зброй-
ними угрупованнями, які за чинними нормами 
Міжнародного Гуманітарного права можуть бути 
віднесені до сил внутрішнього опору, що виступа-
ють проти існуючого політичного режиму і присут-
ності іноземної армії на території своєї держави.

Полон радянських військовослужбовців 
у період афганської війни носив одиничний, 
винятковий і надзвичайний характер (хоча мод-
жахеди вели постійне полювання за радянськими 
військовослужбовцями). Із загальної кількості 
радянських військовослужбовців, зниклих безвісті 
й тих, що потрапили в полон, близько 30% станов-
лять загиблі в бойових діях військовослужбовці, 
чиї тіла не були знайдені (упав в ущелину, пото-
нув, вибухнув у повітрі й ін.), близько 40% були 
вбиті під час взяття в полон або загинули в полоні, 
й тільки 30% вважалися такими, що залишилися 
в живих до виводу військ із Афганістану [23]. 

Висновки та пропозиції. У культурно-істо-
ричному розвитку України відношення до полону 
та військовополонених формувалося під впливом 
двох протилежних систем ставлення до полону: 
європейської (для якої характерне гуманне від-
ношення до полонених, їхньої честі, гідності, 
прав та майна, катування та знищення полоне-
них носило безсистемний характер) та азіатської 
(характерними рисами якої були приниження 
гідності, зневажання прав та присвоєння майна 
військовополонених; застосування тортур та зни-
щення полонених носило масовий характер).

Із розвитком цивілізації та модернізації засобів 
ведення війни як у самій Україні, так і в державах, 

до складу яких входила наша країна (Австро-
Угорська імперія, Російська імперія, СРСР), від-
ношення до полонених та самого поняття полону 
схилялося більше до азіатської моделі.
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Shyrobokov Yu. M. Genesis of military captivity in the cultural and historical development of Ukraine
The article is devoted to the problem of military captivity. The main armed conflicts that occurred on 

the territory of modern Ukraine are considered. This problem at various times was studied by a variety 
of domestic and foreign scientists during the First and Second World Wars, and modern military conflicts. 
The article presents data on the attitude to captivity and prisoners in ancient and medieval Rus. The features 
of military captivity and the attitude to prisoners in the conditions of establishment of the centralized Russian 
state (XVIII art. – the first half of XIX centuries) are defined. The problems of the sick, wounded and prisoners 
who found themselves in the hands of the enemy during the Crimean war of 1853–1856 are considered. The 
phenomenon of mass captivity, which was estimated by millions of people, including the civilian population 
during the Russian-Japanese war (1904–1905) and the First World War (1914–1918), is analyzed. The 
article deals with captivity as a physical, psychological and moral test of prisoners of war during the Second 
World War. The article describes the characteristics of psychological environment of during a war: 
psychological stress; realization of loss; feeling of being left out; crash of roles, role expectations, identity 
problems; feelings of absolute hopelessness and despair, inability to cope with the new environment; feeling 
of inferiority. This activation could be viewed by those who are holding soldiers captives as the inclination 
to cooperation that could force a prisoner of war to make dishonest promises and cooperate hoping to run 
to their side or to establish contact with their people and to become agents, with the purpose to escape 
from captivity at any price. However, those who hold prisoners captive involve potential collaborators in 
the performing executions of other prisoners or civilians. Such forms of communication and interaction have 
led to unnecessarily aggressive actions towards one’s comrades, revenge against former commanders 
and even sadism. Such actions gained the support of those who hold prisoners and the promotion of such 
personnel from assistants up to collaborators. In addition, the main forms of resistance within the camp are 
provided: escape, sabotage, violation of the regime, struggle for moral survival, unwillingness to cooperate 
with the enemy and even rebellion.

Key words: servicemans, prisoners of war, captivity, attitude to prisoners, war.
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КОНВЕНцІЙНІ ФОРМи ІНТЕРНЕТ-учАСТІ ЯК РЕСуРС РОЗВиТКу 
ГРОМАДЯНСьКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОлОДІ
Громадянську інтернет-участь розглянуто як опосередковану інтернет-технологіями комуніка-

ційну взаємодію громадян із метою впливу на прийняття та ухвалення рішень, розв’язання проблем 
окремих індивідів і груп, прямої участі в суспільно-політичних процесах. Наголошується, що інтер-
нет-середовище є гібридним середовищем, яке утворюється за допомогою інформаційно-комуніка-
ційних технологій (далі – ІКТ) у результаті інтеграції елементів реального і віртуального життя. 
Звертається увага на те, що громадянська інтернет-участь у кожній країні набуває своїх особливих 
ознак і залежно від національних, культурних традицій формуються різні моделі інтернет-участі. 
Встановлено, що громадянська інтернет-участь може здійснюватися конвенційними і неконвенцій-
ними формами інтернет-комунікації. Підкреслюється, що оволодіння різними формами громадянської 
інтернет-участі сприяє розвитку громадянської компетентності молоді; завдяки технологічним 
можливостям інтернет-технологій змінюється модель громадянської участі з лінійної (вертикально 
побудованої) на широку (різноспрямовану) громадянську участь. Наведено результати дослідження 
форм громадянської інтернет-участі, що застосовуються молодими громадянами країни. З’ясовано, 
що найбільш популярними серед молоді є форми онлайнового контактування. 92% респондентів 
беруть участь у соціальних опитуваннях і голосуваннях, мають власні сторінки в соціальних мере-
жах, 50% реєструвалися на сайтах із метою підписання електронної петиції; 3% респондентів засто-
совували такі форми інтернет-участі, як участь у конкурсах проєктів, краудфандинґ (збір коштів), 
краудсорсинґ (утілення спільних проєктів), грассрутінґ (створення ініціативних груп із метою захи-
сту та реалізації прав громадян). Обґрунтовується висновок про те, що в Україні діє управлінська 
і адміністративна модель громадянської інтернет-участі. Молоді громадяни виявляють інтерес до 
конвенційних форм інтернет-участі, прагнуть оволодіти ними, а також усвідомлюють відповідаль-
ність за неконвенційні дії в інтернет-просторі. 

Ключові слова: інтернет-середовище, інтернет-технології, форми інтернет-участі, моделі 
громадянської інтернет-участі.

Постановка проблеми. Інтернетизація 
всіх сфер життєдіяльності людини ХХІ сто-
ліття, з одного боку, розширює її можливості, 
а з іншого – висуває нові вимоги, серед яких 
головними є швидке оволодіння новими знаннями 
у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, 
вміння сприймати і критично аналізувати гігант-
ські потоки інформації; раціонально реагувати на 
політичні, економічні, соціальні зміни та нововве-
дення; об’єктивно оцінювати ситуацію й робити 
висновки; адаптуватися до мінливих умов сере-
довища; компетентно (свідомо й активно) спри-
яти позитивним соціальним зрушенням. Новий 
цифровий світ вимагає компетентного громадя-
нина, здатного діяти відповідально і повною мірою 
брати участь у соціальному житті.

Серед вітчизняних і зарубіжних науковців й досі 
точаться дискусії щодо визначення дефініції «гро-
мадянська компетентність», її структури, соці-

ально-психологічних чинників та умов розвитку. 
На думку С. Позняк, причиною неоднозначних 
трактувань є те, що громадянська компетент-
ність пов’язана зі складними поняттями, такими 
як плюралізм, полікультурність, багатоманітність, 
толерантність, соціальна згуртованість, колек-
тивні та індивідуальні права і обов’язки, свобода, 
соціальна справедливість, самоусвідомлення 
(національне, європейське, глобальне) [1, с. 6].

Спробу інтегрувати ці складні поняття здійс-
нили П. Кубов, Д. Гроссман, А. Ніномія у моделі 
«Громадянство ХХІ століття». Згідно з їхньою 
моделлю, сучасний успішний громадянин розв’я-
зує проблеми з позиції члена глобального суспіль-
ства; співпрацює і несе відповідальність за свої 
вчинки; розуміє, приймає, цінує і толерантно ста-
виться до культурного багатоманіття; критично 
і системно мислить, розв’язує конфлікти нена-
сильницьким шляхом [2]. 
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У віртуальному інтернет-просторі є чимало 
форм зворотного зв’язку і способів залучення гро-
мадян у суспільно-політичні процеси. Інтерактивні 
форми інтернет-комунікації (блоґи, мікроблоґи, 
лінкблоґи, соціальні мережі, вікі, сайти, обмін кон-
тентом на форумах, чатах, у дискусійних групах) 
створюють сприятливі умови для участі громадян 
у вирішенні проблем суспільства, обстоювання 
своїх прав і свобод. Саме Інтернет спрямований 
на підтримку активного громадянства [3, с. 400]. 

Інтернет сьогодні – це новий соціальний про-
стір інтерсуб’єктної взаємодії, гарант демократії, 
свободи слова, свободи думки, чинник розвитку 
інформаційного і громадянського суспільства, сере-
довище, де розгортається громадянська і політична 
активність людини. Дії, що здійснюють громадяни 
з використанням інформаційних інтернет-техно-
логій із метою впливу на прийняття та ухвалення 
рішень щодо розв’язання проблем окремих індиві-
дів і груп або прямої участі в суспільно-політичних 
процесах Е. Штерн, О. Гудс та Т. Суорей, визнача-
ють як громадянську інтернет-участь [4]. 

Є різні позиції щодо впливу мережі Інтернет на 
громадянську інтернет-участь/активність. Умовно 
їх можна поділити на три напрями: 

1) концепції, які перебільшують вплив інтер-
нет-технологій у житті людини. Е. Дайсон, П. Левін, 
Н. Негропонте, У. Раш, Г. Рейнгольд, Г. Роу і Л. Фрюер, 
А. Тофлер, Х. Тофлер, Г.Л. Смолян обстоюють думку, 
що електронна участь, опосередкована інформацій-
ними та комунікаційними технологіями, розширює 
і трансформує участь у громадських демократич-
них і консультативних процесах. П. Левін стверджує, 
що Інтернет, безумовно, сприяє розвитку демократії 
в будь-якому суспільстві. Сучасні інтернет-техноло-
гії пропонують більше можливостей, і це стимулює 
пряму онлайнову участь без будь-якого втручання 
впливових у суспільстві осіб [5];

2) теорії і концепції, які ставлять під сумнів вплив 
інтернет-участі на розвиток громадського суспіль-
ства. Прибічники цього напряму (Р. Девіс, Л. Ербін, 
Р. Краут, Є. Морозов, Дж. Моррісон, Є. Морозов, 
А. Ліпоу, Н. Ніє, Б.С. Новек, П. Сейд, Дж. Стріт) акцен-
тують увагу на тому, що інтернет-участь призводить 
лише до віртуальної громадянської активності, 
формування слективізму (slacktivism), так званого 
«диванного активізму» [6]. Як зазначає Є. Морозов, 
«слективізм» не має політичного або соціального 
впливу. Це ідеальний тип активності для ледачого 
покоління: навіщо турбуватися про страйки і ризик 
арешту, жорстокості з боку поліції або тортур, якщо 
хтось може так голосно вирішувати проблеми гро-
мадян у віртуальному просторі [7];

3) третій напрям розглядає інтернет-участь як 
«віддзеркалення» реального рівня громадської 
активності в суспільстві: Б. Бімбер, Б.Я. Вахула, 
М. Нісбет, Д.А. Шуфель вважають, що необхідно 
враховувати думку інтернет-спільноти заради 

демократичного розвиту суспільства. Як слушно 
зауважує Дж. Равен, в інформаційному суспільстві 
«слід розвивати комунікаційні технології, зокрема 
ІР-технології, та навчитися отримувати більше 
користі з процедур зворотного зв’язку» [8, с. 136]. 

Узагальнення досліджень дає підстави гово-
рити про те, що: а) інтернет-комунікація так чи так 
впливає на громадянську (політичну, соціальну) 
активність громадян; б) складно встановити різ-
ницю між формами політичної, громадянської 
та соціальної активності; в) є певні проблеми 
дослідження форм громадянської участі/актив-
ності, а саме: у науковому дискурсі велика кіль-
кість назв, типів, класифікацій форм інтернет-уча-
сті; г) громадянська (політична) інтернет-участь 
у кожній країні набуває своїх особливих ознак 
і залежно від національних, культурних традицій 
формуються різні моделі інтернет-участі; ґ) потре-
бує уточнення класифікація форм інтернет-участі. 

Мета статті полягає в з’ясуванні найбільш 
актуалізованих форм громадянської інтернет-уча-
сті, визначенні потенціалу конвенційних форм 
інтернет-комунікації як ресурсу розвитку грома-
дянської компетентності молоді.

Виклад основного матеріалу. У контексті 
нашого дослідження інтернет-середовище розгля-
даємо як гібридне (змішане, синтетичне) середо-
вище, що утворюється за допомогою ІКТ з елемен-
тів реального і віртуального життя [9]. Вважаємо, 
що оволодіння різними формами громадянської 
інтернет-участі сприяє розвитку громадянської ком-
петентності молоді; завдяки технологічним мож-
ливостям інтернет-технологій змінюється модель 
громадянської участі з лінійної (вертикально побу-
дованої) на широку (різноспрямовану) громадян-
ську участь. Ми спираємося на те, що громадянська 
участь інтегрує в собі і політичну, і соціальну актив-
ність: у віртуальному інтернет-просторі є можливо-
сті висловлювати думку з різних питань (від питань 
побутових до найскладніших соціальних проблем); 
вносити свої пропозиції для широкого обговорення; 
презентувати власну громадянську позицію. 

Також ми спираємося на дослідження моделей 
громадянської інтернет-участі А. Чадвік і К. Мей. 
Згідно з їхньою концепцією є управлінська, адмі-
ністративна та партиципативна моделі громадян-
ської інтернет-участі [10, с. 276]. Управлінська 
модель інтернет-участі, стверджують автори, 
«утворюється у разі якщо інтернет-технології 
застосовуються з метою покращення попередніх 
технологій, оновлення можливостей здійснення 
державних функцій, скорочення часу на прийняття 
політичного рішення разом із скороченням матері-
альних витрат» [там само, с. 278]. Інформаційний 
потік вибудовується владою лінійно (зверху 
донизу) і головною метою комунікації в інтер-
нет-просторі є скорочення часу та витрат на 
інформування громадян країни. 
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Адміністративна модель громадянської 
(політичної) інтернет-участі передбачає широкі 
можливості для врахування суспільної думки гро-
мадян щодо прийняття політичних рішень, що 
сприяє підвищенню ефективності державної полі-
тики. Інформаційний простір, як і в управлінській 
моделі, організовує і регулює держава. Громадяни 
висловлюють свою думку лише щодо тих питань, 
які по вертикалі визначає політична влада. Згідно 
з А. Чадвіком і К. Меєм, адміністративна модель 
є перехідною між управлінською і партиципатив-
ною моделлю і поєднує в собі дві їхні основні 
ознаки: участь громадян у прийнятті політичних 
рішень та управління інформаційною політикою 
у національному сегменті інтернет-простору. 

І наразі партиципативна модель (модель 
участі) характеризує складні горизонтальні інте-
рактивні взаємозв’язки між політиками, владою 
і громадянами. Формат моделі участі передбачає 
організацію взаємодії не тільки у площині дер-
жава – громадянин та громадянин – громадянин, 
а й наявність каналу зворотного зв’язку громадя-
нин – держава. Партиципативна модель утворю-
ється за умови наявності суб’єкт-суб’єктного діа-
логу між урядом і громадянами або організованими 
групами громадянського суспільства, зокрема 

громадськими організаціями та об’єднаннями. 
Реалізація такої моделі створює умови для широкої 
політичної участі громадян, сприяє розвитку грома-
дянської компетентності та політичної суб’єктності 
користувача. До того ж інтерактивна «модель уча-
сті» змінює стиль відносин між державною владою 
та громадянином: людина перестає бути об’єктом 
впливу державних і політичних інститутів і стає 
суб’єктом прийняття політичних рішень, усвідом-
лює свою причетність і відповідальність за них.

Вітчизняні та зарубіжні дослідники (Р.К. Гібсон, 
С. Лусолі і С. Вард, Д.А. Войнов, М.Ю Павлютенкова) 
вважають, що характерною ознакою управлінської 
і адміністративної моделі є онлайнове контакту-
вання, яке не вимагає від індивіда великих зусиль, 
(голосування, обговорення актуальних соціально-по-
літичних питань, поширення інформації). Для пар-
тиципативної моделі характерним є застосування 
більш активних форм онлайн-участі (приєднання 
до організації, грошові пожертви, онлайн-петиції, 
офіційні звернення, онлайн-демонстрації тощо) [11]. 
Д.О. Войнов і М.Ю. Павлютенкова вважають, що гро-
мадянська інтернет-участь може здійснюватися як 
конвенційними, так і неконвенційними діями корис-
тувачів і форми інтернет-участі слід класифікувати 
на конвенційні та неконвенційні [12] (див. рис. 1).

 
Неконвенційні форми
інтернет-комунікації: 

– сплоги (створення сайтів-клонів 
для  поширення контенту 
провокаційного змісту);
– «чорний PR»;
– астротурфінґ (маніпуляції 
суспільною думкою спеціальною 
створено групою, мета якої 
створення міфів, неіснуючого іміджу 
або образу в інтернет-просторі, 
контент-наклепів, провокуючих 
протистояння, підбурювання в
суспільстві), 
– мережевий тролінґ;
– гейтерство (дискусії, в основу 
яких покладено неправду, обман, 
провокаційні заяви; 
супроводжується створенням
коментарів на замовлення); 
– віртуальні страйки;
– гакерські атаки;
– комп’ютерний тероризм.

Конвенційні форми інтернет-комунікації: 
– ел. звернення; 
– ел. приймальня;
– підписання ел. петиції;
– ел. публічні обговорення, зокрема, місцевих 
бюджетів, проєктів документів;
– ел. публічні  консультації;
– ел. опитування та голосування; 
– доступ до публічної інформації;
– ел. публічні дебати;
– ел. конкурси проєктів;
– грассрутинґ (створення ініціативних груп, 
асоціацій із метою захисту та реалізації 
громадських прав та ініціатив);
– створення сайтів, блоґів, сторінок у СМ, 
інтернет-видань;
– кросспостинґ;
– краудсорсинґ (спільне вирішення проблем 
і втілення проєктів); 
– краудфандинґ (збір коштів спільними 
зусиллями);
– громадська експертиза у віртуальному 
просторі;
– громадянський контроль за виконанням 
прийнятих рішень;
– законодавчі ініціативи.

Форми громадянської інтернет-участі

Рис. 1 Конвенційні та неконвенційні форми інтернет-участі
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Серед конвенційних форм популярними фор-
мами є інтернет-голосування (вибори, референ-
думи, соціологічні інтернет-опитування), які фік-
сують волю громадян – користувачів Інтернету, 
а також конвенційними формами інтернет-кому-
нікації вважаємо онлайнову участь у віртуальних 
з’їздах, конференціях політичних партій, громад-
ських організацій, об’єднань; засіданнях, сесіях 
місцевих і державних органів влади; публічні обго-
ворення документів, проєктів, бюджету; електро-
нні публічні консультації; дебати в онлайн-режимі; 
онлайн-конкурси проєктів; грассрутинґ (створення 
ініціативних вебгруп, асоціацій із метою захисту 
та реалізації громадських прав та ініціатив); ство-
рення інтернет-видань, сайтів, блоґів, сторінок 
у соціальних мережах; створення блоґів, мікро-
блоґів, лінкблоґів; краудсорсинґ (спільне вирі-
шення проблем і втілення проєктів); краудфандинґ 
(збір коштів спільними зусиллями); кроспостинґ 
(об’ємне поширення інформації); громадська екс-
пертиза у віртуальному просторі; громадянський 
контроль за виконанням прийнятих рішень; зако-
нодавчі ініціативи.

Неконвенційними формами громадянської 
(політичної, соціальної) участі/активності корис-
тувачів Інтернету є такі: сплоґи (створення сай-
тів-клонів для поширення контенту з метою 
маніпулятивного впливу на інтернет-спільноту); 
поширення «чорного PR»; астротурфінґ (мані-
пуляції суспільною думкою, створення міфів, 
неіснуючого іміджу або образу в інтернет-про-
сторі); «мережевий тролінґ» (як «товстий», 
так і «тонкий»); гейтерство (дискусії, в основу 
яких покладено неправду, обман, провокаційні 
заяви, що супроводжується створенням від-
повідних неправдивих коментарів); гакерські 
атаки на офіційні сайти державних і місцевих 
органів влади; віртуальні страйки; комп’ютерний 
тероризм – незаконне втручання в комп’ютерні 
мережі, викрадення та привласнення непубліч-
ної інформації. 

З метою з’ясування найбільш актуалізованих 
форм громадянської інтернет-участі ми провели 
експрес-опитування, учасниками якого стали 
62 особи віком 18–27 років. Респонденти 
(23 з яких є лідерами, членами молодіжних 
громадських об’єднань, решта – студенти сто-
личних закладів вищої освіти) позначали на 
рис. 1 форми інтернет-комунікації, які вони 
застосовували «хоча б один раз у своєму житті», 
і обирали ті форми інтернет-участі, якими б вони 
хотіли володіти досконаліше. За результатами 
опитування виявлено:

– актуалізованими формами інтернет-участі 
є електронні опитування та голосування, підпи-
сання електронних петицій, створення сторінок 
у соціальних мережах, а також кросспостинґ. 
Майже 92% беруть приймають участь у соціаль-

них опитуваннях і голосуваннях, мають власні 
сторінки в соціальних мережах, 50% реєструва-
лися на сайтах із метою підписання електронної 
петиції; 

– 3% респондентів застосовували такі форми 
інтернет-участі, як участь у конкурсах проєктів, 
краудфандинґ (збір коштів), краудсорсинґ (вті-
лення спільних проєктів), грассрутинґ (створення 
ініціативних груп із метою захисту та реалізації 
прав громадян). Ними виявилися лідери громад-
ських об’єднань; 

– жодного разу респонденти не брали участь 
у публічних дебатах, консультаціях, проведенні 
громадської експертизи і громадського контролю; 

Під час обговорення неконвенційних форм 
інтернет-участі молоді громадяни зазначали, 
що це є небезпечним і може бути застосовано 
тільки у разі необхідності. Такі форми, як елек-
тронні звернення, запити на отримання публічної 
інформації, застосовують час від часу і висловили 
бажання докладніше ознайомитися з ними.

Висновки. Інформаційно-комунікаційні тех- 
нології (ІКТ), зокрема інтеренет-технології 
(ІР-технології), зумовлюють зміну лінійної (вер-
тикально побудованої) моделі участі громадян 
у суспільно-політичному житті складною (різно-
спрямованою, інтерактивною) моделлю широ-
кої громадянської участі. Досвід громадянської 
інтернет-участі, отриманий у віртуальному 
інтернет-середовищі, розширює простір взаємо-
дії і сприяє розвитку громадянської компетент-
ності користувачів інтернету – молодих грома-
дян країни.

Найбільш актуалізованими є форми онлай-
нового контактування: електронні опитування 
та голосування, підписання електронних петицій, 
створення сторінок у соціальних мережах, а також 
кросспостинґ. Це дає змогу зробити висновок, 
що в Україні діє управлінська і адміністративна 
моделі громадянської інтернет-участі, і говорити 
про формування партиципативної моделі поки що 
зарано. Проте активні форми онлайн-участі все 
частіше застосовуються користувачами Інтернету, 
зокрема членами та лідерами громадських об’єд-
нань і молодіжних організацій. 

Молоді громадяни виявляють інтерес до кон-
венційних форм інтернет-участі, прагнуть ово-
лодіти ними і усвідомлюють відповідальність за 
неконвенційні дії в інтернет-просторі. Це свідчить 
про наявність мотивації саме до конвенційних дій. 

Перспективними напрямами подальших 
досліджень нам видається вивчення впливу 
інформаційно-комунікаційної компетентності на 
розвиток громадянської компетентності молоді. 
На нашу думку, від рівня цифрової та інфор-
маційно-комунікаційної компетенцій залежить 
і рівень громадянської інтернет-участі/активності 
користувачів.
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Krasniakova A. O. Conventional forms of internet participation as a resource of the development of 
youth civilian competence

Civic Internet participation is considered as a communication mediated interaction of citizens with the help 
of information Internet technologies with the purpose of influencing acceptance and approval decisions, solving 
problems of individuals and groups, and direct participation in socio-political processes.

The Internet space is a hybrid environment created by means of the information and communication 
technologies (ICT) in the course of integration of the elements of real and virtual life.

The article stated that the fact that civic Internet participation in each country acquires its own special 
characteristics and, depending on national and cultural traditions, different models of Internet participation are 
formed.

It is established that civic Internet participation can be carried out by conventional and unconventional 
forms of Internet communication.

Emphasizes that mastering the various forms of civic online participation contributes to the development 
of civic competence of young people; thanks to the technological capabilities of Internet technologies, the model 
of civic participation changes from linear (vertically constructed) to broad (multidirectional) civic participation.

The results of the study of forms of civic Internet participation applied by young citizens of the country are 
presented.

It was found that the most popular among young people are forms of online contact. 92% of respondents 
take part in social surveys and polls, have their own pages on social networks, 50% register on sites for 
the purpose of signing an electronic petition; 3% of respondents used such forms of online participation as 
participation in project contests, crowdfunding (fundraising), crowdsourcing (implementation of joint projects), 
grassruting (creation of initiative groups for the protection and realization of citizens’ rights).

The conclusion is substantiated that in Ukraine there is a management and administrative model of civic 
Internet participation. Young citizens are interested in conventional forms of online participation, seeking to 
master them, and are aware of their responsibility for unconventional activities in the Internet space.

Key words: Internet environment, Internet technologies, forms of online participation, models of online 
participation citizen participation.
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ГРОМАДЯНСьКА КОМПЕТЕНТНІСТь  
у РОЗРІЗІ КОНцЕПцІЇ СОцІАльНОГО ІНТЕРЕСу
Психологічні складники громадянської компетентності, зокрема орієнтація на сприяння спіль-

ному благу, почуття співпричетності, орієнтація на співробітництво, здатність до конструктивної 
взаємодії, громадянська відповідальність, розглянуто крізь призму концепції соціального інтересу. 
Визначено основні групи компетенцій у структурі громадянської компетентності, серед яких – когні-
тивні компетенції, етичні компетенції і ціннісний вибір (мотиваційно-ціннісний аспект громадянської 
компетентності), соціальні компетенції (здатність до взаємодії зі спиранням на принципи демо-
кратичного права), рефлексивні компетенції. Уточнено перелік індикаторів соціального інтересу, 
запропонований Г. Каплан. Визначено індикатори когнітивного, емоційно-регулятивного, комуніка-
тивно-поведінкового, мотиваційно-ціннісного компонентів соціального інтересу. Зазначено, що соці-
альний інтерес певною мірою впливає на світоглядну орієнтацію людини та визначає схильність до 
обрання стратегій громадянської взаємодії, а також структурування картини світу людини, пози-
ціонування суб’єктом себе у ній. Представлено результати аналізу декількох емпіричних досліджень 
різних аспектів громадянської компетентності крізь призму концепції соціального інтересу. Підлітки 
та молодь, у яких більше розвинені такі прояви соціального інтересу, як здатність до співпережи-
вання іншим, навички емоційної саморегуляції, просоціальні моральні міркування, більш схильні до гро-
мадянського залучення, а також вище оцінюють власні громадянські навички, що є ознакою більш 
високого рівня самоефективності та є передумовою розвитку громадянської компетентності. 
Проаналізовано типи комунікативних практик, виокремлених С. Позняк, в аспекті прояву соціального 
інтересу. Партиципативні комунікативні практики визначено як такі, які відповідають розвиненому 
соціальному інтересу. Розвиток соціального інтересу визначено одним із чинників формування моти-
вації громадянської відповідальності та суб’єктності. Окреслено перспективи сприяння розвитку 
соціального інтересу молоді в контексті громадянської освіти. 

Ключові слова: громадянська компетентність, соціальний інтерес, співпричетність, практики, 
громадянська взаємодія, відповідальність.

Постановка проблеми. Розвиток демократич-
ного суспільства значною мірою залежить від гро-
мадянської компетентності його членів. Важливим 
у цьому контексті постає не лише політико-пра-
вова обізнаність громадян, а й їхня готовність 
і здатність до ефективної громадянської взаємо-
дії, що передбачає наявність почуття відповідаль-
ності, вміння визначати пріоритети, реалістичні 
цілі та обирати ефективні та конструктивні стра-
тегії для їх досягнення, здатність до співробіт-
ництва з метою вирішення актуальних проблем. 
Вивчення психологічних чинників, які зумовлюють 
розвиток громадянської компетентності молоді, 
є важливим завданням сучасної вітчизняної пси-
хологічної науки.  

Услід за Г. Мюнклером ми визначаємо гро-
мадянську компетентність як сукупність 
якостей і кваліфікаційних характеристик, які 
зумовлюють партиципативну здатність і пар-
тиципативну готовність, інтерес до примно-
ження не лише особистих, а й спільних над-
бань, тобто орієнтацію на суспільне благо або 

почуття солідарності, що свідчить про готов-
ність до вчинків, дій, зусиль, для яких не перед-
бачається матеріальної компенсації або ж вона 
є незначною [14]. В. Тимофієв у структурі грома-
дянських компетенцій виокремлює такі важливі 
складники: здатність налагоджувати ефективну 
взаємодію, ефективно діяти під час командної 
роботи, здатність виконувати лідерські функції 
[8, с. 273]. Цю підгрупу компетенцій відносимо 
до групи соціальних компетенцій (які загалом 
визначають здатність громадян вирішувати акту-
альні суспільно-політичні питання шляхом гро-
мадянської взаємодії зі спиранням на принципи 
демократичного права). Окрім цієї групи компе-
тенцій у структурі громадянської компетентності, 
вслід за Ф. Одіже (див. [6, с. 41]) виокремлюємо 
когнітивні компетенції (правову та політичну 
освіченість громадян), етичні компетенції (моти-
ваційно-ціннісні засади взаємовідносин громадя-
нина з іншими людьми), а також додаємо групу 
рефлексивних компетенцій (здатність критично 
осмислювати та аналізувати інформацію суспіль-
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но-політичного характеру та результати власного 
громадянського залучення). Здатність поставити 
себе на місце іншого, подивитися на світ його 
очима визначає, на думку Р. Даля, розвиток співп-
ричетності, що є передумовою розвитку грома-
дянських чеснот [2].

З метою вивчення детермінант розвитку пси-
хологічних складників громадянської компетент-
ності (орієнтації на сприяння спільному благу, 
почуття співпричетності, орієнтації на співробіт-
ництво, здатності до конструктивної взаємодії, 
а частково – і громадянської відповідальності) 
доцільним видається звернення до концепції соці-
ального інтересу.

Мета статті – представлення результатів 
аналізу декількох емпіричних досліджень різ-
них аспектів громадянської компетентності крізь 
призму концепції соціального інтересу.

Виклад основного матеріалу. Авто- 
ром концепції «соціального інтересу» 
(«gemeinschaftsgefuhl») є австрійський психо-
лог А. Адлер. Він уважав, що головною спону-
кальною силою, яка визначає поведінку людини, 
є почуття спільності з іншими (яке є основою 
соціального інтересу) [1]. У широкому розумінні 
соціальний інтерес визначається як «сприяння 
добробуту людства». Це вміння цінувати речі поза 
межами себе та розуміти потреби та переживання 
інших завдяки ототожненню з ними [15, с. 2048]. 
Протилежністю соціального інтересу є егоїстична, 
суто прагматична мотивація, прагнення вико-
ристовувати інших для досягнення особистих 
цілей. Не досить розвинений соціальний інтерес 
є еквівалентом орієнтації на марну життєдіяль-
ність [1]. Один із послідовників А. Адлера Г. Мозак 
зазначив, що соціальний інтерес передбачає 
готовність брати відповідальність за себе та інших 
[13, с. 312]. А. Адлер уважав, що значною мірою 
соціальний інтерес і стиль життя формуються до 
п’яти років. При цьому є низка досліджень, в яких 
доведена можливість цілеспрямованого роз-
витку соціального інтересу в більш пізньому віці 
(наприклад, у студентів психологів [3; 9], в ув’яз-
нених в умовах виправних закладів [10, с. 92–97]). 
Усі дослідження феномена «соціального інте-
ресу» у психології побудовані на засадах теорії 
А. Адлера. Вивчаючи можливості цілеспрямо-
ваного формування соціального інтересу, нау-
ковці розширюють методологічний апарат своїх 
досліджень, поєднуючи методологічні засади тео-
рії А. Адлера з іншими методологіями, зокрема 
з методологією суб’єктно-діяльнісного і компе-
тентнісного підходів (як, наприклад, у [3; 9]). 
Вдалим видається запропоноване Т. Дубовіцькою 
та Г. Тулітбаєвою визначення соціального інте-
ресу як форми спрямованості особистості, як її 
життєвої установки, яка зумовлює готовність 
і бажання людини до конструктивної і продук-

тивної взаємодії з іншими людьми на їхнє благо 
і всього суспільства [3]. 

Услід за Г. Тулітбаєвою виокремлюємо у струк-
турі соціального інтересу такі компоненти: ког-
нітивний, емоційно-регулятивний, комуніка-
тивно-поведінковий, мотиваційно-ціннісний [9]. 
У нашому дослідженні ми як робочий варіант 
індикаторів соціального інтересу пропонуємо 
модифікацію переліку, запропонованого Г. Каплан 
[11, с. 82–85]. Розглянемо виокремлені індикатори 
у співвіднесенні зі складниками соціального інте-
ресу. Беручи за основу визначення складників соці-
ального інтересу, запропоновані Г. Тулітбаєвою, 
ми дещо уточнюємо їхній зміст. Когнітивний 
компонент соціального інтересу включає оці-
ночне ставлення людини до життя та уявлення 
щодо власної ролі у розвитку суспільства, зумов-
лює соціально-перцептивну установку особи-
стості щодо інших людей. Його індикатори: усві-
домлення, що власні суспільні права і обов’язки 
рівні правам та обов’язкам інших людей; переко-
нання у можливості досягнення особистих цілей, 
сприяючи при цьому суспільному благу; переко-
нання, що розвиток суспільства залежить від 
здатності його членів навчитися гармонійно 
співіснувати; переконання, що слід ставитись 
до інших так, як хочеш щоб вони ставились до 
тебе; переконання в тому, що важливо сприяти 
розвитку суспільства; впевненість, що в кожній 
людині є щось хороше; усвідомлення себе части-
ною всього людства; позитивна оцінка перспек-
тив, зумовлена переконанням, що світ можна 
зробити кращим місцем для життя. Емоційно-
регулятивний компонент відповідає за здат-
ність людини ідентифікуватися з іншими людьми, 
відчувати спільність із ними, розділяти їхні почуття, 
здатність до співчуття, саморегуляції свого емо-
ційного стану. Його індикаторами є такі: відчуття 
належності; відчуття легкості і комфорту під 
час взаємодії з іншими людьми; відчуття спіль-
ності (відчуття, що тебе багато що об’єднує 
з іншими людьми і ти багато в чому схожий на 
них); вміння регулювати власний емоційний 
стан; вміння обирати конструктивні (здорові) 
стратегії вираження емоцій і почуттів; емпа-
тія. Комунікативно-поведінковий компонент 
включає комунікативні навички, вміння будувати 
стосунки, що базуються на довірі; турботу про 
інших, що проявляється у ставленні та активності, 
спрямованій на покращення благоденства інших, 
асертивність. Його індикатори: щедрість; участь 
у спільній діяльності; повага до інших людей; 
співробітництво; готовність іти на компроміс; 
готовність і вміння підбадьорювати інших, нада-
вати підтримку, допомагати; асертивність. 
Мотиваційно-ціннісний компонент включає 
усвідомлення і прийняття цінності позитивних 
стосунків, а також мотивацію відповідальності. 
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Його індикатори: актуальність для людини таких 
цінностей, як: взаємоповага, турбота, дружба, 
співробітництво, відповідальність. 

Проаналізуємо результати декількох дослі-
джень різних аспектів громадянської компетент-
ності та громадянського залучення та розглянемо 
їх результати крізь призму концепції соціального 
інтересу. Зауважимо, що дослідники, які прово-
дили ці дослідження не спиралися на методоло-
гію теорії А. Адлера, проте аналіз їхніх здобутків 
у світлі концепції соціального інтересу створює 
можливості для глибшого розуміння чинників роз-
витку громадянської компетентності та відкриває 
перспективи окреслення доцільних векторів вдо-
сконалення системи громадянської освіти.

У дослідженні американських учених [12],  
вибірка якого становила 2467 осіб віком 
12–20 років, було виявлено, що: ті, в кого більше 
розвинена емпатія, схильні до більшої соціаль-
ної відповідальності, більш схильні надавати 
неформальну допомогу, у них краще розви-
нені громадянські навички, вони більш схильні 
до природоохоронної поведінки, волонтерства 
та мають більш виражені наміри голосувати. Ті, 
хто вміють краще регулювати власні емоції, 
більш схильні надавати неформальну допомогу, 
більш високо оцінюють розвиток власних грома-
дянських навичок і більш схильні до природоохо-
ронної поведінки. Рівень розвитку просоціальних 
моральних міркувань пов’язаний із більшою соці-
альною відповідальністю, схильністю надавати 
неформальну допомогу та кращим розвитком 
громадянських навичок (там само). Отже, підлітки 
та молодь, у яких більше розвинені здатність до 
співпереживання іншим, навички емоційної само-
регуляції, просоціальні моральні міркування, які 
є проявами соціального інтересу, більш схильні 
залучатися до численних різновидів потенційної 
громадянської поведінки, а також вище оцінюють 
власні громадянські навички, що є ознакою більш 
високого рівня самоефективності та є переду-
мовою розвитку громадянської компетентності. 
Очікуємо, що громадянська компетентність підліт-
ків, які схильні долучатися до громадянської вза-
ємодії, є вищою (ознакою чого є й більш висока 
оцінка респондентами власних громадянських 
навичок). Інакше кажучи, таке залучення мало би 
ситуативний характер. Крім того, саме по собі гро-
мадянське залучення сприяє розвитку громадян-
ської компетентності молоді завдяки можливості 
вдосконалювати власні компетенції в процесі гро-
мадянської взаємодії. 

Соціальний інтерес впливає на світоглядну 
орієнтацію людини та певною мірою визначає 
схильність до обрання тих чи інших стратегій гро-
мадянської взаємодії, а також структурування кар-
тини світу людини (і, відповідно, структурування 
політичної картини світу), позиціонування суб’єк-

том себе у ній, тобто є одним із чинників процесу 
громадянської самоідентифікації. Соціальний 
інтерес проявлятиметься і в схильності молоді до 
тих чи інших комунікативних практик. С. Позняк 
запропоновано типологію комунікативних прак-
тик соціальної взаємодії, яка становить інтерес 
із погляду проявів соціальних аспектів громадян-
ської компетентності [5]. Типологія описує чотири 
типи практик: партиципативні, деліберативні, 
практики уникнення та практики відсторонення. 
Аналізуючи виокремлені С. Позняк типи комуні-
кативних практик із погляду прояву соціального 
інтересу (з огляду на його індикатори, зазначені 
вище), доходимо висновку, що у разі розвиненого 
соціального інтересу в суб’єкта громадянської 
взаємодії можна прогнозувати його схильність до 
партиципативних практик. Серед особливос-
тей цього типу практик такі: активне залучення 
в комунікацію, яке ґрунтується на високому рівні 
довіри та взаємності суб’єктів комунікації, об’єд-
наних спільними інтересами та цілями і пошуком 
можливостей їх реалізації; високий рівень іден-
тифікації з групою, позитивна ідентичність; учас-
ники комунікації поділяють «правила гри», беруть 
участь у розвитку та зміні чинних правил (у разі 
необхідності), поділяють відповідальність за їх 
дотримання. Нижчий рівень соціального інтересу 
спостерігатиметься, на нашу думку, у комунікан-
тів, схильних до обрання деліберативних практик 
і практик уникнення. Особливістю делібератив-
них практик є нижча активність залучення у вза-
ємодію, нижчий рівень відповідальності учасни-
ків взаємодії за дотримання правил взаємодії. 
Комунікативні практики уникнення проявляються 
в уникненні обміну думками зі спірних питань 
і неналаштованості на зближення позицій щодо 
проблем, які актуалізують суперечності між суб’єк-
тами комунікації і можуть спричинити конфлікт 
та порушення правил взаємодії. Можна очікувати, 
що в разі дуже низького рівня розвитку соціаль-
ного інтересу буде наявна схильність до обрання 
комунікативних практики відсторонення/очі-
кування. Серед особливостей комунікантів, які 
«обирають» цей тип практик – їхня схильність від-
сторонятися від взаємодії; неналаштованість на 
співпрацю і досягнення згоди, що зумовлюється 
відсутністю уявлень про спільні інтереси й спільну 
мету, а також відсутністю бачення ними можливо-
стей для обговорення та зближення позицій; фор-
мальне підпорядкування правилам, при цьому 
нігілістичне або протестне ставлення до них, 
небажання долучатися до їхнього розвитку та вдо-
сконалення; втрата суб’єктності у громадянській 
взаємодії, що проявляється в очікуванні змін унас-
лідок зовнішнього впливу, зміни поколінь, «пере-
міни часів» тощо (там само). Доцільним вида-
ється розроблення стратегій розвитку соціального 
інтересу в системі громадянської освіти, адже 
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це сприятиме утвердженню партиципативних 
практик, а відповідно, і розвитку громадянського 
суспільства в Україні. 

За даними дослідження комунікативного 
потенціалу розвитку громадянської компетент-
ності молоді, проведеного І. Жадан, наскрізною 
у всіх комунікативних практиках молоді є тема 
власного інтересу (вигоди) від громадян-
ської ідентифікації [4]. Понад половина тих, хто 
вибудовує свою ідентичність з уявлення про гро-
мадянську активність як ознаку зрілості особисто-
сті, відповідальність за те, що відбувається 
в державі, покладаються виключно на владу, 
а переважна більшість (близько 80%) бачать 
свою роль у тому, щоб контролювати владу. 
Як зазначає І. Жадан, наявний «… брак готов-
ності до співробітництва на засадах довіри, 
а отже – і компетентної громадянської пове-
дінки» молоді [4]. Звернемося детальніше до 
теми «власної вигоди» в суспільно-політичній вза-
ємодії молоді. За результатами наших попередніх 
досліджень [7, с. 197–240], чим більше молода 
людина вмотивована у своїй політичній взаємо-
дії мотивацією особистої вигоди та безпеки, тим 
менше вона схильна до співробітництва з іншими 
громадянами заради відстоювання спільних 
інтересів. Прагматична мотивація політичної вза-
ємодії може зумовлювати формування схильності 
молоді до таких типів політичної самоідентифі-
кації, як «очікування соціальної турботи від полі-
тиків» і «моя хата з краю». Нерозвиненість моти-
вації громадянської відповідальності є чинником 
формування відчужено-розчарованої політичної 
самоідентифікації (там само). Отже, мотивація 
громадянської відповідальності є визначальною 
у плані того, чи буде молодь схильна до самоі-
дентифікації, в основі якої лежить громадянська 
відповідальність і суб’єктність (у разі, якщо відпо-
відна мотивація є розвиненою), чи навпаки – буде 
схильною до перекладання відповідальності на 
інших суб’єктів політичної взаємодії [7, с. 197–240]. 
Розвиток соціального інтересу є одним із чинників 
профілактики превалювання суто споживацької 
мотивації та чинником розвитку мотивації грома-
дянської відповідальності та суб’єктності, адже 
його складниками є почуття спільності з іншими 
та почуття відповідальності. 

Висновки. Соціальний інтерес значною мірою 
визначає те, як суб’єкт позиціонує себе у грома-
дянській взаємодії та які стратегії він обирає, як він 
ставиться до тих, із ким він взаємодіє, наскільки 
значущим для нього є сприяння спільному благу 
та як він окреслює коло власної відповідальності 
як члена спільноти або суспільства. Розроблення 
та впровадження програм, спрямованих на розви-
ток соціального інтересу як чинника громадянської 
компетентності молоді, в систему громадянської 
освіти може, на нашу думку, сприяти вирішенню 

кількох актуальних проблем у контексті розвитку 
громадянської компетентності молоді: 1) сприяти 
формуванню та утвердженню мотивації молоді 
робити внесок у покращення життя суспільства 
та мотивації громадянської відповідальності; 
2) сприяти формуванню у молоді схильності до 
обрання конструктивних стратегій громадянської 
взаємодії; 3) сприяти більш широкому поширенню 
серед молоді партиципативних комунікативних 
практик на противагу практикам уникання та від-
чуження, що є важливою умовою розвитку грома-
дянського суспільства. 
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Sydorkina M. Yu. Civic competence from the perspective of social interest concept
Psychological components of civic competence, in particular, focus on promoting common good, sense 

of involvement, focus on cooperation, the ability to interact constructively, civic responsibility, are considered in 
light of social interest concept. Key groups of competencies in the structure of civic competence are defined. 
They are: cognitive competencies, ethical competencies and value choice (motivational-value aspect of civic 
competence), social competencies (ability to interact based on the principles of democratic law), reflexive 
competencies. The list of indicators of social interest proposed by H. Kaplan has been clarified. Indicators 
of cognitive, emotional-regulatory, communicative-behavioral, motivational-value components of social interest 
have been determined. It is noted that social interest to a certain extent influences the worldview of a person 
and determines the tendency to choose strategies of civic interaction, influences structuring of the picture 
of the world of a person and his or her positioning in it. The results of the analysis of several empirical studies 
of different aspects of civic competence through the prism of the concept of social interest are presented. 
Adolescents and young people who are characterized by higher levels of such manifestations of social interest 
as the ability to empathize with others, emotional self-regulation skills, prosocial moral reasoning, are more 
prone to civic engagement, and also assess their own civic skills higher, which is a sign of higher self-efficacy. 
and is a prerequisite for developing civic competence. The types of communication practices defided by 
S. Poznyak are analyzed in terms of manifestation of social interest. Participative communicative practices are 
defined as indicators of hilghly developed social interest. Development of social interest has been identified as 
one of the factors determining civic responsibility motivation and subjectivity. The perspectives of promoting 
social interest of youth in the context of civic education are outlined.

Key words: civic competence, social interest, involvement, practices, civic interaction, responsibility.
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АНТиКОРуПцІЙНІ СКлАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКи 
ПРАцІВНиКІВ ПОлІцІЇ
Одним із небезпечних явищ, яке гальмує належний розвиток будь-якої держави, є корупція, адже 

вона створює серйозні перешкоди в налагодженні нормальних відносин у правовій, економічній, полі-
тичній та інших сферах суспільного життя. Програма формування антикорупційної культури осо-
бистості, повинна враховувати розуміння корупційної поведінки: її психологічних джерел, складових 
та формування антикорупційної спрямованості особистості, яка є інтеграційною якістю особисто-
сті, що входить до підструктури професійної спрямованості і забезпечує неухильність дотримання 
антикорупційних норм в соціально-професійній діяльності за рахунок діяльнісно-мотиваційного 
настановлення на відтворення морально-правової стійкості до проявів корупції. 

Головними механізмами формування антикорупційної культури виступають просвіта і освіта. 
Відповідно, система освіти, а у нашому випадку – система професійної підготовки поліцейських, 
виступає найважливішим соціальним інститутом боротьби з корупцією. Ми пропонуємо врахувати 
антикорупційний компонент (антикорупційна спрямованість та поведінка особистості) у процесі 
професійної підготовки майбутніх поліцейських як сукупність наступних компонентів антикорупцій-
ної культури особистості:

Когнітивний компонент антикорупційної культури місить знання про причини, види, наслідки 
та прояви корупції, уміння виділяти ознаки корупційних ситуацій, сформованість навичок адекват-
ного аналізу різних проявів корупції;

Емоційно-вольовий або мотиваційний компонент структури антикорупційної культури включає 
в себе таку психологічну детермінанту як совісність, яка є не тільки моральним почуттям, а й важ-
ливою професійною якістю поряд із відповідальністю за результат діяльності; 

Поведінковий компонент структури антикорупційної культури включає в себе навички проти-
стояння в корупційних ситуаціях, ефективність управління власною поведінкою та здатність до 
самостійної активної дії із запобігання корупції.

В цілому формування антикорупційної культури має носити системний характер та включати 
антикорупційні складові, які будуть націлені на формування у курсантів антикорупційного світо-
гляду, підвищення рівня їх правосвідомості і правової культури.

Ключові слова: корупція, антикорупція, корупційна поведінка, антикорупційна спрямованість, 
антикорупційна освіта, антикорупційна культура, працівник поліції.

Становлення України як незалежної, демо-
кратичної держави визначає потребу протидії 
соціальним явищам, що негативно впливають на 
розвиток суспільних відносин і створюють загрозу 
існуванню принципам, притаманним правовій 
державі. Одним із таких небезпечних явищ, яке 
гальмує належний розвиток будь-якої держави, 
є корупція, адже вона створює серйозні перешкоди 
в налагодженні нормальних відносин у правовій, 
економічній, політичній та інших сферах суспіль-
ного життя. За умов поширення цього негативного 
явища у суспільстві виникає соціальна напруга, 
породжується недовіра громадян до органів дер-

жавної влади, зокрема до осіб, які її представля-
ють. У «Стратегії розвитку системи Міністерства 
внутрішніх справ України до 2020 року» наголо-
шується, що сфера відповідальності Міністерства 
внутрішніх справ України належить до комплек-
сної системи суспільних відносин [1].

Цілями цієї Стратегії є створення безпечного 
середовища для існування та розвитку вільного 
суспільства через формування та реалізацію 
державної політики у сфері внутрішніх справ, 
зміцнення довіри до органів системи МВС з боку 
суспільства, продовження розвитку України як 
безпечної європейської держави, в основі якої 
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лежать інтереси її громадян та висока ефек-
тивність усіх складових системи МВС [1]. Cеред 
головних підходів до реалізації цілей вказаної 
стратегії – нетерпимість до корупції. 

Поряд із реформуванням правоохоронної сис-
теми, яке відбувається за умови неоднозначних 
і нестабільних суспільно-політичних процесів 
у державі, актуальним питанням, яке впливає на 
ефективність діяльності правоохоронної системи, 
є проблема протидії деліктам, що трапляються 
в діяльності поліцейських. Як задекларовано 
у ст. 1 Закону України про Національну поліцію, 
вона (поліція) – це центральний орган виконавчої 
влади, який служить суспільству шляхом забез-
печення охорони прав і свобод людини, проти-
дії злочинності, підтримання публічної безпеки 
і порядку. Але час від часу наділені такими висо-
кими обов’язками поліцейські вчиняють делікти. 
Однією із форм протиправної поведінки правоохо-
ронців є корупція, яка не оминула відомство, що 
за своїм призначенням покликане боротися з цим 
явищем. Протягом 2018 року 264 людям оголо-
сили підозру за спробу підкупу поліцейського. 
Корупція є психологічним та моральним явищем. 
Вона не існує поза людиною, вона характеризує її 
поведінку, діяльність [2, с. 21].

Вчені, які досліджували проблему протидії 
корупції у психологічному та педагогічному аспек-
тах досить чітко виокремлюють контексти науко-
вого розгляду цього феномену: у ракурсі антико-
рупційної культури особистості (А. Р. Хамдєєв); 
антикорупційного світогляду особистості 
(О. Н. Журавльова), антикорупційної поведінки 
особистості (Т. М. Безубяк, В.В. Кисельов); 
антикорупційної правосвідомості особистості 
(А. А. Чушкіна); антикорупційної компетентності 
особистості (В. О. Печенкін); антикорупційної стій-
кості особистості (О. М. Манолова, О. І. Лаптєва, 
О. М. Пастушеня); антикорупційної позиції особи-
стості (Д. О. Рибалкін); антикорупційної спрямова-
ності особистості (О.О. Шарапова[3]) тощо.

Так, О. Н. Журавльова (2010) пропонує поняття 
антикорупційний світогляд, визначаючи останній 
як «систему антикорупційних ідей, поглядів, прин-
ципів особистості, в яких відбивається негативне 
ставлення особистості, соціальних груп і всього 
суспільства до корупційної діяльності» [4]. При 
цьому дана система має бути несуперечливо впи-
саною у загальну світоглядну картину особистості.

Т. М. Безубяк (2010) виділяє антикорупційну 
поведінку як різновид соціальної поведінки, що 
характеризується діями, спрямованими на повсяк-
денну і професійну діяльність в морально-етич-
них і законних громадських рамках, без прагнення 
до необґрунтованого особистого збагачення [5]. 
В. В. Кисельов (2016) також використовує дане 
поняття в процесі пошуку психологічних детермі-
нант такої поведінки [6].

Чушкіна А.А. (2011) визначає відповідні якості 
як різновид правосвідомості – антикорупційну сві-
домість – тобто сукупність поглядів, уявлень, емо-
цій, що виражають ставлення людей до корупції. 
При цьому структура антикорупційної правосвідо-
мості містить «антикорупційну правову ідеологію» 
і «антикорупційну правову психологію» [7].

В. А. Печонкін (2012) вводить дефініцію анти-
корупційної компетентності – «системної соці-
ально-психологічної якості особистості; багато-
вимірного утворення, яке визначається через 
сукупність психологічних і акмеологічних чинників 
на суб’єктивному, індивідуально-особистісному, 
діяльнісному рівнях» [8].

Поширення корупції в правоохоронній системі, 
на думку З. Р. Кісіль, пов’язане з наступними обста-
винами: по-перше, Міністерство внутрішніх справ – 
чисельне правоохоронне відомство; по-друге, сфера 
діяльності органів внутрішніх справ доволі різнома-
нітна і пов’язана із здійсненням контролю за дотри-
манням різноманітних правил і приписів у різних 
сферах (серед них – безпека дорожнього руху, тор-
гівля, міграція населення, охорона громадського 
порядку, в тому числі превенція правопорушень), 
в яких зачіпаються найважливіші права і свободи 
громадян. Питання визначення причин та умов, які 
зумовлюють корупційні прояви серед правоохорон-
ців, тісно пов’язане з тими, які характерні для всіх 
категорій працівників державного апарату. На думку 
Є. В. Невмержицького та Ф. П. Шульженко збитки, які 
корупція у правоохоронній системі завдає суспіль-
ству, неможливо виміряти загальною статистикою. 
Найбільша шкода від цього явища полягає у тому, 
що це значним чином негативно позначається на 
довірі суспільства до поліції [2].

Цілком логічним здається, що для того, щоб 
побудувати програму формування антикорупцій-
ної культури особистості, необхідним є розуміння 
корупційної поведінки: її психологічних витоків, 
джерел, складових. Корупційна поведінка особи 
є складним соціально-психологічним процесом, 
де на чинники зовнішнього оточення і специфіку 
професійної діяльності накладаються особистісні 
характеристики людини. Відповідно, для визна-
чення напрямів психологічних зусиль із форму-
вання антикорупційних настановлень, необхідним 
було визначити основні дескрипти осіб, схиль-
них до корупції. Також важливим є встановлення 
основних складових процесу розвитку особисто-
сті і виявлення місця і ролі в ньому корупційних 
дескриптів. Кожна особистість розвивається в сис-
темі громадських стосунків, у тому числі і в про-
цесі професійної підготовки, і виступає й сприй-
мається як елемент цілісної системи суспільства. 
При цьому вона також є стійкою системою соці-
ально значимих рис індивіда.

Соціальний досвід формує ті значимі риси осо-
бистості, які визначаються світоглядом і мірою 
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його цілісності, мірою усвідомлення людиною 
свого місця в суспільстві, а також змістом і харак-
тером її потреб і інтересів. Соціально обумовлені 
особливості, представлені в зовнішній підсис-
темі індивіда, є сплавом його моральних якостей 
і особистісного досвіду, що визначається об’ємом 
і якістю накопичених ним знань, умінь і навичок [9]. 
Саме соціально обумовлені особливості найбільш 
піддаються коригуванню, тому саме вони мають 
бути об’єктом психологічних та педагогічних впли-
вів, у тому числі при формуванні антикорупційної 
культури особистості. В цьому випадку внутрішня 
підсистема індивідуальних властивостей особи-
стості буде допоміжною, такою, що демонструє 
динаміку зміни змісту елементів зовнішньої під-
структури – соціального способу життя.

На основі аналізу існуючих теоретичних роз-
робок з визначення психологічних характеристик, 
а також результатів соціологічних досліджень, 
О.В. Ванновською був розроблений варіант харак-
теристики особистості, схильної до корупційної 
поведінки [10]. Згідно з представленою дослід-
ницею характеристикою, особистість, схильна до 
корупційного мислення і поведінки, має недифе-
ренційовану структуру настановлень моральної 
поведінки, низький рівень задоволеності життям, 
прагнення істотно підвищити рівень задоволеності 
собою і власним життям шляхом отримання мате-
ріальних благ. Спроби самоствердження через 
багатство і владу базуються на відсутності гене-
рального сенсу життя, переважанні матеріальних, 
а не духовних цінностей особистості. Причому 
корупційна поведінка носить полімотивований 
характер. Видимий мотив – користь – виража-
ється у прагненні забезпечити себе максимально 
можливими матеріальними благами. Наступний 
мотив – ігровий: передчуття певного ризику коруп-
ційних взаємовідносин приносить правопорушни-
кам психологічне задоволення. Також дослідниці 
вдалося виявити характерне перекладання від-
повідальності за результати власної діяльності 
на оточуючих людей і обставини (екстернальний 
локус контролю) [10]. Наявність описаної харак-
теристики дозволяє визначити особу, схильну до 
ризику за ознакою корупційної поведінки. Це необ-
хідно для розуміння її особливостей і подальшого 
визначення напрямків роботи з цією категорією 
людей.

Соціальний спосіб життя також має істотний 
вплив на формування корупційного мислення 
і поведінки індивіда. Згідно з уявленнями, що 
встановилися, ця підструктура представлена 
комплексом знань, умінь, навичок і досвідом гро-
мадського життя особистості. Тому для надання 
цілісної характеристики особистості, схильної до 
корупційної поведінки, необхідно розглядати її 
соціальний статус, що відбиває положення осо-
бистості в системі громадських стосунків. Базою 

соціального статусу подібної особистості висту-
пає наявність певного адміністративного ресурсу, 
використання якого в особистісних цілях призво-
дить до проявів корупції і збагачення. 

Складання портрета особистості, схильної до 
корупції, дозволяє виявити основну групу суспіль-
ства, найбільш залучену до цієї проблеми, – люди 
з вищою освітою, повноправні і активні члени укра-
їнського суспільства. Аналіз громадського статусу 
засуджених за корупційні злочини свідчить про їх 
низький рівень громадської свідомості. 

Іншим ракурсом розгляду протидії корупції 
в психологічних дослідженнях виступає форму-
вання антикорупційної спрямованості особисто-
сті. Дійсно, традиційне розуміння психологічної 
готовності до правомірної поведінки не повністю 
відображає зміст сфери особистісних передумов 
такої поведінки. На думку деяких авторів [11] про-
фесійна спрямованість особистості, визначаєься 
як «інтеграційне утворення, що пояснює поведінку 
і дії людини як потенційного і актуального суб’єкта 
праці в періоди професійного і допрофесійного 
розвитку», при цьому професійна спрямованість 
формується в різних видах діяльності. Відповідно, 
антикорупційна спрямованість є складовою профе-
сійної спрямованості особистості. Антикорупційна 
спрямованість особистості – інтеграційна якість 
особистості, яка є підструктурою професій-
ної спрямованості і забезпечує неухильність 
дотримання антикорупційних норм в соціально- 
професійній діяльності за рахунок діяльніс-
но-мотиваційного настановлення на відтворення 
морально-правової стійкості до проявів корупції.

Широкомасштабна боротьба з корупцією, роз-
горнута нині в нашій країні, не могла обійти сторо-
ною й систему вищої освіти. Це пов’язано з тим, 
що саме освіта якнайповніше здійснює функцію 
формування морально-етичних і морально-право-
вих норм у молоді. Антикорупційна освіта у вищих 
навчальних закладах має базуватися на принципі 
превентивності. Її метою має бути формування 
ціннісних настановлень і розвиток здібностей, 
необхідних для виховання у курсантів активної 
цивільної позиції, що виражається, у тому числі, 
в негативному ставленні до корупції. Результат 
антикорупційної освіти має забезпечити здатність 
виконувати професійні обов’язки і взаємодіяти 
з представниками суспільства правовими мето-
дами. Умови сучасного освітнього процесу мають 
потенціал із забезпечення майбутніх правоохо-
ронців сформованою антикорупційною спрямова-
ністю на рівні усвідомленої громадської позиції. 

Повнота характеристики антикорупційної спря-
мованості особистості може бути забезпечена 
індивідуальними властивостями, соціально-іс-
торичним способом життя, статусом особистості 
в системі громадських стосунків. Тому важли-
вим завданням на шляху запобігання та протидії 
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корупції в Україні виступає формування антико-
рупційної культури всього суспільства, зокрема 
майбутніх правоохоронців.

Антикорупційна освіта і антикорупційне вихо-
вання молоді виступають сьогодні одним з най-
важливіших чинників «..створення безпечного 
середовища для існування та розвитку вільного 
суспільства, … продовження розвитку України як 
безпечної європейської держави, в основі якої 
лежать інтереси її громадян [1].

Антикорупційна культура майбутніх правоохо-
ронців є складовою їх загальної правової куль-
тури, тобто сукупності правових знань у вигляді 
норм, переконань і настановлень, що регламен-
тують правила взаємодії особистості і суспіль-
ства. Головними механізмами формування 
антикорупційної культури виступають просвіта 
і освіта. Відповідно, система освіти, а у нашому 
випадку – система професійної підготовки полі-
цейських, виступає найважливішим соціальним 
інститутом боротьби з корупцією. Сучасна україн-
ська молодь, повною мірою відбиваючи стан і про-
блеми усього нашого суспільства, демонструє 
відсутність чіткої системи цінностей, моральних 
норм і настановлень професійної поведінки, неви-
сокий рівень цивільної активності. Професійне 
виховання є найважливішою частиною сучасної 
освіти, оскільки формує у майбутнього фахівця 
потребу врахування не лише особистісних, але 
і громадських, державних інтересів. 

Незважаючи на наявність антикорупційної 
законодавчої бази, неможливо побороти прояви 

корупції без комплексу заходів, одним з яких є реа-
лізація психологічної програми формування анти-
корупційної культури. Програма включає в себе 
корегування змісту правових дисциплін у бік 
антикорупційної наповненості, реалізацію тренін-
гових програм (вправи, ігри та групові дискусії, 
підібрані з урахуванням особливостей діяльності 
працівників поліції, норм і стандартів їх службової 
поведінки), які можуть бути використаними при 
підготовці і відборі кадрів, атестації, на курсах під-
вищення кваліфікації і для загальної профілактики 
корупційних злочинів, а також поведінкове закрі-
плення отриманих знань, настановлень і навичок 
у практичній професійній діяльності.

У контексті вищевикладених положень ми про-
понуємо врахувати антикорупційний компонент 
(антикорупційна спрямованість та поведінка осо-
бистості) у процесі професійної підготовки майбут-
ніх поліцейських як сукупність таких компонентів 
антикорупційної культури особистості: когнітив-
ного, емоційно-мотиваційного, поведінкового.

Когнітивний компонент антикорупційної куль-
тури місить знання про причини, види, наслідки 
та прояви корупції; уміння виділяти ознаки коруп-
ційних ситуацій; сформованість навичок адекват-
ного аналізу різних проявів корупції. 

Емоційно-вольовий або мотиваційний компо-
нент структури антикорупційної культури включає 
в себе таку важливу психологічну детермінанту як 
совісність, яка є не тільки моральним почуттям, 
а й важливою професійною якістю поряд із відпо-
відальністю за результат діяльності; сформова-

Таблиця 1
Критерії 

ефективності 
програми

Показники Діагностичні ознаки Діагностичний 
інструментарій дослідження

Когнітивний знання антикорупційного 
законодавства, знання норм 
і правил антикорупційної 
поведінки;
знання сучасних тенденцій 
боротьби з корупцією; уміння 
розуміти сутність корупційних 
явищ; 

знання правових актів; 
знання щодо відповідальності за коруп-
ційні злочини; знання ознак корупції; 
знання сучасних методів боротьби з 
корупцією; знання стратегії протидії 
корупції; уміння визначати корупційні 
ризики різних професій; знання ознак 
різних корупційних злочинів;
знання способів виявлення латентної 
корупції;

Авторська анкета  
антикорупційної обізнаності 
працівника поліції

Емоційно-
мотиваційний

нетерпимість  
до корупційних дій; 
сформоване  
почуття особистої гідності

відраза до корупції;
емоційний відгук на корупційні злочини;
нетерпимість до корупційних дій

Методика «Шкала совіс-
ності» (В.В. Мельнікова, 
Л.Т. Ямпольського);
Методика «Шкала диспозицій-
ного егоїзму» К. Муздибаєва

Поведінковий здатність до аргументованої 
відмови від корупційних дій;
готовність до запобігання 
корупційних правопорушень;
уміння переконувати в 
аморальності корупційної 
діяльності

уміння діяти під час виявлення коруп-
ційних злочинів; здатність відстоювати 
неприйнятність корупційної діяльності; 
готовність до припинення корупційних 
злочинів; пропагування антикоруп-
ційного способу життя; здатність до 
відмови від корупційних дій; готовність 
до запобігання корупційних правопо-
рушень

Методика «Антикорупційна 
поведінка поліцейського».
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ність морально-правових настановлень. Адже від 
корупційних проявів у діяльності співробітників 
поліції може кардинальним чином деформува-
тися досягнення справедливості в різних видах 
службових ситуацій.

Поведінковий компонент структури антико-
рупційної культури включає в себе навички про-
тистояння в корупційних ситуаціях; ефективність 
управління власною поведінкою та здатність до 
самостійної активної дії із запобігання корупції.

Ми пропонуємо вивчення антикорупційного 
блоку професійної підготовки працівників поліції 
здійснювати за наступними критеріями та показ-
никами ефективності реалізації антикорупційної 
програми (таблиця 1).

Формування антикорупційної культури май-
бутніх працівників поліції, з врахуванням антико-
рупційної складової має стати цілеспрямованим 
процесом навчання й виховання на користь як 
суспільства, так і особи, що допускає вирішення 
таких завдань: ознайомлення з особливостями 
корупції та її проявами в різних сферах життє-
діяльності, а також її причинами й наслідками; 
розвиток основ правової освіченості й навичок 
адекватного аналізу й особистісної оцінки цього 
соціального явища; упровадження у свідомість 
курсантів, що корупція має багатозначний харак-
тер, пов’язаний не лише з протизаконними діями 
у сфері економічних і політичних стосунків, але 
і є специфічним елементом культури та свідомості 
суспільства; формування знань, які в корупціоген-
них ситуаціях забезпечують поведінку відповідно 
до правових і морально-етичних норм; подолання 
правового нігілізму; стимулювання мотивації до 
антикорупційної поведінки ; формування вираз-
ного й несуперечливого ставлення до корупції, 
активного негативного ставлення до цього явища; 
формування поведінкових механізмів протидії 
корупції тощо.

Таким чином, програми формування анти-
корупційної культури мають носити системний 
характер та включати антикорупційні складові, які 
будуть націлені на формування у курсантів анти-
корупційного світогляду, підвищення рівня їх пра-
восвідомості і правової культури.
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Klymenko I. V. Anti-corruption components of professional training of police officers
One of the dangerous phenomena that hinder the proper development of any state is corruption. It 

creates serious obstacles to the establishment of normal relations in legal, economic, political and other 
spheres of public life. The program of formation of anti-corruption culture of personality should take into 
account the understanding of corruption behaviour: its psychological sources, components and formation  
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of anti-corruption orientation of personality, which is an integrative quality of personality and is a part 
of the professional structure and motivational attitude to the reproduction of moral and legal resilience to 
corruption.

The main mechanisms for the formation of anti-corruption culture are education and training. Accordingly, 
the education system, and in our case the police training system, is the most important social institution in 
the fight against corruption. We propose to take into account the anti-corruption component (anti-corruption 
orientation and personality behaviour) in the process of professional training of future police officers as a set 
of the following components of anti-corruption culture of the individual:

The cognitive component of anti-corruption culture contains knowledge about the causes, types, 
consequences and manifestations of corruption, the ability to identify signs of corruption situations, the formation 
of skills for adequate analysis of various manifestations of corruption;

The motivational component of the structure of anti-corruption culture includes such a psychological 
determinant as conscientiousness, which is not only a moral feeling, but also an important professional quality 
along with responsibility for the result of activities;

The behavioural component of the structure of anti-corruption culture includes the skills of confrontation in 
corruption situations, the effectiveness of managing one's own behaviour and the ability to take active action 
to prevent corruption.

In general, the formation of anti-corruption culture should be systemic in nature and include anti-corruption 
components, which will be aimed at forming cadets' anti-corruption worldview, raising the level of their legal 
awareness and legal culture.

Key words: corruption, anti-corruption, corrupt behaviour, anti-corruption orientation, anti-corruption 
education, anti-corruption culture, police officer.
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ОСОблиВОСТІ ЕМОцІЙНОСТІ НЕПОВНОлІТНІх ЗАСуДЖЕНих
У статті досліджено порушення емоційної сфери підлітків з делінквентною поведінкою. Порушення 

емоційно-афективної сфери визначаються як один із значущих факторів, що впливає на формування 
асоціальної поведінки підростаючої особистості. Наведено огляд існуючих досліджень проблеми 
емоційності взагалі та проаналізовано зміст емоційності у підлітковому віці зокрема. Підкреслена 
наявність неоднозначного зв’язку типу емоційності з індивідуально-психологічними властивостями 
особистості, такими наприклад, як акцентуації характеру. Представлено результати вивчення осо-
бливостей проявів емоційності у неповнолітніх засуджених та у підлітків з нормативною поведін-
кою. Виявлено значущі відмінності емоційного реагування в ситуаціях, пов’язаних з інтелектуальною 
та комунікативною сферами. Неповнолітні засуджені відрізняються меншою чутливістю щодо роз-
біжності між очікуваним і реальним результатом дії при виконанні інтелектуальних завдань, більш 
слабким емоційним реагуванням на невдачі, що пов’язані з інтелектуальною діяльністю. Разом з цим, 
ці досліджувані характеризуються істотно більшим відчуттям занепокоєння у ситуації соціальної 
взаємодії, більшою чутливістю до невдач у спілкуванні, невпевненістю й роздратованістю у міжосо-
бистісних стосунках. Також встановлено, що як підліткам з нормативною поведінкою, так і неповно-
літнім засудженим, притаманною є середня вираженість емоційної чутливості до розбіжностей між 
задуманою моторною дією і реальним результатом цієї дії. Подолання емоційних проблем у ситуа-
ціях соціальної взаємодії запропоновано шукати у напрямку розвитку здібностей соціального та емо-
ційного інтелекту. Це можуть бути здібності до психологічної прозорливості, антиципації у сфері 
міжособистісних стосунків, соціальної сензитивності й емпатії, тенденції до формування адекват-
ної самооцінки, здатності до самопізнання тощо. Розглянуто параметр емоційності особистості 
як один з факторів, який регулює діяльність, виступає вихідним рівнем реагування  на емоціогенну 
ситуацію та характеризує ставлення індивіда до явищ навколишнього світу. Зроблено висновок, що 
саме через дослідження цього параметру можна отримати дані, які допоможуть суб’єктам соціально 
виховної роботи ефективно здійснювати профілактичну та психокорекційну роботу, спрямовану на 
ресоціалізацію особистості неповнолітніх засуджених.

Ключові слова: емоційність,психомоторна емоційність, інтелектуальна емоційність, комуні-
кативна емоційність, неповнолітні засуджені, підлітки з нормативною поведінкою, емоційний інте-
лект, соціальний інтелект.

Постановка проблеми. Щорічно в Україні за 
безпосередньою ініціативою та участю неповно-
літніх здійснюється більше ніж 40 тисяч проти-
правних дій, що становить 8,8 відсотків від загаль-
ної кількості злочинів, які зареєстровані в державі 
загалом. Серед цих злочинів такі як убивства, 
важкі тілесні ушкодження, розбійні напади, погра-
бування, крадіжки тощо. Основними рисами зло-
чинності неповнолітніх стали: дитяча жорстокість, 
крадіжки, пограбування, розбійні напади, вима-
гання; залежність (наркоманія, пияцтво, прости-
туція, тютюнопаління тощо) [4, с. 338]. Одним із 
значущих факторів, який впливає на формування 
асоціальної поведінки підростаючої особистості, 
вчені називають порушення емоційно - афектив-
ної сфери.

Аналіз причин вчинків, скоєних підлітками - 
делінквентами, як зазначає Е.Р. Чернобродов, 
свідчить про те, що вони були скоєні у стані афекту 
або близькому до нього [9, c.91]. У дітей і підлітків 

не напрацьовані вміння і здібності цілеспрямовано 
керувати своїми вчинками, а інколи вони не мають 
«…бажання вийти в мотиваційному відображенні 
дійсності за вузькі межі ситуації» [9, c.91].

Пусковим механізмом афективних деліктів 
слугують афективні порушення діяльності, що 
призводить до звуження свідомості, порушення 
інтелектуально-вольового самоконтролю пове-
дінки, супроводжується важкими агресивними 
діями, спрямованими зазвичай проти осіб, які 
стали джерелом психотравмуючих переживань. 
Емоційне збудження руйнує основні види само-
контролю і опосередкованості поведінки, знімає 
заборону на деструктивні, насильницькі дії і спо-
нукає до них. Афективні розлади відносяться до 
числа найбільш розповсюджених психічних пору-
шень у дітей і підлітків [9, c.91].

З цієї точки зору вивчення впливу порушень 
емоційної сфери неповнолітніх засуджених може 
допомогти знайти ефективні шляхи й методи 



2019 р., № 6, Т. 2.

205

роботи психологів пенітенціарних служб у подо-
ланні проявів протиправної поведінки серед непо-
внолітніх. Одним з параметрів, який виявляє якісні 
характеристики емоційної сфери є емоційність.

Таким чином, мета нашого дослідження поля-
гає у вивченні емоційності неповнолітніх засудже-
них, зміст якої може допомогти в подальшому 
визначити напрямок профілактичної та психоко-
рекційної роботи з такими підлітками. 

Виклад основного матеріалу. Підлітковий 
вік – це складний та суперечливий період станов-
лення особистості, який супроводжується якісними 
і кількісними змінами в психосексуальній, інтелек-
туальній та соціальній сферах [1, c.7]. Підґрунтям 
змін підліткового віку вважається біологічна пере-
будова організму в цілому. На поведінковому рівні 
це виявляється в емоційній нестійкості, некерова-
ності, знижені працездатності і адаптаційних мож-
ливостей під час навчальної діяльності [2, c. 76]. 
Підлітковому віку притаманним є так званий «під-
літковий комплекс»  емоційності, який демонструє 
зміни настрою підлітків – часом від нестриманих 
веселощів до смутку і навпаки, а також низка 
інших полярних якостей, які виявляються по черзі 
одна за одною [1, с. 227].

Не дивлячись на те, що в психологічній 
науці існує чимало робіт, в яких розглянуті різні 
аспекти емоційної сфери підлітка (А.О. Реан, 
А.М. Прихожан, І.В. Дубровина, В. С. Мухіна, 
А. Є. Лічко, І. С. Кон та ін..) налічується обмежена 
кількість досліджень, де б вивчалися індивіду-
ально-психологічні особливості його емоційності. 
Проте існують поодинокі спроби дослідити взає-
мозв’язок емоційності з іншими конструктами, що 
впливають на десоціалізацію особистості неповно-
літного, наприклад – з акцентуаціями характеру. 
Так, у своїй роботі І.Г.Кошлань дійшла наступних 
висновків: в підлітковому віці емоційність виявля-
ється у стійкій схильності до переживань емоцій 
певної якості (знаку, модальності), комбінація яких 
характеризує тип емоційності підлітка (емоційну 
диспозицію); підлітки з різною емоційною диспо-
зицією характеризуються певним специфічним 
поєднанням індивідуально-психологічних власти-
востей особистості (за Р. Кетеллом). З одного 
боку, до групи підлітків з одним і тим самим типом 
емоційності увійшли представники з різними 
акцентуаціями характеру, з іншого боку, одні й ті 
ж акцентуації характеру властиві представникам 
різних типів емоційності (це пояснюється тим, що 
різні типи акцентуацій характеру поєднуються 
в одну групу завдяки наявності у них одних і тих 
самих емоційних рис, що виражають ставлення до 
світу, яке закладено в емоції кожної  модальності) 
[5, c. 224]. 

Теоретичному обґрунтуванню феномену емо-
ційності присвятили свої роботи Б.М.Теплов, 
В.Д. Небиліцин, А.Ю. Ольшаннікова та ін. 

Узагальнення і подальший розвиток теорії емоцій-
ності здійснила О.П.Саннікова, яка показала, що 
емоційність виконує роль системоутворюючого 
фактора відносно індивідуальної структури рис 
особистості й фактора, що регулює діяльність [8]. 
Під керівництвом О.П. Саннікової також прове-
дені диференційно-психологічні дослідження, що 
виявили зв’язки якісних властивостей емоційності 
(модальність і знак домінуючих емоцій) з різними 
особливостями особистості (Р.В. Бєлоусова, 
І.В. Бринза, І.А. Василенко, О.А. Кисельова, 
І.Г. Кошлань, О.В. Кузнєцова, О.А. Орищенко, 
А.В. Сергєєва та ін.).

Емоційність характеризує зміст, якість і дина-
міку емоцій. Змістовий аспект емоційності відо-
бражає явища і ситуації, що мають особливе 
значення для людини. Якісні властивості, які 
є найважливішими характеристиками емоцій-
ності, характеризують ставлення індивіда до 
явищ навколишнього світу і мають своє відобра-
ження в знаках та модальності домінуючих емо-
цій [2, с.99].

Емоційність як стійка властивість індивіду-
альності, у співвідношенні із іншими емоційними 
явищами виступає як вихідний рівень реагування 
на емоціогенні ситуації. Вочевидь саме відмінно-
стями емоційності як стійкої властивості індивіду-
альності можна пояснити різні за якістю, за інтен-
сивністю актуальні емоції, що виникають у різних 
людей в одних і тих самих ситуаціях [2, с.99–100].

Отже, розглядаючи параметр емоційності осо-
бистості як один з факторів, який регулює діяль-
ність, виступає вихідним рівнем реагування  на 
емоціогенну ситуацію, характеризує ставлення 
індивіда до явищ навколишнього світу можемо 
припустити, що через дослідження цього параме-
тру можна отримати дані, які допоможуть суб’єк-
там соціально виховної роботи ефективно здійс-
нювати профілактичну та психокорекційну роботу 
спрямовану на ресоціалізацію особистості непо-
внолітніх засуджених. 

У своєму дослідженні в якості психодіагнос-
тичного інструменту нами було застосовано блок 
«Емоційність» опитувальника формально-динаміч-
них властивостей індивідуальності В. Русалова [7], 
що дозволило виміряти три  види прояву емоцій-
ності: психомоторну, комунікативну, інтелектуальну.

Для статистичної обробки результатів було 
використано  t-критерій Стьюдента для незалеж-
них вибірок.

Результати, наведені у таблиці 1, свідчать про 
те, що за шкалою «Інтелектуальна емоційність» 
показник у групі підлітків з нормативною поведін-
кою вірогідно перевищують показники за озна-
ченою шкалою у групі неповнолітніх засуджених  
(р ≤ 0,001).

За шкалою «Комунікативна емоційність», 
навпаки, у  групі неповнолітніх засуджених зафік-
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совано вірогідно більший показник порівняно з під-
літками з нормативною поведінкою (р ≤ 0,001).

Отже, неповнолітні засуджені відрізняються 
меншою чутливістю щодо розбіжності між очіку-
ваним і реальним результатом дії при виконанні 
інтелектуальних завдань, більш слабким емоцій-
ним реагуванням на невдачі, що повʼязані з інте-
лектуальною діяльністю. 

Разом з цим, ці досліджувані характеризуються 
істотно більшим відчуттям занепокоєння у ситу-
ації соціальної взаємодії, більшою чутливістю до 
невдач у спілкуванні, невпевненістю й роздратова-
ністю у міжособистісніх стосунках. Спілкування, це 
те, чого надто потребують неповнолітні засуджені, 
як зазначає один з психологів виправної колонії [10]. 

З урахуванням результатів дослідження, 
можемо припустити, що неповнолітні засуджені не 
володіють здатністю гармонізації взаємин та вмін-
ням вирішувати міжособистісні конфлікти. 

За шкалою «Психомоторна емоційність» віро-
гідні відмінності між першою та другою групами 
встановлені не були. З урахуванням довірчих 
інтервалів показники обох груп можуть бути відне-
сені до середнього рівня. Це свідчить про те, що 
як підліткам з нормативною поведінкою, так і непо-
внолітнім засудженим, притаманною є середня 
вираженість емоційної чутливості до розбіжно-
стей між задуманою моторною дією і реальним 
результатом цієї дії. 

Подолання емоційних проблем у ситуаціях соці-
альної взаємодії науковці пов’язують з розвитком 
здібностей соціального та емоційного інтелекту 
(Д. Гілфорд, Д. Гоулман, Д. Майер, П. Саловей, 
Р. Бар-Он, І. Андреєва, О. Власова, Е. Носенко, 
Д. Люсин). До речі, співвідношення і міра пере-
тину цих понять розуміється різними дослідни-
ками по-різному. Деякі автори, наприклад, бачать 
зону перетину цих двох феноменів у психологічній 
прозорливості, антиципації у сфері міжособистіс-
них стосунків, соціальній сензитивності й емпатії, 
тенденції до формування адекватної самооцінки, 
здатності до самопізнання [6, с.245]. 

Таким чином, ми вважаємо, що емоційні про-
блеми неповнолітніх засуджених, які виникають 
у ситуаціях спілкування, ймовірно можна долати 
шляхом розвитку здібностей соціального й емо-
ційного інтелекту. 

З урахуванням того факту, що, як показали 
результати нашого дослідження, неповнолітніх 
засуджених мало бентежать невдачі, пов’язані 
з інтелектуальною діяльністю, відтак – це також 
може бути зоною роботи та пильної уваги фахів-
ців, які здійснюють профілактичну та психокорек-
ційну роботу з даними особами.
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Таблиця 1
Показники емоційності неповнолітніх засуджених та піділітків з нормативною поведінкою 

(M ± m)
Шкали 1 група 2 група t p

Психомоторна емоційність 28,11±0,71 30,02±1,07 1,49 -
Інтелектуальна емоційність 23,73±0,48 28,46±0,98 4,33 0, 001
Комунікативна емоційність 35,64±0,52 29,22±1,09 5,32  0,001
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Pryimachenko O. M. Study of emotionality in juvenile convicts
The emotional disorders of adolescents with delinquent behavior are briefly discussed in the article. Disorders 

of the emotional-affective sphere are defined as one of the significant factors influencing the formation of antisocial 
behavior of the growing personality. A brief overview of existing research on the problem of emotionality 
in general is made and the content of emotionality in adolescence in particular is analyzed. The presence 
of an ambiguous connection between type of emotionality and individual psychological properties of personality, 
such as accentuations of temper, is emphasized. The results of study of emotionality manifestations in juvenile 
convicts and adolescents with normative behavior are presented. Significant differences in emotional response 
were found in intellectual and communicative situations. Juvenile convicts are less sensitive to the discrepancy 
between the expected and actual outcome of intellectual tasks, and have a weaker emotional response to 
failures relayed to intellectual activity. At the same time, these persons are characterized by a significantly 
greater sense of anxiety in the situation of social interaction, greater sensitivity to failures in communication, 
uncertainty and irritability in interpersonal relationships. It was also found that adolescents with normative 
behavior, as well as juvenile convicts, are characterized by an average expression of emotional sensitivity to 
the differences between the intended moving action and the actual result of this action. It is suggested to search 
overcoming of emotional problems in situations of social interaction in the direction of developing the abilities 
of social and emotional intelligence. These may be the ability to psychological clairvoyance, anticipation in 
the field of interpersonal relationships, social sensitivity and empathy, the tendency to form adequate self-
esteem, the ability to self-understanding and so on. Considering the parameter of emotionality as one 
of the factors that regulates activity, acts as the initial level of response to emotional situation, characterizes 
the individual’s attitude to the world, it is suggested that through studying emotionality data can be received 
that help specialists to carry out preventive and psycho-correctional work aimed at resocialization of juvenile 
convicts.

Key words: emotionality, psychomotor emotionality, intellectual emotionality, communicative emotionality, 
juvenile convicts, adolescents with normative behavior, emotional intelligence, social intelligence.
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СТРуКТуРА ВІДПОВІДАльНОСТІ ПАТРульНих 
ПОлІцЕЙСьКих З РІЗНиМ СТАЖЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯльНОСТІ
Статтю присвячено проблемі визначення особливостей відповідальності працівників патрульної 

поліції з різним стажем роботи. Проаналізовано контексти дослідження феномену відповідальності 
у сучасних наукових студіях. Зазначено, що професійна відповідальність є необхідною умовою профе-
сіоналізму сучасного поліцейського, але у вітчизняній психології ця проблема залишається недостат-
ньо вивченою. Описані результати дослідження структури відповідальності патрульних поліцейських, 
здійснено аналіз її особливостей у групах з різним стажем професійної діяльності. Встановлено, що 
групи різняться між собою у проявах соціоцентричної та егоцентричної мотивації, динамічної ергіч-
ності та регулятивної інтернальності. З’ясовано, що патрульним поліцейським з більшим стажем 
роботи притаманною є більша здатність до самостійного, без додаткового контролю, ретельного 
виконання важких і відповідальних завдань; більша самостійність, самокритичність і незалежність при 
виконанні відповідальних справ; більш виражене бажання звернути на себе увагу в процесі реалізації 
відповідальних справ, отримати винагороду, уникнути особистих ускладнень, можливого покарання. 
Поліцейські з меншим стажем роботи характеризуються більшою вираженістю соціоцентричною 
мотивацією при виконанні відповідальних справ, пов’язаною з почуттям обов’язку, переважанням гро-
мадських інтересів. Акцентовано увагу на відсутності відмінностей між досліджуваними групами за 
низкою як гармонійних, так і агармонійних складових відповідальності.

У якості актуальних напрямків подальших досліджень визначено необхідність уточнення поняття 
«професійна відповідальність працівника поліції» у психологічному сенсі, створення відповідної систем-
ної моделі зазначеного феномену та вивчення психологічних детермінант його функціонування.

Ключові слова: професійна відповідальність, гармонійна відповідальність, негармонійна 
відповідальність, патрульні поліцейські, структура відповідальності .

Постановка проблеми. Проблема відпо-
відальності в професійній діяльності стає все 
більш значущою в умовах швидкоплинних соці-
ально-політичних і соціально-економічних змін 
(Х. Гайсельхарт, Л. Дементій, Є. Єрмолаєва, 
Д. Леонтьєв, О. Лук’янов, С. Посохова). Однією 
з ключових особливостей сучасного світу і бізнесу 
є його нестабільність (volatility), невизначеність 
(uncertainty), складність (complexity) і неодно-
значність (ambiguity) (К. Робертс вводить поняття 
VUCA-світ), що призводить до необхідності нових 
підходів до управління організаціями, таких як тео-
рія хаосу (Д. Гольдштейн, C. Langton), лідерство 
складності (Б. Браун). Як відзначають філософи, 
суспільство набуває нових рис: дискретність, вза-
ємовплив різних підходів і культурних уявлень, 
мозаїчність свідомості індивіда (Ж. Ф. Ліотар, 
З. Бауман). Все це обумовлює необхідність пере-
осмислення професійної відповідальності не 
тільки як зовнішньої відповідності працівника 
займаній посади, але і як внутрішнього ресурсу 
працівника і важливої компоненти організації 
в цілому.

Психологічні вимоги, які висуваються до особи-
стості та професійної діяльності працівника сучас-
ної поліції, на цей момент обумовлені високим 

рівнем соціальної відповідальності, а також склад-
ністю роботи та наявністю постійного ризику [4]. 

Зважаючи на складну і багатовимірну при-
роду феномена професійної відповідальності, 
слід визнати недостатню розробленість меха-
нізмів відповідальності, її особистісних, органі-
заційних, соціально-ситуаційних детермінант. 
Відсутня ясність і визначеність в розумінні того, 
що впливає на типи професійної відповідально-
сті в умовах організаційних змін. Великий вне-
сок у розвиток теоретико-методологічного ана-
лізу відповідальності як системної якості внесли 
вчені К. Абульханова-Славська, О. Асмолов, 
О. Брушлинский, Л. Дементій, Т. Гайова, К. Музди- 
баєв, В. Прядеін.

Феномен відповідальності в професійній сфері 
розглядається в різних напрямках:

– відповідальність як професійно-важлива 
якість керівників різних рівнів (Н. Гришаєва, 
О. Шалдибіна), вчителів (Є. Алфьорова, М. Кох, 
О. Куванова), юристів і адвокатів (А. Знаменська, 
О. Перлин), майбутніх поліцейських (І. Клименко), 
майбутніх фахівців ракетно-космічної галузі 
(Н. Крошка), військовослужбовців (Т. Беспалова, 
О. Немчінінов, М. Семененко), психологів-кон-
сультантів (О. Кораблина); зв’язок відпові-
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дальності з успішністю і кар’єрним просуван-
ням (Н. Желаєвська, В. Купченко, Н. Лейфрід, 
О. Яковлєва);

– відповідальність як відношення до профе-
сійної діяльності досліджувалися І. Веренікіной, 
І. Тетеревковою;

– педагогічні умови виховання відповідаль-
ності вивчалися Є. Алфьоровою, Т. Беспа- 
ловою, Ж. Завадською, Р. Зялаевою, A. Капто,  
О. Красильниковим, Т. Манцуровой, А. Мухаме- 
тшиним, І. Мар’єнко, В. Сахаровою, О. Цибуленко, 
О.  Чмелевою. Л. Шевченко, Д. Шепетько;

– екологічна відповідальність як моральна 
якість особистості, що виявляється в гуманному 
і раціональному відношенні особистості до при-
родного середовища і реалізується в повсякденній 
професійній діяльності (М. Карпова, С. Осипова, І.  
Суравегина, С . Шобон);

– професійна відповідальність і страхування 
професійних помилок психологів і психіатрів 
(В. Мотов, Е. Кочнева, Т. Чиркова), медичних пра-
цівників (О.  Воропаєв, А. Ділліс, Ю. Ісаєв ), юрис-
тів (В. Шаров, М. Морозов, І. Андріаді);

– соціальна відповідальність бізнесу 
(С.   Алямкін, Ю. Благов, І. Панарін, Б. Цвєткова, 
Е. Швенько, Ю. Чечурова, Р. Чистов).

За Л. І. Дементій, відповідальність – «власти-
вість особистості як суб’єкта життєдіяльності, що 
проявляється в її здатності співвідносити необ-
хідне й бажане в соціально необхідний та особи-
стісно-оптимальний спосіб» [1, с. 13].

Професійну відповідальність Крошка Наталія 
Петрівна визначає як форму відповідальності 
особистості, психологічну характеристику осо-
бистості фахівця, яка сприяє усвідомленому 
і якісному виконанню ним професійних обов’яз-
ків, а також готовності відповідати за свої про-
фесійні дії перед собою, колегами, колективом 
і суспільством [5]. Авторка виокремлює струк-
турні компоненти професійної відповідальності 
майбутніх фахівців ракетно-космічної галузі: ког-
нітивний (система засвоєних особистістю знань 
про сутність професійної відповідальності та їх 
усвідомлення); мотиваційно-афективний (індиві-
дуальна система мотивів і смислів соціально-від-
повідальної поведінки, емоційні переживання, які 
регулюють професійну відповідальність, профе-
сійно-важливі якості фахівця ракетно-космічної 
галузі); діяльнісно-поведінковий (вибір та реалі-
зація певної лінії поведінки та вчинків у професій-
них ситуаціях) [5].

Малигіна Г. С., досліджуючи відповідальність, 
доходить висновку, що провідними виступають 
ціннісно-смисловий фактор (цінності відкритості 
новизні і змінам, цінності соціальних очікувань 
і норм) і фактор мотиваційно-потребової сфери 
(висока професійна мотивація в сукупності з задо-
воленістю мотиваційної політикою), а також інди-

відуально-особистісний чинник самоефективності 
і стресостійкості, що в цілому забезпечує норма-
тивність виконання діяльності [7].

Ушакова Т. Ю. пропонує семикомпонентну 
структуру відповідальності, яку складають емо-
ційний, поведінковий, вольовий, нормативний, 
когнітивний, мотиваційний та ціннісно-смисловий 
компоненти [9].

На думку І. Клименка, відповідальність висту-
пає важливою якістю в діяльності працівників 
поліції, що характеризується потребою осо-
бистості виконувати соціальні та професійні 
вимоги, рефлексувати результат своєї активності 
й здатністю керувати емоційними переживан-
нями. Формування професійної відповідальності 
у вищому навчальному закладі має здійснюва-
тися цілеспрямовано в навчальному процесі, що 
передбачає психологічні технології, які сприяють 
розвитку самостійності, ініціативності, здатності 
прогнозувати й рефлексувати свої дії, приймати 
рішення відповідно до встановлених моральних 
і професійних принципів, уміти здійснювати само-
контроль [3].

Специфічно складні умови протікання діяль-
ності працівників Національної поліції визначають 
особливу важливість розвитку потенційних мож-
ливостей, особистісних особливостей, здібнос-
тей та вміння ефективно пристосовуватися до 
цих умов, формувати і зберігати високий рівень 
активності нервово-психічного стану і працез-
датності, тобто вміння формувати оптимальний 
стиль життєдіяльності, активну життєву позицію, 
оптимальний рівень саморегуляції психофізіоло-
гічних функцій. Здатність до регуляції своєї пове-
дінки немислима без навичок саморегуляції свого 
психічного стану. Специфіка правоохоронної 
діяльності визначає підвищені вимоги до здатно-
сті працівників до довільної регуляції свого стану 
і поведінки [2].

Відповідальність – специфічна для зрілої осо-
бистості форма саморегуляції і самодетермінації, 
що виражається в усвідомленні себе як причини 
здійснюваних учинків та їх наслідків, і в усвідом-
ленні та контролі своєї здатності виступати причи-
ною змін (або протидії змінам) у навколишньому 
світі і власному житті [4].

Відповідальність є підґрунтям службової 
активності, сумлінного ставлення кожного пра-
цівника правоохоронних органів до своїх служ-
бових обов’язків, а також особливим методом, 
що забезпечує ефективне функціонування служ-
бових повноважень, однією з правових гарантій 
належного виконання завдань у межах компетен-
ції та повноважень у конкретній галузі державного 
управління.

Зважаючи на те, що відповідальність є однією 
з базових моральних властивостей особисто-
сті та виступає як характеристика її морально- 
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етичної сфери [6], в умовах реформування пра-
воохоронної системи нагальною потребою є ство-
рення методологічних підходів до вивчення про-
фесійної відповідальності правоохоронців у галузі 
психологічної науки та розгортання емпіричних 
досліджень у цьому напрямку. У цьому сенсі важ-
ливим є визначення поняття «професійна відпові-
дальність працівника поліції» на ґрунті створення 
відповідної системної моделі зазначеного фено-
мену та визначення психологічних детермінант 
його функціонування має особливу теоретичну 
та практичну значущість для розуміння професіо-
налізму працівників поліції в цілому.

Метою представленого дослідження стало 
виявлення специфіки структури відповідальності 
патрульних поліцейських з різним стажем профе-
сійної діяльності

Виклад основного матеріалу. В якості пси-
ходіагностичного інструментарію для досягнення 
поставленої мети було застосовано структур-
но-функціональний опитувальник відповідаль-
ності В. Прядеїна, який дозволяє діагностувати 
складові динамічного, мотиваційного, когнітив-
ного, результативного, емоційного та регулятив-
ного компонентів відповідальності [8].

Для статистичної обробки даних було засто- 
совано t-критерію Стьюдента для незалежних 
вибірок.

Вибірку склали інспектори Національної полі-
ції України з різним стажем роботи. Досліджувана 
вибірка – 80 інспекторів: 1 група – 40 інспекторів зі 
стажем роботи до 5 років в системі МВС, 2 група – 
40 інспекторів зі стажем роботи 5 та більше років.

Було встановлено, що за шкалою «Соціо- 
центрична мотивацiя» у першій групі показник 
(23.50±0.66) є вірогідно більшим порівняно з дру-
гою (21.35±0.46), при t = 2.67, р ≤ 0,05, що відби-
ває більшу вираженість у цих досліджуваних від-
повідальності у виконанні відповідальних справ, 
яка обумовлена бажанням бути серед людей, 
колективу, суспільства та пов’язана з почуттям 
обов’язку, переважанням громадських інтересів.

За шкалою «Егоцентрична мотивацiя» віро-
гідно більший показник (18.00±0.88) визначено 
у другій групі порівняно з першою (15.13±0.74), 
при t = 2.50, р ≤ 0,05. Отже, патрульні поліцей-
ські з більшим стажем характеризуються біль-
шою вираженістю особистісно-значущої мотива-
ції, вираженої в бажанні звернути на себе увагу 
в процесі реалізації відповідальних справ, отри-
мати винагороду, уникнути особистих ускладнень, 
можливого покарання.

Також, у другій групі, на відміну від першої, 
вірогідно більші показники виявлені за шкалами 
«Динамiчна ергiчнiсть» (26.90±0.95 та23.38±1.09, 
при t = 2.43, р ≤ 0,05), «Регулятивна iнтернальнiсть» 
(25.35±0.50 та 23.00±0.62, при t = 2.95, р ≤ 0,05).  
Наявні відмінності свідчать про те, що респон-

денти з більшим стажем відрізняються більш 
розвинутою здатністю до самостійного, без додат-
кового контролю, ретельного виконання важких 
і відповідальних завдань; більшою самостійністю, 
самокритичністю та незалежності при виконанні 
відповідальних справ.

 Відсутність відмінностей за низкою гармо-
нійних структурно-функціональних складових 
відповідальності дозволяє стверджувати, що 
представники обох груп рівною мірою характе-
ризуються наступним: здатністю до глибокого 
і цілісного уявлення якості, розуміння стрижневої 
основи відповідальності, її суті; самовідданістю 
та сумлінністю суб’єкта діяльності при виконанні 
колективних справ; переживанням позитивних 
емоцій при виконанні відповідальних справ; 
наявністю труднощів внутрішнього порядку, такі 
як тривожність, невпевненість, поганий настрій 
тощо під час виконання завдань ; суб’єктивною 
спрямованістю, що характеризується великою 
особистісною енергією, рішучістю, бажанням 
зайняти лідирувати при виконанні відповідаль-
них справ.

Не було встановлено вірогідних відмінностей 
і за деякими агармонійними структурно-функ-
ціональними складовими відповідальності. 
Відповідно до цього, представники обох груп рів-
ною мірою характеризуються наступним: недо-
статньою завадостійкістю; фокусуванням на окре-
мих аспектах відповідальності; зорієнтованістю 
діяльності на особисте благополуччя та власний 
розвиток; появою негативних емоцій при необхід-
ності виконання, в ході реалізації і при неуспіху 
в відповідальній справі; залежністю від інших 
людей та зовнішніх обставин у виконанні відпові-
дальних справ; наявністю труднощів, котрі вини-
кають в процесі виконання завдання, що залежать 
від характеру виконуваної діяльності та особли-
востей оточення.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Патрульним поліцейським з більшим ста-
жем роботи більше більш притаманною є здат-
ність до самостійного, без додаткового контролю, 
ретельного виконання важких і відповідальних 
завдань; більша самостійність, самокритичність 
і незалежність при виконанні відповідальних 
справ; більш виражене бажання звернути на себе 
увагу в процесі реалізації відповідальних справ, 
отримати винагороду, уникнути особистих усклад-
нень, можливого покарання. Працівники поліції 
з меншим стажем роботи характеризуються біль-
шою вираженістю соціоцентричною мотивацією 
при виконанні відповідальних справ, пов’язаною 
з почуттям обов’язку, переважанням громадських 
інтересів.

У якості актуальних напрямків подальших 
досліджень визначено необхідність уточнення 
поняття «професійна відповідальність праців-
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ника поліції» у психологічному сенсі, створення 
відповідної системної моделі зазначеного фено-
мену та вивчення психологічних детермінант його 
функціонування.
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Sokolov О. A. The structure of responsibility of patrol police officers with different professional 
experience

The article is devoted to the problem of determining the characteristics of the responsibility of patrol police 
officers with different length of service. The contexts of research of the phenomenon of responsibility in 
modern scientific studies are analyzed. It is noted that professional responsibility is a necessary condition for 
the professionalism of the modern police officer, but in domestic psychology this problem remains insufficiently 
studied.

Specifically difficult conditions of professional activity of the National Police determine the special importance 
of developing potential opportunities, personal characteristics, abilities and ability to effectively adapt to these 
conditions, to form and maintain a high level of activity of mental state and ability to work, the ability to form 
optimal lifestyle. position, the optimal level of self-regulation of psychophysiological functions. The specifics 
of law enforcement determines the increased requirements for the ability of employees to arbitrarily regulate 
their condition and behaviour.

Responsibility is a specific form of self-regulation and self-determination, which is expressed in self-
awareness as the cause of actions and their consequences, and in awareness and control of their ability to 
cause change (or resistance to change) in the world and their lives.

Responsibility is the basis of official activity, conscientious attitude of every law enforcement officer to 
his official duties, as well as a special method that ensures the effective functioning of official powers, one 
of the legal guarantees of proper performance of tasks.

The article empirically states that patrol police officers with more experience are more inherent in 
the ability to independently, without additional control, carefully perform difficult and responsible tasks; greater 
independence, self-criticism and independence in the performance of responsible tasks; more pronounced 
desire to attract attention in the implementation of responsible cases, to receive remuneration, to avoid 
personal complications, possible punishment. Police officers with less work experience are characterized by 
a more pronounced sociocentric motivation in the performance of responsible tasks, associated with a sense 
of duty, the predominance of public interests.

Key words: professional responsibility, harmonious responsibility, non-harmonious responsibility, patrol 
policemen, responsibility structure.
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