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МОТИВАЦІЯ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ 
ВІЙСЬКОВОГО СПРЯМУВАННЯ В ЖІНОК
Сьогодні українська армія, прагнучі до становлення світових стандартів військової служби, 

надала можливість тисячам жінок обирати військову професію. Професійна мотивація – це цикліч-
ний процес безперервного взаємного впливу і перетворення, у якому ситуація вибору та суб’єкт дії 
взаємно впливають один на одного, і результатом цього є поведінка у виборі майбутньої професії. 
Зміна умов життєдіяльності особистості та її інноваційний менталітет активізували проблеми 
особистісного і професійного самовизначення. Професійна ідентичність – складний інтегративний 
психологічний феномен, ведуча характеристика професійного розвитку людини, яка свідчить про 
ступінь прийняття обраної професійної діяльності як засобу самореалізації і розвитку, усвідомлення 
своєї тотожності з групою і оцінка значимості членства в ній. Професія являє собою соціально-об’єк-
тивну частину людської активності. Професійна придатність та професійна готовність – фор-
мальні реальності, професійна ідентичність – неформальна, смислова, суб’єктивна реальність.

Нами з’ясовано, що у професійній мотиваційній сфері військовослужбовців-жінок переважають 
мотиви «винагородження» та «самовдосконалення» як можливість саморозвитку, також потреба  
у «структурованій роботі». Переважно, це особи товариські, комунікабельні, такі, які прагнуть 
лідерства, енергійні. Вони мають помірну тривожність, середній рівень стресостійкості і водночас 
відкриті для нового досвіду. Рівень соціальної фрустрованості в цих жінок є дуже низьким. Серед осо-
бистісних характеристик жінок, що зумовлюють вибір професії військового спрямування, насмперед 
наголошуємо на відкритості до нового досвіду як визначальній характеристиці наших респондентів. 
З’ясовано, що більшість жінок (80%) не відчуває соціальної фрустрованості, тобто їхні соціальні 
потреби близькі до максимального ступеня задоволеності, рівень якості життя і соціального благо-
получчя відповідає високому рівню. Зазначаємо, що є зворотний зв’язок між прагненням до самовдо-
сконалення та поступливістю, тобто поступливість є перепоною на шляху до самовдосконалення.

Формування стійкої позитивної мотивації жінок до трудової діяльності в подальшому проходженні 
військової служби є найважливішою умовою майбутньої роботи.

Ключові слова: професійна ідентичність, стресостійкість, фрустрованість, мотиваційна 
сфера, професійне самовизначення, особистісні характеристики, мотиваційні чинники.

Постановка проблеми. З початком бойових 
дій на сході Україна зіткнулася з безліччю нових 
викликів. Сьогодні українська армія, прагнучі 
до становлення світових стандартів військової 
служби, надала можливість тисячам жінок оби-
рати військову професію. Так, згідно зі статисти-
кою кількість жінок в погонах в українській армії 
налічує понад 40 000 осіб. У зв’язку з цим постає 
питання щодо вивчення мотивації вибору військо-
вої діяльності у жінок. 

Сам термін «мотивація» представляє більш 
широке поняття, ніж термін «мотив». Ми розгля-
даємо мотивацію як сукупність причин психоло-

гічного характеру, процес безперервного вибору  
і прийняття рішень на основі зважування поведін-
кових альтернатив і думки найближчого оточення. 
Професійна мотивація – це циклічний процес 
безперервного взаємного впливу і перетворення,  
у якому ситуація вибору та суб’єкт дії взаємно 
впливають один на одного, і результатом цього  
є поведінка у виборі майбутньої професії. 

Проблеми статі до недавнього часу не було 
прийнято обговорювати в контексті питань публіч-
ної політики держави, і тим більш, вони дуже 
мало вивчалися та розглядалися стосовно сфери 
безпеки та оборони нашої держави. Але саме  
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держава бере на себе гарантування умов і спри-
яння активності для кожної статі, враховуючи 
реальні ситуації й забезпечує правове упорядку-
вання соціально-статевих відносин [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Починаючи з середини 90-х років, з’являються 
роботи українських дослідників гендерних про-
блем. Це монографія І. Жеребкіної «Жіноче, полі-
тичне, несвідоме», Л. Смоляр «Минуле заради 
майбутнього», Н. Лавриненко «Жінка: самореалі-
зація у сім’ї та суспільстві (гендерний аспект)» та 
ін. Найбільшу увагу дослідники приділяли таким 
питанням як: жінки та влада, роль та місце жінки 
в суспільстві, жінки та насилля, безробіття жінок, 
жіноче підприємництво.

Зміна умов життєдіяльності особистості та 
її інноваційний менталітет активізували про-
блеми особистісного і професійного самовизна-
чення. В даний час вибір професії, або профе-
сійне самовизначення є одним із найважливіших 
рішень у житті, основа самоствердження людини 
у суспільстві. Ця тема аналізується у роботах 
Ю.А. Калагіна, який розглядає стереотипи щодо 
військовослужбовців-жінок в армії та на військовій 
службі. Тема мотивації вибору професії військо-
вого підіймається у роботах О.А. Мірошниченко., 
О.О. Кревської, І.І. Приходько. І.З. Сваволя дослі-
джує тему гендерної політики та проблематику 
ролі жінки в цивільно-військових відносинах. 

Вибір професії – це не одновимірний акт,  
а процес, що складається з ряду етапів, трива-
лість яких залежить від зовнішніх умов та індиві-
дуальних особливостей суб’єкта вибору професії.

Професійна ідентичність – складний інтегра-
тивний психологічний феномен, провідна харак-
теристика професійного розвитку людини, яка 
свідчить про ступінь прийняття обраної професій-
ної діяльності як засобу самореалізації і розвитку, 
усвідомлення своєї тотожності з групою і оцінка 
значимості членства в ній.

Дж. Мід і Ч. Кулі розглядали ідентичність як 
фактор і результат соціальної інтеракції – здат-
ність людини сприймати свою поведінку і життя  
в цілому як пов’язане із соціумом, єдине ціле. 

Професія, є вихідною для становлення про-
фесійної ідентичності, та не має явно виражених 
природних диференціюючих ознак. Отже, усклад-
нюється і стає більш значущою внутрішня робота 
для виявлення цих ознак. Крім того, зростає роль 
інших людей, які б помічали і визнавали ці ознаки. 
Додатковою характеристикою професії є і те, що 
вона як основне передбачає особливу цілеспря-
мованість, створену суспільством підготовку і реа-
лізується за певну винагороду [2].

Таке розуміння вказує на те, що професія 
являє собою соціально-об’єктивну частину люд-
ської активності. Професійна придатність та про-
фесійна готовність – формальні реальності, про-

фесійна ідентичність – неформальна, смислова, 
суб’єктивна реальність. У цьому сенсі професія  
і професійна ідентичність пов’язані причинно- 
обумовленим зв’язком. У той же час професійна 
придатність та професійна готовність об’єднані 
з професійною ідентичністю актуальною залеж-
ністю як похідні тієї частини професійної реаль-
ності, яка в процесі навчання жінок-військовос-
лужбовців, пов’язана з ефективністю спеціальної 
підготовки; певним заохоченням за засвоєння 
професійних знань; прагненням навчатися для 
досягнення певного професійного статусу [3].

Проблеми жінок у війську є предметом гендер-
них досліджень, які спочатку проводились у рам-
ках соціології праці, соціології родини та соціології 
освіти з середини 60–70-х років минулого століття. 
Більшість науковців, що проводили такі дослі-
дження, дотримувалися патріархальних поглядів, 
сутність яких полягала в тому, що основна роль 
жінки в суспільстві – ведення домашнього госпо-
дарства та виховання дітей. Але вже наприкінці 
70-х років, частина дослідників обстоювала егалі-
тарну концепцію взаємовідносин статей. 

Така концепція базувалася на принципах запе-
речення відносин панування та підкорення між 
чоловіком та жінкою. Розвиток даної концепції 
посилився в середині 80-х років, коли почалося 
формування політики рівних можливостей для 
жінок та чоловіків. Зростає увага дослідників до 
проблем жінок [4].

Мета статті – презентація та аналіз результа-
тів емпіричного дослідження проблеми мотивації 
вибору професії військового спрямування у жінок.

Виклад основного матеріалу. Для дослі-
дження мотивації до професії військового спря-
мування у жінок нами були взяті методики – 
мотиваційний профіль особистості «МПО» (тест 
Річі-Мартіна) та опитувальник великої п’ятірки 
«ОВП», а також методика «Діагностика рівня соці-
альної фрустрованості».

Дослідження проводилося на базі НКП 
Сумської обласної ради «Сумський обласний клі-
нічний госпіталь ветеранів війни». Участь в дослі-
дженні взяли жінки, які працюють у військовій 
сфері, вибірка становить 35 осіб. Середні групові 
показники мотивації вибору професії військового 
спрямування у жінок, свідчать про відповідність 
загальним даним щодо мотивації, які ми зустрі-
чали в літературі. 

За середніми груповими показниками у опи-
туваних спостерігаємо наступний рейтинговий 
розподіл мотиваційних виборів: найпопулярнішим 
вибором у жінок указано «винагородження», далі, 
відповідно, «можливість самовдосконалення» та 
«структурованість роботи». На останніх рей-
тингових місцях шкали «потреба у соціальних 
контактах» та «потреба у владі». Але показ-
ники по останніх шкалах дуже відрізняються  
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у групах жінок із середніми та високими рівнями 
вибору мотиваційних чинників. Особливості моти-
вів даних респондентів представлено середніми 
та високими рівнями вибірки (таблиця 1) та опи-
сано далі. У досліджуваній групі жінок, які пра-
цюють у військовій сфері, ми відмічаємо перева-
жання середнього рівня показників за методикою 
«Мотиваційний профіль особистості» (тест Річі-
Мартіна). Низького рівня показників не виявлено. 

Так, 42,8% респондентів мають високий рівень 
за шкалою «винагородження». Мотивація праців-
ників, які мають високі показники потреби в гро-
шах, з одного боку, проста: якщо існує можливість 
більше заробити, докладаючи належні зусилля, 
то працівники будуть високо мотивованими і задо-
воленими роботою. Тобто їх мотивація полягає 
в забезпеченні чіткого причинно-наслідкового 
зв’язку між зусиллями і винагородою. З іншого 
боку, мотивація грошима пов’язана з такими 
труднощами, як втрата управлінського контролю,  
з’ясування справедливого рівня винагороди  
і т. ін. Перш ніж мотивувати таких жінок, потрібно 
переконатися в їх компетентності. Крім того, вони 
мають потребу в додатковому контролі, оскільки 
в гонитві за грошима можуть ігнорувати контрак-
тні або технологічні вимоги. Середній рівень за 
цією шкалою переважає у більшості респонден-
тів (57%), що свідчить про бажання мати роботу 
з хорошим набором пільг і надбавок. Ця потреба 
виявляє тенденцію до зміни в процесі трудового 
життя: збільшення витрат зумовлює підвищення 
значення цієї потреби (наприклад, виникнення 
нових сімейних зобов’язань, додаткові фінансові 
платежі, наявність боргів).

За шкалою «самовдосконалення» (друге місце 
у рангу мотиваційних чинників) у більшості дослі-
джуваних жінок переважає середній рівень. Це 
може свідчити про потребу у самовдосконаленні 
та розвитку. Це показник прагнення незалежності 
та вдосконалення, і робота оцінюються саме  
з таких позицій. Персональний розвиток стимулює 

до самостійності, яка, своєю чергою, може пере-
творюватися на бажання ні від кого не залежати. 
Мотивація таких жінок вимагає від керівника 
вміння співвідносити те, до чого вони прагнуть,  
з тим, що необхідно організації. Саме тому спільне 
обговорення цієї проблеми може відігравати моти-
вуючу роль, оскільки виявляє, що керівник розуміє 
потреби і намагається задовольнити їх. Для сти-
мулювання таких жінок слід створювати ситуації, 
які задовольняли б їх актуальну потребу (періо-
дично направляти на курси, семінари, залучати 
до навчання персоналу, до виконання завдань, 
що вимагають саморозвитку).

За шкалою «структурування роботи» 
(3 рангове місце) у більшості досліджуваних жінок,  
а саме у 77,1% переважає середній ревінь. Ми 
розглядаємо цей факт як потребу в чіткому струк-
туруванні роботи, наявності зворотного зв’язку 
та інформації, що дозволяє оцінити результати 
своєї роботи, потреба в зниженні невизначеності 
та встановленні правил і норм виконання роботи. 
Жінки з високою потребою в структуруванні 
роботи прагнуть точно знати, що від них вима-
гається. Вони хочуть бути впевненими, що чітко 
виконують усі необхідні вимоги. Відсутність вказі-
вок та інформації викликатиме у них стрес. Такі 
жінки потребують високого рівня організованості, 
упорядкованості, передбачуваності та контрольо-
ваності. Жінок із високими показниками за цією 
шкалою слід мотивувати встановленням чіткого 
порядку або наданням їм можливості встановити 
свій порядок.

Четверте рангове місце – за шкалою 
«визнання». У 85,8% наших респондентів спо-
стерігаємо середній рівень, а 14,2% жінок мають 
високий рівень потреби у визнанні, а саме, ціну-
вання заслуг, досягнень і успіхів. Він реалізу-
ється через задоволення цієї потреби різними 
засобами: від усної подяки до матеріального 
заохочення. Керівнику потрібно враховувати, що 
сприйняття проявів вдячності залежить від його 

Таблиця 1
Мотиваційні чинники вибору професії військового спрямування у жінок

Показники
(n – 35)

Опитувані
Середні статистичні 
групові показники

Ранжування 
середніхСередній рівень, 

кількість осіб % Високий рівень, 
кількість осіб %

Винагородження 20 57 15 42,8 42,7 1
Умови праці 15 42,8 20 57,1 37,6 5
Структурування роботи 27 77,1 8 22,8 38,1 3
Соціальні контакти 31 88,6 4 11,4 29,9 11
Стосунки 25 71,4 10 28,6 36,7 7
Визнання 30 85,8 5 14,2 38,0 4
Досягнення 29 82,9 6 17,1 34,7 9
Влада і впливовість 31 88,6 4 11,4 28,1 12
Різноманітність 32 91,4 3 8,6 30,3 10
Креативність 31 88,6 4 11,4 37,3 6
Самовдосконалення 28 80 7 20 39,2 2
Цікава і корисна робота 32 91,4 3 8,6 35,9 8
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щирості. Крім того, різні люди мають потребу  
в різних формах визнання: одним потрібна 
похвала в урочистій обстановці в присутності 
колег по роботі, іншим – досить сказати «дякую» 
під час роботи. Безперечно, визнання повинно 
проявлятися відразу після відповідного вчинку.

Слід зауважити, що потреба у визнанні може 
зробити людину залежною від схвалення оточу-
ючих. Високі показники за цією шкалою служать 
індикатором невпевненості в собі. Така людина 
буде не здатна приймати самостійні рішення.

За шкалою «умови праці» більший відсоток 
жінок (57,1%) має високий рівень показників. 
Тому, виявивши високі значення за цією шкалою, 
потрібно, передусім, проаналізувати людські сто-
сунки, що склалися в організації, її корпоративну 
культуру. Такий показник за даною шкалою може 
свідчити про уже наявність хороших умов праці, 
або про бажання більш комфортних умов праці.

За шкалою «креативність» у наших респон-
дентів переважають показники середнього рівня 
(88,6%). Це може свідчити про потребу бути кре-
ативним, бажання аналізувати, осмислювати, від-
кривати нові ідеї. Цей показник свідчить про тен-
денцію до прояву допитливості, зацікавленості й 
нетривіального мислення. За коректного управ-
ління такі жінки дуже корисні для будь-якої орга-
нізації, проте їх креативність повинна бути сфо-
кусована на професійних завданнях. Для творчих 
особистостей дуже важливим є наявність права 
на помилку, оскільки в цьому випадку вони дуже 
вразливі. Якщо корпоративна культура організації 
позбавлена толерантності, й переважають звину-
вачення та прискіпливість, то креативні працівники 
уникатимуть можливості висловлювати свої ідеї.

За шкалою «стосунки» у 71,4% переважає 
середній рівень, і у 28,6% − високий. Пояснюємо 
це як потребу формувати і підтримувати довго-
строкові, стабільні стосунки, що передбачає зна-
чний ступінь близькості взаємин, довірливості. 
Варто спробувати сформувати моральний клі-
мат, де заохочуються взаємини. Такі жінки будуть 
задоволені в умовах довіри, сприятливих робочих 
і особистих стосунках, властивих ефективному 
колективу.

За шкалою «цікава і корисна робота» у 91,4% 
переважає середній рівень, у 8,6% – високий. Це 
показник може свідчити про потребу у цікавій, сус-
пільно корисній праці. Прагнення цікавої та корис-
ної праці набуває пріоритетного значення щодо 
інших чинників мотивації. Якщо у жінок висока 
потреба в корисній і цікавій роботі, то завдання 
керівника полягає в організації діяльності таким 
чином, щоб вона сприймалася як цікава і корисна, 
інакше решта стимулів діятимуть не на повну силу. 
Для цього потрібно з’ясувати, що розуміє кон-
кретний працівник під поняттям «цікава і корисна 
робота». Щоб посилити сприйняття корисності 

праці, доцільно роз’яснювати виконавцям шир-
ший контекст, в межах якого їх конкретна робота 
має важливе значення і становить вагому скла-
дову частину загальної справи.

За шкалою «досягнення» у 82,9% переважає 
середній рівень, у 17,1 – високий рівень. Це може 
свідчити про потребу ставити для себе сміливі, 
складні цілі та досягати їх. Провідною рисою таких 
жінок є бажання все робити самостійно. Вони 
можуть добровільно працювати понаднормово  
і будуть чесно викладатися на роботі. Однак, перш 
ніж приступити до виконання завдання, вони праг-
нуть переконатися, що поставлена мета має кон-
кретність щодо виміру, оцінки. Вони інстинктивно 
уникатимуть діяльності, пов’язаної з невизначе-
ністю, де важко або неможливо оцінити внесок  
і досягнення. Такі працівники повинні завжди мати 
мету, в іншому разі життя може здатися їм безглу-
здим. Досягнувши поставленої мети і відчувши 
мить тріумфу, вони знову готові до досягнень. 
Жінки такого типу не вміють керувати, проте саме 
їх часто просувають на керівні посади. Причина 
полягає у тому, що вони орієнтовані на конку-
ренцію, а отже, їм важко працювати в команді. 
Мотивація подібних жінок полягає в чіткому визна-
ченні мети і повному підпорядкуванні їй. Великого 
значення набуває створення умов для концентра-
ції енергії.

За шкалою «різноманітність» у 91,4% пере-
важає середній рівень, у 8,6% − високий. Це може 
свідчити про потребу в різноманітності, змінах  
і стимуляції, прагнення уникати рутини. Вказує 
на тенденцію завжди перебувати в стані підне-
сеності, готовності до дій. Таким жінкам потрібна 
постійна можливість опановувати щось нове. 
Енергійно взявшись за справу, вони незабаром 
починають відчувати нудьгу, а відтак майже несві-
домо можуть ухилятися від планування своєї 
діяльності. Якщо ж характер роботи передбачає 
постійні зміни, якщо потрібно приплив свіжої енер-
гії та нових ініціатив – саме така робота підходить 
для них.

Одинадцяте місце у нашому рейтингу займає 
шкала «соціальні контакти». У 88,6% жінок-рес-
пондентів переважає середній рівень вираженості 
визначеного мотиваційного чинника, а у 11,4% – 
високий. Цей чинник ми розглядаємо як потребу 
в соціальних контактах, у спілкуванні з широким 
колом людей (колегами, партнерами), у довір-
ливості в стосунках. Такі жінки отримують задо-
волення і позитивні емоції від численних контак-
тів з оточуючими. Чимало з них здатні виявляти 
толерантність до повсякденної метушні, шуму, 
що супроводжують спільну працю. Таким чином, 
створюючи умови для численних контактів або 
переміщаючи на посади, які передбачають такі 
контакти, можна підвищувати задоволеність пра-
цею та більш мотивувати жінок.
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Останню сходинку нашого рейтингу займає чин-
ник «влада та впливовість». І хоча жінки зазна-
чають важливість цього фактору, усе ж він значно 
поступився більш нагальним мотиваційним чинни-
кам і, ні в якому разі, не є визначальним у виборі 
професії військового спрямування у наших жінок. 
Ми спостерігаємо, що за цим показником також 
переважає середній рівень у 88,6% і високий рівень 
у 11,4% опитаних жінок. Розглядаємо прагнення 
керувати іншими як ознаку власної конкурентної 
спрямованості, оскільки усвідомлення цього чин-
ника передбачає обов’язкове порівняння з іншими 
і потребу впливати на інших. Безумовно, такі жінки 
становлять інтерес для військової сфери. Однак 
при цьому ключове питання полягає не тільки  
у здатності жінки впливати, а також у тому, заради 
чого вона прагне здійснювати цей вплив. Чи спри-
чинений він інтересами організації, чи спрямований 
лише на досягнення власних інтересів? Крім того, 
прагнення впливати на інших майже завжди зустрі-
чає опір. Тому взаємини можуть стати неприязними 
і особливо проблематичними. Мотивація таких 
жінок полягає в наданні можливості конструктивного 
впливу для досягнення цілей організації. При цьому, 
навчання прийнятним методам впливу і прийомам 
реалізації влади має становити важливу частину 
реалізації, як керівників. 

На нашу думку, виявлені показники можуть свід-
чити про наявність основних мотиваційних потреб  
у жінок, які працюють у військовій сфері. Врахування 
їх у трудовій діяльності, є важливим елементом для 
покращення якості праці, а також психологічно – 
соціального стану самих працівників. 

З метою дослідження особистісних харак-
теристик наших респондентів, ми застосували 
«Опитувальник великої п’ятірки» (ОВП). Він дозво-
ляє швидко визначити загальну структуру особисто-
сті (таблиця 2).

Серед особистісних характеристик жінок, що 
зумовлюють вибір професії військового спряму-
вання, в першу чергу, наголошуємо на відкритості 
новому досвіду, як визначальній характеристиці 
наших респондентів. Це характеризується неупе-
редженістю, зацікавленістю, сприйнятливістю  
будь-якої інформації та знань, усього нового  
і незвичайного, наявністю широких інтересів, роз-
виненої фантазії, гнучкого розуму, незалежності та 

нестандартності мислення, орієнтованістю на пошук 
нових підходів, шляхів вирішення проблем, схильні-
стю до самоаналізу і рефлексії, оригінальністю та 
естетичністю сприйняття. За цією шкалою високий 
рівень засвідчили 51,4% опитаних, середній рівень  
у 42,9%, низький рівень лише у 5,7%. Протилежність 
становлять закритість новому досвіду, обмеженість 
інтересів, консервативність, шаблонність, надання 
переваги знайомій, повсякденній роботі.

Переважна більшість опитаних продемонстру-
вала спрямованість на зовнішній світ, товариськість, 
комунікабельність, прагнення лідерства, енергій-
ність, активність, імпульсивність, оптимістичність. 
За шкалою «екстраверсія» переважає у більшості 
досліджуваних жінок середній рівень (68,6%). Інший 
полюс чинника представлений інтроверсією, для 
якої характерна тенденція до комфортної самот-
ності, внутрішніх роздумів, незалежності, самостій-
ності, індивідуалістичності. 

За шкалою «поступливість» переважає серед-
ній рівень у 80% респондентів, це може свідчити 
про сензитивність, доброзичливість, довірливість, 
альтруїстичність, конформність, схильність під-
порядковувати особисті інтереси потребам групи, 
неконфліктність, орієнтованість на співробітни-
цтво. Протилежний бік континууму представлений 
непоступливістю, впертістю, пріоритетом власних 
принципів і потреб, здатністю на «виклик» оточенню, 
схильністю створювати проблеми, певною байдужі-
стю, жорсткістю.

За шкалою «сумлінність» у більшості опитаних 
переважає середній рівень (74,3%). Це може свід-
чити про наявність таких якостей, як контрольова-
ність поведінки і діяльності, самовладання, наполег-
ливість, старанність, точність у роботі, ретельність, 
відповідальність, організованість, дисциплінова-
ність. Інший полюс виявляє неорганізованість,  
нецілеспрямованість, недостатність зосереджено-
сті, спонтанність проявів із низьким рівнем впоряд-
кованості та послідовності поведінки, схильність до 
незавершення розпочатих справ, недостатній кон-
троль власних імпульсів і переважання тенденцій 
гедонізму.

За шкалою «нейротизм» переважать показ-
ники середнього рівня у 68,6% опитаних. Це може 
проявлятися у помірній тривожності, дратівливо-
сті, помірній чутливості до стресогенних ситуацій,  

Таблиця 2
Особистісні характеристики жінок, що зумовлюють вибір професії військового спрямування 

Показники  
(n – 35)

Низький рівень Середній рівень Високий рівень Середні 
статистичні групові 

показники

Ранжування 
середніхкількість 

осіб % кількість 
осіб % кількість 

осіб %

Екстраверсія 4 11,4 24 68,6 7 20 29,4 2
Поступливість 4 11,4 28 80 3 8,6 27,6 4

Сумлінність 6 17,1 26 74,3 3 8,6 25,7 5
Нейротизм 5 14,2 24 68,6 6 17,1 27,7 3

Відкритість досвіду 2 5,7 15 42,9 18 51,4 35,7 1
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легкості виникнення негативних емоцій і пережи-
вань, схильності до поганого настрою та песимі-
стичності. Інший полюс представлений тенденціями 
до раціоналізму, стресостійкості, витриманості, спо-
кійного реагування і ставлення до подій і оточуючих.

На нашу думку, виявлені показники дозволяють 
визначити загальну структуру особистості за допо-
могою п’яти факторів: екстраверсії, поступливо-
сті, сумлінності, нейротизму, відкритості досвіду та 
виявити взаємозв’язок вибору професії та особи-
стісних якостей.

Для дослідження чинників мотивації вибору про-
фесії нами також було взято методику «Діагностики 
рівня соціальної фрустрованості» Л.І. Вассермана 
(модифікація В.В. Бойко), для виявлення ступеню 
задоволення чи незадоволення досліджуваних 
їхньою позицією у житті. Феномен фрустрації, без-
сумнівно, є предметом різних емпіричних і теоретич-
них досліджень. Однак, як і раніше, залишаються 
деякі питання, навіть сама концепція фрустрації 
іноді ставиться під сумнів, так як різноманітність 
пов’язаних з нею явищ можна пояснити, не зверта-
ючись до цієї концепції.

Слово фрустрація (від лат. frustratio) позначає 
«обман», «невдача», «марне очікування», «розлад 
задумів». Якщо ж звернутися до визначення, яке 
дав засновник теорії фрустрації С. Розенцвейг, то 
«фрустрація» позначає психічний стан, викликаний 
неможливістю задоволення своїх значущих потреб. 
Іншими словами, для фрустрації характерно усві-
домлення уявного, при невідповідності бажаного і 
дійсного. У більш широкому розумінні фрустрацію 
слід розглядати в контексті витривалості і реакції на 
важкі життєві ситуації [5].

Особливості психічних станів, зокрема стану фру-
страції, завжди викликали інтерес і були об’єктом 
уваги вчених і дослідників. У вивченні цієї проблеми 
можна виділити два основних підходи. В межах пове-
дінкового підходу (С. Розенцвейг, Д. Доллард і та ін.) 
фрустрація розглядається як наслідок зіткнення із 
зовнішніми перешкодами, що заважають задово-
ленню потреб. У межах психоаналітичного підходу 
(З. Фройд і його послідовники) фрустрація зумов-
лена певним внутрішньоособистісним конфліктом. 
Перебуваючи в стані фрустрації, людина може від-
чувати широкий спектр негативних переживань: від-
чай, роздратування, гнів, агресію, розчарування, три-
вогу і т. ін. Довготривале перебування в подібному 
стані може спричинити за собою повну дезорганіза-
цію людської діяльності. Регулярні стани фрустрації 
можуть впливати на характер, провокувати агресив-
ність, викликати комплекс неповноцінності і та ін.

Обов’язковими характеристиками фрустраційної 
ситуації є мотивація або прагнення до досягнення 
мети (задоволення потреби) і наявність перешкод 
(зовнішніх чи внутрішніх, об’єктивних або суб’єктив-
них), що заважають отримати бажане. Тому в ході 
нашого дослідження було застосовано дану мето-

дику для виявлення рівня задоволеності жінками 
обраною професією військового спрямування. 

Методика «Діагностика рівня соціальної фру-
строваності» має 7 рівнів визначення фрустрова-
ності, але результатами опитування з’ясовано, що 
більшість жінок (80 %) не відчувають соціальної 
фрустрованості, тобто їх соціальні потреби близькі 
до максимального ступеня задоволеності, рівень 
якості життя і соціального благополуччя відповідає 
високому рівню.

Цей факт ми розглядаємо як свідчення високого 
ступеню стресостійкості та соціальної адаптації. 
Для таких особистостей характерна низька ступінь 
стресового навантаження, також присутнє, певною 
мірою, зниження активності та ефективності діяль-
ності. 

У жінок із середнім ступенем стресостійкості  
і соціальної адаптації більшою мірою проявляється 
дуже низький рівень фрустрованості (20%). У цієї 
групи виявлено середню ступінь стресового наван-
таження. При цьому інтенсивність діяльності зни-
жується. 

Дослідження зв’язків між мотивацією вибору 
професії військового спрямування у жінок та їх осо-
бистісними характеристиками дозволили зазна-
чити, що існує зворотний зв’язок між прагненням до 
самовдосконалення та поступливістю, тобто, посту-
пливість є перепоною на шляху до самовдоскона-
лення.

Висновки. Вибір професії, або професійне само-
визначення, – це основа самоствердження людини 
в суспільстві, одне з головних рішень в житті. Вибір 
професії – це не одновимірний акт, а процес, що 
складається з ряду етапів, тривалість яких залежить 
від зовнішніх умов та індивідуальних особливостей 
суб’єкта вибору професії.

Мотивація – сукупність причин психологічного 
характеру, що пояснюють поведінку людини, її поча-
ток, спрямованість і активність. Професійна мотива-
ція – це циклічний процес безперервного взаємного 
впливу і перетворення, у якому ситуація вибору 
та суб’єкт дії взаємно впливають один на одного, 
і результатом цього є поведінка у виборі майбут-
ньої професії. Професійна ідентичність – склад-
ний інтегративний психологічний феномен, ведуча 
характеристика професійного розвитку людини, яка 
свідчить про ступінь прийняття обраної професійної 
діяльності як засобу самореалізації і розвитку, усві-
домлення своєї тотожності з групою і оцінка значи-
мості членства в ній.

Серед проблем, пов’язаних з гендерними відмін-
ностями чоловіків і жінок, пильну увагу дослідників 
в останні роки привертає питання про професійну 
ідентичність особистості. Професійна кар’єра, як 
правило, займає в життєвому проекті провідне 
місце.

Нами з’ясовано, що у професійній мотивацій-
ній сфері військовослужбовців-жінок переважають 
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мотиви «винагородження» та «самовдоскона-
лення» як можливість саморозвитку, також потреба 
у «структурованій роботі». 

Проведене дослідження свідчить, що у більшості 
опитаних переважають середній або високий рівень 
за такими показниками як: цікава і корисна робота, 
самовдосконалення, креативність, різноманітність, 
влада і впливовість, досягнення, визнання, сто-
сунки, соціальні контакти, структурування роботи, 
умови праці. Відмічаємо, що неабияку роль у їх 
прагненні вступити на військову службу відіграє і 
такий чинник, як можливість влаштувати особисте 
життя, знайти друзів, продовжити родинні традиції. 
Важливим питанням є питання кар’єрного зростання 
жінок в умовах збройних сил, питання гармонійного 
поєднання особистого життя і військової служби. 

Дослідження особистісних характеристик жінок, 
які обрали військові професії, висвітлило, що, пере-
важно, це особи товариські, комунікабельні, такі, які 
прагнуть лідерства, енергійні. Вони мають помірну 
тривожність, середній рівень стресостійкості, 
і у той же час, відкриті для нового досвіду.

Низький рівень соціальної фрустрованості  
у жінок, що обрали професії військового спряму-
вання, ми розглядаємо як свідчення високого сту-
пеню стресостійкості та соціальної адаптації.

Мотивація жінок до військової професійної діяль-
ності обумовлює характер організаційної поведінки 
і чинить істотний вплив на результативність та 
ефективність повсякденної діяльності. Формування 
стійкої позитивної мотивації жінок до трудової діяль- 
ності у подальшому проходженні військової служби 

є найважливішою умовою майбутньої роботи. 
Перспективу подальших досліджень бачимо у 
вивченні професійної соціалізації жінок із вибором 
професії військового спрямування, важливим соці-
ально-психологічним явищем, яке визначається як 
сукупність процесів, що дозволяють військовослуж-
бовцю засвоювати систему установок, норм, ціннос-
тей, що відповідають освоюваній соціальної ролі 
військового професіонала. 
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Motruk T. О., Sema N. M. Women motivation of the choice of military profession 
Today, the Ukrainian army, seeking to establish world standards of military service, has enabled thousands 

of women to choose a military profession.
Professional motivation is a cyclical process of continuous mutual influence and transformation in which 

the situation of choice is mutually affecting each other, and the result is a truly observed behavior in the 
choice of the future profession. Changes in personal life conditions and innovative mentality have intensified 
the problems of personal and professional self-determination. Professional identity is a complex integrative 
psychological phenomenon, a leading characteristic of a person’s professional development. It shows the 
degree of acceptance of the chosen professional activity as means of self-realization and development, 
awareness of his identity with the group and assessment of the importance of membership in it.

The profession is a socially objective part of human activity. Professional suitability and professional 
readiness are formal realities, professional identity is informal, semantic, subjective reality.

We have found that the motives of “reward” and “self-improvement” prevail as a possibility for self-
development, as well as the need for “structured work”, in the professional motivational field of military women.

Mostly, they are sociable, communicative, leadership-seeking, energetic people. They have moderate 
anxiety, moderate levels of stress resistance, and at the same time, open to new experience. The level of 
social frustration of these women is very low.

First of all, we emphasize the openness to new experience among the personal characteristics of women, 
who determine the choice of the military profession, as a defining characteristic of our respondents.

It is found that the majority of women (80%) do not experience social frustration, i.e their social needs are 
close to maximum satisfaction, and the quality of life and social well-being is high.

Note that there is an inverse relationship between the desire of self-improvement and compliance, that 
means, the compliance is an impediment to self-improvement.

Formation of stable positive motivation of women to work in further military service is the most important 
condition for future work.

Key words: professional identity, stress resistance, frustration, motivational sphere, professional self-
determination, personal characteristics, motivational factors.
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Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПСИХОДІАГНОСТИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 
ДІАГНОСТУВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО 
МИСЛЕННЯ В МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ –  
ЖІНОК-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ  
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У публікації обґрунтовано психодіагностичний інструментарій діагностування сформованості 

професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців Державної 
прикордонної служби України. Викладено організацію і хід емпіричного дослідження, що було побу-
довано з урахуванням методик і логіки розв’язання поставлених завдань. Зміст дослідження ґрун-
тувався на особливостях сформованості професійного мислення у майбутніх молодших спеціа-
лістів – жінок-військовослужбовців Державної прикордонної служби України. З метою забезпечення 
якісного добору методик для реалізації задуму емпіричного дослідження визначено та схарактери-
зовано відповідні показники в критеріальній моделі. За показниками поняттєво-змістового критерію 
виразними характеристиками є: середньо розвинені швидкість мислення та рухливість нервових 
процесів; середній рівень розвитку практичної спрямованості мислення; переважання розвитку сло-
весно-логічного, креативного та наочно-образного типів мислення тощо. За показниками мотива-
ційно-цільового критерію характерні: виразна орієнтованість на підтримання стосунків та орієнта-
ція на спільну діяльність; найбільш переважні схильності до основних класів операторських, зв’язку 
та спостереження, технологічних військових спеціальностей тощо. За показниками операційно-ре-
гуляційного критерію виявлено: переважання комунікативних схильностей за організаторські, що 
впливає на прийняття рішень в складних, нестандартних ситуаціях професійної діяльності; більш 
високі показники розвитку регуляції процесів планування цілей і програмування дій в порівнянні з моде-
люванням значущих умов досягнення цілей і оцінюванням результатів дій; середньо розвинені гнуч-
кість та самостійність тощо. За показниками рефлексивно-оціночного критерію визначені: в цілому 
розвинена, адекватна самооцінка жінок, втім дещо мінливі та нестійкі критерії оцінювання резуль-
татів власної професійної діяльності; менш сформована потреба продумувати способи своїх дій 
для досягнення цілей професійної діяльності і поведінки; достатня наполегливість, послідовність, 
розвинена потреба в саморозвитку тощо. Схарактеризовано три етапи науково-пошукової роботи 
емпіричного дослідження та викладено її результати.

Ключові слова: методики дослідження, психологія мислення, професійна підготовка, гендерні 
особливості.

Постановка проблеми. Складність професій-
ної діяльності прикордонника полягає у потребі 
забезпечувати систему заходів на залізничному, 
автомобільному, морському, річковому, паром-
ному, повітряному та пішохідному сполученні 
через державний кордон України. Разом з тим 
прикордонний митний та інші види контролю, про-
пуск через державний кордон осіб, транспортних 
засобів, вантажів, іншого майна здійснюються 
прикордонниками на спеціально виокремленій 
території залізничних і автомобільних станцій,  
у морських і річкових портах, аеропортів (аеро-
дромів) із комплексом будівель, споруд і технічних 
засобів. Якісне виконання завдань прикордонного 
контролю не обмежене визначеним алгоритмом 
дій прикордонників, не є рутинною механічною 
роботою складу зміни прикордонних нарядів 
щодо виявлення правопорушників і забезпечення 

безперебійного пропуску учасників міжнародного 
руху, тому вимагає неабияких навичок і досвіду, 
професійної підготовки та практики.

Враховуючи особливості напрямів професій-
ної діяльності молодших спеціалістів Державної 
прикордонної служби України та спираючись на 
дослідження професійної діяльності прикордон-
ників, зазначимо про важливу роль формування 
професійного мислення молодших спеціалістів 
жінок-військовослужбовців під час її здійснення, 
оскільки воно має певні розбіжності та особливості 
порівняно з професійним мисленням чоловіків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В контексті прикладних аспектів вивчення про-
цесу мислення суб’єкта та втілення результату 
цього процесу в діяльності вчені розглядають: 
проблематику критичного мислення (Л.А. Києнко-
Романюк, О.Г. Марченко, Д. Халперн), радіантного  
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мислення (Т. Бьюзен, Б. Бьюзен), дисципліно-
ваного мислення (Б. Фьюсел), творчого мис-
лення (Д.Б. Богоявленська, Дж. Гілфорд, 
Ю.М. Кулюткін, В.О. Моляко, Я.О. Пономарьов, 
В.А. Роменець), практичного мислення 
(Д.М. Завалишина, М.М. Кашапов, Ю.К. Корнілов, 
Б.М. Теплов, О.В. Ягупова), технічного мислення 
(Т.В. Кудрявцев, Ю.М. Кулюткін, Б.Ф. Ломов, 
В.О. Моляко, П.Є. Решетніков), управлінського мис-
лення (Л.В. Гулова, Л.М. Сидельников, І.В. Шама, 
В.А. Шемчук) та суто професійного мислення 
(О.В. Бичева, Т.Є. Гура, Л.Р. Джелілова, Л.В. Засєкіна, 
А.Б. Зуєва, О.Ю. Кованов, Я.В. Крушельницька, 
В.Є. Луньов, А.К. Маркова, Н.І. Пов’якель, 
В.А. Семиченко), яке більшість авторів пов’язу-
ють із процесом професійного розвитку фахівця, 
набуття ним спеціальних знань, умінь під час фахо-
вої підготовки та подальшої професіоналізації, що 
в сукупності дозволяє забезпечити ефективне 
розв’язання професійно-зумовлених завдань, 
пошук та прийняття рішень у взаємозалежності з 
рівнем фахової підготовки, спеціальної компетент-
ності та професіоналізму на певному етапі фахо-
вого становлення, набуття професійної майстерно-
сті в цілому.

Не зважаючи на численні великі праці з різ-
ними аспектами мислення, нами не виявлено 
обґрунтованого психодіагностичного інструмента-
рію діагностування сформованості професійного 
мислення (далі – ПМ) у майбутніх молодших спе-
ціалістів – жінок-військовослужбовців Державної 
прикордонної служби України.

Мета статті: на основі емпіричних відомостей 
визначити особливості сформованості професій-
ного мислення у майбутніх молодших спеціаліс-
тів – жінок-військовослужбовців Державної при-
кордонної служби України.

Виклад основного матеріалу. Організація 
і хід дослідження були побудовані з урахуван-
ням методик і логіки розв’язання поставлених 
завдань. Зміст дослідження полягав у визначенні 
особливостей сформованості професійного 
мислення у майбутніх молодших спеціалістів – 
жінок-військовослужбовців Державної прикор-
донної служби України (далі – ДПСУ). З метою 
забезпечення якісного підбору методик для 
реалізації задуму емпіричного дослідження ми 
спиралися на визначені в критеріальній моделі 
показники (таблиця 1).

Дослідження рівнів швидкості мислення та 
рухливості нервових процесів проводилось за 
допомогою Методики дослідження швидкості 
мислення [4], яка передбачала заповнення дослі-
джуваними пропущених букв у 40 словах протягом 
обмеженого часу (3 хвилини). За результатами 
кількості вірно складених слів визначалися показ-
ники швидкості мислення й рухливості нервових 
процесів: висока, середня та низька.

За допомогою Методики визначення спря-
мованості особистості (орієнтаційної анкети 
Б. Басса) [5] визначалися типи спрямованості:

1) на себе (орієнтація на пряму винагороду 
безвідносно від змісту роботи, схильність до 
суперництва);

2) на спілкування (прагнення за будь-яких умов 
підтримувати стосунки з людьми, орієнтованість 
на спільну діяльність);

3) на справу (зацікавленість у вирішенні діло-
вих проблем, виконання роботи якнайкраще, 
орієнтація на ділову співпрацю, здатність відсто-
ювати власну думку на користь справи та досяг-
нення загальної мети).

Методика діагностики практичної спрямова-
ності мислення Л.П. Урванцева – Н.В. Володіної 
[1] скерована на визначення виразності розвитку 
практичної спрямованості мислення (низької, 
середньої, високої) як властивості пізнавальної 
активності, що характеризує її підлеглість пред-
метно-перетворювальним цілям і орієнтацію на 
результат. Розроблення даного теоретичного кон-
структа проводилось авторами з використанням 
робіт Б.М. Теплова, К.О. Абульханово-Славської, 
М.А. Холодної. В результаті конкретизації дослі-
джуване поняття було описане в декількох групах 
ознак, на основі яких формулювалися питання 
методики: мотивація особистості (інтереси, пере-
ваги, цілі, стосунки); особливості інтелектуальної 
діяльності (мислення, пам’яті, уваги, сприйняття); 
характеристики поведінки, особливості виховання 
і середовища розвитку особистості, специфіка 
емоційних переживань та їх проявів.

За допомогою Методики визначення стресо-
стійкості та соціальної адаптації Хомса і Раге 
[11, с. 149–153] з’ясувалася ступінь опору стресу 
на основі психометричної шкали самооцінки акту-
ального рівня стресу протягом останнього року. За 
результатами шкали, яка складалася з переліку 
травмуючих подій, проранжованих за балами за 
їх стресогенністю, визначалися рівні опору дослі-
джуваних стресу (достатньо високий, високий, 
пороговий і низький).

Професійно-особистісний опитувальник 
В.П. Петрова [14] дозволив визначити військо-
во-професійну спрямованість досліджуваних за 
оцінкою схильностей до класів основних військо-
вих посад (командні, операторські, зв’язку і спо-
стереження, водійські, спеціального призначення 
(спецназ), технологічні).

Короткий відбірковий тест В.М. Бузіна – 
Е.Ф. Вандерліка (КОТ) [3, с. 60–70], який дозволяє 
визначити загальний рівень сформованості розу-
мових здатностей, вербального та невербального 
інтелекту: здібності до узагальнення й аналізу мате-
ріалу; гнучкість мислення; інертність і здатність до 
переключення мислення; емоційні компоненти 
мислення та здатність до відволікання; точність  
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і швидкість сприйняття та розподіл і концентрацію 
уваги; грамотність; орієнтування; просторову уяву.

Методика Типи мислення (Методика визна-
чення типу мислення в модифікації Г.В. Резапкіної) 
[13, с. 69–73] дає змогу з’ясувати розвиненість мис-
лення досліджуваних за такими типами: предмет-
но-дійового; абстрактно-символічного; словесно-ло-
гічного; наочно-образного; креативного. А у разі 
гармонійного співвідношення цих типів можна з’ясу-
вати синтетичне мислення. Типи є актуальними для 
професійної діяльності майбутніх молодших спеціа-
лістів – жінок-військовослужбовців ДПСУ.

Методика Діагностики комунікативних 
та організаторських схильностей (КОС-2) 
[15, с. 263–265] допомагає оцінити розвиток орга-
нізаторських і комунікативних якостей майбутніх 

молодших спеціалістів – жінок-військовослужбов-
ців ДПСУ, їх здатність до налагодження комуні-
кативного процесу в професійній діяльності, що  
є особливо важливим у проведенні адміністратив-
но-юрисдикційної діяльності щодо забезпечення 
прикордонного контролю молодших інспекторів 
прикордонної служби, здатності до організації та 
узгодження дій як своїх колег, так і оточення.

Опитувальник «Мотивація успіху та страх 
невдачі» А.О. Реана [12, с. 382–383] дозволяє 
сформувати виразність домінування однієї з тен- 
денцій мотивації особистості в реалізації рівня 
побажань – досягнення успіху чи уникнення 
невдачі – майбутніх молодших спеціаліс-
тів – жінок-військовослужбовців ДПСУ. За вираз-
ної мотивації успіху дії досліджуваних спрямовані  

Таблиця 1
Методики дослідження сформованості професійного мислення 

майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військовослужбовців ДПСУ
№ з/п Методики дослідження Критерії Емпіричні індикатори (показники)
1 Методика дослідження 

швидкості мислення
Поняттєво-змістовий швидкість мислення й рухливість нервових процесів

2 Методика визначення 
спрямованості особистості 
(орієнтаційна анкета 
Б. Басса)

Мотиваційно-цільовий типи спрямованості: 
на себе;
на спілкування;
на справу.

3 Методика діагностики 
практичної спрямованості 
мислення Л.П. Урванцева – 
Н.В. Володіної

Поняттєво-змістовий практична спрямованість мислення

4 Професійно-особистісний 
опитувальник В.П. Петрова

Мотиваційно-цільовий військово-професійна спрямованість: схильності до класів 
типових військових спеціальностей (командні, операторські, 
зв’язку і спостереження, водійські, спеціального призначення 
(спецназ))

5 Методика визначення типу 
мислення в модифікації 
Г.В. Резапкіної

Поняттєво-змістовий типи мислення: предметно-дійове, абстрактно-символічне, 
словесно-логічне, наочно-образне, креативне, синтетичне

6 Діагностики комунікативних 
та організаторських 
схильностей (КОС-2)

Операційно-
регуляційний 

організаторські та комунікативні схильності

7 Опитувальник «Стильові 
особливості саморегуля-
ції поведінки – ССП–98» 
В.І. Моросанової

Операційно-
регуляційний 

загальний рівень саморегуляції,  
індивідуальний стиль саморегуляції поведінки;
планування цілей (Пл), моделювання значущих умов їх 
досягнення (М), показники розвитку регуляторно-особових 
властивостей – гнучкості (Г), самостійності (С)

Рефлексивно-оцінний оцінювання і корекція результатів (Ор),
програмування дій (Пр) 

8 Дослідження 
локалізації контролю 
особистості – модифікований 
опитувальник «ЛК» 
О.Г. Ксенофонтової

Рефлексивно-оцінний загальна інтернальність;
інтернальність у сфері досягнень та невдач;
інтернальність у професійній діяльності;
готовність до подолання труднощів; планування,  
здійснення й відповідальность

9 Методика визначення  
стресостійкості та соціаль-
ної адаптації Хомса і Раге

Операційно-
регуляційний 

ступінь опору стресу та соціальної адаптації

10 Методика «Мотивація успіху 
і страх невдачі» А. Реана

Мотиваційно-цільовий мотиваційна тенденція досягнення успіху (уникнення невдачі)

11 Короткий відбірковий 
тест В.М. Бузіна – 
Е.Ф. Вандерліка (КОТ)

Поняттєво-змістовий загальний рівень розумових здібностей, вербального  
та невербального інтелекту,
здатності до узагальнення й аналізу, гнучкість мислення, 
здатність до переключення, точність і швидкість сприйняття, 
емоційні компоненти
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на досягнення конструктивних, позитивних 
результатів. Їх особистісна активність залежить 
від потреби в досягненні успіху. За виразної 
мотивації уникнення невдачі вони прагнуть осте-
регтися осуду, покарання, оскільки очікування 
неприємних наслідків визначає їх діяльність – 
страх можливого провалу. Вони міркують, як його 
уникнути, а не як досягти успіху [12].

У дослідженні для діагностування індиві-
дуальних профілів саморегуляції застосовано 
останній варіант опитувальника В.І. Моросанової 
«Стильові особливості саморегуляції пове-
дінки – ССП–98» [9]. Методика була створена  
в 1988 році в Психологічному інституті Російської 
академії освіти в лабораторії психології само-
регуляції і валідна як для наукових досліджень, 
так і як інструмент практичного діагностування 
різних аспектів індивідуальної саморегуляції. 
Твердження опитувальника побудовані на типо-
вих життєвих ситуаціях і не мають безпосеред-
нього зв’язку із специфікою діяльності. Структура 
індивідуальних особливостей саморегуляції 
жінок-військовослужбовців досліджувалася на 
основі шести якостей індивідуальної саморегу-
ляції, релевантних шкалам опитувальника, що в 
сукупності характеризує індивідуальний профіль 
саморегуляції. Сорок шість тверджень опитуваль-
ника входять до складу шести шкал: планування 
цілей (Пл); моделювання значущих умов їх досяг-
нення (М); програмування дій (Пр); оцінювання і 
корекція результатів (Ор); якості розвитку регуля-
торно-особистісних властивостей – гнучкість (Г); 
самостійність (С). В цілому опитувальник працює 
як єдина шкала «Загальний рівень саморегуля-
ції» (ЗРС), що відображає рівень сформованості 
індивідуальної системи саморегуляції довіль-
ної активності людини [9; 10]. Підтверджено, що 
досліджувані з високими якостями загального 
рівня саморегуляції самостійні, гнучко й адек-
ватно реагують на зміну умов, висування і досяг-
нення цілей діяльності у них відбувається пере-
важно усвідомлено. Чим вище загальний рівень 
усвідомленої регуляції, тим легше фахівець ово-
лодіває новим видом активності, більш впевнено 
відчуває себе в незнайомих ситуаціях, і тим ста-
більніше його успіхи в звичних видах діяльності. 
Відповідно, успішність оволодіння новим видом 
діяльності у більшій мірі залежить від відповідно-
сті особливостей саморегуляції і вимог освоюва-
ного виду активності.

«Дослідження локалізації контролю особи-
стості – модифікований опитувальник «ЛК» 
О.Г. Ксенофонтової [6] є версією методики 
«Рівень суб’єктивного контролю» (РСК) Дж. 
Роттера, стандартизованої на більш широкому 
віковому і соціальному контингенті досліджува-
них. Опитувальник дозволяє виявити переко-
нання досліджуваних відносно того, де локалізу-

ються сили, що підпадають під вплив управління 
і контролю того, що відбувається в житті, – усе-
редині себе (зусилля, старання і здатності) або 
зовні та залежать від зовнішніх чинників (інші 
люди, доля або випадок). Опитувальник містить 
сорок тверджень. Серед наявних шкал нами було 
застосовано:

– шкалу загальної інтернальності (Із), що 
дозволяє визначити рівень інтернальності або 
екстернальності досліджуваних – внутрішній чи 
зовнішній локус контролю власної активності;

– шкалу інтернальності у сфері досягнень 
(Ід) – охоплює ситуації, пов’язані з досягненнями, 
що здійснилися у реальності та виявляють здат-
ність здобутку успіху в тих або інших ситуаціях;

– шкалу інтернальності у сфері невдач 
(Ін) – виявляє ставлення до ситуацій або можли-
вих неуспіхів, деструктивної самозвинувачуваль-
ної позиції;

– шкалу інтернальності у професійній діяль-
ності (Іпд) – охоплює ситуації навчальної, профе-
сійної і будь-якої іншої активності, що переслідує 
досягнення людиною конкретної мети;

– шкалу готовності до діяльності, пов’язаної 
з подоланням труднощів (Дт) та готовності до 
самостійного планування, здійснення діяльності 
і відповідальності за неї (Дс) – дає змогу визна-
чити прояви інтернальності та причини схиль-
ності до екстернальності стосовно самостійної 
активності у важких і напружених ситуаціях, що 
особливо важливо в нашому дослідженні профе-
сійного мислення у майбутніх молодших спеціа-
лістів – жінок-військовослужбовців ДПСУ.

Висновки. Вибірку досліджуваних склали 
234 особи, середній вік яких – 23 роки. Загальна 
схема експериментального дослідження спів-
відносна із завданнями і передбачає з’ясування 
змістових характеристик сформованості профе-
сійного мислення у майбутніх молодших спеціа-
лістів – жінок-військовослужбовців ДПСУ, та уточ-
нення на основі специфіки найбільш адекватних 
психологічних аспектів його розвитку.

Емпіричне дослідження припускало три 
етапи науково-пошукової роботи. Мета пер-
шого етапу (2010 – перша половина 2014 рр.) 
полягала у систематизації й концептуалізації 
досліджень з проблеми сформованості профе-
сійного мислення у майбутніх молодших спе-
ціалістів – жінок-військовослужбовців ДПСУ, 
визначенні цілей, завдань, об’єкта, предмета  
і програми дослідження. Обґрунтовано методику 
емпіричного дослідження та підібрано психодіа-
гностичний інструментарій.

Другий етап (друга половина 2013 – перша 
половина 2015 рр.) передбачав організацію  
і проведення пілотажного та констатувального 
експериментів, мета яких полягала, по-перше,  
у вивченні змістових характеристик сформованості  
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професійного мислення майбутніх молодших 
спеціалістів – жінок-військовослужбовців ДПСУ, 
його структури та ступені виразності емпіричних 
індикаторів; по-друге, в отриманні нових емпірич-
них даних про особливості взаємозв’язків зміс-
тових характеристик професійного мислення; 
по-третє, у визначенні діагностичних факторів, 
що зумовлюють сутнісний зміст сформованості 
професійного мислення, в основі якого лежать 
індивідуально-психічні особливості його компо-
нентів.

Під час отримання емпіричних даних було 
проаналізовано змістові характеристики сфор-
мованості компонентів професійного мислення 
майбутніх молодших спеціалістів – жінок-військо-
вослужбовців ДПСУ та відібрано групу методом 
ранжування в кількості 60 осіб. Для забезпечення 
валідності експерименту та достовірності порів-
няння емпіричних даних з їх числа виділено екс-
периментальну та контрольну групи методом 
випадкової вибірки, проведеної за допомогою 
стратегії – рандомізації [7; 8].

Третій етап (2015 – 2019 рр.) передбачав 
проведення формувального етапу дослідження, 
встановлення вихідних положень, що відобра-
жали індивідуальні відмінності контингенту дослі-
джуваних, які виявляються у відповідних змісто-
вих характеристиках сформованості компонентів 
професійного мислення майбутніх молодших 
спеціалістів – жінок-військовослужбовців ДПСУ, 
а також розроблення програму формування 
професійного мислення в процесі фахової підго-
товки.

На цьому етапі емпіричного дослідження з 
експериментальною групою проводився профе-
сійно-психологічний тренінг «Формування про-
фесійного мислення у майбутніх молодших спе-
ціалістів – жінок-військовослужбовців Державної 
прикордонної служби України» з метою утворення 
та розвитку компонентів професійного мислення 
майбутніх прикордонників. З контрольною гру-
пою такий тренінг не проводився.

З експериментальною та контрольною гру-
пами жінок-військовослужбовців було прове-
дено повторне тестування за визначеними 
методиками дослідження сформованості ком-
понентів професійного мислення, а результати 
було порівняно по групах за допомогою методів 
математичної статистики для з’ясування значу-
щості розходження отриманих емпіричних даних 
та обґрунтування висновків про ефективність 
розробленої тренінгової програми. Результати 
отриманих даних порівнювалися з використан-
ням методів математичного оброблення емпірич-
них результатів дослідження (описові статистики 
та кореляційний аналіз за Пірсоном, факторний 
аналіз) і статистичних критеріїв (одновибірко-
вий критерій Колмогорова-Смірнова, t-критерій 

Стьюдента). Отримані результати емпіричного 
дослідження оброблялися за допомогою паке-
тів програм оброблення статистичних даних 
Microsoft Office Excel 2007, SPSS – 21.0 [15].
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Shemchuk O. M. Substantiation of psychodiagnostic tools for diagnosing the formation of 
professional thinking in future junior specialists – women servicemen of the State Border Guard 
Service of Ukraine

The publication substantiates the psychodiagnostic toolkit for diagnosing the formation of professional 
thinking in future junior specialists - women servicemen of the State Border Guard Service of Ukraine. The 
organization and the course of the empirical study are presented, which were constructed taking into account 
the methods and logic of solving the set tasks. The content of the study was based on the peculiarities of the 
formation of professional thinking among future junior specialists - women servicemen of the State Border 
Guard Service of Ukraine. In order to ensure a qualitative selection of techniques for implementing the design 
of the empirical study, appropriate indicators have been identified and characterized in the criterion model. 
According to the indicators of conceptual and meaningful criterion, the expressive characteristics are: average 
speed of thinking and mobility of nervous processes; average level of development of practical orientation of 
thinking; predominance of development of verbal-logical, creative and visual-figurative types of thinking, etc. 
Indicators of the motivation-target criterion are characterized by: a clear orientation to maintaining relationships 
and an orientation towards joint activity; the most characteristic inclinations to the major classes of carrier, 
communications and surveillance, technological military specialties, etc. According to the indicators of the 
operational-regulatory criterion revealed: the predominance of communicative inclinations for organizational, 
which influences decision-making in complex, non-standard situations of professional activity; higher rates of 
regulation development for goal planning and action programming, compared to modeling meaningful goal 
setting conditions and evaluating action outcomes; moderately developed flexibility and independence, etc. 
According to the indicators of the reflexive-evaluation criterion, the following are defined: generally developed, 
adequate self-assessment of women, but somewhat variable and unstable criteria for evaluating the results 
of their professional activity; the less well-formed need to think of ways of doing things to achieve the goals of 
professional activity and behavior; sufficient persistence, consistency, a developed need for self-development, 
etc.

Key words: research methods, psychology of thinking, vocational training, gender characteristics.
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COACHING AS A MEAN OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL 
STRATEGIES FOR LIFE SUCCESSFULNESS ACTIVATION AMONG 
INTERNALLY DISPLACED PERSONS WITH LOW LEVEL 
OF LIFE SUCCESSFULNESS: POSSIBILITIES AND LIMITATIONS
The article is dedicated to the evaluation of the possibility of coaching cooperation application as a mean 

of social-psychological strategies for life successfulness activation by internally displaced persons with a 
low level of life successfulness. In this light the main goals of the article were stated as next: to investigate 
unsuccessful IDPs representations about life successfulness, to identify problems which they face in the 
context of unsuccessfulness and displacement, to understand how coaching could be applied in this case.

As a method of research, we used in-depth interviews sense analysis, scientific literature analysis and 
theoretical study.

As a result, we pointed out several groups of unsuccessful IDPs which include: unsuccessful group of 
respondents, successful despite the test result, group of “lost successfulness”, group of “re-evaluation”. Also, 
we gave a short characteristic for each group and provided evidence from the qualitative research. Among 
groups of unsuccessful IDPs’ problems, we highlighted intrapersonal issues (including problems connected 
with personality peculiarities and difficulties connected with skills development) and interpersonal issues 
(connected with a lack or loss of communicative competence, absence of trust et cetera). 

On the theoretical level, we considered various approaches to coaching as a method of support provision 
and explored the difference between coaching and other means of psychological support. Such investigation 
helped us to understand the possibilities and limitations of the method.

We concluded that despite a various representations about life successfulness among resettlers with a 
low level of life successfulness, one thing that arrests attention and is common for all groups of unsuccessful 
IDPs is the absence of social component in descriptions of life successfulness. This fact, along with scientific 
exploration of coaching, could be a matter of further research.

Coaching, on its turn, could be used as a mean of social-psychological strategies for life successfulness 
activation through dealing with intrapersonal and interpersonal issues. 

Key words: displacement, resettlers, methods of intervention, coaching, typology of IDPs problems.

Problem setting. Life successfulness is one of the 
essential human aspirations. Almost all people have 
ever dreamed of success. Some of them achieved 
outstanding results and now try to maintain this 
state throughout their lives. Some people reached 
success but were not able to keep it. There is also 
a proportion of people who gave up at the beginning 
and never tried to change anything accepting their 
unsuccessfulness as something predetermined.

The obstacles that we face during our lifetime can 
dramatically influence our sense of successfulness 
and further attempts to achieve results in essential for 
us spheres of life. Nevertheless, the question of the 

dependence between a person’s unsuccessfulness 
and adverse life-changing events is still actual and 
will be like this over time.

In Ukraine, starting from Crimea occupation 
and military activities in the Donbas in 2014, many 
people continue to face social, political, economic 
and psychological hardships. Thus, the influence 
of the obstacles, like the loss of the work, property, 
lifestyle and sometimes friends and family members, 
on the sense of successfulness or unsuccessfulness 
remains open and needs intervention. The question 
of psychological support in overcoming the feeling of 
unsuccessfulness, reevaluation of situation, forming 
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positive representations about life and its possibilities 
and stirring resettlers into active attempts of their 
lives changing is vital for the specialists of helping 
professions.

Goal setting. The main aims of this article are 
concentrated around several points that could answer 
the question of the suitability of a coaching approach 
in solving the problems of unsuccessful IDPs and 
coaching using as a mean of social-psychological 
strategies for life successfulness activation. Thus, 
this material will be dedicated to:

– examination of unsuccessful IDPs 
representations about life successfulness;

– analysing the problems which unsuccessful 
resettlers face after forced displacement and 
how those problems influence their sense of 
successfulness;

– exploration of how coaching could be used in 
the activation of social-psychological strategies for 
life successfulness.

Theoretical background. Before we start to 
present the results of our research, it is essential to 
clear up some theoretical issues and notions which 
are important for a better understanding of the 
material.

First, one of the crucial concepts for our research 
is a concept of strategies for life successfulness. 
Under this notion, we understand a way of actors’ 
construction of the own future through the series of 
conscious stages and steps directed on the realisation 
of life project through execution of life tasks in 
essential for person spheres of life taking into account 
possible challenges, obstacles, inconsistencies 
and ways of their overcoming. Social-psychological 
nature of those strategies lays in persons’ ability to 
build social relations in such a way that they help 
to achieve results in important for person spheres 
of life (realisation of life project), to evaluate those 
results as significant and to feel satisfaction (have an 
emotional coloured state) because of this.

Second, it is essential to understand what is 
coaching and what it represents as a clients’ support 
and promotion practice.

It worth saying that there still is no universal 
definition of coaching. Thus, the understanding of 
the historical background and different viewpoints on 
coaching as a phenomenon, from our point of view, 
is important.

Coaching as a discipline appeared between the 
1930s and the 1970s from sports coaching. Timothy 
Gallwey, who is considered as one of the coaching 
founders, during his work as tennis trainer at Harvard 
“started to develop a new way of coaching, which 
focused on enhancing the student’s awareness of 
what was happening with the ball, the racket and 
the student’s own body. He developed a series of 
questions and instructions to achieve this” [1, p. 294]. 
In 1974 the author published his first book from Inner 

Game series “The Inner Game of Tennis” which “was 
immediate success and Gallwey went on to apply 
the same principles not only to other sports but to 
performance in the business world” [2, p. 41].

One more coaching pioneer John Whitmore 
whose “approach grew out of humanistic philosophy 
with its essentially optimistic view that mankind can 
be improved upon by focusing remedially not on what 
was wrong with it, but rather on its potential”. He, like 
Gallwey, started to apply coaching on wider spheres 
“addressing whole systems such as families, schools, 
institutions and organisations. It also addresses what 
Whitmore calls “whole person development”, which 
embraces the higher reaches of human aspiration, as 
well as spiritual development” [3, p. 75].

Merilyn Atkinson, a founder of Erickson College 
International – one of the most popular and worldwide 
coaching schools, based her approach on the ideas 
of Milton Erickson. The main principles of Milton 
Erickson state that: people are Okay (human beings 
everywhere are basically okay); people have real 
resources (they have many more resources than 
they know); every person has a positive intention 
(even if a positive intention is hidden, it can quickly 
be found); people do their best (they make their best 
choices each day with what they know about life so 
far); change is inevitable (no matter how difficult, we 
learn, we grow, and we change) [4].

Rampant development of coaching fell at the end 
of ХХ – beginning of ХХІ century. Over the past years, 
coaching as a method of intervention and discipline 
has increased significantly. Nowadays coaching is 
one of the fastest-growing professions the main goals 
of which are enhancing performance, development 
of leadership and personal skills, improvement of 
management practices, the advancement of life 
quality, psychological and subjective well-being, and 
general life experiences.

In the contemporary world, there are such 
definitions of coaching:

– “A Socratic-based future-focused dialogue 
between a facilitator (coach) and a participant 
(coachee), where the facilitator uses open questions, 
active listening, summaries and reflections which are 
aimed at stimulating the self-awareness and personal 
responsibility of the participant” [5];

– it is a step by step counselling into achieving 
their (coachees) end goal and unlocking hidden 
potential [6, p. 33];

– partnering with clients in a thought-provoking 
and creative process that inspires them to maximise 
their personal and professional potential [7].

Thus, coaching as a method of intervention is 
based on cooperating dialogue between coach and 
coachee, focused on coachee’s end goal and helping 
him to discover personal and professional potential, 
to enhance self-awareness and reflection and to 
achieve significant results.
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As we can see from a short observation of 
coaching history and definitions, it emerged from 
sports coaching but was based on the principles of 
humanistic philosophy and psychology. In such case 
arises a logical question about similarities of coaching, 
psychological counselling and psychotherapy. 
Are those approaches to the human’s support and 
development the same or there is a difference?

First of all, it worth saying that from a scientific 
point of view psychotherapy and psychological 
counselling, as a supporting practices, that appeared 
in the beginning of 20th century, have more evidence 
of their use effectiveness in different fields whereas 
coaching interventions, until recent times, “seldom 
receive scientific assessments” [8, p. 2]. However, 
the good news is that coaching research “has 
emerged over the past two decades from ad hog, 
grassroots research to dynamic, serious academic 
study” [9, p. 27] and a lot of approaches of coaching 
effectiveness evaluation continue to appear and 
develop [10].

One more difference between the disciplines 
mentioned above is that coaching “aims to enhance 
well-being and performance in normal, non-clinical 
populations’ personal life and work domains” 
[11, p. 54].

Coaching focuses on present and future, 
reasoning that it is impossible to change something 
in the past. In contrast, psychological counselling 
and psychotherapy could involve a form of personal 
history analysis, when clients go into their past, 
unravelling the problem. In such a case, repressed 
memories could be encountered, eliminated and 
treated.

Coaches do not give any advice, and their 
role is to be a catalyst and to bring a client to his 
own decisions through insightful questioning. 
Psychological counselling and psychotherapy, from 
one hand, could explain the reasons for the person’s 
state, from another – it could provide a client with 
pathways out of the problem.

Methods. For data collection, we used a method 
of in-depth interviews. Participants of our study were 
internally displaced persons (IDP) with a low level of 
life successfulness from Crimea and Donbas. The 
evaluation of life successfulness level was made on 
the previous stage of our research with the help of 
a questionnaire created by us. Participants of our 
inquiry were found among students and professors 
of Universities, who moved from Donbas, clients of 
charity foundations and NGOs, online within special 
groups for IDPs and among personal contacts and 
connections.

A total amount of 12 participants with a low level 
of life successfulness were engaged in individual 
interviews for this part of the research. All the 
interviews were held at a suitable for interviewees 
time both personally and on Skype. Interviews lasted 

from 30 minutes to 1,5 an hour; the average time was 
about 45 minutes. Our guide was semi-structured, 
and we used open-ended questions. The answers 
for the next questions were used for analysis in this 
article: (a) What does life successfulness mean for 
you? (b) What indicators help you to understand 
that you or someone else is successful? (c) Do you 
consider yourself as a successful person? (d) What 
points out that you are successful/unsuccessful? 
(e) What are the reasons for your successfulness/
unsuccessfulness? (f) What do you feel when you 
consider yourself as successful/unsuccessful? (g) 
What difficulties do you face? (h) How those difficulties 
influence your successfulness/unsuccessfulness?

Also, we analyzed IDPs answers connected with 
social-psychological strategies for life successfulness.

All the interviews were recorded and then 
transcribed verbatim. After that, we did an analytical 
work which is considered as a “<…> the process of 
bringing order, structure, and meaning to the mass of 
collected data” [12, p. 237]. Based on this analysis, we 
defined central representations of unsuccessful IDPs 
about life successfulness, made a list of difficulties 
which unsuccessful IDPs face, tried to make a 
classification of unsuccessful IDPs and typology 
of obstacles which unsuccessful resettlers usually 
face. At the same time, we tried to understand the 
applicability of coaching in a resolution of different 
types of unsuccessful IDPs’ problems and made the 
scientific literature study and analysis.

Basic Material. Analysing respondents’ 
interviews and their understanding of life 
successfulness in particularly, we defined several 
groups of unsuccessful IDPs depending on their own 
evaluation of their successfulness/unsuccessfulness 
now and before forced displacement, test results and 
their attitude to the future. Let us look precisely to 
each of the group and try to typify them.

Unsuccessful group of respondents is 
characterised by the presence of a sense of 
unsuccessfulness both before and after forced 
displacement. Sometimes the situation becomes worse 
after displacement and sense of unsuccessfulness is 
intensified with anxiety, fear and other negative feelings. 
Often representations of life successfulness among 
representatives of this group are vogue and limited by 
striving to achieve some material goods. Sometimes 
those people even do not have any examples of success 
in their environment and are inclined to behave not like 
an actor, but as an object, expecting that someone else 
will change their lives. However, there is a psychological 
barrier to ask for any help.

Informant 2:
– Oh <…> I don’ even know what to say. I want 

more because what I have is not a success. And <…> 
what do I want <…>? I don’t have successful people 
in my circle of contacts. If parents are successful, 
they can promote their child. It’s important.
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– More is expected from social workers. They 
could help more.

– A community can promote (their members) 
further and higher on.

– Everything went wrong a long time ago. And 
what do I feel? I feel nothing. It is sad. If to think about 
this for a long time, I do not want to live.

– Absence of money is keeping from an attempt to 
achieve something.

Informant 12:
– I didn’t have anything before (displacement) 

<…> I never had a sense of my own place <…>
– I’m not successful. I’m full of complexes and 

self-distrust. <…> in my understanding of the world, 
successfulness will be my characteristic only in case 
of my ability to let me buy my own living space or 
at least a part of it. <…> Till the moment when I’m 
able to survive myself without any help –  it is not 
successfulness.

– <…> anything that somehow could be called 
successfulness is a matter of a lottery to my point of view.

– (After displacement) I lost an illusion of safety. 
<…> nothing can help me <…> I don’t trust anyone, 
and I’m waiting for a catch, I have a concern to talk 
to people.

Successful despite the test results. This 
group is characterised by respondents’ tendency 
to evaluate their successfulness opposite to the 
questionnaire results. According to the test, the 
level of life successfulness of those participants was 
low. However, during the interview, they said that 
they are successful or do not consider themselves 
as unsuccessful. Such behaviour to our point of 
view is based on denying of problems existence or 
decreasing problems seriousness from one hand or 
fear of success and disclaiming of its significance 
from another hand. As for the life successfulness 
representations, they are concentrated around 
money, which is in the first place.

Informant 6:
– <…> I consider myself as an entirely successful 

person. Conceptually I don’t think that I’m an unfulfilled 
person. Certain changes, which I didn’t forecast, had 
occurred. I didn’t plan them; I was not ready for them. 
That is why now I’m in a kind of abstract situation, in a 
kind of vacuum <…> I don’t even know how to describe 
it. It is not that I don’t know how to do something, I don’t 
understand why it doesn’t work.

– (Life successfulness) it is when you have 
particular possibilities and social status. When 
financial well-being let you concentrate on 
psychological growth, spiritual growth.

Informant 7:
– Surely, I’m satisfied with my life <…> Successful 

<…> (I consider myself) for 60%
– (Life successfulness is) <…> money, first of all. 

If you don’t need anything, you can consider yourself 
as successful. There is a short answer.

– I had a lot of acquaintances. Some of them were 
rich, some of them were poor, and I noticed such a 
tendency that those who are richer they are less 
happy. They are always in a hurry, especially if they 
are the right people and don’t take alcohol and don’t 
smoke. They always look unsatisfied.

– <…> I don’t take everything seriously. It is a 
minus from one hand. But I like this. Why should 
I take everything seriously?

Lost successfulness. This group of resettlers 
is characterised by a low level of life successfulness 
within the questionnaire result and evaluation during 
interviews. However, they report a high level of life 
successfulness before forced displacement. Life 
successfulness representations in this group of IDPs 
are more extensive than in previous groups. They 
include different life spheres and are enriched with such 
concepts as satisfaction, happiness, well-being and et 
cetera. At the same time, such situations are weighed 
down with respondents’ inability to overcome it, their 
regret about losses and sometimes despondency and 
depressive mood as a result of forced displacement. 
Some of the respondents’ tried to establish their business 
or to find a new relationship but didn’t succeed. Some 
of them were able to reconstruct some of the important 
spheres of life (for example, career), but lost another 
essential part (for example, relationship with partner or 
close relatives). As a result, their life successfulness 
is evaluated as low and incomplete. There also were 
cases of deep psychological traumas, which made any 
attempts to succeed impossible.

Informant 4:
– There were different periods in my life. There 

were successful periods, this period I consider as 
unsuccessful.

– There are some spheres of life which are not 
in the desired state. Maybe the most significant 
part of essential for me to life spheres is out of my 
expectations.

–  (Life successfulness) <…> it is when a person 
realised him or herself in those spheres where he/
she wanted to be realised.

– (Indicators of life successfulness could be) 
person’s emotional state. If a person is in harmony 
with him/herself, he/she feels good <…>

Informant 9:
– <…> before this moment, I consider myself 

as successful, I had a career growth, and I felt 
my professional realisation. I was delighted with 
everything, and I saw a perspective of development. 
I was satisfied with my salary <…> and I saw that 
I could get more. And now, of course, I don’t see this.

Informant 10:
– For me (life successfulness) is my realisation as 

a mother, wife, a professional and wise connection of 
all those components in one.

– Before those events (war), I considered myself 
a very successful person. My career developed in 
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that sphere where I work – education. I achieved 
certain heights on my way, but then I was forced 
suddenly to change everything. Now I don’t think that 
I’m successful enough.

– I’m successful because I got a job offer. My 
employer highly evaluated my professional skills. 
I got a position that is not higher than what I had 
before, but at the same time, it is not worse. From 
this point of view, I’m successful. I was able to take 
my children from that part where is war, to take them 
out of the war. And this, I also consider my success.

– But it is tough for me to safe relations with 
my husband. He stayed there. And this is part of 
unsuccessfulness.

Informant 11:
– For me, life successfulness means self-

realisation. It’s family well-being, the health of my 
close people. That is.

– (I don’t consider myself as successful) because 
very often I would like to close myself, I feel fear. 
I don’t know what is connected with when you are 43. 
Maybe it is a question of displacement. I understand 
that my life is divided into two parts. I feel tremendously 
uncomfortable.

– Before displacement, I didn’t feel, I knew that 
I’m a successful person. In other words, everything 
that I had achieved until that age was what I always 
wanted. In my plans, I knew what would be tomorrow, 
in a year or two. I was going to get married. I had a job, 
a good job which I dreamt. We made an apartment 
renovation, and I was going to start travelling <…> 
And then everything finished.

“Re-evaluation” group is characterised by 
respondent’s striving for improvement. As for life 
successfulness representations among the members 
of this group, they are not always clear and extensive. 
Furthermore, sometimes limiting beliefs can occur, 
sometimes respondents face anxiety or problems 
with goal setting. However, what unites all those 
people is they believe that this situation is temporary 
and that they can change something. In most 
situations, displacement is considered as a chance 
to re-evaluate their lives, to choose new directions 
and to start from the beginning.

Informant 1:
– For me successfulness, first of all, is about self-

reliance. <…> when you are calm enough when you 
don’t get nervous. <…> Um <…> successfulness is 
when you know your goals, where you go <…> you 
can analyse your promotion <…> you have some 
social environment where it is pleasant to be. And 
work, which satisfies you.

– No. Not yet (answer to the question about 
evaluation as a successful person).

– Then I had a kind of euphoria, that it is a 
chance to go to the capital city and conquer it. (It 
was thoughts) that my life will change dramatically if 
I change my place.

Informant 3:
– Life successfulness for me is when a person feels 

him/herself totally independent from circumstances 
and other people. At the same time, he/she is happy 
because of making what he/she wants, and he/she 
has everything they wish.

– (Also) <…> any relationship with people, who 
can support and help you. And then <…> hobby. I think 
that hobby is essential for a person’s development 
and rest. And maybe <…> good job.

– I don’t complain about my life <…> But objectively, 
I understand that I don’t realise my potential.

– (When I changed place) <…> I felt happiness 
and relief that at once, I escaped from where I was.

Informant 5:
– Successful <…> No. I’m more on my way to 

consider myself as successful. But not now.
– For me (life successfulness) when you are 

satisfied. When you don’t feel uncomfortable with 
what you do every day. Because of this, you can feel 
successful and happy.

Informant 8:
– According to the tests and subjectively, I don’t 

feel successful. But at the same time, I move in the 
right direction <…> After the displacement, my life 
became more interesting. And I started to live.

– For me (life successfulness) is a possibility 
to work where you want with whom you want and 
to earn enough money for life <…>. It is essential 
to feel comfortable and to have time for the rest 
and communication. Those are criteria of life 
successfulness forme.

If to talk about coaching application in different 
groups of unsuccessful IDPs, it needs to be 
emphasized coachees’ readiness for changes and 
taking responsibility for the results. Readiness is 
considered as “combination of motivation and ability 
to change” and is “seen as a prerequisite for effective 
engagement in the development process” [13]. 
Responsibility in this case is considered as person’s 
intention to take ownership and accountability to take 
the necessary actions to change. When person take 
responsibility for thoughts and actions, a commitment 
to them rises and so does performance [14]. In such 
a case the most fruitful cooperation between coach 
and coachee could be in the group of those who 
are reevaluate their experience. In other cases, 
potential clients should realise their problems, 
get ready for change and development and take 
responsibility for making first actions. It is essential 
to pay special attention to the cases from a group 
of “lost successfulness” which relate to psychological 
traumatisation. To our point of view coaching in such 
case will not be an effective method, because the 
primary goal of intervention at this point is to deal with 
a traumatic experience, which could be represented 
by a broad spectrum of different disorders [15]. As 
we already know, coaching deals with non-clinical 
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issues from one hand, from another – it is focused 
on present and future and does not have suitable 
instruments for working with trauma.

As for the problems which unsuccessful IDPs 
have, they could be divided into two big groups:

1. Intrapersonal:
– connected with personality: a presence 

of complexes and limiting beliefs; a lack of self-
trust; a low level of self-esteem; an unawareness 
about personal needs and interests; a lack of self-
understanding; pessimism; an inflexibility; a lack 
of motivation, responsibility, will and commitment; 
striving to escape difficulties and to give up.

– connected with the development of skills: 
an absence of goals and vision of the future; alack 
of planning and time-management skills; an inability 
to keep focus and to achieve results; an inability to 
overcome obstacles and difficulties; a lack of strategic 
thinking; an underestimation or an overestimation of 
one’s resources (time, efforts, abilities).

2. Interpersonal:
– a loss of communication (disruption of 

connections with the habitual environment); a lack 
of communication skills; a psychological barriers 
connected with communication (for example, inability 
to ask for help); a lack of experience in forming 
new social environment; a lack of support; a lack of 
interest in other people or distrust.

From the first glance on the definition of social-
psychological strategies for life successfulness, it 
would seem that solving interpersonal problems, 
connected with an inability to set communications 
and lack of social skills, can bring good results and 
lead to an improvement in social-psychological 
strategies for life successfulness utilisation. But if 
look at the problem precisely we can see that a lot of 
depends on personality. If a person has a low level 
of self-trust or self-esteem, it will be demonstrated 
in the environment, and such a person will not be 
precepted as a full and interesting communication 
partner. At the same time, the presence of limiting 
beliefs about oneself, personal abilities, skills and 
ways of communication will keep a person from 
developing efficient social connections. The absence 
of one’s future vision, inability to set goals, maintain 
focus, achieve results and ask for help could nullify 
the presence of useful connections in a person’s 
environment. Thus, it is better to start from solving 
personal issues, developing at the same time 
interpersonal and communication skills.

As for the coaching, it could be applied to both 
groups of problems, but only in non-clinical cases 
and upon the condition of a person’s readiness to 
change and to take responsibility. Dealing with the 
issues on both intrapersonal and interpersonal 
levels, coaching cooperation will help a client to 
analyse and understand typical behaviour patterns, 
to develop reflection ability, to invent and implement 

new behavioural strategies, to overcome limiting 
believes and to look at oneself from the other angle.

Conclusions and further research. As it could be 
seen from our study, there are different representations 
about life successfulness among IDPs with a low 
level of life successfulness. Some of them are more 
extended and include various components (essential 
spheres of life, satisfaction, happiness et cetera), 
some of them are limited by material component; 
some are very vogue and abstract. Nevertheless, the 
significant peculiarity for all of them is the absence 
of social aspect, when a person considers him/
herself successful in case of his/her usefulness to 
society and other people. Unsuccessful concept of 
life successfulness is concentrated around self and 
closest social environment. It could be explained by 
the fact that a lot of unsuccessful people are thinking 
about survival due to the lack of money. However, 
among participants of this research were people 
who did not have such problems. Moreover, some 
of them even reported improvement of this sphere 
(respondents from “reevaluation” group). From there, 
a question of the social aspect in representations 
about life successfulness of unsuccessful IDPs could 
be a matter of further research.

Problems which unsuccessful resettlers face 
could be both intrapersonal and interpersonal. 
Intrapersonal issues in their turn could be connected 
with personality peculiarities and lack of skills. 
Further research in this field could be dedicated to 
the investigation of influence on different groups of 
problems and connection of this influence results 
with the level of life successfulness.

As for coaching as a mean of activation of social-
psychological strategies for life successfulness, it can 
be concluded that it could deal with a wide variety of 
intrapersonal and interpersonal problems. Still, there 
are limitations of this approach utilisation in clinical 
cases and in situations when a potential client is not 
ready for taking responsibility and actions.

References:
1. Wilson C. Performance Coaching: A Complete 

Guide to Best Practice Coaching and Training. 
London : Kogan Page, 2014. 381 p.

2. Wildflower L. The Hidden History of Coaching. 
New York : Open University Press, 2013. 166 p.

3. Renton J. Coaching and Mentoring: What 
They Are and How to Make the Most of Them. 
Princeton : Bloomberg Press, 2010. 232 p.

4. Atkinson M., Chois R. The Art & Science of 
Coaching: Inner Dynamics of Coaching. 2012. 
134 p.

5. Passmore J., Fillery-Travis A. A critical review of 
executive coaching research: A decade of progress 
and what’s to come. Coaching : An International 
Journal of Theory, Practice & Research. 2011. 
№ 4 (2). P. 70–88.



2020 р., № 1, Т. 3.

27

6. Nareiman N. Abdul Moeti, Kim Margaret B. Amora. 
Coaching: A Strategic Imperative To Enhancing 
Skills Of Emerging Leaders. Organization 
Leadership and Development Quarterly. 
2019. Vol. 1. Iss. 2. P. 33–40.

7. ICF (International Coach Federation). Code of 
Ethics. 2019. URL: https://coachfederation.org/
code-of-ethics.

8. Cilliers F. Positive psychology leadership coaching 
experiences in a financial organisation. SA Journal 
of Industrial Psychology. 2011. № 37 (1). P. 1–14.

9. Coaching psychology: meta-theoretical 
perspectives and applications in multicultural 
contexts / L.E. van Zyl, M.W. Stander, A. Odendaal 
(Ed.). Cham : Springer, 2016. 428 p.

10. Tooth J.-A., Nielsen S., Armstrong H. Coaching 
effectiveness survey instruments: Taking stock 
of measuring the immeasurable. Coaching : An 
International Journal of Theory, Research and 
Practice. 2013. № 6 (2). P. 137–151.

11. Law H. The Psychology of Coaching, Mentoring 
and Learning. 2nd ed. Wiley-Blackwell, 2013. 
282 p.

12. Rossman G. An Introduction to Qualitative 
Research: Learning in the Field. 4th edition. 
Thousand Oaks, California : SAGE Publications, 
2016. 344 p. 

13. MacKie D. The effects of coachee readiness and 
core self-evaluations on leadership coaching 
outcomes: a controlled trial. Coaching : An 
International Journal of Theory, Research and 
Practice. 2015. P. 120–136.

14. Whitmore J. Coaching for Performance Fifth 
Edition : The Principles and Practice of Coaching 
and Leadership. Updated 25th anniversary 
Nicholas Brealey. 2017. 289 p.

15. Herman J. Trauma and Recovery: The aftermath 
of violence – from domestic abuse to political 
terror. New York : Basic Books. 2015. 336 p.

Боровинська І. Є. Коучинг як засіб активації соціально-психологічних стратегій життєвої 
успішності серед внутрішньо переміщених осіб із низьким рівнем життєвої успішності: 
можливості й обмеження

Стаття присвячена оцінці можливості застосування коучингової взаємодії як засобу активації 
соціально-психологічних стратегій життєвої успішності серед внутрішньо переміщених осіб із 
низьким рівнем життєвої успішності. Для досягнення мети необхідно було виконати такі завдання: 
дослідити уявлення неуспішних переселенців про життєву успішність; зрозуміти проблеми, з якими 
стикаються внутрішньо переміщені особи, у контексті неуспішності та вимушеного переїзду; 
зрозуміти, як коучинг може бути застосований за таких умов.

Як джерело для дослідження ми використовували глибинні інтерв’ю, детальний розгляд яких дозволив 
виокремити основні смисли для подальшої інтерпретації, систематизації та виділення категорій. 
Також було застосовано аналіз наукової літератури та теоретичне дослідження матеріалів.

У результаті ми визначили кілька груп неуспішних внутрішньо переміщених осіб, до яких належать: 
група «неуспішних»; група «успішних», незважаючи на результати тестування; група «втраченої 
успішності»; група «переоцінки». Також ми надали коротку характеристику кожній із виділених груп, 
навели приклади з якісного дослідження. Серед проблем, з якими стикаються неуспішні внутрішньо 
переміщені особи, ми виділили внутрішньоособистісні (зокрема, проблеми, пов’язані з особливостями 
особистості, та проблеми, пов’язані з розвитком навичок) та міжособистісні (пов’язані з 
недостатністю або втратою комунікативних навичок, відсутністю довіри тощо).

На теоретичному рівні ми розглянули різні підходи до коучингу як методу надання підтримки, 
дослідили різницю між коучингом та іншими методами психологічної допомоги. Таке вивчення 
допомогло нам зрозуміти можливості й обмеження методу під час роботи з активацією соціально-
психологічних стратегій життєвої успішності у групі неуспішних переселенців.

У висновках ми зазначили, що, незважаючи на різні уявлення про життєву успішність серед внутрішньо 
переміщених осіб із низьким рівнем життєвої успішності, єдине, що привертає увагу і є загальним для 
всіх груп неуспішних внутрішньо переміщених осіб, – це відсутність соціального складника в описах 
життєвої успішності. Цей факт може стати предметом для подальших досліджень.

Коучинг, у свою чергу, може бути застосований як засіб активації соціально-психологічних 
стратегій життєвої успішності через роботу з інтраперсональними й інтерперсональними 
проблемами.

Ключові слова: переселення, переселенці, методи інтервенції, коучинг, типологія проблем ВПО.
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ВІК ОСОБИСТОСТІ В СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ
Стаття присвячена теоретичному аналізу визначень різних вимірів віку в соціально-психологічній 

літературі. Людський розвиток є можливим лише у взаємодії з оточуючим світом, у культурному 
та історичному контекстах. Так звані вікові норми визначаються також з урахуванням означеного 
контексту.

Більшість вимірів віку можна поділити на кілька категорій, залежно від того, за яким принципом 
здійснюється оцінка означеного виміру віку індивідом. Так, до вимірів віку, заснованих на об’єктив-
них критеріях, можна зарахувати хронологічний вік, біологічний вік, психологічний вік особистості. 
Хронологічний вік особистості вимірюється прожитими  роками та найчастіше використовується 
в наукових дослідженнях для категоризації досліджуваних у групи. Біологічний вік вказує на рівень 
розвитку морфологічних структур та функціональних процесів життєдіяльності організму, тоді як 
психологічний – на рівень психологічного розвитку. Для встановлення норм біологічного та психоло-
гічного віку залучають хронологічний вік.

До вимірів віку, заснованих на суб’єктивних критеріях, можуть бути зараховані сприйняття 
та самосприйняття віку. Сприйняття віку передбачає оцінювання індивідом віку іншої особи. 
Самосприйняття віку передбачає здійснення індивідом самооцінювання віку. Обидва виміри заснову-
ються на процесах соціальної категоризації, важливу роль у результаті якої відіграє соціальний кон-
текст, поширені в суспільстві ідеї та установки щодо представників різних вікових груп, їх зовніш-
нього вигляду, прийнятної для них діяльності, поведінки, інтересів тощо. Досить часто результат 
сприйняття віку індивідом вербалізується ним у процесі взаємодії з особою, чий вік він оцінював. 
Обидва виміри віку можуть збігатися або не збігатися з хронологічним віком особистості, а усвідом-
лення означеного збігу чи незбігу − супроводжуватися позитивними або негативними емоційними 
переживаннями. Сформульовано висновок, що індивідуальне визначення віку відбувається в культур-
ному та історичному контекстах, на основі поширеного в суспільстві соціально-культурного розу-
міння віку.

Ключові слова: особистість, вік, хронологічний вік, біологічний вік, психологічний вік, сприйняття 
віку, самосприйняття віку.

Постановка проблеми. Вік особистості, 
мабуть, є одним із найбільш наочних критеріїв  
її розвитку. Будь-яка вікова періодизація, зви-
чайно, не є унікальною, адже культурні та еко-
номічні відмінності певним чином впливають на 
градацію життєвого шляху, проте це не відміняє 
їх вживаності.

Традиційно вік використовується в наукових 
дослідженнях як одна зі змінних, яка дає змогу 
поділити досліджуваних на групи та пояснити від-
мінності між ними. Проте протягом останніх кіль-
кох десятиліть дослідники активно працюють над 
концептуалізацією віку та життєвого шляху особи-
стості з точки зору соціальної психології. 

Людина є соціальною істотою, а її розвиток 
зумовлюється контекстом: умовами, в яких він 
відбувається. Означені умови формують особи-
стість та її бачення світу. Дитинство, підлітковий 
вік, молодість, старість тощо – усі ці життєві етапи 
в людській свідомості постають як певний ціліс-
ний образ, який містить  як вікові завдання, які 
має вирішити індивід, так і певні характеристики, 
вміння та навички, соціальні ролі та статуси, права 

та обов’язки, яких індивід набуває або ж втрачає, 
досягнувши певного віку.

Відмовляючись від одновимірного визначення 
віку особистості та розглядаючи його як багато-
компонентний феномен, науковці дедалі частіше 
звертаються до його соціально-психологічного 
трактування.

Метою статті є теоретичний аналіз основних 
різновидів віку особистості в соціально-психоло-
гічній літературі.

Виклад основного матеріалу. Коли ми гово-
римо про вік індивіда, перше, що спадає на 
думку, − поняття «хронологічний вік», тобто кіль-
кість прожитих індивідом років. Хронологічний вік 
є одним із найбільш відомих способів виміру віку 
особистості, який використовується, у тому числі 
науковцями, для категоризації людей у групи. На 
рівні популяції хронологічний вік є чутливим інди-
катором стану здоров’я індивіда, незалежно від 
інструменту, що використовується для його вимі-
рювання: чи то рівнем смертності, чи то захво-
рювань, чи то суб’єктивною оцінкою здоров’я 
[1, с. 480]. Крім того, можна сказати, що у міру 
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дорослішання, тобто зростання хронологічного віку, 
особистість набуває дедалі більшої відповідально-
сті і більших прав (кримінальна відповідальність; 
право керувати автомобілем; право голосувати на 
виборах та балотуватися на певні посади; купувати 
певні товари, на кшталт алкоголю та тютюну; брати 
шлюб тощо). Хронологічний вік індивіда часто має 
бути підтвердженим документально. Власне відпо-
відні документи виступають як своєрідний пропуск: 
лише за їх наявності індивід набуває здатності 
реалізувати певні права та можливості. Соціальна 
значущість хронологічного віку для суспільства 
демонструється соціальними практиками, подіб-
ними до святкувань днів народження та ювілеїв 
[2, с. 117–138]. Досягнення певного віку в суспіль-
ній свідомості є своєрідною межею, перетинаючи 
яку індивід переходить до нового етапу розвитку, 
від однієї стадії життя до іншої.

Окрім хронологічного віку, до різновидів віку 
також належить біологічний вік. Біологічний вік – 
це досягнутий індивідом рівень розвитку морфо-
логічних структур та функціональних процесів 
життєдіяльності організму, який визначається 
хронологічним віком тієї групи, якій він відповідає 
за рівнем розвитку [3]. Таким чином, можна ска-
зати, що власне функціональний стан організму, 
асоційований із хронологічним віком, є критерієм 
визначення віку біологічного. Разом із тим дослід-
ники вказують на те, що навіть біологічне старіння 
має дискурсивно створюватися в соціальному 
контексті. Оцінка віку має ґрунтуватися на більш 
чи менш визначених концептуальних реперту-
арах, які часто-густо пов’язані з соціальними та 
культурними інститутами [4, с. 297].

У процесі вивчення феномена віку особисто-
сті спеціалістами з медицини, психології, педаго-
гіки тощо були сформовані так звані вікові норми 
прийнятної поведінки для представників різних 
вікових груп [2, с. 5−6]. Вік розвитку [4], чи психо-
логічний вік, передбачає, що в процесі дорослі-
шання та переході з однієї вікової категорії в іншу 
особистість має долати певні психологічні стадії 
розвитку. Оскільки більшість психологічних теорій 
вікового розвитку заснована на ідеї про ієрархію, 
індивід у розвитку має послідовно підійматися 
умовними сходинками, аж доки не досягне «зрі-
лої» дорослості. Таким чином, психологічний вік 
особистості має демонструвати, на якій психоло-
гічній стадії розвитку він перебуває.

Варто зазначити, що у вітчизняній психології 
поняття «психологічний вік» вживається не лише 
у вищеозначеному сенсі. Так, наслідуючи ідеї 
Б. Ананьєва, що «вік людини – завжди є конверген-
цією біологічного, історичного та психічного часу» 
[5, с. 266], О. Кронік та Є. Головаха визначають 
психологічний вік особистості як міру психологіч-
ного минулого, інтегральний показник ставлення 
людини до часу власного життя [6, с. 72]. Згідно 

з концепцією авторів, психологічний вік особи-
стості розраховується за допомогою показників 
реалізованості психологічного часу та очікуваної 
тривалості життя. Реалізованість психологічного 
часу, своєю чергою, визначається співвідношен-
ням насиченості вже прожитих років та очікуваної 
насиченості життя загалом.

Спорідненим із поняттями «психологічний вік» 
та «хронологічний вік» видаються нам такі виміри 
віку особистості, як інституційний, символічний вік 
та функціональний вік. Інституційний вік як різно-
вид хронологічного віку визначається як хроноло-
гічний вік у межах тих чи інших соціальних інсти-
туцій [4, с. 301]. Оскільки різноманітні інституційні 
процедури та практики часто засновані на хро-
нологічному віці особистості, логічно розглядати 
його в контексті вищезгаданих інституцій. Якщо 
говорити про дітей, підлітків та юнаків, то для них 
центральною інституцією, заснованою на вікових 
нормах, є інститут освіти [7]. Прикладом інститу-
ційного віку є, наприклад, старший шкільний вік.

Символічний вік співвідноситься з очікуваннями, 
пов’язаними з різноманітними стадіями життя,  
з огляду  на ідеї про прийнятну поведінку, навички, 
стиль одягу тощо [4, с. 307]. Можна говорити, що 
існують певні матеріальні об’єкти та дії, які симво-
лічно репрезентують кожну конкретну стадію (етап) 
життя людини, хоча вони і мають культурні відмін-
ності (навіть серед країн Європи) [8]. 

Культурні вікові норми часто мають симво-
лічний вимір навіть у сучасному суспільстві. 
Очікування, пов’язані з віком, звісно, відрізня-
ються залежно від культури та історичної стадії 
розвитку суспільства, від одного покоління до 
іншого. Є ідея, що поступово вікові норми лікві-
довуються (розчиняються), проте це не відбува-
ється повсякчасно. І нині багато норм, пов’язаних 
із віком, доволі широко представлені в суспільстві. 
Особливо це стосується відмежовування дитин-
ства від дорослості, а порушення означених норм 
може призвести до конфлікту в найближчому ото-
ченні молодих людей. Культурні вікові норми осо-
бливо помітними стають саме тоді, коли їх пору-
шують, коли індивід діє в певній ситуації в такий 
спосіб, який не вважається прийнятним для особи 
його віку [4, с. 308].

Науковці зазначають, що зростання віку часто 
оточене символічними значеннями. Так, дослі-
джувані юнацького віку, розповідаючи про процес 
дорослішання, часто згадують конкретні об’єкти, 
набуття яких символізує ще один крок, що набли-
жає їх до дорослості. Зазначені символічні об’єкти 
найчастіше пов’язані зі свободою пересування 
(водійські права), особливими речовинами (алко-
голь, тютюн, кава), грошима, сексуальними взає-
минами (презервативи, обручки). Більшість таких 
об’єктів символізує зміну статусу молодих людей. 
Здебільшого отримання їх символічно позначає 
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перехід молодої людини до більшої незалеж-
ності, волі та свободи та зменшення батьківського 
контролю [4, с. 308]. Отже, там, де хронологічний 
вік відкриває зачинені раніше двері, усуваючи 
перепони на шляху до набуття певних прав, чи, 
навпаки, зачиняє їх, позбавляючи означених прав, 
окремі об’єкти символізують перехід індивіда від 
однієї життєвої стадії до іншої. 

Одним із різновидів символічного віку є риту-
альний вік. Ритуальний вік передбачає, що  
є певні ритуали переходу людини від однієї віко-
вої стадії до іншої. Найчастіше такі ритуали мар-
кують перехід від дитинства до дорослості. На 
противагу поширеним думкам, означені ритуали 
не обов’язково мають бути пов’язані з фізичним 
віком пубертату чи хронологічним віком молодої 
людини [9, с. 65–73]. Подібні формалізовані риту-
али переходу не надто просто знайти в сучасному 
західному суспільстві. Проте деякі освітні та релі-
гійні спільноти практикують їх у різних формах 
(наприклад конфірмація), а їх соціальна значу-
щість відрізняється залежно від впливовості озна-
ченої спільноти на суспільство загалом.

Функціональний вік,співвідноситься з ідеєю, що 
статус людини в її соціальному оточенні залежить 
від навичок, які вона демонструє, власне вони і сим-
волізують її готовність до переходу до певної віко-
вої стадії [4, с. 307]. Варто зазначити, що є гендерні 
відмінності в очікуваннях стосовно вмінь та навичок 
жінок та чоловіків. Так, від представниць жіночої 
статі по досягненню ними певного віку очікується, 
що вони візьмуть на себе відповідальність за догляд 
за молодшими братами та сестрами та почнуть 
виконувати певну хатню роботу [10, с. 123–126].

Окрім вищезазначених видів віку особистості, 
в науковій літературі можна зустріти згадки і про 
інші його виміри. Узагальнюючи підходи, можна 
сказати, що оцінка віку може здійснюватися як 
самим суб’єктом, виступаючи таким чином як 
самооцінка віку, так і сторонніми особами.

Варто зазначити, що в психологічних науках 
та споріднених дисциплінах немає єдності щодо 
термінології окремих видів віку особистості. Так, 
для опису тих вимірів віку особистості, що засно-
вані на самооцінці віку, використовують такі назви, 
як «персональний вік» [11, с. 24], «суб’єктивний 
вік» [12−19], «вік, заснований на досвіді», «інди-
відуальний вік», «відносний вік» [4, с. 297] тощо. 
Іноді означені терміни використовуються науков-
цями, аби описати близькі за значенням, але все 
ж не подібні виміри віку. Зокрема, персональний 
вік визначається як момент у плині життя (період 
життєвого циклу), якого чоловік, жінка чи дитина, 
спираючись на власну думку, досягли [11, с. 144], 
тоді як суб’єктивний вік – як у багатьох випадках 
ахронічне відчуття незмінного «Я», яке зберігає 
більшу чи меншу сталість у той час, коли персо-
нальний вік змінюються [11, с. 26]. 

У будь-якому разі, означені виміри віку пов’я-
зані з хронологічним віком особистості і, по суті,  
є відповіддю на запитання «На скільки років 
ви себе відчуваєте?». Досить часто цей вимір 
віку визначається шляхом порівняння з іншими 
людьми, формуючись у певному соціальному 
контексті, та може змінюватися залежно від ситу-
ації, в якій знаходиться індивід. Ми у своїй роботі 
для визначення виміру віку, заснованого на оцінці 
індивідом власного віку, далі будемо використову-
вати термін «самосприйняття віку». 

Результати емпіричних досліджень засвідчу-
ють, що залежно від контексту самосприйняття 
віку особистості може змінюватися навіть протя-
гом коротких часових періодів. Так, у порівнянні 
з оцінкою на початку діагностичної сесії дослі-
джувані почувалися старшими після візуального 
спостереження втрати вільності/швидкості мови 
або розриву між поколіннями [13], після того, як 
зазнали дії негативних вікових стереотипів [20], 
після того, як їхня пам’ять була продіагностована, 
і навіть після простого очікування участі в діагнос-
тиці пам’яті [16]. Самосприйняття віку особисто-
сті може збігатися з оцінками інших осіб щодо 
її віку або ж відрізнятися від них [11, с. 24–26]. 
Самосприйняття віку не лише відображає його 
особливості, зумовлені власною соціальною ситу-
ацією, досвідом та фізіологічним станом, але  
й взаємини між індивідом та тією віковою групою, 
з якою він відчуває спорідненість (схожість) [21]. 
Самосприйняття віку особистості вважається нау-
ковцями центральним компонентом вікової іден-
тичності особистості та процесу дорослішання/
старіння [18].

Концепція самосприйняття віку особистості 
демонструє багатовимірність  процесів дорослі-
шання та старіння, які охоплюють більше соці-
альних, психологічних та персональних значень, 
аніж хронологічний вік [12; 14; 15; 19; 22; 23]. 
Самосприйняття віку особистості відображає цін-
ність для неї хронологічного віку, рольову залуче-
ність, межі здоров’я та фізичного стану, а також 
уявлення про соціальні вікові норми [24]. Низка 
дослідників пропонує розглядати самосприйняття 
віку як комплексний персональний конструкт, який 
відображає сукупність різних віків особистості, 
зокрема те, наскільки старою особистість себе 
відчуває, виглядає, діє, бажає бути [17].

Якщо ж звернутися до тих вимірів віку, які 
засновані на оцінці індивіда іншими людьми, 
то в науковій літературі для їхнього опису вико-
ристовуються такі терміни: «соціальний вік» або 
«публічний вік» [11, с. 24], «вік, зумовлений культу-
рою» [4, с. 297], «контекстуальний вік» [4, с. 305]. 
Ми надалі у статті будемо використовувати термін 
«соціальний вік».

Соціальне визначення віку як віку, який при-
писується індивіду родиною, друзями та іншими 
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людьми [11, с. 26], формується в соціальному кон-
тексті на основі зовнішнього вигляду та поведінки. 
Соціальний вік зазвичай, хоча і не завжди, верба-
лізується в процесі взаємодії та може відрізнятися 
від хронологічного віку індивіда, а усвідомлення 
цього факту може супроводжуватися різними 
емоційними переживаннями (від задоволення до 
роздратування тощо). Залежно від статі індивіда, 
стосовно якого оточення формує оцінку щодо його 
віку, очікування стосовно його поведінки, зовніш-
нього вигляду та інших характеристик можуть сут-
тєво відрізнятися. Так, хлопці та молоді чоловіки 
можуть потрапити в ситуацію, коли будуть «пока-
рані» оточуючими за свою «дитячу» поведінку, на 
кшталт плачу та вираження емоцій на очах інших 
незнайомих людей, тоді як неповнолітні дівчата 
під час взаємодії зі старшими гетеросексуаль-
ними чоловіками можуть стикнутися з поводжен-
ням як із «жінками» (тобто повнолітніми – флірт,  
сексуальні коментарі тощо) [25].

Варто вказати на те, що контекст ситуації, 
в якій знаходиться індивід, суттєво впливає і на 
його власну поведінку, на основі сприйняття якої 
формується оцінне судження сторонньої особи 
стосовно його віку. Зокрема, залежно від віку 
особи, з якою він взаємодіє, індивід може обирати 
різні способи самопрезентації. Так, дослідники 
Н. Коупленд та Дж. Коупленд описали випадок 
79-річної досліджуваної на ім’я Мей. У розмові з 
жінкою свого віку Мей розповідала про себе як 
про активну та незалежну, протидіючи стерео-
типному образу особи старечого віку. У розмові з 
38-річною жінкою Мей описала себе геть в інший 
спосіб, утворивши протилежне враження, яке під-
тверджувало стереотипні уявлення про старість 
та про залежність у старості [26, с. 13].

Як окремий різновид віку особистості науковці 
іноді розглядають тілесний вік. Тілесний вік, як 
субкатегорія віку заснованого на досвіді, зверта-
ється до оцінки особистістю власної тілесності та 
думок і почуттів стосовно неї [4, с. 307]. Основна 
увага спрямовується на те, як особа почувається 
стосовно власного тіла, власної зовнішності та 
її характеристик, чи відчуває вона себе й цьому 
вимірі «старою» чи «молодою», «відповідно до 
віку» чи ні. Поняття тілесного віку засноване на 
поширених у суспільстві ідеях, яким чином має 
виглядати тіло особи того чи іншого віку. Такий 
вимір віку був запропонований до розгляду  
в дослідженні самосприйняття віку особистості 
Р. Кастенбаумом та його колегами: вік, на який 
особа, на її думку, виглядає [17]. Дискурс тілесного 
віку активно представлений у засобах мас-медіа  
та рекламі: людей закликають користуватися 
послугами індустрії краси та придбати товари, які 
обіцяють набуття молодшого вигляду чи молод-
шого самопочуття, на кшталт збільшення енергій-
ності, привабливості тощо.

Незалежно від того, чи ми говоримо про само-
оцінку віку, чи про оцінку індивідом віку сторонньої 
особи, йдеться про процеси категоризації. Під соці-
альною категоризацією розуміється автоматичний 
процес групування інших в усвідомлені категорії, 
який розпочинається в той самий момент, коли 
особистість отримає хоча б якусь інформацію, 
що може бути покладена в основу вищезгаданого 
групування [27]. Означений процес відбувається 
як щодо інших, так і щодо себе: поділяючи світ на 
соціальні категорії, індивід також розміщує себе в 
тій із них, з якою, на його думку, має найбільше 
спільного. Означений процес вказує на наявність 
в індивіда, незалежно від того, чий саме вік він оці-
нює –свій чи іншої особи, образу генералізованого 
іншого [28] як представника певної вікової групи, 
з яким, власне, і відбувається порівняння. Цей 
образ, портрет представника певної вікової групи 
є, по суті, набором уявлень щодо цієї групи, які 
пояснюють, «що означає бути тим, ким вони є?» 
[29, с. 5]. Означені уявлення безперечно пов’язані 
як з особистим досвідом взаємодії з представ-
никами цієї групи, так і з соціальними стереоти-
пами та упередженнями щодо них, поширеними 
в суспільстві. Вікове сприйняття та вікове само-
сприйняття (вікова ідентичність) певною мірою 
зумовлюються динамікою взаємодії із соціальною 
та культурною системами, які створюють основу 
для нашого розуміння віку [30].

Висновки. Таким чином, за результатами 
огляду наукової літератури, присвяченої пробле-
матиці віку особистості, можна сказати, що є не 
один його вимір. Умовно усе різноманіття визна-
чень та видів віку видається можливим поділити на 
такі категорії: 1) ті його види, що засновуються на 
об’єктивній оцінці віку, яка передбачає наявність 
певних об’єктивних критеріїв (на кшталт, кількості 
прожитих років, функціонального стану систем 
організму тощо). До різновидів віку, заснованих на 
його об’єктивній оцінці, можна зарахувати хроно-
логічний вік та біологічний вік особистості; 2) види, 
засновані на суб’єктивній оцінці віку, яка передба-
чає наявність особи, що здійснює означену оцінку, 
спираючись на власні суб’єктивні критерії. 

Виміри віку особистості, засновані на суб’єк-
тивній оцінці, можна поділити на дві групи:  
1) самосприйняття віку, де оцінюваний та той, хто 
оцінює, є однією й тією самою особою; 2) сприй-
няття віку, де оцінюваний та той, хто оцінює,  
є двома різними особами. Отже, перша з них фак-
тично є самооцінкою віку, тоді як друга – оцінкою 
віку індивіда Іншим, яку той, чий вік оцінюється, 
сприймає в їхній безпосередній взаємодії. І у пер-
шому, і у другому випадку важливу роль у резуль-
таті оцінювання відіграють соціальний контекст, 
поширені у суспільстві ідеї та установки щодо 
представників різних вікових груп, їх зовнішнього 
вигляду, прийнятної для них діяльності, поведінки, 



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

32

інтересів тощо. Таким чином, навіть індивідуальне 
визначення віку відбувається в культурному та 
історичному контекстах, на основі поширеного в 
суспільстві соціально-культурного розуміння віку. 

Перспективи подальших наукових пошуків 
вбачаємо в теоретичному та емпіричному дослі-
дженні особливостей самосприйняття віку дорос-
лими особами різної статі. 
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Donets O. I. Person’s age in social-psychological dimension
The article is devoted to the theoretical review of the problem of person’s age in social-psychological 

literature. Human development is contingent upon interaction with surrounding community, in cultural and 
historical context. So called age norms are defined in that cultural and historical context either.

Most of measures of age can be divisible into several categorical concepts. This division is depended on 
principle of dimension of person’s age. Measures of age based on objective criteria known as a chronological 
age, physiological age, psychological age. Chronological age is depended on number of years that one’s 
lived. Chronological age is tending to be used in empirical studies as basis for categorization examinee into 
the groups. Physiological age is indicating developmental level of morphological structures and functional life 
processes of body, while psychological age is indicating level of psychological development. Chronological 
age is tending to be used when physiological and psychological norms are specifying.

Measures of age based on subjective criteria known as perception of age and self-perception age. Perception 
of age is based on measuring age of another person. Self-perception age is based on self-judgment of one’s 
age. Either is based on social categorization processes, which, in turn depended upon social context, views 
and attitudes toward age groups widely-spread in society, personal appearance, acceptable activity, interests 
of them etc. Either is may match with chronological age or conflict with chronological age of person. Realization 
of this match or conflict can come with positive or negative emotions. Quite often result of perception of age 
is verbalizing in interaction with person, whose age was measured. It is concluded the measuring of person’s 
age is effected by cultural and historical context, based on social-cultural meaning of age prevalent in society.

Key words: person, age, chronological age, physiological age, psychological age, perception of age,  
self-perception age.
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ДОВІРА МОЛОДІ ДО ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОФЕСІЙНИХ ГРУП 
У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
У статті аналізується проблема соціальної довіри молоді до представників різних професійних 

груп. Соціальна довіра розуміється як форма узагальненої (неперсоніфікованої, абстрактної) довіри 
особистості до соціальних інститутів або соціальних груп. Показано, що довіра (у т.ч. соціальна) 
виступає одним із вагомих чинників психологічної безпеки та соціального капіталу. Наведено резуль-
тати емпіричного дослідження соціальної довіри сучасної вітчизняної молоді до представників про-
фесійних груп, а також зв’язку рівнів цієї довіри з параметрами психологічної безпеки особистості. 
Досліджуваним (131 студент із Чернігова та Запоріжжя, середній вік – 19,6 років) було запропоновано 
авторську анкету та опитувальник «Шкала базисних переконань» Р. Янофф-Бульман. Отримані 
результати показали, що запропоновані студентам 33 професійні групи поділяються на 4 основні 
групи: з високою довірою; із середнім рівнем довіри «вимушеного характеру»; з порівняно невисо-
кою довірою; з дуже низькою. Зокрема, максимальну довіру вітчизняні студенти виявляють до пред-
ставників таких груп: пожежники та рятувальники, пілоти, викладачі закладів вищої освіти, фахівці 
ІТ-сфери та професійні спортсмени. Натомість найменшу довіру молоді отримали політики та 
державні службовці. Також виявилося, що різні професійні групи відрізняються рівнем поляризації оці-
нок довіри. Зокрема, найменша поляризація стосується пожежників та рятувальників, а найбільший 
розкид оцінок спостерігається стосовно священиків, акторів, військовослужбовців та поліцейських. 
Результати кореляційного аналізу засвідчили, що параметри психологічної безпеки сучасної молоді 
(які діагностувалися за допомогою методики «ШБУ») по-різному пов’язані з рівнем її соціальної довіри. 
Зокрема, довіра до одних професійних груп на статистично вірогідному рівні корелює із психоло-
гічною безпекою (найбільшою мірою – з параметром «Справедливість»), а до інших груп – ні (там, 
вірогідно, діють інші особистісні та соціальні чинники). Виявилося, що найбільше з психологічною 
безпекою молоді пов’язана довіра до священиків, бізнесменів та спортсменів. 

Ключові слова: довіра, соціальна довіра, професійні групи, психологічна безпека, молодь.

Постановка проблеми. Складно переоці-
нити значущість феномена  безпеки в сучасному 
суспільстві. Поширення соціальної нестабільності 
та невизначеності не лише загострює проблему 
безпеки на всіх рівнях її прояву (від індивідуального 
до суспільного), але й привертає увагу науковців до 
такого її чинника, як довірливі стосунки. А тому ціл-
ком зрозумілою видається позиція низки фахівців, 
за якою довіра постає не лише одним із вагомих, 
але й фактично провідним чинником соціально-без-
печної взаємодії в сучасних умовах [4; 5; 8]. 

Немає нічого дивного в тому, що у психології від-
сутнє єдине визначення довіри. Різні науковці розу-
міють його як почуття, ставлення (відношення), очі-
кування, атитюд, когнітивну оцінку тощо. Вірогідно, 
в соціально-психологічному контексті є сенс роз-
глядати довіру як настановлення (атитюд), котре 
передбачає специфічне ставлення суб’єкта до 
об’єкта довіри. Таке ставлення може проявлятися в 
оцінці останнього як чогось позитивного, надійного, 
безпечного, що викликає симпатію та повагу, готов-
ність проявити відкритість та здійснити певні вчинки 
заради або разом із цим об’єктом. Будучи систем-
ним феноменом, довіра може проявлятися на різних 

рівнях. Зокрема, фахівці виокремлюють особистіс-
ний, міжособистісний, організаційний та суспільний 
рівні довіри [4]. У психологічній науці  існує солідна 
традиція вивчення довіри на перших трьох рівнях 
(І. Антоненко, Є. Ільїн, А. Купрейченко, Б. Поршнєв, 
Т. Скрипкіна тощо). Довіра на суспільному рівні 
(тобто на рівні соціальних груп та інститутів) є 
об’єктом переважно соціологічних досліджень [7], 
хоча є й поодинокі розробки соціально-психологіч-
ного характеру [1]. У цьому контексті важливу роль 
відіграє поняття «соціальної» [3] або «макросоці-
альної» [9] довіри, яка має узагальнений, абстрак-
тний, неперсоніфікований характер. Можна цілком 
погодитися з одним із класиків сучасної соціології 
Е. Гідденсом, який підкреслював важливість довіри 
не лише персоніфікованої (міжособистісної), але й 
«до абстрактних систем» (до «анонімних інших») 
для забезпечення безпеки і повноцінного соціаль-
ного існування людини у сучасному світі [2]. Відомий 
філософ Ф. Фукуяма також наголошував на важли-
вій ролі відносин довіри в соціально-економічному 
розвитку суспільств та формуванні «соціального 
капіталу» – одного з наймодніших та пріоритетних 
феноменів сучасних соціогуманітарних наук [10]. 



2020 р., № 1, Т. 3.

35

У цьому плані соціальна довіра виступає чинником 
так званого «поєднуючого» типу соціального капі-
талу (або «такого, що наводить мости» – bridging 
social capital), котрий передбачає налагодження 
та підтримання зв’язків людини з представниками 
інших соціальних груп [11].

Значний досвід емпіричних досліджень соціаль-
ної довіри накопичений зарубіжними науковцями. 
Зокрема, тут варто виокремити крос-культурні дослі-
дження т.зв. «GfK Trust Index» («індексу довіри» 
населення до професійних груп та організацій), які 
щорічно проводяться транснаціональною дослід-
ницькою групою GfK у Європі та США з 2003 р. 
[12; 13]. Так, згідно з дослідженням, проведеним у 
2018 р. в 20 країнах світу, найвищою довірою корис-
туються пожежники (92% всіх опитаних). Також до 
групи з високим рівнем довіри увійшли лікарі (91%), 
парамедики (фахівці з надання екстреної медичної 
допомоги, 90%), медсестри (89%), вчителі (89%), 
фармацевти (88%), фермери (87%), інженери (87%) 
та пілоти (86%). Як бачимо, специфіка більшості 
вказаних професій полягає в рятуванні та збере-
женні людського життя в екстремальних ситуаціях. 
Можливо, така висока довіра є наслідком механіз-
мів стереотипізації та когнітивного дисонансу (в екс-
тремальних ситуаціях у людей часто просто немає 
іншого вибору, аніж довірити своє життя фахівцям). 
Найнижчий рівень довіри опитані виявляли сто-
совно політиків (29% у загальній вибірці), що зага-
лом є зрозумілим (політики всюди є політиками…). 
У дослідженні також було виявлено соціокультурну 
специфіку довіри до професійних груп. Зокрема, 
якщо в одних країнах найвищу довіру демонстру-
вали до пожежників (Німеччина, Швеція, Польща, 
Росія, Франція, США, Іран, Іспанія, Південна Корея, 
Італія, Бразилія), то в інших лідерами довіри були 
лікарі (Туреччина, Південна Африка, Індія), параме-
дики (Британія, Нідерланди, Японія), медичні сестри 
(Мексика), фермери (Кенія) або вчителі (Індонезія). 
Політики були лідерами «антирейтингу» в усіх кра-
їнах (із розкидом результатів від 48% в Індії до 5% 
в Іспанії), крім Швеції (там найменша довіра стосу-
валася продавців), Ірану та Індонезії (де найменше 
довіряли представникам духовенства). Середній 
рівень довіри до всіх професійних груп виявився 
найвищим серед опитаних з Індії (доволі високими 
також були показники респондентів із Нідерландів, 
Південної Африки та Туреччини). Найнижчі показ-
ники узагальненої довіри до фахівців були зареє-
стровані в Південній Кореї, Японії та Мексиці [13]. 

На жаль, такі дослідження не проводилися в 
Україні. Вітчизняна соціологія може похвалитися 
лише результатами опитувань, які відображають 
рівні довіри українців до окремих соціальних інсти-
тутів (часто саме політичних). Так, згідно з даними 
соціологічної служби Центру Разумкова (бере-
зень 2019 р.), найчастіше громадяни нашої країни 
висловлювали довіру волонтерським організаціям 

(68%), армії (61%), рятувальникам (57%) та добро-
вольчим батальйонам (56%). Водночас недовіру 
найчастіше висловлювали Верховній Раді (82%), 
державному апарату (чиновникам, 81%), росій-
ським ЗМІ (79%), політичним партіям (76%), судо-
вій системі (75%), уряду (74%), комерційним бан-
кам (72%), прокуратурі (71%), президенту країни 
(69%) [7]. З огляду на соціологічний характер цього 
та інших аналогічних досліджень у них виявлялися 
лише демографічні чинники довіри респондентів 
і, відповідно, ігнорувалися психологічні. З нашого 
погляду, у процесі аналізу психологічної безпеки 
перспективним може бути вивчення довіри не лише 
в контексті «вузьких» політичних та політизованих 
соціальних інституцій, а саме в «широкому» кон-
тексті професійних груп (у повсякденних комуні-
кативних ситуаціях «людина з вулиці» контактує 
переважно з представниками «неполітизованих» 
соціальних груп). Отже, є підстави заявити про 
актуальність емпіричних соціально-психологічних 
досліджень довіри до представників різних соціаль-
них, зокрема професійних, груп на сучасному етапі.

Мета статті. Метою нашого дослідження (прово-
дилося у жовтні–грудні 2019 р.) стало вивчення рів-
нів соціальної довіри сучасної молоді до представ-
ників різних професійних груп, а також зв’язку цієї 
довіри з показниками психологічної безпеки юнаків.

Вибірку (n=131 особа, середній вік – 19,6 років; 
36 – чоловічої статі, 92 – жіночої статі, 3 – не вказали 
стать) утворили студенти різних спеціальностей 
(«Психологія», «Економіка», «Філологія», «Туризм») 
Національного університету «Чернігівський коле-
гіум» імені Т.Г. Шевченка (n=55), Чернігівського 
національного технологічного університету (n=28) 
та Запорізького національного університету (n=48)1. 
Досліджуваним пропонувалися дві методики. 
Першою була авторська анкета, яка містила перелік 
із 33 професій. За основу був узятий перелік профе-
сійних груп, що використовувався у вищезгаданих 
дослідженнях GfK [12; 13], який ми дещо відреда-
гували. Зокрема, було конкретизовано або змінено 
назву окремих професій (наприклад, «соціологи» 
замість «дослідники ринку та суспільної думки»). 
Було додано низку професій («психологи», «соціа- 
льні працівники», «співробітники спецслужб»). 
Крім того, ми не включали окремі професії з пере-
ліку GfK, котрі мали персоніфікований характер 
(«мери» [населених пунктів]), занадто широкий 
(«інженери») або «вузький» специфічний характер 
(«архітектори», «фахівці з реклами»), відсутні в 
нашій країні («парамедики»). Опитаних просили 
оцінити ступінь своєї довіри до представників кож-
ної групи за допомогою 10-бальної шкали (1 – міні-
мальна, а 10 – максимальна довіра).

Другою методикою була «Шкала базисних 
переконань» Р. Янофф-Бульман в адаптації 
1 Висловлюємо подяку Л.С. Івановій за допомогу в 
організації та проведенні дослідження у м. Запоріжжі.
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М. Падун та А. Котельнікової [6], котра містить 
5 субшкал: «Доброзичливість навколишнього 
світу», «Справедливість», «Образ Я», «Вдача» та 
«Контроль». Останні відповідають трьом базис-
ним переконанням, котрі, відповідно до концепції 
Р. Янофф-Бульман, становлять основу внутріш-
нього світу людини й пов’язані з почуттям її без-
пеки: переконання в доброзичливості–ворожості 
світу (1 субшкала), його справедливості (2 та 5 суб-
шкали) та переконання щодо цінності та значущості 
власного «Я» (3 та 4 субшкали). Отримані резуль-
тати переводилися в стандартизовані оцінки-стени.

Дослідження проводилося анонімно. 
Статистичний аналіз даних відбувався із викорис-
танням комп’ютерної програми SPSS v23.

Виклад основного матеріалу. У таблиці 1 наве-
дено дані стосовно рівнів довіри опитаних до пред-
ставників конкретних професійних груп. 

Таблиця 1
Показники довіри студентської молоді

Ранг Професійна група (М ± SD)
1 Пожежні, рятувальники 8,65 ± 1,58
2 Пілоти 7,73 ± 2,12
3 Викладачі університетів / інститутів 7,57 ± 2,06
4 Фахівці з комп’ютерних технологій 7,51 ± 1,91
5 Спортсмени (професійні) 7,49 ± 1,98
6 Фермери 7,01 ± 2,14
7 Вчителі шкіл 7,00 ± 2,04
8 Психологи 6,98 ± 2,24
9 Фармацевти 6,89 ± 2,01
10 Лікарі 6,61 ± 2,14
11 Майстри з ремонту техніки 6,45 ± 2,04
12 Медсестри 6,44 ± 2,26
13 Адвокати 6,28 ± 1,84
14 Майстри з будівельних робіт 6,23 ± 2,16
15 Соціологи 6,02 ± 2,18
16 Соціальні працівники 5,88 ± 2,25

17.1 Військові (армія) 5,85 ± 2,59
17.2 Банківські співробітники 5,85 ± 2,28
19 Співробітники спецслужб (СБУ та ін.) 5,74 ± 2,46
20 Актори 5,51 ± 2,60
21 Поліцейські 5,47 ± 2,51
22 Таксисти 5,40 ± 2,28
23 Водії громадського транспорту 5,38 ± 2,28
24 Страхові агенти 5,25 ± 2,33
25 Підприємці / бізнесмени 5,21 ± 2,12
26 Телеведучі 5,01 ± 2,20
27 Продавці 4,86 ± 2,01
28 Прокурори 4,81 ± 2,23
29 Священики 4,79 ± 2,84
30 Судді 4,73 ± 2,44
31 Журналісти 4,24 ± 2,06
32 Державні службовці (чиновники) 3,18 ± 2,09
33 Політики 2,88 ± 2,00

Аналіз цих результатів дає змогу виокремити 
низку тенденцій. Отже, найвищі рівні довіри молоді 
мають представники таких професій: пожежники 

та рятувальники, пілоти, викладачі закладів вищої 
освіти, ІТ-фахівці та спортсмени. Порівняно висо-
кою довірою також користуються фермери, вчи-
телі шкіл, психологи та фармацевти. Як бачимо, 
значна частина цих результатів відповідає загаль-
носвітовим тенденціям (описаним вище у дослі-
дженнях GfK). Водночас привертають увагу певні 
особливості, котрі можна пояснити або місце-
вими реаліями, або демографічною специфікою 
нашої вибірки. Зокрема, висока довіра до фахівців 
ІТ-сфери та спортсменів, на нашу думку, поясню-
ється віком опитаних, певною ідеалізацією низки 
«модних» сфер діяльності. Приємно також бачити 
серед «довірчих» груп представників системи 
освіти та психологів, які навіть випереджають ліка-
рів. Вважаємо, що цей результат пояснюється тим, 
що: а) з викладачами студенти мають доволі регу-
лярне спілкування, внаслідок чого можуть встанов-
люватися більш-менш нормальні стосунки (при-
наймні з більшістю педагогів); б) свою роль відіграє 
загальна тенденція зниження фахового рівня у 
вітчизняній системі охорони здоров’я (низька якість 
роботи лікаря «відчувається» набагато швидше та 
більше, ніж помилки вчителів).

Цілком очікуваним був результат вкрай низь-
кої довіри молоді до чиновників та політиків (тут 
відома світова тенденція, мабуть, підсилюється 
поширеною вітчизняною критичною установ-
кою до державної політики). Водночас порівняно 
низька довіра молоді до журналістів, працівників 
системи правосуддя, священиків та продавців ука-
зує на існування в нашому суспільстві серйозних 
соціальних проблем (у т.ч. тих, які не можна пояс-
нити лише віковими особливостями опитаних).

Вважаємо за необхідне також звернути увагу на 
показники стандартного відхилення. Так, наймен-
ший рівень розкиду оцінок був у групі «пожежни-
ків-рятувальників» (що вкотре підтверджує певну 
ідеалізацію цих професій). Натомість максималь-
ний розкид оцінок довіри стосувався священиків, 
акторів, поліцейських та військовослужбовців. 
Таке суперечливе ставлення до перших трьох 
груп ще можна якось логічно пояснити: довіра до 
священиків залежить від ставлення до релігії (яке, 
своєю черго, часто поляризує людей); «ігрова» 
сутність акторської діяльності часто передба-
чає «несправжність», демонстрацію того, чого 
насправді не існує; стосовно поліції, вірогідно, має 
місце зіткнення «старих» негативних та «нових» 
позитивних стереотипів («менти» – «реформо-
вана поліція»). А ось значна дисперсія довіри 
щодо військових є цікавим фактом, особливо на 
фоні раніше згаданих даних вітчизняних соцопи-
тувань (які свідчили про суспільну довіру щодо 
армії). Вочевидь, навіть в умовах поширеного гло-
ріфікованого офіційного дискурсу більшість наших 
опитуваних не ідеалізували «захисників Вітчизни» 
(середній рівень довіри до них був однаковим із 
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банківськими працівниками). Припускаємо, що це 
може бути якось пов’язане зі ставленням до подій 
на сході країни, певною психологічною «втомою» 
від них. Так чи інакше, «пожежники-рятувальники» 
(які рятують життя «тут») викликають в опитаної 
молоді значно більше довіри, ніж військовослуж-
бовці (які захищають «там»).

Для перевірки того, чи не могли на отримані 
результати вплинути статеві особливості нашої 
вибірки (кількісна перевага дівчат), ми застосу-
вали процедуру U-критерія Манна-Уїтні. Було 
виявлено відсутність статистично вірогідних від-
мінностей в оцінках довіри студентів різної статі 
за одним винятком: дівчата більше довіряли вій-
ськовослужбовцям (при р ≤ 0,001).

Для виявлення закономірностей групування 
всіх 33 професій за критерієм довіри нами було 
проведено процедуру ієрархічного кластерного 
аналізу.

На отриманій дендрограмі (рис. 1) можна 
побачити два базові кластери. При цьому до пер-
шого ввійшли практично всі професійні групи, 
крім чиновників та політиків (вони утворили дру-
гий «кластер аутсайдерів», що характеризується 
найнижчою довірою молоді). Привертають увагу 
тенденції групування окремих професій усеред-
ині першого кластеру. Загалом у ньому можна 
виокремити 3 основні групи: 

а) професії, які користуються «середньою» 
довірою «вимушеного характеру» (тобто людина 
змушена довіряти цим фахівцям внаслідок об’єк-
тивних причин); сюди увійшли майстри, медичні 
працівники, адвокати, банківські працівники та, що 
цікаво, соціологи та соціальні працівники;

б) професії, що викликають високу або порів-
няно високу довіру молоді (вже згадані пожежники 
та рятувальники, пілоти, спортсмени, фермери, 
фармацевти, ІТ-шники, викладачі, вчителі та пси-
хологи);

в) професії з порівняно низьким рівнем довіри 
(працівники правоохоронної системи, страхові 
агенти, водії, таксисти, представники ЗМІ та 
комерційної сфери, актори, військові та свяще-
ники). 

При цьому, якщо поєднання одних підгруп 
уявляється більш-менш логічним та зрозумілим 
(наприклад, «майстри з ремонту техніки / буді-
вельних робіт», «викладачі – вчителі – психологи» 
тощо), то інші викликають інтерес. Наприклад, це 
підгрупа, котра об’єднує комерційну сферу (про-
давці, бізнесмени) та ЗМІ (журналісти й телеве-
дучі) – можливо, саме цим пояснюється невисо-
кий рівень довіри молоді до останніх. Найменший 
рівень подібності до інших професійних груп 
у межах першого кластеру виявили військові, 
актори та священики – групи зі «специфічним» 
характером діяльності (тут можна згадати високий 
рівень дисперсії оцінок довіри до них).

Для визначення зв’язку вищеописаних показ-
ників довіри зі ступенем психологічної безпеки 
опитаних було застосовано процедуру кореляцій-
ного  аналізу даних анкети та методики ШБП (за 
критерієм Спірмена). У результаті було зафіксо-
вано комплекс прямих статистично вірогідних вза-
ємозв’язків, зокрема між:

– параметром «Доброзичливість навколиш-
нього світу» та довірою до священиків (при  
р ≤ 0,01);

– параметром «Справедливість» та довірою 
до медсестер, бізнесменів, продавців, прокурорів, 
священиків, співробітників спецслужб, спортсме-
нів, таксистів, шкільних вчителів (при р ≤ 0,05) та 
соціальних працівників (при р ≤ 0,01);

– параметром «Контроль» та довірою до мед-
сестер, бізнесменів, співробітників спецслужб, 
таксистів (при  р ≤ 0,05) та спортсменів (при  
р ≤ 0,01);

– параметром «Образ «Я» та довірою до вій-
ськових, священиків та спортсменів (при р ≤ 0,05;)

– параметром «Удача» та довірою до журна-
лістів, бізнесменів, прокурорів, спортсменів (при  
р ≤ 0,05) та продавців і священиків (при р  ≤ 0,01).

Як бачимо, найбільшою мірою з показни-
ком соціальної довіри опитаних корелює шкала 
«Справедливість», котра відображає переко-
нання особистості в тому, що у світі діють закони 
справедливості, а кожна людина отримує те, що 
заслужила. Також можна помітити, що з-поміж 
перерахованих професій є невелика група (це 
священики, бізнесмени та спортсмени), довіра до 
якої найбільшою мірою пов’язана з параметрами 
психологічної безпеки (тут фіксувалося найбільше 
кореляцій зі шкалами методики ШБП). Складно 
пояснити, що поєднує ці професії, можливо, вони 
символізують основні полюси ціннісно-смислової 
сфери особистості (духовне – матеріальне).

Цікавими, однак, є не лише описані кореля-
ції, але й факти відсутності їх. Зокрема вияви-
лося, що довіра до представників цілої низки 
професій практично не корелює з параметрами 
психологічної безпеки. Це, наприклад, адвокати, 
актори, співробітники банків, водії громадського 
транспорту, лікарі, чиновники, майстри, пілоти, 
пожежники та рятувальники, політики, поліцей-
ські, викладачі, психологи, соціологи, ІТ-фахівці, 
страхові агенти, судді, телеведучі, фармацевти 
та фермери. Мабуть, довіра опитаних студентів 
до них зумовлюється іншими індивідуально- та  
соціально-психологічними чинниками (особли-
вості світогляду, соціальні стереотипи, життєвий 
досвід тощо). 

Висновки. Соціальна (неперсоніфікована) 
довіра є одним із вагомих чинників психологічної 
безпеки особистості. Важливу роль у структурі 
соціальної довіри відіграє довіра до представ-
ників різних професійних груп. Останні можуть 
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Рис. 1. Дендрограма за результатами кластерного аналізу оцінок довіри

бути поділені на 4 основні групи: з високою дові-
рою; із середнім рівнем «вимушеної» довіри; з 
порівняно невисокою довірою; з дуже низькою. 
Зокрема, вітчизняна студентська молодь вияв-
ляє найбільший рівень довіри до представників 
таких груп: пожежники та рятувальники, пілоти, 
викладачі закладів вищої освіти, ІТ-фахівці та 
професійні спортсмени. Натомість найменшу 
довіру мають політики та державні службовці. 
Різні професійні групи відрізняються за мірою 
поляризації оцінок довіри: найменша поляри-
зація стосується пожежників та рятувальників, 
а найбільший розкид оцінок стосується свяще-

ників, акторів, військовослужбовців та поліцей-
ських. 

Параметри психологічної безпеки сучасної 
молоді по-різному пов’язані з рівнем її соціальної 
довіри. Зокрема, довіра до одних професійних 
груп корелює із психологічною безпекою (найбіль-
шою мірою – із параметром «Справедливість»),  
а до інших – ні (там, вірогідно, діють інші особи-
стісні та соціальні чинники). Найбільшою мірою 
з параметрами психологічної безпеки пов’язана 
довіра до священиків, бізнесменів та спортсменів. 

Перспективами подальших досліджень у 
цьому напрямі можна вважати вивчення специ-
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фіки проявів соціальної довіри в молоді з різних 
регіонів України (зокрема постраждалих від вій-
ськового конфлікту на Донбасі), а також зв’язку 
цієї довіри з іншими психологічними чинниками. 
Цікавим також є поглиблене дослідження чинни-
ків та механізмів соціальної довіри до окремих 
професійних груп, зокрема до військовослужбов-
ців ЗСУ.
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Drozdov O. Yu. Youth’s trust in the representatives of different professional groups in the contexts 
of psychological safety 

The article deals with the problem of young people’s social trust in the representatives of different 
professional groups. Social trust is understood as a form of generalized (non-personalized, abstract) personal 
confidence in social institutions or social groups. It is shown that trust (including social) is one of the important 
factors of psychological safety and social capital. The results of an empirical study of the modern Ukrainian 
youth’s social trust in the representatives of professional groups are given, as well as the levels connection of 
this trust with the parameters of the individual’s psychological safety is presented. Tested people (131 students 
from Chernihiv and Zaporizhzhia, average age – 19.6 years) have been offered the author’s questionnaire and 
the questionnaire “Scale of basic beliefs” by R. Janoff-Bulman. The results have revealed that there are 4 main 
groups among the 33 professional groups offered to students. They are a group with high trust, a group with 
an average level of “forced character” trust; a group with relatively low trust and with very low one. In particular, 
the highest level of trust is shown by the students in such groups as firefighters and rescuers, pilots, teachers 
of higher education institutions, IT-specialists and professional athletes. Instead, politicians and civil servants 
have the least confidence among young people. It has also emerged that different occupational groups differ 
in the degree of polarization of confidence estimation. In particular, the least polarization applies to firefighters 
and rescuers, and the largest dispersion of estimates is observed towards priests, actors, military personnel 
and police officers. According to the results of the correlation analysis the parameters of the psychological 
safety of modern youth (diagnosed with the help of the SBB method) are differently related to the level of their 
social trust. In particular, confidence in some occupational groups at a statistically probable level correlates 
with psychological safety (most of all with the parameter “Justice”), and doesn’t correlate with other groups 
(there are likely to be other personal and social factors). It has been found that young people’s psychological 
safety is mostly connected with trust in priests, businessmen and athletes.

Key words: trust, social trust, professional groups, psychological safety, youth.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ: 
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
У статті йдеться про основні внутрішні й зовнішні психологічні небезпеки в житті дітей та 

молоді з інвалідністю, визначено суть і причини неекологічних впливів на самоідентифікацію, адап-
тацію й соціалізацію молоді з інвалідністю. У результаті аналізу сучасних літературних джерел 
здійснено огляд вітчизняних підходів до психологічного захисту молоді з інвалідністю та розглянуто 
моделі такого захисту в найрозвиненіших країнах Західної Європи. Обґрунтовано тезу, що повноцін-
ний психологічний захист молоді може здійснюватися тільки разом із соціальним та педагогічним у 
рамках інклюзивної освіти й відкритого суспільного простору, які підтримуються й стимулюються 
доцільним адміністративним менеджментом та законодавством. Здійснено уточнення щодо засто-
сування стереотипних уявлень щодо осіб з особливими потребами, що провокує, зокрема, явища 
гандикапізму та стигматизацію осіб з інвалідністю. Акцентовано на необхідності впровадження 
заходів комплексної соціально-психологічної адаптації осіб з обмеженими фізичними можливостями 
з метою уникнення сегрегаційних тенденцій та редукції базисних соціально-психологічних потреб 
осіб з інвалідністю. У статті визначено такі соціально-психологічні закономірності: а) психологічний 
стан молодої людини з інвалідністю тісно пов'язаний з її адаптацією й соціалізацією, а тому (окрім 
психіатричної нозології) може коригуватися тільки в синергії соціального, психологічного й педаго-
гічного супроводу; б) окрім первинних порушень психіки, які викликані основним захворюванням (інва-
лідністю), існують вторинні психологічні порушення, викликані особливим статусом людини з інва-
лідністю, ставленням її та інших до цього статусу, що в результаті призводить до неекологічних 
симптомокомплексів, деформації «Я-образу» і стійких патернів захисної поведінки. Ці психосоціальні 
феномени впливають на мотиваційно-ціннісну сферу, самооцінку, зниження соціального входження в 
колектив (замкнутість), сприяють розвитку фрустрації основних життєвих потреб, виробляють 
реактивну поведінку, знижують загальну якість життя.

Ключові слова: стигматизація, гандикапізм, вторинні психологічні порушення, адаптація й соціа-
лізація, ставлення до молоді з інвалідністю, психологічна допомога, психологічний супровід, інклюзія, 
моделі психологічного захисту.

Постановка проблеми. У сучасному світі,  
в якому дедалі більшої ваги й суспільної цінно-
сті набувають права людини, її всебічний захист 
і забезпечення реалізації особистості, важливою 
медичною, психологічною, соціологічною й педа-
гогічною проблемою є психологічний захист від 
неекологічного впливу інформаційно насиченого 
середовища. Найбільше такого захисту потре-
бують соціальні групи з особливими потребами, 
зокрема молодь з інвалідністю, яка, намагаючись 
адаптуватись та соціалізуватись, зазнає низки 
деструктивних впливів ендогенного й екзогенного 
характеру. Вітчизняна медицина й психологія, як 
і багато інших сервісних сфер суспільного життя, 
намагаються запозичити кращі взірці й моделі 
надання превентивних, консультаційних і тера-
певтичних послуг у країнах, які раніше досягли 
успіху, тому важливо вивчити зарубіжний досвід  
у наданні психологічного захисту молоді з інвалід-
ністю. Вказана проблематика має тісний зв'язок із 
практичними проблемами забезпечення доступу 

молоді з інвалідністю до соціальних благ, виро-
блення нових принципів психологічного, педаго-
гічного й соціального супроводу таких осіб.

У вітчизняному науковому дискурсі ХХІ століття 
проблеми психологічної підтримки дітей та молоді 
вже ставали предметом вивчення таких науковців, 
як О. Броварська [2], Ю. Волчелюк [3], Н. Гребінь 
[5], О. Гришина [6], Г. Давиденко [7], О. Дікова-
Фаворська [8], О. Дроботун [9], А. Колупаєва [12], 
Г. Крисюк [13], Т. Левченко [15], С. Літовченко [16], 
С. Миронова [17], К. Островська [18], В. Синьов, 
[20]. Окремі питання європейського досвіду соці-
ально-психологічної допомоги молоді з інвалід-
ністю широко висвітлювалися в працях зарубіж-
них науковців (Дж. Алан (J. Allan) [24], К. Барнс 
(С. Barnes) [25], Б. Кагрейн (В. Cagran) [26], 
С. Корлетт (S. Corlett) [28], Ф. Джонс (Ph. Jones) 
[31], М. Костер (M. Koster) [32], Г. Теджфел 
(H. Tajfel) [37], Дж. Лоу (J. Low) [36] тощо).

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми дає змогу виокремити найакту-
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альніші аспекти, які потребують аналізу, а саме:  
а) взаємодія ментальних традицій та наукової 
інноватики в національних системах психологіч-
ного супроводу осіб з інвалідністю; б) виокрем-
лення позитивних і негативних тенденцій захисту 
молоді з інвалідністю в країнах Західної Європи; 
в) окреслення нових суспільних психотравмуваль-
них умов ХХІ століття, які потребують нових підхо-
дів до адаптації та соціалізації.

Мета статті. Завданням дослідження є вив- 
чення вітчизняних теорій психологічної допо-
моги молоді з інвалідністю, визначення основних 
деструктивних впливів на неї та огляд основних 
рамкових підходів до соціально-психологічного 
супроводу дітей та молоді (в рамках здобуття 
ними освіти) у провідних країнах Західної Європи.

Виклад основного матеріалу. Аналіз вітчиз-
няного та зарубіжного досвіду соціальних, медич-
них та освітніх закладів свідчить, що одним із 
найбільш деструктивних факторів, що впливають 
на психологічний і навіть психічний стан молоді  
з інвалідністю, є стигматизація, тобто нееколо-
гічний вплив із боку оточення, стереотипного 
ставлення до осіб з інвалідністю, що зумовлює 
вторинні щодо внутрішніх симптомокомплексів 
порушення. Результатом є зростання комплексу 
неповноцінності, невпевненості в собі, важкість 
або неможливість налагодження нових стосунків.

Вищевказані фактори зумовлюють явище ган-
дикапізму, яке є суспільним і тотальним. Воно 
зберігається навіть у суспільствах із виразною 
лояльністю щодо ставлення людей з особливими 
потребами й полягає в акцентованому або фоно-
вому негативному ставленні до таких осіб на рівні 
стереотипів, традицій і соціальних установок із 
боку людей із типовими потребами [22, с. 34–35]. 
Так, Г. Теджфел, вивчаючи соціальні групи і кате-
горії, змушений визнати, що попри високу лояль-
ність сучасного європейського суспільства у його 
представників рефлекторно спрацьовує атипове 
сприймання інакшості, що породжує елементи 
несприйняття й відчуження [37, р. 32]. Інша група 
факторів ендогенна, оскільки молоді люди з інва-
лідністю здебільшого демонструють негативні 
симтомокомплекси власного характеру, які є захис-
ними механізмами психіки. Усвідомлення власної 
неповносправності з раннього дитинства фор-
мує інтраверність, закомплексованість, а часто  
і невротизацію особистості.

Ще Л. Виготський ключовою психологічною 
потребою молоді з інвалідністю визначав соці-
альну адаптацію, яка має не породжувати нову 
дефіцитарність, а навпаки, компенсувати відсутні 
або втрачені механізми й сприяти «психосоціаль-
ній повноцінності» [4, с. 34]. У дискурсі сучасних 
психологів та соціальних педагогів знаходимо 
більш детальну експлікацію аспектів психологіч-
ного захисту. Так, Є. Шелест вважає, що такий 

захист із боку педагогів та соціальних психологів 
полягає, насамперед, у прийнятті, емпатії, супро-
воді й сприянні у задоволенні базових потреб [23]. 
А. Капська аргументує симбіоз диференційова-
них й інтегрованих педагогічних та психологічних 
методів із тенденцією до міжособистісної відкри-
тої взаємодії з виходом із зони захисного (з пси-
хологічного боку – оманливого) комфорту, який 
виробився за роки позасоціального перебування 
в родині (інтернаті).

Основна мета психологічного захисту – відчути 
особистісні границі й анулювати міжособистісні 
[10]. Комплексний психологічний та психотера-
певтичний підхід полягає в поступовому набутті 
якісних змін на психологічному (високе психотрав-
мування й хронічний стрес, часто – невроз), 
соціальному (відсутність або реформованість 
зовнішніх стосунків), соматичному (загострення 
психосоматичних симптомів) рівнях [11]. Береться 
до уваги той факт, що з приходом молодої людини 
в школу чи заклад вищої освіти різко знижується 
стресостійкість, редукуються давні психологічні 
конфлікти й захисти (переважно примітивні), заго-
стрюється ретроспективна невротична тривога.

Аналіз вітчизняних та зарубіжних джерел, 
присвячених аспектам психосоціальної адапта-
ції молоді з інвалідністю в середовищі освітніх 
закладів дає змогу зробити важливий проміжний 
висновок: психосоціальна адаптація можлива за 
акценту не на медичному, а на соціально-психо-
логічному підході. Останній зусиллями психоло-
гів, соціальних працівників та педагогів полягає, 
в першу чергу, в боротьбі із сегрегаційним серед-
овищем та стосунках молодого інваліда з цим 
середовищем. Отже, ця адаптація є взаємною 
(суб’єкт-суб’єктною).

Розглянемо основні психолого-педагогічні під-
ходи підтримки молоді з інвалідністю та негативні 
фактори, що заважають імплементації цих підхо-
дів у найбільш розвинених країнах Європи. Так,  
у Великій Британії, починаючи з 2000-х рр., реа-
лізується вертикальна модель інклюзії (вклю-
чення молоді з інвалідністю в навчальний процес 
типових неспеціалізованих закладів) за принци-
пом a top-down implementation basis. Недоліком 
такого підходу є протиріччя між положеннями 
урядових документів, які рамково стимулюють 
інклюзію «згори донизу» й консервативними тра-
диціями оточення, яке формально лояльне, а на 
ділі чинить супротив повній інклюзії (full inclusion)  
[27; 29; 31]. На думку спеціалістів, надмірна 
традиційність і класичність освіти в університе-
тах Британії поки що дає змогу втілювати тільки 
вибіркову інклюзію (inclusion by choice) [38]. Серед 
причин – застарілі моральні принципи, архетипні 
установки щодо поділу суспільства на вищі і нижчі 
страти, відсутність волі й конкретних дій на най-
нижчому рівні імплементації.
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У результаті особи, що мають виразні нозоло-
гічні або когнітивні показники для психологічного 
втручання, мають шанс добре адаптуватися в 
освітньому й соціальному середовищі, тоді як 
особи з інвалідністю, які не мають таких вираз-
них показань, позбавлені щільної психосоціаль-
ної опіки й змушені навчатися вдома або спеці-
альних закладах сегрегативного типу. Недоліком 
такої моделі є також брак спеціалістів інклюзив-
ного спрямування та недостатнім усвідомлен-
ням ними нової моделі інвалідності. У цьому 
плані директивна модель адаптації й соціалізації 
«згори – донизу» наштовхується на перешкоди 
безпосередньо на рівні імплементації [30]. Проте 
останніми роками в країні намітилися позитивні 
тенденції завдяки «вливанню» фінансових та 
людських ресурсів (навчання й перекваліфікація) 
на місця.

В Італії, починаючи з кінця 1960-х рр. (поча-
ток активного профспілкового руху), відбувається 
тенденція до зменшення спецзакладів та переве-
дення молодих людей з інвалідністю до звичайних 
шкіл. Нині в країні надається повний соціальний 
та психологічний супровід молоді з інвалідністю в 
межах звичайних освітніх закладів, а спецзаклади 
існують переважно для осіб із важкими клінічними 
порушеннями фізіології чи/та інтелекту [34].

У низці рамкових законів з інклюзивного нав-
чання в Італії (прийняті у 1992 р.) визначено такі 
напрями психологічної підтримки: а) підтримка 
не залежить від ступеня інвалідизації чи то за 
фізичними, чи то за психічними клінічними показ-
никами; б) основні напрями психологічної під-
тримки – допомога в комунікації та соціалізації; 
в) базові клінічні детермінанти психологічної під-
тримки ґрунтуються на так званому «функціональ-
ному діагнозі», який встановлюється колективом 
лікарів, психологів, реабілітологів та соціальних 
педагогів [35].

На основі цих даних визначаються «залишкові 
можливості», які стають стрижнем психологічної 
та психотерапевтичної допомоги. Вже в рамках 
освітнього закладу спеціалісти заводять інди-
відуальну картку «динамічного профілю», яка 
ведеться спочатку на випробувальному, а потім 
(якщо дитина пройшла первинну адаптацію) на 
основному повному етапі навчання. У ній фіксу-
ються усі актуальні психологічні та фізіологічні 
зміни, згідно з якими відбуваються корекція, пси-
хологічна допомога й індивідуалізація самого нав-
чання. Отже, в Італії психологічний супровід вклю-
чає індивідуальну корекцію, схоластичну інклюзію 
та соціальну адаптацію. Фактично психологічний 
супровід дітей та молоді у школі та закладі вищої 
освіти – це індивідуальний довготривалий і гнуч-
кий проект, над яким працюють психологи, педа-
гоги, батьки і, за можливості, самі особи, що мають 
інвалідність (у педагогічному вимірі – особливі 

потреби). Власне психосоціальна, соціально- 
педагогічна й медико-корекційна робота – це три-
латеральний проект, який триває до закінчення 
навчання й після нього. Незважаючи на рівень 
успішності наприкінці навчання, усі учні (студенти) 
складають підсумкову атестацію та випускні екза-
мени. Молодь, яка з об’єктивних причин (дислек-
сія, ментальні вади, психіатричний діагноз) не 
може успішно скласти іспити, отримує свідоцтво 
про перебування в освітньому інклюзивному про-
сторі, що вже засвідчує як мінімум задовільний 
рівень психологічної та соціальної адаптованості. 
Таке свідоцтво дає змогу молоді здобувати про-
фесійне навчання, а також право на пільгових 
умовах відвідувати заходи та заклади з психоло-
гічної та соціальної підтримки впродовж подаль-
шого життя.

Сегрегативним фактором залишається умова, 
згідно з якою в одному класі (академічній групі) 
кількістю 20–25 осіб може перебувати тільки 
1–2 особи з інвалідністю. Така пропорція викли-
кана взаємною психологічною компресією і на 
людину з інвалідністю, і на основний контингент 
зі звичайними потребами, психологічний стан яких 
змінюється за присутності дитини з особливими 
потребами.

Найкращі моделі психологічного захисту функ-
ціонують у країнах Північної Європи, а саме –  
Скандинавії. Так, з кінця 1990-х рр. уряд 
Люксембургу забезпечує функціонування на міс-
цях спеціальних реабілітаційних департаментів 
амбулаторного типу. Він компенсує нестачу психо-
логів у типових навчальних закладах і проводить 
консультативну та психотерапевтичну роботу  
у закладах за їх потребою. Департаменти функ-
ціонують за адміністративним поділом (кантони, 
райони), а чисельність їхніх працівників залежить 
від кількості дітей та молоді з інвалідністю в кан-
тоні. Попри, здавалося б, допоміжну роль реабі-
літаційних департаментів, їхні працівники відпо-
відальні за адаптацію й освіту дітей та студентів 
нарівні з штатними педагогічними працівниками.

У Бельгії перед вступом дитини до будь-якого 
освітнього закладу штатні педагоги й психологи 
розробляють індивідуальний план інклюзії та 
психологічного супроводу на основі двох груп 
вихідних даних – медико-психологічних та соці-
ально-педагогічних. Участь у розробці цих інди-
відуальних планів, які мають характер проектів, 
беруть участь батьки і, за можливості, самі діти. 
У країні функціонує мережа незалежних центрів 
медико-психологічної та соціальної реабілітації, 
які делегують своїх фахівців до навчальних закла-
дів. Через таких фахівців центри медико-психо-
логічної та педагогічної підтримки мають змогу 
коригувати індивідуальний освітній процес дитини 
з інвалідністю, мають право приймати рішення 
щодо доцільності навчання в типовому закладі 
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освіти і супроводжують дитину до максимально 
повної соціалізації (як правило, факту працев-
лаштування).

У Німеччині значно полегшують соціально- 
психологічну адаптацію молоді з інвалідністю 
висока культура й лояльність німців до усіх про-
явів індивідуальності на усіх рівнях – від побуто-
вого до законодавчого. Навіть звичайне спостере-
ження виявляє високу комфортність перебування 
молоді з інвалідністю в навчальних та інших гро-
мадських (кав’ярні, музеї, театри тощо) закладах. 
Психологічна допомога молоді з інвалідністю від-
значається в країні високою якістю й варіативністю, 
що дає змогу дібрати дієву модальність. Серед 
останніх у процесі добору індивідуальної психо-
терапії домінують когнітивно-поведінкова, символ 
драма, арт-терапія. Звісно, на варіативність пси-
хологічної допомоги впливає і місцеве законодав-
ство, оскільки в різних землях регламентовано 
мати в навчальному закладі: а) штатного психолога 
по роботі з дітьми, що мають інвалідність; б) асис-
тента учителя з допомоги в такій роботі; в) соціаль-
ного педагога з адаптації в групі (класі).

Задля психологічної й соціальної адаптації з 
кінця 1990-х рр. у Німеччині функціонують інтегро-
вані школи (інтеграція звичайних та спецшкіл або 
окремих класів). Інтеграція здійснюється посту-
пово під ретельним спостереженням психологів, 
соціологів, дефектологів тощо. При цьому педа-
гогічний та психологічний (адаптаційний) план 
кожної дитини інший і гнучкий: наприклад, за дис-
комфорту, дитина може повернутися у спецклас 
(спецшколу) або, навпаки, перейти до загального 
режиму навчання, спробувати перейти до звичай-
ного класу під супроводом психолога та соціаль-
ного педагога. Проте і спеціалісти з реабілітації, 
і батьки, і власне учні/студенти, що мають осо-
бливі потреби в Німеччині, ментально налашто-
вані на перебування у спільному несегрегованому 
середовищі, не тільки освітньому, а й суспільному. 
Цьому значно сприяє постійно діючий проект із 
підтримки молоді з інвалідністю «IQUA – Inklusion, 
Qualifikation, Assistenz» [37, с. 13].

У Франції психологічна підтримка учнів, згідно 
з концепцією Міністерства національної освіти, 
полягає в допомозі й усуненні труднощів у нав-
чанні, оскільки такий тип труднощів засвідчує 
наявність не тільки ментальної, а й комунікатив-
ної та соціальної дезадаптованості. Цей проект 
трилатеральний і поступовий: початкова школа – 
основна школа – заклад вищої освіти. З метою 
соціально-психологічної підтримки станом на 
початок 2000-х рр. у країні було запроваджено 
понад тисячу посад асистентів учителя: вчитель 
виконує дидактично-виховну, асистентсько-психо-
логічну, адаптаційну функції.

Л.В. Перхун, аналізуючи психологічний супро-
від у французьких школах, зазначає: «Учням, які 

не можуть самостійно опановувати програмні 
завдання, пропонують індивідуально адаптова-
ний шлях, а саме: педагогічний супровід, додат-
кові заняття, робота зі шкільним психологом 
тощо» [19]. Окрім цього, важливим аспектом пси-
хологічного супроводу є суб’єкт-суб’єктна взаємо-
дія кураторів та учнів з інвалідністю. Так, останні, 
спробувавши різні режими навчання й соціаліза-
ції, можуть самостійно вибирати спосіб доступу 
до освіти та соціальних благ, спосіб перебування 
(вдома, спецзакладі) тощо. Психологічна допо-
мога надається за умов будь-якого вибору учнів.

Фінська модель психологічної допомоги осо-
бам, що мають інвалідність і навчаються, нада-
ється в рамках і інтегрованої, й інклюзивної освіти, 
що регламентується законами та урядовими 
положеннями. Кожного учня й студента курує 
колектив, що складається з психологів, соціоло-
гів, дефектологів. Створено на місцях спеціальні 
служби супроводу, проте в навчальних закладах, 
де кількість учнів/студентів з інвалідністю пере-
важає деяке критичне число, такі служби пере-
бувають у штаті закладу. Основне завдання, яке 
стоїть перед психологами, – це створення індиві-
дуального маршруту адаптації й соціалізації учнів 
та професійної визначеності студентів з інвалід-
ністю.

В Ірландії задля психологічного захисту молоді 
з інвалідністю функціонує Національна освітня 
психологічна служба, яка на місцях реалізується 
в трирівневій психологічній підтримці: а) штатні 
психологи в середніх та вищих закладах освіти; 
б) соціально-психологічні позаосвітні служби під-
тримки; в) урядові та громадські благодійні орга-
нізації із психологічного та соціального захисту. 
Важливо зазначити тісну співпрацю й синергію 
вищевказаних сервісів, при чому якщо людина 
з інвалідністю не має значних когнітивних пору-
шень, вона сама обирає працівника або службу, 
яка в конкретний період пріоритетна.

У більшості країн Європи психологічна допо-
мога молоді з інвалідністю скерована не стільки 
на подолання психологічних наслідків основного 
захворювання, скільки на пом’якшення зовнішніх 
деструктивних впливів, які призводять до стигма-
тизації, деінтегрованості та відчуженості.

Висновки. Отже, найбільшими психологіч-
ними небезпеками на шляху адаптації молоді з 
інвалідністю в нашій країні та за кордоном зали-
шаються сегрегація, гандикапізм, неприйняття 
інакшості, які, на щастя, вже мають спорадич-
ний характер. Психологічна допомога в країнах 
Західної Європи базується на соціальній моделі 
інвалідності і полягає у всебічній корекції з метою 
адаптації, соціалізації, а за потреби, і в реабілі-
тації шляхом усунення або пом’якшення зовніш-
ніх та внутрішніх деструктивних психологічних 
чинників у рамках інтегрованої або інклюзивної 
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освіти. Адаптація торкається не тільки осіб з інва-
лідністю, а й усього оточення. Законодавство і 
суспільні традиції навіть у теперішньому лояль-
ному середовищі накладають свій відбиток, тому 
акцент у психологічному захисті може робитися а) 
на регулярному або фоновому супроводі, б) кон-
сультуванні за потреби, в) початковій допомозі в 
адаптації.

Перспективи подальшого дослідження поля-
гають у розробленні вітчизняної дієвої моделі 
триєдиної педагогічної, психологічної й соці-
альної підтримки із залученням не тільки спеці-
алістів-психологів та соціальних педагогів, а й 
волонтерів, урядових і громадських організацій із 
законотворення, моніторингу й ресурсного забез-
печення психологічного захисту.
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Erlish E. A. Psychological protection of youth with disabilities: foreign experience
We described main internal and external mental threats in the lives of children and youth with disabilities in 

the research. In addition, we identified the essence and causes of non-environmental influences on the self-
identification, adaptation and socialization of youth with disabilities. As a result of the analysis of modern literary 
sources we made a review of national approaches to the psychological protection of young people with disabilities. 
Models of such protection in the most developed countries of Western Europe have been considered. We found the 
thesis that full mental protection of young people can be implemented only with social protection and pedagogical 
protection together with the inclusive education and open social space. It has to be supported and stimulated by 
the appropriate administrative management and legislation. Clarifications have been made regarding the use of 
stereotyped perceptions in relation to persons with special needs, which provokes, in particular, the phenomena of 
handicapism and stigmatization of persons with disabilities. The necessity of introduction of measures of integrated 
social and psychological adaptation of persons with disabilities in order to avoid segregation tendencies and reduce 
basic social and psychological needs of persons with disabilities is emphasized.

The following sociopsychological patterns are defined in the article: a) mental condition of a disabled 
young person is closely related to person`s adaptation and socialization and therefore it (except of psychiatric 
nosology) can be adjusted only in cooperation of social, psychological and pedagogical support; b) Except 
the primary mental disorders, which are caused by the main disease (disability), there are secondary mental 
disorders caused by the special status of the disabled person and by the person’s attitude or the attitude 
of others. It causes non-environmental complexes of symptoms, deformation of self-concept and persistent 
patterns of protective behavior. These psychosocial phenomena affect to the motivational and valuable area, 
self-esteem, decrease of participation in the society (seclusion). These phenomena cause the increase of 
frustration of basic needs. Therefore reactive behavior is produced and general quality of life is decreased.

Key words: social stigma, handicapping, secondary mental disorders, adaptation and socialization, 
treatment of youth with disabilities, mental health aid, mental support, inclusion, models of mental protection.
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК РЕГУЛЯТОРИ 
ЕМОЦІЙНОГО КЛІМАТУ СІМ’Ї
У статті висвітлено поняття сім’ї та її ціннісних орієнтацій. Розкрито вплив ціннісних орієнтацій 

на емоційний клімат сім’ї. Переломним етапом у формуванні індивідуальної системи цінностей визна-
чено кризу перехідного віку. Вказано чинники, які впливають на емоційний клімат сім’ї: тривожність 
чоловіка та дружини, рівень їхньої емпатійності, тип реальних відносин, особистісні риси та осо-
бливості, самооцінка членів подружжя, ступінь довіри один одному, тип та характер їхніх ціннісних 
установок, модель поведінки, мотивація до досягнення успіху чи уникнення невдач. 

Встановлено, що психологічний клімат сім’ї прямо пропорційно залежить від типу та характеру 
взаємин подружжя як до оточуючих людей взагалі, так і до членів сім’ї та один до одного.

Розглянуто види психологічного клімату в сім’ї: сприятливий і несприятливий. Визначено спів-
відношення індивідуальних цінностей і цінностей, які повинні здобуватись у подружньому житті. 
Психологічними умовами формування емоційних взаємин у сім’ї визначено: культуру дозвілля і спіл-
кування, єдине сімейно-побутове самообслуговування подружжя, формування сімейної субкультури, 
традицій, ритуалів. Постійність емоційних взаємин підкорюється рівноправності членів сім’ї, особи-
стих неповторних потреб, які реалізуються в межах подружжя та сімейного життя в цілому.

У взаємовідносинах – між чоловіком та жінкою, між батьками та дітьми, між друзями – люди праг-
нуть одне до одного не лише через схожість характерів, але й за рахунок доповнюваності, комплі-
ментарності. Ціннісні орієнтації подружжя можуть не лише збігатися, бути близькими за ієрархічною 
побудовою, а й взаємодоповнювати один одного, що у свою чергу сприяє компенсації і згладжуванню 
неспівпадінь та протилежності у цілях.

Ключові слова: сім’я, емоційний клімат сім’ї, цінності, ціннісні орієнтації, взаємовідносини, типи 
орієнтацій, особистість, закрита система сім’ї.

Постановка проблеми. Сім’я – розгалужена 
система відносин, що включає подружжя, їхніх 
дітей, інших родичів чи юридично прирівнених до 
них людей. Сім’я – найголовніша форма органі-
зації особистого побуту, за основу якої беруться 
взаємини між чоловіком та дружиною, батьком і 
дітьми, братами і сестрами, іншими родичами, 
які поєднані спільною територією проживання та 
веденням спільного господарства. На сьогодні 
інститут сім’ї в Україні переживає період неста-
більності, насамперед через руйнування сімейних 
цінностей та екологічну й емоційну нестабільність. 
Через те дослідження ціннісних сімейних орієнта-
цій як регуляторів емоційного клімату вважаємо 
вельми актуальним і перспективним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Психологи притримуються погляду, що загальна 
кількість цінностей,які є надбанням людства, 
відносно невелике. Однак їхнє співвідношення 
й індивідуальна значущість унікальні для кожної 
людини. У кожного – своя система, чи ієрархія, 
цінностей, у рамках якої можливі свої плюси. Так, 
можуть бути більш значущі цінності самореаліза-
ції (як правило, у професійній сфері – це достойна 
робота, активне і продуктивне життя, творчість), 
а можуть бути – цінності, пов’язані з особистим 
життям (здоров’я, друзі, розваги, любов, родина). 
Можливі й інші варіанти: цінності індивідуальні 

(здоров’я, активне життя, творчість, матері-
альна забезпеченість) чи цінності міжособистісні 
(родина, друзі, щастя інших), конкретні цінності 
(здоров’я, робота, родина, друзі) чи абстрактні 
цінності (пізнання, розвиток, воля, творчість), цін-
ності «активні» (активне творче життя, продук-
тивність) чи цінності «пасивні» (краса, життєва 
мудрість) [14]. Саме ці цінності й розглядаються  
у роботах І.М. Кучманич, К.В. Сєдих та інших.

Метою статті є розгляд видів психологічного 
клімату сім’ї та визначення співвідношення індиві-
дуальних цінностей і цінностей, які повинні здобу-
ватись у подружньому житті.

Виклад основного матеріалу. Переломний 
етап у формуванні індивідуальної системи ціннос-
тей – криза перехідного віку, у ході котрої перегля-
даються і часто, не шкодуючи, відкидаються бать-
ківські цінності, формується своя відносно цілісна 
і тверда система. Ця концепція цінностей визна-
чає вибір основних життєвих цілей і пріоритетів, 
професії і спеціальності [10]. 

На емоційний клімат сім’ї можуть впливати 
значущою мірою тривожність чоловіка і дружини, 
рівень їхньої емпатійності, тип взаємин, осо-
бистісні риси й особливості, самооцінка членів 
подружжя, ступінь довіри один одному, тип та 
характер їхніх ціннісних установок, модель пове-
дінки, мотивація до досягнення успіху чи уник-
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нення невдач. Психологічний клімат – це система 
психологічних станів, настрою, взаємин та став-
лення осіб у групі й колективі [1].

У психологічній літературі вказують на існу-
вання двох категорій психологічного клімату: 
сприятливого та несприятливого. Для клімату 
характерні такі характеристики: порозуміння і зав-
зятість, цілеспрямованість, цілісність, емоційний 
стан. Психологічний клімат сім’ї прямо пропор-
ційно залежить від типу та характеру відносин 
подружжя як до оточуючих людей взагалі, так і до 
членів сім’ї й один до одного. Благополуччю сім’ї 
сприяють і такі якості її членів, як доброзичли-
вість, привітність, дружелюбність, бажання брати 
відповідальність на себе, можливість критичного 
ставлення до себе. Психологічний клімат щасли-
вої та процвітаючої родини зумовлений схожістю 
інтересів сім’ї [3].

Не менш важливий вплив на формування 
емоційних взаємин у сім’ї має культура дозвілля 
і спілкування, єдине сімейно-побутове самооб-
слуговування подружжя, формування сімейної 
субкультури, традицій, ритуалів. Постійність емо-
ційних взаємин підкоряється рівноправності чле-
нів сім’ї, особистих неповторних потреб, які реа-
лізуються в межах подружжя та сімейного життя 
в цілому. Почуття провини стимулює псування 
шлюбу [5].

У взаємовідносинах – між чоловіком та жінкою, 
між батьками та дітьми, між друзями – люди праг-
нуть одне до одного не лише через схожість харак-
терів, але й за рахунок доповнюваності, комплі-
ментарності. Ціннісні орієнтації подружжя можуть 
не лише збігатись, бути близькими за ієрархічною 
побудовою, а й взаємодоповнювати один одного, 
що, у свою чергу, сприяє компенсації і згладжу-
ванню неспівпадінь та протилежності в цілях.

Честолюбність й амбітність чинять вплив на 
вибір життєвого шляху та налагодження емоцій-
ного клімату в подружньому житті. Якщо робота 
чи громадська діяльність забирають основні сили 
такої людини, як фізичні, так й емоційні, то можна 
очікувати, що в сімейному житті в терплячої  
й мудрої дружини (чоловіка) буде менше пере-
пон. У випадку, коли соціальний статус та профе-
сійні досягнення не приносять вигоди та задово-
лення, то домагання, що не вдалось реалізувати, 
перетворяться на муки ураженого самолюбства  
і будуть чинити вплив на міжособистісні стосунки. 
У такому випадку партнер примусово бере на 
себе роль громовідводу. Висока пошукова актив-
ність, характерна для осіб цього типу, перетворює 
їх у своєрідний вічний двигун, що тягне за собою 
невпинні пошуки чогось нового і змін, у тому числі 
й у любовних взаєминах. 

Спонтанно-імпульсивні особистості схильні 
до суперечливої та протиборної поведінки щодо 
загальноприйнятих порядків і норм поведінки. 

Враховуючи цей факт, вони здатні ігнорувати 
морально-етичні критерії, межі, рамки, цінності 
людей, які оточують, прислухаючись лише до осо-
бистих егоцентричних бажань і потягів, врахову-
ючи чуттєві спонукання. Будучи безпосередніми, 
як діти, у своїх почуттях й учинках, вони частіш за 
все впевнені, що їхня думка є правильною, витіс-
няючи зі свідомості ту інформацію, що спричи-
нює відчуття сумління і невпевненості. Все те, що 
некомфортно, невигідно, не влаштовує, вони не 
приймають і витісняють. Однак такі особистості, 
частіш за все, не схильні зупинятись на негатив-
них моментах життя і відчуттях, вони швидко зна-
ходять альтернативні варіанти виходу з незручної 
ситуації і без ускладнень переходять на інші еле-
менти навколишнього життя [13].

Ригідні (наполегливо-стенічні) люди дуже важкі 
для формування подружньої гармонії. Для ригід-
ності характерно слабко рухливі типи ВНД (вищої 
нервової діяльності) і на перший погляд людину 
такого типу тяжко розворушити і зрушити з місця, 
але коли вона приступає до активних дій, то ціле-
спрямовано йде до своєї цілі, незважаючи ні на 
що. З одного боку, до таких людей притягує їхній 
«позитивізм»: твердість у своїх переконаннях, 
цілеспрямованість, акуратність, дисциплінова-
ність. З іншої сторони, за наявності міцного вза-
ємозв’язку і взаємодії з ними є ймовірність фор-
мування значних проблем у результаті зв’язку 
з яскраво вираженою впертістю, переконанням 
правоти своєї думки, пристрасністю до агресивної 
поведінки, що може бути явною чи прихованою. 
Такі люди нерідко вдаються до ревнощів.

Особи з підвищеною тривожністю, як проти-
лежність особам із високою ригідністю, у близьких 
відносинах не важче за інших застосовують ті пра-
вила гри, що їм нав’язує інша сторона. У резуль-
таті таких особистісних рис особистості, як посту-
пливість і схильність до самопожертви, садистські 
схильності, нерідко призводять до появи у парт-
нера по шлюбу невдячного зловживання цими 
рисами, а неадекватно занижена самооцінка 
і виражений страх впасти в очах інших людей  
є перепоною до поважливого до них ставлення  
і врятування любові [13].

Науковці також виділяють гіперсоціальний 
(надконтролюючий) тип особистості, що про-
являється у фанатичній прихильності догмам 
належної поведінки, надмірна прискіпливість до 
дрібниць і підвищена вимогливість до людей, 
нав’язливі думки щодо втечі від життєвих перепон 
через занепокоєння станом власного здоров’я. 
Мотиваційна сфера особистості цього типу супе-
речлива: прагнення дотримуватись меж, рамок  
і морального кодексу свого оточення у них супере-
чить спрямованості до самоутвердження та реа-
лізації власних претензій. При всьому цьому він 
надмірно прагне до «скуштування» всіх життєвих 
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благ, так закладається тип ханжі, що активно про-
голошує святість думок, у той самий час, як сам 
реалізовує грішні спонукання. Зазвичай такі люди 
пережили нестачу тепла до себе зі сторони близь-
ких у дитячому віці, тому вони вимушені прихо-
вувати свій егоцентризм шляхом використання 
гіперсоціальних установок [4].

Серйозну проблему становить виникнення 
надмірно загостреного почуття особистої гідно-
сті в кожного з них. У сильних особистостей ця 
боротьба може виявитися настільки запеклою, 
що, мріючи захистити свій престиж, люди усклад-
нюють стосунки, інколи доводячи їх до абсурду. 
Для шлюбу та любовних стосунків руйнівний 
ефект може спричинити конфліктне відстоювання 
кожним із подружжя значущості свого «Я», своїх 
ціннісних орієнтацій, непримиренна боротьба 
амбіцій, особливо коли кожен прагне підвищити 
свою самооцінку і цінність шляхом приниження 
гідності іншого. Чим вище рівень культури взає-
мин, тим більше кожен буде поважати індивіду-
альність іншого, що зробить ситуацію більш тер-
пимою, а з боку комусь може навіть здатися, що ці 
люди – щасливі [10].

Союз між партнерами різної національності, 
якщо дисонанс на основі культурно-етнічних 
різностей не виник відразу, має шанси довго 
залишатися благополучним у зв’язку з тим, що 
в такому союзі процес розкриття секретів душі 
і внутрішнього багатства іншої людини займе 
більше часу, ніж між людьми однієї національ-
ності. Часто спостерігається стикання із взаєм-
ним невизнанням дійсно протилежних за типом 
осіб за ієрархією цінностей подружжя; у ситуації 
спроби розібратись та зблизитись у їхніх питан-
нях з’являється ціла купа образ і звинувачень 
кожного з них на адресу іншого. Але детальне 
вивчення ситуації дає змогу зрозуміти сутність 
конфлікту, яка полягає в тому, що кожен із 
подружжя прагне знайти шляхи вирішення своїх 
проблем за рахунок іншого, коли почуття любові 
та взаємоповаги вже давно відсутні у взаєми-
нах. У сім’ї, де шлюб будувався на розрахунку, 
неможливо чекати гармонії в сім’ї. І предмет роз-
рахунку – не обов’язково гроші. Спокусою може 
виступати суспільний статус, необхідність вирі-
шити квартирне питання, а також страх самотно-
сті, який кимось сприймається як клеймо. Якщо 
вже так склалося, якщо одна людина свої его-
їстичні інтереси реалізує за рахунок іншої, то, 
принаймні, треба мати совість і не гноїти його за 
власну до нього нелюбов.

Психологи виділяють 3 типи орієнтацій на взає- 
мини:

1. Егоцентрична орієнтація передбачає знахо-
дження особистісного «Я» як центр уваги, особи-
стісні інтереси, бажання та цілі; інші предмети й 
люди – це кошти для задоволення або перешкоди 

до досягнення. Егоцентрики люблять вступати  
в конфлікти.

2. Альтероцентрична орієнтація. В середині 
стоїть інша людина; себе людина сприймає як 
засіб задоволення потреб іншої людини.

3. Соціоцентрична орієнтація. Вбачає родину 
як цінність, вважає врахування своїх і чужих інте-
ресів найважливішими [11].

Існування правил та норм, які влаштовують 
одних членів сім’ї і вимагають інших жити відповідно 
до цих норм та правил, призводить до перетво-
рення шлюбу в закриту систему. Для закритої сис-
теми характерні такі ситуації: низька самооцінка; 
заплутане спілкування, яке не приносить задово-
лення; неефективний стиль спілкування; заста-
рілі, жорсткі норми; результат деструктивний. Весь 
настрій сім’ї просочений страхом та боязкістю [2]. 

Психологічний комфорт у сім’ї та успішне її функ-
ціонування напряму залежать від того, які вибудо-
вуються взаємини і взаємодія принаймні у трьох 
елементах: між чоловіком і жінкою, між батьками 
і дітьми, між братами і сестрами, у випадку, коли 
родина нараховує двоє і більше дітей. Ключовим 
моментом у заданні ритму взаємин і взаємодії в 
усіх ланках сім’ї є ставлення подружжя одне до 
одного та їхнє уявлення про себе як про батьків 
та свою роль як матері чи батька. У психологіч-
ній літературі виділяють чотири види ставлення: 
прийняття – неприйняття, взаємодія – уникнення 
контактів, визнання свободи активності – над-
мірна опіка, повага до прав кожного в сім’ї – над-
мірна вимогливість. Позитивні типи ставлення: 
прийняття, взаємодія, свобода активності, повага 
до прав кожного – забезпечують партнерські взає-
мини та егалітарний устрій життя сім’ї [6].

Висновки. Система ціннісних орієнтацій 
подружжя змінюється протягом усього її життєвого 
циклу, є динамічною. Загальносімейні цінності не 
завжди включають у себе ціннісні орієнтації кожного 
з подружжя. Діапазон ціннісних орієнтацій окремих 
осіб у сім’ї може помітно відрізнятись: бути більш 
вузьким або ширшим від загальносімейних. Чим 
більший діапазон особистих цінностей подружжя, 
тим яскравіше в них проявляється вірогідність до 
взаєморозуміння, тобто для єдності.

Отже, соціальним й індивідуальним феноме-
ном виступають цінності. Як індивідуальний фено-
мен, цінності визначаються суспільством – впли-
вом нації, класу, соціальних і професійних шарів 
та інших соціальних груп, у яких живе конкретна 
людина. Процес засвоєння і прийняття ціннос-
тей – одна з найважливіших складових процесу 
соціалізації. Система цінностей – один із найваж-
ливіших елементів внутрішньої структури людини. 
За допомогою цієї системи людина легко відмежо-
вує важливе від неважливого, істотне від несуттє-
вого, корисне від шкідливого з погляду своїх інте-
ресів та потреб.



2020 р., № 1, Т. 3.

49

Сімейні цінності можуть не тільки збігатися, але 
й мати близьку ієрархічну структуру, взаємодопов-
нюючи і згладжуючи кути та розбіжності цілей.

Також емоційний клімат може залежати від 
емпатійних здібностей подружжя, від рівня їхньої 
тривожності, стилю взаємин, ступеня прив’яза-
ності один до одного та установок і цінностей. 
Зусилля кожного із членів родини мають бути 
спрямованими на благополуччя й добробут сім’ї. 
Тільки в такому випадку сім’я здатна до самороз-
витку, а її члени – до самореалізації. 

Література:
1. Кравець В.П. Психологія сімейного життя : 

навч. посібник. Тернопіль, 1995, ч. 1.
2. Кравець В.П. Психологія сімейного життя : 

навч. посібник. Тернопіль, 1995, ч.2.
3. Андреева, Т.В. Семейная психология. Санкт-

Петербург : Речь, 2004.
4. Бурлачук Л.Ф., Морозов С М. Словарь-

справочник по психодиагностике. Санкт-
Петербург : Звезда, 1999.

5. В Украине больше женятся, меньше расста-
ются. 2007. День, № 2, С. 20.

6. Антонюк Е.В. Представления супругов о 
распределении ролей. Тверь, 2001.

7. Витакер К. Полуночные размышления семей-
ного терапевта / пер. с англ. М.И. Завалова. 
Москва: Класс, 1998.

8. Витакер К., Бамберри В. Танцы с семьей: 
Семейная терапия: символический подход, 
основанный на личностном опыте / перев. 
с англ. А.З. Шапиро. Москва : Независимая 
фирма «Класс», 2000.

9. Войтенко В.В. Коли розлучаються двоє. Слово 
Просвіти. 2006. № 4. С. 28.

10. Волков Б.С. Психология юности и молодости: 
учебное пособие. Москва : Академический 
Проект : Трикста, 2006.

11. Голод С.И. Будущая семья: какова она? 
Москва : Просвещение, 1990.

12. Голод С.И. Стабильность семьи: социальный 
и демографический аспекты. Львов : Наука, 
1984.

13. Гребенников И.В. Основы семейной жизни. 
Москва : Просвещение, 1991.

14. Дружинин В.Н. Психология семьи. Москва: 
КСП, 1996.

Ivantsova N. B. Value orientations as regulators of the emotional climate of the family
The article covers the concept of family and its value orientations. The influence of value orientations on 

the emotional climate of family is revealed. The turning point in the formation of the individual value system 
is the crisis of transition age. The factors influencing the emotional climate of family are indicated: the anxiety 
of the husband and wife, the level of their empathy, the type of existing relationships, personal traits and 
characteristics, self-esteem of the spouses, the degree of trust in each other, the type and nature of their value 
attitudes, model of behavior, motive to succeed or avoid failure.

It is established that the psychological climate of family is directly proportional to the type and nature of the 
relationship of the spouses both to others in general, and to family members and to each other.

The types of psychological climate of family are considered: favorable and unfavorable. The relation of 
individual values and values to be acquired in married life is determined. Psychological conditions for the 
formation of emotional relationships in family are defined: a culture of leisure and communication, a single 
family-home self-care of spouses, the formation of family subculture, traditions, rituals. The persistence of 
emotional relationships is subordinated to the equality of family members, personal, unique needs that are met 
within the spouses and family life as a whole.

In relationships - between a man and a woman, between parents and children, between friends - people 
strive for each other not only because of similarity of character, but also at the expense of complementarity, 
complementarity. Value orientations of spouses can not only coincide, be close in hierarchical construction, but 
also complement each other, which in turn contributes to the compensation and smoothing of inconsistencies 
and opposites for purposes.

Key words: family, emotional climate of the family, values, value orientations, relationships, types of 
orientations, personality, closed family system.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ТОПМЕНЕДЖЕРІВ
У статті розглянуто соціально-психологічний аспект прояву синдрому професійного вигорання  

в топменеджерів. Проаналізовано стан розробки та дослідження синдрому в історичному та в сучас-
ному аспектах. У статті підкреслюється, що розвиток досліджень у цій області дозволив розши-
рити розуміння даного явища, яке перестало належати до невеликого кола професій і характеристик  
і стало цікавити не тільки психологів-фахівців у галузі трудових, організаційних проблем, а й соціаль-
них психологів, соціологів, культурологів, філософів. Виділені найбільш загальновизнані властивості  
й характеристики цього феномена, найбільш загальні прояви синдрому професійного вигорання на 
фізіологічному, емоційному, когнітивному, поведінковому рівні. Проаналізовані об’єктивні та суб’єктивні 
причини виникнення синдрому. Визначено, що найбільш адекватним підходом для його опису й вивчення 
є екзистенційний аналіз, як метод аналізу особистості в усій повноті й унікальності її існування.

У статті підкреслюється, що сучасні умови розвитку пред’являють підвищені вимоги до діяль-
ності й особистості менеджера, який є фахівцем, який готовий іти на ризик, вміє виділяти головне  
й суттєве в управлінській діяльності, здатний швидко адаптуватися в умовах, які змінюються, здійс-
нювати грамотну розстановку персоналу, правильно планувати час, швидко приймати рішення. 
Його повинні відрізняти: високий рівень усвідомлення своєї відповідальності за результати профе-
сійної діяльності; розвинене економічне мислення; впевненість у своїх силах і знаннях; високий рівень 
розвитку креативності та творчого потенціалу.

Визначено, що топменеджери, які відіграють найважливішу соціальну роль, значимість якої  
в сучасних умовах зростає, представляють професійну групу, стійку до виникнення і прояву синдрому 
професійного вигорання в аспекті індивідуально-психологічних, суб’єктивних, особистісних власти-
востей, і групу, найбільш схильну до даного синдрому з боку об’єктивних чинників, які залежать від 
соціальної ситуації конкретної професійної сфери й такої, яка розуміється в широкому соціально- 
психологічному й соціально-культурному контексті.

Ключові слова: синдром професійного вигорання, топменеджери, екзистенційний аналіз, 
соціально-психологічний аспект прояву синдрому професійного вигорання.

Постановка проблеми. Наукова проблема 
полягає в тому, що в дослідженнях немає чіткого 
розуміння критеріїв синдрому професійного виго-
рання, що своєю чергою ускладнює дослідження 
даного феномену в топменеджерів. 

Мета статті: проаналізувати наукові теорії та 
підходи стосовно основних характеристик син-
дрому професійного вигорання та причини його 
прояву в топменеджерів. 

Виклад основного матеріалу. Для ефектив-
ного вирішення завдань розвитку суспільства та 
організацій як частини соціальної структури клю-
човою фігурою стає особистість топменеджера, 
який здійснює керівництво в різних сферах про-
фесійної діяльності. На особистість топменедже-
рів покладається завдання як вибору і способів 

досягнення цілей, які ставить перед собою орга-
нізація, так і їх виконання, а також відповідаль-
ність за діяльність організації перед суспільством 
у цілому. Завдання соціального будівництва, які 
постають перед топменеджерами, характери-
зуються таким рівнем значущості і складності, 
що низкою дослідників закономірно ставиться 
питання про вивчення проявів у певній професій-
ній групі такого психологічного феномена, як син-
дром професійного вигорання.

Вивчення синдрому професійного вигорання 
починається у Сполучених Штатах Америки, 
де, починаючи з середини 70х років, дослідники 
звернули увагу на людей так званих «допомага-
ючих» професій, тобто пов’язаних з інтенсивним 
спілкуванням із багатьма людьми. Такі умови 
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діяльності сприяють виникненню специфічного 
психологічного стану, в якому людина емоційно 
і фізично виснажена, втрачає інтерес до резуль-
татів і процесу професійної діяльності, відчуває 
хронічну втому, безсоння, часто скаржиться на 
нездужання. С. Maslach формулює поняття син-
дрому вигорання як «емоційне виснаження, яке 
випливає із стресу міжособистісної взаємодії» 
[7]. Розвиток досліджень у цій області дозволили 
розширити розуміння цього явища, яке перестало 
належати до невеликого кола професій і характе-
ристик, і стало цікавити не тільки психологів-фа-
хівців у галузі трудових, організаційних проблем, а 
й соціальних психологів, соціологів, культурологів, 
філософів. «Американські психологи виходять за 
рамки інтерперсонального підходу й розглядають 
вигорання як прояв ерозії людської душі в цілому, 
незалежно від типу професійної діяльності» [4]. 
Поняття синдрому професійного вигорання на 
сьогодні міцно ввійшло у психологічні словники, 
дослідження даного явища ведуться в багатьох 
країнах, накопичується загальносвітовий психо-
логічний теоретичний і практичний досвід його 
осмислення.

Сьогодні в нашій країні вивченням емоційного 
вигорання займаються фахівці, які досліджують 
його прояви в різних сферах професійної діяльно-
сті: Л.М. Карамушка розглядає це явище з точки 
зору організаційної психології та психології управ-
ління, О.І. Мірошниченко вивчає синдром профе-
сійного вигорання в людей, які працюють в екс-
тремальних умовах, дослідження І.П. Назаренко 
присвячені синдрому емоційного вигорання серед 
медичних працівників, роботи М.С. Міщенко – про-
філактиці та корекції емоційного вигорання у прак-
тичних психологів, Т.В. Брижоватий, О.М. Волгіна, 
А.О. Галай, Д.О. Дмитрієв провели дослідження з 
метою оцінки рівня професійного вигорання пра-
цівників гуманітарної сфери тощо.

Незважаючи на недовгу історію дослідження 
синдрому професійного вигорання, різницю 
дослідницьких підходів і відсутність чітких визна-
чень, прийнятих усім психологічним співтовари-
ством, аналіз літератури в даній області дозволяє 
виділити найбільш загальновизнані властивості  
й характеристики цього феномена. По-перше, біль-
шість дослідників згодні з тим, що синдром може 
проявлятися в людей найрізноманітніших профе-
сій, однак, з більшою ймовірністю в тих, чия діяль-
ність пов’язана з інтенсивним спілкуванням, сам 
характер діяльності яких передбачає велику кому-
нікацію в системі «людина-людина». По-друге, 
вивчення синдрому може бути пов’язане з вивчен-
ням стресу, тому що його виникнення пов’язане зі 
стресовими ситуаціями, які специфічно проявля-
ються у професійній діяльності людини з одного 
боку, і пов’язано з вивченням механізму профе-
сійної адаптації з іншого боку. По-третє, синдром 

професійного вигорання проявляється не тільки 
в емоційній сфері (як припускалося спочатку),  
а зачіпає особистість у цілому, проявляючись на 
фізіологічному, емоційному, когнітивному й пове-
дінковому рівні, впливає на ціннісну та моральну її 
сторони. По-четверте, описуваний нами синдром 
може розглядатися як специфічний механізм пси-
хологічного захисту, а отже, має амбівалентне 
значення для особистості, з одного боку, захи-
щаючи й оберігаючи її, а з іншого боку, за певних 
умов, стаючи загрозою для її цілісності, аж до пов-
ного руйнування.

Серед найбільш загальних проявів синдрому 
професійного вигорання можна визначити такі:

1) на фізіологічному рівні: виявляється в кар-
тині фізичного дістресу, веде до психосоматичних 
розладів, загального занепаду, виснаження;

2) на емоційному рівні: виявляється в пережи-
ванні негативних емоцій, дратівливості, агресив-
ності, тривожності, зниженні емпатії;

3) на когнітивному рівні: зниження уваги, що 
дозволяє одночасно утримувати кілька цілей,  
а також швидко переходити від однієї діяльності 
до іншої, звуження обсягу уваги, падіння її концен-
трації;

4) на поведінковому рівні: збільшення пси-
хологічної дистанції в спілкуванні, цинізм і негу-
манне ставлення, приписування вини за свої 
невдачі іншим, надмірно виражені критичність  
й агресивність у процесі спілкування, дефіцит 
самоконтролю та саморегуляції, погіршення 
«образу Я», зниження самооцінки й інших ознак 
індивідуальності, аж до втрати сенсу життя і про-
фесійної діяльності.

Аналізуючи і класифікуючи причини виник-
нення синдрому професійного вигорання, автори 
виділяють суб’єктивні (індивідуальні) особливості 
особистості і об’єктивні (пов’язані з ситуацією, 
діяльністю) фактори. До об’єктивних чинників від-
носять: несприятливий соціально-психологічний 
клімат, конфліктні ситуації, невизначеність ситу-
ацій, недолік часу, недостатньо чітка організація 
діяльності. Серед суб’єктивних факторів, як пра-
вило, виділяють: високий нейротизм як показник 
емоційної нестійкості індивіда, лабільності, неврів-
новаженості нервово-психічних процесів, перева-
жання негативно забарвлених емоційних станів; 
наявність неузгодженостей у ціннісній сфері, що 
виражається в неможливості реалізації значущих 
змістотворних життєвих цілей, а також пріоритет-
них типів поведінки, пріоритетним способом дій  
і/або значущих якостей особистості у своїй про-
фесійній діяльності; низький рівень сформовано-
сті індивідуальної системи усвідомленої саморе-
гуляції емоцій і поведінки [1, 3, 4, 8].

Визначимо, що всі характеристики синдрому 
професійного вигорання, які виокремлюються, 
його загальна картина, виявляють досить велику 
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схожість з іншим, описаним В. Франклом психоло-
гічним феноменом, який він позначив як «екзистен-
ціальний вакуум» [6]. З точки зору В. Франкла, для 
сучасної людини, яка більше не визначається ні 
інстинктами, ні традиціями, виникає новий виклик. 
Цей виклик пов’язаний із необхідністю самостійно 
осмислювати і створювати особистісні смисли, 
які окреслюють життєві завдання і стратегії. 
В. Франкл, у руслі гуманістичної психології вважає, 
що знайти відповіді на смисложиттєві питання  
є для особистості не абстрактним завданням, яке 
може бути віддаленою перспективою, а конкрет-
ною проблемою, без вирішення якої особистість 
втрачає свою цілісність і не може зібрати воєдино 
будь-які детермінанти особистісного самовизна-
чення. Відзначимо, що деякі фахівці, досліджуючи 
синдром професійного вигорання, підкреслюють, 
що найбільш адекватним підходом для його опису 
й вивчення є екзистенційний аналіз, запропоно-
ваний Л. Бінсвангером як метод аналізу особи-
стості в усій повноті й унікальності її існування 
[2]. Висунемо гіпотезу, що явища професійного 
вигорання й екзистенційного вакууму можуть 
знаходитись у різних відносинах, як з точки зору 
причинно-наслідкових зв’язків, так і з точки зору 
взаємодоповнення, взаємовпливу. Такий підхід, 
із нашої точки зору, є найбільш конструктивним  
і перспективним для аналізу проблеми професій-
ного вигорання у топменеджерів.

Аналізуючи проблему професійного вигорання 
в топменеджерів, перш за все скажемо, що сучасні 
умови розвитку пред’являють підвищені вимоги до 
діяльності й особистості менеджера. Його повинні 
відрізняти: високий рівень усвідомлення своєї від-
повідальності за результати професійної діяльно-
сті; розвинене економічне мислення; впевненість 
у своїх силах і знаннях; високий рівень розвитку 
креативності та творчого потенціалу. Сучасний 
топменеджер – це фахівець, готовий іти на ризик, 
який уміє виділяти головне й суттєве в управлін-
ській діяльності, здатний швидко адаптуватися 
в умовах, які змінюються, здійснювати грамотну 
розстановку персоналу, правильно планувати 
час, швидко приймати рішення. Більшість дослід-
ників у психології управління підкреслюють, що 
менеджер повинен виконувати роль формального 
і неформального лідера, мати харизму, здатність 
захопити своїми ідеями підлеглих. Підкреслимо, 
що сама задача управління може бути розглянута 
як задача внесення сенсу в діяльність багатьох 
людей. Отож, і особистість топменеджера можна 
охарактеризувати як таку, яка може і прагне ста-
вити смисложиттєві питання, шукати на них від-
повіді і пропонувати ці відповіді тим людям, чия 
діяльність у професійному плані пов’язана з такою 
особистістю. Визначальним є також і те, що топме-
неджер, за своєю суспільною роллю, виступає 
сполучною ланкою між професійною спільнотою 

своєї організації і суспільством в цілому, поєдну-
ючи й осмислюючи коло завдань своєї організації 
як частина більш широкого соціального поля.

Накопичений теоретичний і практичний дос-
від досліджень топменеджерів як певної соціаль-
но-професійної групи дозволяє говорити про те, що 
представники цієї групи з точки зору індивідуальних 
психологічних властивостей володіють стійкістю до 
прояву синдрому професійного вигорання, тому що 
сам соціально-психологічний статус особистостей, 
які займають позиції топменеджерів в організаціях, 
передбачає наявність таких психологічних якостей, 
які не властиві особистостям, схильним до син-
дрому. Такі якості як високий нейротизм, емоційна 
нестійкість, лабільність, інтроверсивність, консти-
туціональна тривожність тощо не властиві людям, 
які виконують функції топменеджерів, тому що 
такі особистості не змогли б пройти професійний 
фільтр і зайняти високу позицію в організаційній 
ієрархії. Однак із точки зору об’єктивних факторів, 
що сприяють виникненню синдрому професійного 
вигорання, топменеджери складають потенційну 
групу ризику. Перш за все, це пов’язане з характе-
ром діяльності, яка містить як інтенсивні комуніка-
ції, так і необхідність діяти в ситуації невизначеності 
(в тому числі в несприятливих умовах соціального 
довкілля – Г. К., З. Ш.), ризику, прийняття відпові-
дальності за прийняті рішення, брак часу, в тому 
числі й особистого вільного часу. Найважливішим 
фактором, який потенційно призводить до син-
дрому професійного вигорання в топменеджерів,  
з точки зору екзистенційного аналізу, є сучасний 
стан суспільної свідомості, яка з огляду на стрімкі 
трансформації знаходиться, за думкою дослід-
ників, у стані невизначеності власних шляхів роз-
витку. Невирішеним завданням сучасного соціуму є 
відсутність визнаних більшістю суспільством цілей 
і завдань свого існування, моделей майбутнього. 
Наростаюча неоднорідність, конфліктність, атомі-
зація суспільства також призводить до ускладнення 
пошуку відповідей на найважливіші смисложиттєві 
питання, які стоять як перед соціумом в цілому, так 
і перед кожною окремою особистістю, яка пред-
ставляє ту чи інше професійне середовище.

Висновки. Отже, топменеджери, відіграючи най-
важливішу соціальну роль, значимість якої в сучас-
них умовах зростає, представляють професійну 
групу, стійку до виникнення і прояву синдрому про-
фесійного вигорання в аспекті індивідуально-психо-
логічних, суб’єктивних особистісних властивостей  
і групу найбільш схильну до даного синдрому з боку 
об’єктивних чинників, які залежать від соціальної 
ситуації конкретної професійної сфери й соціаль-
ної ситуації в широкому соціально-психологічному 
й соціально-культурному контексті. Дослідження 
проблеми професійного вигорання в топменедже-
рів повинні містити соціально-психологічний ана-
ліз змістовних цінностей сучасного суспільства,  
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спираючись на екзистенційний підхід як найбільш 
перспективний у даній області.
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Kazarova H. M., Shaikhlismanov Z. R. Social and psychological aspects of professional burning out 
of top managers

In article the social and psychological aspect of manifestation of syndrome of professional burning out at top 
managers is considered. The condition of development and a research of a syndrome in historical and modern 
aspects is analyzed. In article it is emphasized that development of researches in this area allowed to expand 
understanding of this phenomenon which ceased to belong to a small circle of professions and characteristics, 
and began to interest not only specialists psychologists in the field of labor, organizational problems, but 
also social psychologists, sociologists, culturologists, philosophers. The most conventional properties and 
characteristics of this phenomenon, the most general manifestations of syndrome of professional burning 
out at the physiological, emotional, cognitive, behavioural level are marked out. Objective and subjective 
reasons that cause the creation of the syndrome are analyzed. It is defined that the most adequate approach 
for its description and studying is the existantional analysis as a method of the study of the personality in all 
completeness and uniqueness of its existence.

In article it is emphasized that modern conditions of development impose increased requirements to activity 
and the identity of the manager who is the expert who is ready to take the risk, is able to allocate main and 
essential in administrative activity, is capable to adapt quickly in conditions that change, to carry out competent 
arrangement of personnel, correctly plan time and quickly make decisions. He has to be distinguished: high 
level of awareness of the responsibility for the results of professional activity; advanced economic thinking; 
confidence in own powers and knowledge; existence of the high level of development of creativity and creative 
potential.

It is defined that top managers, playing the major social role which importance grows in modern conditions, 
represent the professional group resistant to creation and manifestation of syndrome of professional burning 
out in the aspect of individual and psychological, subjective personal properties and group the most inclined to 
this syndrome from the objective factors depending on a social situation of the concrete professional sphere 
and a social situation which is understood in a wide social and psychological and social and cultural context.

Key words: syndrome of professional burning out, top managers, subjective analysis, social and 
psychological aspect of manifestation of the syndrome of professional burning out.
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ЇЖІ ЯК ОСНОВНА СТРАТЕГІЯ 
ДОЛАННЯ СТРЕСУ
Основна мета статті полягає в теоретичному аналізі проблеми психологічної залежності від їжі 

як основної стратегії долання стресу. Способи переживання об’єктивно або суб’єктивно складних 
ситуацій мають різні форми та причини, пов’язані не тільки з індивідуальними особливостями осо-
бистості, але й зі специфікою формування усього життєвого шляху особистості. Але в будь-якому 
разі, ті зусилля, які особистість реалізує в ситуації психологічної загрози, не тільки повністю розкри-
вають увесь репертуар її суб’єктивних способів реагування, але й суттєво обмежують або, навпаки, 
розширюють її соціальну активність. Ось чому виявлення основних способів та стратегій долання 
стресу є своєчасним та актуальним. Психологічна залежність від їжі ситуативно полегшує суб’єк-
тивний стан людини, але не відповідає основним умовам, які сприяють продуктивному розв’язанню 
проблеми: достатньо повному усвідомленню труднощів, які виникли; знанню способів ефективного 
упорання саме із ситуаціями такого типу та умінням своєчасно застосувати їх на практиці.

Теоретико-методологічні засади дослідження особистості, психологічно залежної від їжі, як осно-
вної стратегії стрес-долаючої поведінки, склали основні положення: теорії особистості, у межах якої 
виявляються сутнісні взаємозв’язки її основних компонентів; системно-структурного підходу, що 
дозволяє отримати системний опис залежності від їжі як стратегії долання стресу; теорії цілісної 
моделі психіки, що дозволяє у структурі цієї залежності враховувати закономірності як індивідного, 
так і особистісного рівнів; генетико-моделюючий підхід для створення основної теоретичної моделі 
особистості, залежної від їжі; теорія ставлень як основа формування характеру, яка дозволяє вста-
новити змістовні зв’язки особистості з довкіллям та розкриває основи формування гармонійного 
або дискордантного характеру.

Подальші перспективи дослідження передбачають створення теоретичної та емпіричної моделі 
особистості, залежної від їжі.

Ключові слова: особистість, стратегія, долаюча поведінка, стрес, психологічна залежність.

Постановка проблеми. Специфіка сучасного 
соціуму, ритм життя, психоемоційні навантаження 
та інше створюють у людини суб’єктивні стани 
внутрішнього напруження та дискомфорту, сут-
тєво посилюють постійний психологічний тиск, 
який відчуває на собі суб’єкт. Способи пережи-
вання об’єктивно або суб’єктивно складних ситу-
ацій мають різні форми та причини, пов’язані не 
тільки з індивідуальними особливостями особи-
стості, але й зі специфікою формування усього 
життєвого шляху особистості. Але в будь-якому 
разі, ті зусилля, які особистість реалізує в ситу-
ації психологічної загрози, не тільки повністю 
розкривають увесь репертуар її суб’єктивних спо-
собів реагування, але й суттєво обмежують або, 
навпаки, розширюють її соціальну активність. 

Ось чому виявлення основних способів та 
стратегій долання стресу є своєчасним та акту-
альним.

Мета статті: теоретичний аналіз проблеми 
психологічної залежності від їжі як основної стра-
тегії долання стресу.

Основні завдання:
1. Встановлення актуальності досліджуваної 

проблеми.

2. Виявлення теоретико-методологічних засад 
вивчення психологічної залежності від їжі.

3. Аналіз стану розробленості проблеми у пси-
хологічній науці.

Виклад основного матеріалу. Основні суб’єк-
тивні стратегії долання стресу, які традиційно 
спрямовують особистість на різні види впливів 
(на навколишній світ, на себе або на те й інше), 
є надзвичайно стійкими, оскільки їх основи 
закладаються вже на ранніх етапах онтогенезу. 
Зокрема, І.С. Колесникова пов’язує ранні про-
яви харчової залежності саме психологічними 
проблемами раннього дитинства, коли їжа замі-
щує депривовану потребу в любові та визнання, 
постає соціальним атрибутом утіхи та підтримки 
оточуючих [2]. Поступово в особистості форму-
ється домінування мотиву втечі від суворої реаль-
ності у світ «харчового задоволення». Отак, на 
думку І.С. Колесникової, у процесі дорослішання  
у складних життєвих ситуаціях людина обирає 
для себе харчування як альтернативу складно-
щам повсякденного життя з його труднощами, 
конфліктами та обмеженнями.

Психологічна залежність від їжі, безумовно, 
ситуативно полегшує суб’єктивний стан людини, 
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але не відповідає трьом основним умовам, які за 
Р.М. Грановською, сприяють продуктивному розв’я-
занню проблеми, а саме: достатньо повне усві-
домлення труднощів, які виникли; знання способів 
ефективного упорання саме із ситуаціями такого 
типу та уміння своєчасно застосувати їх на прак-
тиці [21]. У цьому ж контексті можна стверджувати, 
що залежність від їжі як основна стрес-долаюча 
стратегія особистості є суб’єктно-орієнтованою, 
тобто, пов’язаною із емоційним та пасивним реагу-
ванням на труднощі, оскільки вона не супроводжу-
ється активними діями, а інколи людина взагалі 
намагається не думати про наявну проблему, від-
волікається за допомогою їжі від негативних емоцій 
та необхідності проявляти активність [1].

Окрім безпосередніх негативних наслідків 
для здоров’я, психологічна залежність від їжі 
має і значні віддалені наслідки, які, на думку 
В.Д. Менделевича, можуть набувати різних соці-
альних форм: починаючи з ухилення від мораль-
ного або естетичного контролю за власною пове-
дінкою (поєднання індивідуально-особистісних та 
поведінкових компонент) та завершуючи сферою 
найбільшого «психологічного ураження» – само-
актуалізації особистості та її адаптивних здібнос-
тей [3]. Тобто залежність від їжі як домінуюча 
стрес-долаюча стратегія не тільки деформує інди-
відуальні відповіді на конфлікт, але й викривлює 
сфери самоприйняття із перевагою у бік гіперком-
пенсації у будь-яких сферах життєдіяльності.

Необхідно зазначити, що для сучасної україн-
ської психології досліджувана проблема є відносно 
новою, хоча її практичні аспекти надзвичайно 
затребувані. На наш погляд, основні наукові роз-
відки необхідно починати, спираючись на категорії 
гармонійного або дискордантного характеру. Ось 
чому своєчасне виділення методологічних засад 
вивчення особистості, яка обрала їжу як основну 
стратегію упорання із проблемою та стала залеж-
ною від неї, не тільки дозволить найбільш ефек-
тивно спрямувати дослідницькі зусилля в цьому 
напрямку, але і створить умови для формування 
емпіричної моделі досліджуваного феномену. 

Теоретико-методологічні засади дослідження 
особистості, психологічно залежної від їжі як осно-
вної стратегії стрес-долаючої поведінки, склали 
основні положення:

− теорії особистості (Л.С. Виготський, 
К.К. Платонов, О.М. Ткаченко, Т.М. Титаренко),  
у межах якої виявляються сутнісні взаємозв’язки  
її основних компонентів;

− системно-структурного підходу 
(В.О. Ганзен, Б.Ф. Ломов, С.М. Мочерний, 
П.О. М’ясоїд, В.М. Юрченко), що дозволяє отри-
мати системний опис залежності від їжі як страте-
гії долання стресу;

− теорії цілісної моделі психіки (Б.Г. Ананьєв, 
Л.М. Веккер, В.О. Ганзен, С.Д. Максименко та 

інші), що дозволяє у структурі цієї залежності вра-
ховувати закономірності як індивідного, так й осо-
бистісного рівнів;

− генетико-моделюючий підхід (С.Д. Макси- 
менко) для створення основної теоретичної 
моделі особистості, залежної від їжі;

− теорія ставлень як основа формування 
характеру (Б.Г. Ананьєв, А.Є. Лічко, В.М. Мясищев), 
яка дозволяє встановити змістовні зв’язки особи-
стості з довкіллям та розкриває основи форму-
вання гармонійного або дискордантного харак-
теру.

У зарубіжній психології проблема залежної 
особистості опрацьована достатньо та узагаль-
нена в таких напрямах:

1) залежність як індивідуально-особистісна 
характеристика суб’єкта (R.F. Bornstein [5], 
N. Fraser [8], L. Gordon [8] та інші) сприяє утво-
ренню психодинамічної моделі залежної особи-
стості, головними складовими якої є: динаміка 
розвитку залежної особистості; її основні індиві-
дуально-особистісні та поведінкові паттерни та 
можливі наслідки прогресування залежності;

2) залежність як соціально-психологічна кате-
горія (S.R. Strong, J.A. Welsh., J. L. Corcoran, 
W.T. Hoyt [7], A. Memmi [6] та інші) диференціює 
залежність на два основні види: паразитичну 
(вигідну тільки залежному) та симбіотичну (вигідну 
обом сторонам);

3) залежність як біхевіоральна категорія 
(А. Assor, J. Aronoff, L. Messe [4] та ін.), яка роз-
криває поведінковий репертуар особистості для 
максимально можливого отримання підтримки 
(комфортна, пристосувальна).

Висновки. Отже, способи переживання особи-
стістю об’єктивно або суб’єктивно складних ситу-
ацій мають різні форми та причини, які пов’язані 
не тільки з індивідуальними особливостями осо-
бистості, але й зі специфікою формування усього 
її життєвого шляху. Ранні прояви харчової залеж-
ності обумовлені психологічними проблемами 
раннього дитинства, коли їжа заміщує деприво-
вану потребу в любові та визнанні, постає соціа- 
льним атрибутом утіхи та підтримки інших людей 
та поступово сприяє формуванню мотиву втечі 
від суворої реальності у світ «харчового задово-
лення». Адекватно підібрана методологія сприяє 
формуванню динамічної моделі особистості, яка 
обирає їжу як основну стратегію подолання стресу.
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Kaptalan N. M. Food dependence as the main strategy of stress
The main purpose of the article is to theoretically analyze the problem of psychological dependence on 

food as main strategy for overcoming stress. The ways of experiencing objectively or subjectively difficult 
situations have different forms and causes, related not only to individual personality traits, but also to the 
specificities of the formation of the entire life path of the individual. In any case, the efforts that a person makes 
in a psychological threat situation not only completely reveal the entire repertoire of his subjective ways of 
responding, but also significantly limit or, conversely, expand his social activity.

That is why identifying the main ways and strategies for overcoming stress is timely and relevant. 
Psychological dependence on food situationally alleviates the subjective state of the person, but does not meet 
the basic conditions that contribute to the productive solution of the problem: a sufficiently complete awareness 
of the difficulties encountered; knowledge of ways to effectively deal with such situations and the ability to put 
them into practice in a timely manner.

Theoretical and methodological principles of the study of personality, psychologically predisposed to 
food as main strategy of stress-coping behavior, have made the basic provisions: the theory of personality, 
within which the essential relationships of its main components are revealed; system-structural approach that 
allows to obtain a systematic description of food addiction as stress management strategy; the theory of the 
integral model of the psyche, which allows to take into account the patterns of both individual and personal 
levels in the structure of this dependence; a genetic modeling approach to create a basic theoretical model 
of food-dependent personality; Attitude theory as the basis of character formation, which allows to establish 
meaningful connections of the individual with the environment and reveals the basics of forming a harmonious 
or discordant character.

Further research perspectives suggest the creation of a theoretical and empirical model of food-dependent 
personality.

Key words: personality, strategy, overcoming behavior, stress, psychological dependence.
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ТИПОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ 
ЯК ПІДҐРУНТЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
У статті наведено результати авторського емпіричного дослідження типології особистості 

неповнолітніх, які засуджені до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі. Розглянуто проблему 
підвищення ефективності реабілітаційних заходів щодо неповнолітніх правопорушників, які засу-
джені до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі. Показано, що пробаційні програми для них 
слабо диференційовані, не враховують особистісні особливості неповнолітніх правопорушників. Це 
знижує ефективність цієї роботи. Для ефективної реабілітації, щоб запобігти рецидиву, необхідно 
створити програму реабілітації відповідно до типології особистості засуджених. Доведено, що під-
ґрунтям підвищення реабілітаційних заходів є розроблення типології особистості неповнолітніх 
засуджених. Аналіз наукових досліджень, показує, що є багато типологій неповнолітніх правопоруш-
ників, проте більшість зазначених типологій базується на визначенні ступеня антисуспільної спря-
мованості, за мотивом злочинної поведінки та за кримінально-правовою ознакою. Це не дає можли-
вості розкрити особистісні особливості засуджених підлітків. Відповідно до цих різновидів не можна 
підібрати методи роботи, які б могли підвищити ефективність процесу реабілітації неповнолітніх 
правопорушників. Нами визначено параметри побудови такої типології: мотиваційна сфера ˗ зміс-
товна та динамічна сторони; емоційно-вольова сфера ̠  реакція на фрустрацію, асертивність; сфера 
самосвідомості ˗ рефлексія, суб’єктність, ціннісні орієнтації, функція прогнозу. Виокремлено шість 
типів неповнолітніх правопорушників, які засуджені до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі: 
імпульсивні; асоціально спрямовані; особистісно незрілі; ситуативні; контекст залежні. Доведено, 
що розроблена нами типологія дає можливість спрямувати реабілітаційні заходи відповідно до сис-
темоутворюючих факторів певного типу неповнолітніх засуджених. 

Ключові слова: соціальна реабілітація, неповнолітній правопорушник, типи особистості, 
параметри типології, системоутворюючі фактори.

Постановка проблеми. Соціальна реабілі-
тація неповнолітніх правопорушників – склад-
ний і багатогранний процес, оскільки підлітки 
саме в цьому віковому періоді яскраво виража-
ють потребу в самоствердженні. Задля визнання 
однолітками неповнолітній готовий поступитися 
своїми переконаннями і здійснювати вчинки всу-
переч своїм уявленням про правильну поведінку. 

З неповнолітніми правопорушниками, засу-
дженими до покарань, не пов’язаних із позбав-
ленням волі, проводяться реабілітаційні заходи 
у службі пробації, зокрема: тренінги з подолання 
агресивної поведінки; зміни прокримінального 
мислення; запобігання вживанню психоактивних 
речовин. Проте пробаційні програми слабо дифе-
ренційовані, не враховують особистісні особли-
вості неповнолітніх правопорушників. Це знижує 
ефективність цієї роботи. Для ефективної реабілі-
тації, щоб запобігти рецидиву, необхідно створити 
програму реабілітації відповідно до типології осо-
бистості засуджених. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Як показує аналіз наукових досліджень, є багато 
типологій неповнолітніх правопорушників [1–4]. 
В.Т. Фурсов характеризує неповнолітніх право-
порушників за кримінально-правовою ознакою,  

а саме: корисливі, насильницькі, необережні зло-
чинці та злочинці-зловмисники [4, с. 155–157]. 

К.О. Павлишин виокремив типи неповнолітніх, 
які вчинили крадіжку, за мотивом злочинної пове-
дінки, зокрема: злочинець – шукач пригод, зло-
чинець-хизувальник, злочинець – легковажний 
мрійник, злочинець, який переслідує благі наміри 
[2, с. 35 –39].

О.Б. Сахаров виділив групи злочинців, які 
базуються на антисуспільній спрямованості та 
ціннісних орієнтаціях, наприклад: негативно-зне-
важливе ставлення до людської особистості та 
її найважливіших благ; корисливо-приватновлас-
ницькі тенденції; індивідуалістично-анархічне 
ставлення до різних соціальних установок і при-
писів; легковажно-безвідповідальне ставлення до 
встановлених у суспільстві соціальних цінностей  
і своїх обов’язків [3, с. 19–24]. 

Отже, більшість зазначених типологій базується 
на антисуспільній спрямованості, за мотивом зло-
чинної поведінки та за кримінально-правовою озна-
кою. Проте це не дає можливості розкрити особи-
стісні особливості засуджених підлітків. Відповідно 
до цих різновидів не можна підібрати методи роботи, 
які б могли підвищити ефективність процесу реа- 
білітації неповнолітніх правопорушників.



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

58

Мета статті – визначити параметри, що є сис-
темоутворюючим фактором девіантної поведінки, 
та на їхній основі розробити типологію особисто-
сті засуджених неповнолітніх. 

Виклад основного матеріалу. Емпіричне 
дослідження проводилося в Житомирі, Києві 
та Київській області (Біла Церква, Богуслав, 
Васильків, Іванків, Рокитне, Сквира, Фастів). 
Вибірка склала 60 неповнолітніх, засуджених до 
покарань, не пов’язаних із позбавленням волі.

Відповідно до розроблених нами теоретичних 
засад обрано такі параметри емпіричного дослі-
дження: 

− мотиваційна сфера – змістовна та дина-
мічна сторона;

− емоційно-вольова сфера – реакція на фру-
страцію, асертивність;

− сфера самосвідомості – рефлексія, суб’єк-
тність, ціннісні орієнтації, функція прогнозу.

Методи дослідження спрямовані на визна-
чення ціннісних орієнтацій, цілепокладання, жит-
тєвих планів, прогнозу на майбутнє, усвідомлення 
мотиваційних переваг. Методики включали: струк-
туроване інтерв’ю; експериментальна бесіда; 
аналіз документів; методи вивчення особисто-
сті; модифікована нами методика «25 бажань» 
та авторська методика «Мій день через 5 років»; 
мотиваційний тест Х. Хекхаузена»; методика 
Вартегга; модифікована методика Розенцвейга. 
Дослідження проводилося індивідуально. 

Аналіз показників нормативної вибірки підліт-
ків із зазначених параметрів показав значущі від-
мінності від показників правопорушників (на рівні 
значущості р≤0,05).

У результаті нашого дослідження ми виокре-
мили шість типів неповнолітніх правопорушників 
(рис. 1), а саме:

− імпульсивні;
− асоціально спрямовані;
− особистісно незрілі;
− особистісно зумовлені;

− ситуативні;
− контекст залежні.
Розглянемо вищезазначену типологію відпо-

відно до системоутворюючих факторів. До імпуль-
сивних ми віднесли неповнолітніх правопоруш-
ників, які не вміють прогнозувати свої вчинки, а 
тим більше – їхні наслідки. Імпульсивні підлітки 
діють не роздумуючи, процес свідомого прийняття 
рішення у них практично відсутній. Вони мають 
низький та середній рівень рефлексії. 

У підлітків цього типу переважають ціннісні 
орієнтації духовного спрямування, але водночас 
спрямованість неповнолітніх, яких ми віднесли 
до цієї групи – егоїстична, тобто їхні бажання сто-
суються лише їх самих. У шести підлітків із семи 
суб’єктність відсутня, тобто вони не відчувають 
себе суб’єктами своєї діяльності. Їм притаманна 
уникаюча мотивація, у фруструючих ситуаціях 
їхня реакція – агресивна. 

Асоціально спрямовані. Це підлітки, які мають 
асоціальні цінності та вороже ставляться до 
суспільства. Вони мають егоїстичну спрямова-
ність, відчувають себе суб’єктами власної діяль-
ності, але в разі наявності перешкод (фрустру-
ючих ситуацій) діють – агресивно. Підлітки, яких 
ми віднесли до цього типу, мають низький рівень 
рефлексії, недосконалий рівень функції прогнозу 
та уникаючу мотивацію.

До особистісно незрілих ми віднесли підлітків, 
які не мають чітких моральних уявлень, вони не 
засвоїли норм соціально прийнятної поведінки. Як 
і імпульсивні, вони мають низький рівень розвитку 
рефлексії. Оскільки у них не розвинена функція 
цілепокладання та функція прогнозу, такі підлітки 
взагалі не усвідомлюють себе суб’єктами власної 
діяльності. В ситуації фрустрації вони поводять 
себе не агресивно, їхня поведінка неасертивна та 
суперечлива.

Особистісно зумовлені неповнолітні засу-
джені. Системоутворюючим фактором є вороже 
ставлення до світу. З урахуванням дослідження 

Рис. 1. Типологія неповнолітніх засуджених (%)



2020 р., № 1, Т. 3.

59

Н.Ю. Максимової [5, с. 187–188] підлітки цього 
типу мають неадекватну самооцінку через те, 
що вони перебувають у внутрішньому конфлікті. 
Варто зазначити, що підлітки, які належать до 
цього типу, мають мотивацію досягнення, проте 
функція прогнозу на недосконалому рівні, рівень 
рефлексії низький, що пов’язано з їхньою життє-
вою ситуацією на момент обстеження. 

Підлітки, яких ми віднесли до ситуативних, 
не мають відхилень у розвитку особистості. Такі 
підлітки можуть скоїти злочин лише в тому разі, 
якщо ситуація, в якій вони опинилися, переви-
щила їхні можливості розуміння того, що відбу-
вається. Як правило, це була ситуація життєвої 
кризи. До цього типу можна віднести тих підлітків, 
які скоїли злочин один раз. У підлітків цього типу  
соціально спрямовані ціннісні орієнтації, вони 
добре усвідомлюють себе суб’єктом власної 
діяльності. Вони мають розвинену функцію про-
гнозу та високий рівень рефлексії.

У межах статті ми докладно розглянемо один 
із варіантів представленої типології. Контекст 
залежна особа – це людина, яка не відчуває себе 
суб’єктом своєї діяльності. Така людина поводить 
себе залежно від контексту, до якого вона вклю-
чена. Ця особа прагне постійно перебувати в групі, 
оскільки самостійно не може прийняти рішення, а 
належність до групи додає сил і впевненості. До 
цього типу ми віднесли 22 підлітків. 

Відповідно до визначення, контекст залежні 
неповнолітні правопорушники скоюють злочини 
у групі осіб, як правило, за попередньою змо-
вою. Це підтверджує той факт, що підлітки, яких 
ми віднесли до цієї групи, піддаються під вплив 
інших. Вони навіть не замислюються над тим, що 
відбувається, які можуть бути наслідки. Контекст 
залежні підлітки погано засвоюють свій життєвий 
досвід, оскільки рівень рефлексії у них низький. 
Наведемо приклад історії одного із засуджених: 
«Максима підбив до злочину вітчим (до речі, 
який раніше був судимий), підліток наче і не хотів 
нічого поганого робити, але послухав авторитетну 
для нього людину. Сам хлопець під час скоєння 
злочину лише спостерігав за ситуацією. Проте 
спіймали та засудили обох, вітчима посадили 
до в’язниці, а Максим звільнений від відбування 
покарання з іспитовим строком на два роки». 
З бесіди з неповнолітнім стало відомо, що Максим 
боявся вироку суду і про злочин дуже шкодує. Цей 
приклад свідчить про те, що підлітки не вдаються 
до аналізу своєї поведінки, не співставляють свої 
дії та їхні можливі наслідки. 

За результатами дослідження, функція про-
гнозу та цілепокладання в цієї категорії осіб на 
низькому рівні, а у деяких випадках навіть зовсім 
відсутня. 

У більшості неповнолітніх, яких ми віднесли 
до цієї групи, переважає недосконалий рівень 

усвідомлення життєвої перспективи, вони не 
планують своє майбутнє, про це свідчать, напри-
клад, такі висловлювання: «Я не знаю, що буде 
завтра, а ви хочете, щоб я подумав над тим, що 
зі мною буде через 5 років». Будувати плани їм 
надзвичайно складно, оскільки вони не ставлять 
перед собою жодних цілей. Зокрема, під час 
роботи з методикою «Мій день через п’ять років» 
підлітки описують свій день вкрай примітивно, 
наприклад: «Я прокинувся, умився. Поїм і піду 
на роботу. Прийду з роботи, поїм і ляжу спати», 
або «Проснусь, розбуджу дівчину і піду на роботу. 
Після роботи прийду і ляжу спати». 

Результати дослідження динамічної сторони 
мотиваційної сфери показали, що у неповнолітніх 
правопорушників цього типу переважає уникаюча 
мотивація. Такі підлітки бояться неуспіху, вони від-
чувають страх, невпевненість у своїх силах, заз-
далегідь вважають, що їх чекає невдача, тому до 
справи ставляться безвідповідально або взагалі 
за неї не беруться. 

За результатами методики «Мотиваційний 
тест Х. Хекхаузена», у ситуаціях, які вони можуть 
змоделювати, неповнолітні бачать лише негатив, 
наприклад: «Тут дуже багато роботи, я не встигну 
зробити її»; «У кабінет директора він боїться 
зайти тому, що щось накоїв, і думає, що йому 
за це буде»; «Для нього все скінчиться погано… 
його напевне звільнять». Варто звернути увагу 
на те, що деякі тексти підлітків, що отримані за 
цією методикою, не піддаються інтерпретації, 
оскільки вони не стосуються виробничих ситуа-
цій. Відповідно до інструкції, це свідчить про те, 
що ці підлітки мають уникаючу мотивацію, напри-
клад: «Вони бухають»; «Їм станок відріже руку»; 
«Зараз цей ідіот отримає своє…» та інше. Отже, 
той факт, що розповіді підлітків інколи неможливо 
було інтерпретувати, оскільки їхні висловлювання 
не стосувалися роботи, діяльності та профе-
сії, а на перший план висувалась гра, агресія та 
інше, свідчить про вкрай низький рівень мотивації 
досягнення. 

Переважна більшість контекст залежних під-
літків, а саме – 19 осіб, мають егоїстичну спря-
мованість. Зокрема, відповідно до методики 
«25 бажань», усі бажання цих підлітків стосуються 
лише їх самих, тобто вони думають лише про себе, 
а не про інших, лише про те, як задовольнити свої 
власні потреби. Зокрема: «Я хочу свій бізнес»;  
«Я хочу собі тату»; «Хочу свою цукрову плантацію 
у Африці»; «Хочу собі додому червоний диван»; 
«Хочу на острів, рубати пальми»; «Хочу злітати в 
космос»; «Хочу бути красивою». Дуже часто такі 
бажання стосуються матеріальних благ, зокрема: 
«Хочу багато грошей»; «Хочу бути міліонером»; 
«Хочу діамантів»; «Хочу шикарну машину» та інші. 

Особливу увагу слід приділити тим бажан-
ням, які свідчать про те, що, на думку контекст  
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залежних підлітків, від самих підлітків нічого не 
залежить, навіть їхні життєві ситуації, наприклад: 
«Не хочу потрапити до в’язниці»; «Не хочу скоїти 
новий злочин»; «Щоб було менше проблем»; «Хочу, 
щоб у житті, в якому я живу, було все як у людей 
нормальних». У роботах підлітків зовсім не йдеться 
про те, що вони хочуть себе розвивати, що вони 
прагнуть чогось навчитися та чогось досягти. Тобто 
це свідчить про те, що вони не відчувають себе 
суб’єктами власної діяльності. І це підтверджують 
результати дослідження за методикою «25 бажань» 
і «Мій день через п’ять років». Наприклад, суб’єк-
тність відсутня у всіх неповнолітніх правопорушни-
ків, яких ми віднесли до цього типу. 

У контекст залежних підлітків не сформована 
асертивна поведінка за результатами модифіко-
ваної методики Розенцвейга [6, с. 75–84]. Вони не 
вміють дотримуватися меж своєї особистості, не 
можуть іншим сказати «Ні», навіть коли порушу-
ються їхні права, наприклад: «Ну й ладно»; «Ну що 
ж зробиш, зайду іншим разом»; «Треба об’їхати». 
Або ж, навпаки, вони не вміють коректно вислов-
люватися і ведуть себе агресивно, ображаючи 
інших (і навіть використовуючи нецензурну лек-
сику), наприклад: «В тебе забув спитати, що мені 
можна робити, а що – ні»; «Ви просто не розумі-
єтесь в мистецтві»; «Ти просто незграба» та інші. 

Детально з параметрами особистісного роз-
витку контекст залежних підлітків ми можемо 
ознайомитися в таблиці 1.

Таблиця 1
Параметри особистісного розвитку  

контекст залежних підлітків

Параметри Рівні
Число 

обстежених 
підлітків (n=22)

Рефлексія
Низький 19
Середній 3
Високий 0

Функція прогнозу 
(за Хекхаузеном)
Цілепокладання

Недосконалий 19
Посередній 3
Досконалий 0

Ціннісні орієнтації
Егоїстичні 19
Соціально  
спрямовані 3

Наявність 
суб’єктності

Відсутня 22
Наявна 0

Мотивація
Уникаюча 20
Досягаюча 2

Тип реакції на 
фрустрацію

Агресивна  
поведінка 7

Неасертивна  
поведінка 9

Несформована 
поведінка 3

Суперечлива  
поведінка 3

Акцентуації  
характеру

Наявні 9
Відсутні 13

З’ясування зв’язку між визначеними параме-
трами дає підстави стверджувати, що найбільш 
тісно пов’язані рефлексія та функція прогнозу  
(ρ = 0,86 при р≤0,01); рефлексія та наявність 
суб’єктності (ρ = 0,82 при р≤0,01); досягаюча 
мотивація та асертивна поведінка (ρ = 0,88 при 
р≤0,01). Водночас обернений зв᾽язок мають такі 
параметри, як уникаюча мотивація та доскона-
лий рівень функції прогнозу (ρ = -0,91 при р≤0,01),  
соціально спрямовані ціннісні орієнтації та асер-
тивна поведінка (ρ = -0,92 при р≤0,01). Кореляції 
на рівні тенденції притаманні таким параметрам, 
як егоїстично спрямовані ціннісні орієнтації та 
недосконалий рівень функції прогнозу (ρ = 0,63 при 
р≤0,05) а також наявність акцентуацій характеру  
і відсутність суб’єктності (ρ = 0,59 при р≤0,05).

Розглянемо інформацію стосовно життєвого 
шляху підлітків зазначеної групи. Неповнолітні, 
яких ми віднесли до типу контекст залежних, 
мають саме такі риси, оскільки у них були складні 
життєві обставини. ВПід час експериментальної 
бесіди було зрозуміло, що для деяких підлітків сто-
сунки у родині були афектогенною зоною. Дехто 
не міг говорити про матір, з якою були конфліктні 
стосунки. Попри те дитина хотіла б спілкуватися  
з батьками, але не мала такої можливості через 
те, що батьки зайняті своїми справами. Дехто ще 
не пережив втрату батька, хоч і пройшов певний 
час, а мати вже знайшла іншого. 

Багато хто з цих неповнолітніх зростав у бід-
ній родині, де виховувався за типом гіпопротекції. 
В цій сім’ї навіть не задовольнялися елементарні 
потреби в їжі (ці умови іноді безпосередньо при-
звели до злочину); у спілкуванні та чистоті (під 
час бесіди навіть зовнішній вигляд цих підлітків 
свідчив про те, що вони не доглянуті, вони мають 
брудний одяг, брудні руки і під час бесіди могли 
собі дозволити вживати нецензурну лексику). 

Якщо дитина виховувалася у матеріально 
забезпеченій родині, але все одно за типом гіпо-
протекції, то можна сказати, що цій дитині мало 
приділялося уваги, її справами чи успішністю 
у навчанні практично не цікавилися, тому що 
зайняті власними справами, а дитячу любов лише 
купували подарунками. Наприклад, мама працює 
редактором у журналі, часу зовсім немає, тому 
вона «балує» свою дитину подарунками і дає 
багато кишенькових грошей. Дитина, у свою чергу 
проводить час в асоціальних угрупованнях, що 
дає їй можливість відчути емоційну підтримку та 
тепло. 

Якщо ж дитина у матеріально забезпеченій 
родині виховувалася за типом потураючої гіперпро-
текції, то їй не тільки приділялося занадто багато 
часу, батьки виконували кожну забаганку дитини, 
намагалися відгородити її від будь-яких трудно-
щів, відповідно, роблячи все за неї. Відповідно, в 
такої дитини сформувався егоцентризм, вона не 
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бачить перешкод на шляху до задоволення влас-
них потреб. В результаті такий підліток не вміє 
долати труднощі, оскільки немає такого досвіду. 
Тому, щоб себе проявити і відчути свою гідність, 
підліток разом із друзями скоїв злочин. Наприклад, 
ситуація із карної справи Андрія В.: Андрій разом 
із подругою та другом придумали схему пограбу-
вання, де дівчина знайомилась із хлопцями та 
чоловіками, які потім її проводжали. Андрій разом 
із другом підстерігали їх та грабували цих хлопців. 
Гроші використовували на розваги.

Зазначена вище ситуація найчастіше відбува-
лась у неповних родинах. Серед контекст залеж-
них підлітків у таких родинах виховувалися 68% 
неповнолітніх. Звісно, мати не могла приділити 
досить часу вихованню дитини, відповідно, базові 
соціальні потреби цих дітей були не задоволені. 
Стосунки в таких родинах напружені, особливо 
проблемними стосунки були у тому разі, коли з’яв-
лявся вітчим чи співмешканець. Наприклад, якщо 
роль батька виконує вітчим, який не знайшов із 
підлітком спільної мови і не бажає цього робити, а 
мати захоплена стосунками з новим чоловіком, а 
увагу дитині взагалі не приділяє.

Якщо дитина зростала у дисфункційній родині, 
де сім’я повна, але батьки були занурені у свої 
подружні конфлікти, то у такій родині відсутні 
довірливі стосунки, дитина почуває себе постійно 
в тривозі, це негативно впливає на розвиток її осо-
бистості. 

В асоціальній родині, де батьки вживали алко-
голь і вели аморальний спосіб життя, а отже – 
надавали дитині негативний приклад, відповідно, 
формувалися асоціально ціннісні орієнтації. Діти 
засвоювали хибні стереотипи поведінки в ситу-
ації фрустрації. Наприклад, як зазначив один  
із засуджених цієї групи: «Яким я міг вирости, 
якщо мати пила, гуляла, її постійно не було вдома, 
а я займався усім, чим хотів». В результаті цей 
неповнолітній скоїв не один злочин. Варто зазна-
чити, що на момент експериментальної бесіди 
документи Артема були передані в суд у зв’язку 
з рецидивом. 

Аналізуючи життєвий шлях контекст залежних 
неповнолітніх правопорушників, можна сказати, 
що у своєму досвіді вони мають постійний неуспіх 
у провідній діяльності. Вони погано навчаються, 
деякі навіть не вміють читати і писати. У шкіль-
ному середовищі мають конфлікти з вчителями та 
однокласниками. Наведемо деякі характеристики 
цих підлітків із школи. Наприклад: «Максим має 
малий словниковий запас, погано читає, не вміє 
складати зв’язні розповіді. Ставлення до навчання 
байдуже. Вразливий, сором’язливий, спокійний»; 
«Володимир має знання початкового рівня, навча-
тися не хоче. Є проблеми з відвідуванням. Мати 
не досить уваги приділяє дитині. Схильний до 
правопорушень, має шкідливі звички». 

Отже, якщо життєвий шлях таких підлітків 
надалі відбуватиметься стихійно, тобто вони не 
отримають соціально-педагогічної допомоги, то в 
результаті буде рецидив. Водночас така допомога 
має відбуватися диференційовано, відповідно до 
типу особистості. 

Щоб запобігти повторним правопорушенням, 
необхідно ще на етапі досудової доповіді прово-
дити відповідну діагностику, щоб визначити тип 
особистості правопорушника. 

Для контекст залежних підлітків насамперед 
потрібно змінити соціальне оточення, оскільки 
контекст залежні підлітки безпосередньо залежать 
від оточення. Щоб забезпечити соціально-спрямо-
вуючий виховний простір, потрібно створити спе-
ціальні умови, де базові соціальні потреби будуть 
задоволені. Відповідно, якщо родина негативно 
впливає на підлітка, необхідно надати йому мож-
ливість поселитись у соціальний гуртожиток, де 
з ним буде працювати педагог, соціальний пра-
цівник, психолог і буде регламентація поведінки, 
часу та інше. Якщо сім’я є ресурсом для реабіліта-
ції, активно співпрацює із соціальними службами, 
службою пробації, а причина кримінальної пове-
дінки полягає у впливі однолітків, то слід змінити 
соціальну ситуацію підлітка. Якщо родина про-
живає в неблагополучному районі або у навчаль-
ному закладі на підлітка негативно впливають 
його однолітки, то потрібно переконати бать-
ків змінити місце навчання або навіть переїхати  
в інший район. 

Наступний напрям – розроблення плану спеці-
ально організованого соціального супроводу, який 
передбачає посилений контроль за правопоруш-
ником, та його реалізація.

Якщо підліток не вчиться і не працює, потрібно 
негайно здійснити дії зі створення умов для його 
реалізації у провідній діяльності. Наприклад, соці-
альний працівник надасть можливий перелік про-
фесій та робочих місць, де будуть чітко окреслені 
вимоги, постійний контроль, оцінка, результат 
роботи.

Третій напрям стосується випрацювання нави-
чок і розвитку дефіцитарних функцій.

Висновки. Підвищення ефективності процесу 
реабілітації вимагає орієнтації на особистісні 
особливості неповнолітніх правопорушників. 
Незважаючи на те, що кожен підліток є індивіду-
альністю, можливо розробити типологію неповно-
літніх засуджених.

Системоутворюючими параметрами є такі: 
низький рівень рефлексії; нерозвинена функція 
прогнозу та цілепокладання; егоїстично спрямо-
вані ціннісні орієнтації; відсутність суб’єктності; 
уникаюча мотивація; агресивна та неасертивна 
поведінка у ситуації фрустрації.

У результаті дослідження ми виокремили шість 
типів неповнолітніх правопорушників: імпульсивні; 
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асоціально спрямовані; особистісно незрілі; осо-
бистісно зумовлені; ситуативні; контекст залежні.

До імпульсивних ми віднесли підлітків, які не 
вміють прогнозувати свої вчинки та їхні наслідки, 
процес свідомого прийняття рішення у них прак-
тично відсутній. Асоціально спрямовані неповно-
літні мають асоціальні цінності та вороже став-
ляться до суспільства. До особистісно незрілих ми 
віднесли підлітків, які не мають чітких моральних 
уявлень та не засвоїли норм соціально прийнят-
ної поведінки. В особистісно зумовлених неповно-
літніх засуджених системоутворюючим фактором 
є вороже ставлення до світу, оскільки підлітки 
цього типу мають неадекватну самооцінку через 
те, що вони перебувають у внутрішньому кон-
флікті. Підлітки, яких ми віднесли до ситуативних, 
не мають відхилень у розвитку особистості, вони 
можуть скоїти злочин лише в тому разі, якщо ситу-
ація в якій вони опинилися, перевищила їхні мож-
ливості розуміння того, що відбувається. Контекст 
залежні неповнолітні не відчувають себе суб’єк-
том своєї діяльності, їхня поведінка залежить від 
контексту, до якого вони включені.

Відповідно до типу особистості неповноліт-
ніх правопорушників необхідна своя пробаційна 
програма, зокрема, для контекст залежних непо-
внолітніх правопорушників необхідно насамперед 
змінити контекст життєвої ситуації, забезпечити 
спеціально організований соціальний супровід, 
надати можливість для самореалізації у провідній 
діяльності та розвивати дефіцитарні функції.

Перспективи подальших досліджень – роз-
робити систему діагностики, де будуть описані 
показники, способи оцінки, результати якої можна 
перевести в кількісні показники, а процес прове-

дення якої займе не більше однієї години і буде 
доступним для використання практичними праців-
никами служб пробації.
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Krasilova Yu. M. Typology of personality of juvenile convicted as a basis for rehabilitation measures
The article presents the results of an empirical author’s research of the typology of juvenile convicted 

persons sentenced to non-custodial penalty. The problem of improvement of efficiency of the rehabilitation 
measures for juvenile offenders sentenced to non-custodial penalty was considered. It is showed that the 
probation programs for them are weakly differentiated, they don’t take into account the personal peculiarities 
of the juvenile offenders. That decreases the efficiency of this work. For efficient rehabilitation in order to 
prevent the repeated offence it’s necessary to create a rehabilitation program according to the typology of 
personality of convicted persons. It is proved that the grounds for the rehabilitation measures increase is the 
development of the typology of personality of the juvenile convicted. The analysis of studies shows that there 
are a lot of typologies of the juvenile offenders but the most part of them are grounded on the determination of 
the level of anti-social orientation, according to the motive of the criminal behaviour and the criminal feature. 
That does not allow expressing the personal peculiarities of the convicted teenagers. According to this variety 
one cannot select the methods of work that could increase the efficiency of the rehabilitation progress of 
the juvenile offenders. We have determined the parameters of building of such a typology: the incentive 
sphere - meaningful and dynamic side; the emotional-volitional sphere – reaction to frustration, assertiveness; 
the self-conscious sphere – reflection, subjectivity, values-based orientations, predictive function. We have 
distinguished six types of juvenile offenders sentenced to non-custodial penalty: impulsive; asocially oriented; 
personally immature; situational; dependent on context. It is proved that the typology developed by us allows 
directing the rehabilitation measures according to system-forming features of a certain type of the juvenile 
convicted.

Key words: social rehabilitation, juvenile offender, types of personality, parameters of typology,  
system-forming features.
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ОЦЕНКА ВАЛИДНОСТИ АНКЕТЫ 
«НАПРАВЛЕННОСТЬ АГРЕССИИ У ПОДРОСТКОВ»
В статье представлены результаты исследования, целью которого была оценка валидности 

анкеты «Направленность агрессии у подростков». Эта анкета была разработана Е.К. Агеенковой, 
М.В. Тарасовой и П.М. Ларионовым и предназначена для исследования степени выраженности 
агрессии у подростков на воздействие различных фрустрирующих социально-психологических 
факторов. Анкета позволяет оценить какие факторы и в какой степени вызывают агрессию  
у подростков. В анкете представлен 91 фактор и 6 направлений агрессии, или доменов, которые были 
выделены в зависимости от того, что или кто является источником фрустрирующих факторов 
и одновременно на что или на кого направлена агрессия («Педагоги», «Родители», «Незнакомые 
люди», «Сверстники», «Социальная система» и «Аутоагрессия»). Для оценки валидности анкеты 
был применен опросник диагностики агрессии BPAQ А. Басса и М. Перри в адаптации С.Н. Ениколопова 
и Н.П. Цибульского. Предполагается наличие сильной положительной связи между общим баллом 
анкеты и ее отдельными доменами с общим уровнем агрессии и отдельными подшкалами опросника 
BPAQ: чем больше агрессии вызывают фрустрирующие ситуации, описанные в анкете, тем большей 
агрессией характеризуется человек. В исследовании приняло участие 109 подростков в возрасте 
от 12 до 16 лет (M = 13,61 лет, SD = 1,09 лет), проживающих в украинском городе Житомире. Все 
домены анкеты и шкалы опросника BPAQ статистически значимо коррелируют между собой с rs от 
0,26 до 0,52 (p < 0,01, n = 109), а также общий показатель выраженности агрессии по анкете с общим 
показателем агрессии BPAQ (rs = 0,69, p < 0,001, n = 109). Результаты статистического анализа 
показали, что анкета «Направленность агрессии у подростков» является валидным психологическим 
инструментом для измерения направленности и выраженности агрессии на воздействие широкого 
спектра социально-психологических факторов. Анкета может быть использована психологами  
и педагогами в рамках диагностики агрессивного поведения подростков. В научно-исследовательских 
целях выполняется адаптированный перевод анкеты на украинский язык, а также дальнейшее 
совершенствование анкеты и на ее основе разработка опросника, измеряющего направленность 
агрессии.

Ключевые слова: направленность агрессии, социально-психологические факторы, фрустрация, 
подростки, диагностика.

Анализ проблемы и обзор исследований. 
В настоящее время широко представлены теории, 
рассматривающие феномен агрессии и подрост-
ковую агрессию в частности [4; 5; 14]. Выделяют 
два типа агрессии: конструктивную и деструктив-
ную. Такое разграничение правомерно, так как 
эти типы агрессии совершенно отличаются друг 
от друга по своей природе, особенностям про-
явления и направленности [13; 15]. Как отметил 
И.А. Фурманов, проявление агрессии является 
избирательным в зависимости от наличия опре-
деленных ситуаций и факторов, провоцирую-
щих ее возникновение [15]. Агрессия может быть 
направлена как на различные объекты внешнего 
мира (гетероагрессия), так и на самого себя, когда 
собственное тело воспринимается как источник 
зла (аутоагрессия) [12]. Психологические фак-
торы, вызывающие агрессивную реакцию, можно 

условно разделить на внешние и внутренние. 
К внешним факторам относится, например, нали-
чие негативных отношений родителей в семье 
[9], агрессия педагогов по отношению к уча-
щимся и несправедливое отношение к ним [6; 10]. 
Несмотря на большое количество исследований 
на тему связи агрессии с различными внутрен-
ними факторами – психологическими характери-
стиками (например, наличием внутриличностных 
конфликтов [11]) и особенностями психофизиоло-
гических процессов организма, остается невыяс-
ненным вопрос об особенностях направленности 
агрессии на воздействие факторов ее вызываю-
щих. Некоторые исследователи особое внимание 
направляют на исследование факторов школьной 
среды, обуславливающих агрессию [10]. Однако 
в новостных интернет-сервисах все больше 
появляется публикаций, описывающих агрессию 



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

64

подростков по отношению к своим сверстникам 
из-за того, что они носят иную одежду или нано-
сят «слишком скромный макияж» [8]. Поэтому  
с практической точки зрения следует уделить 
внимание исследованию целого спектра пережи-
ваемых подростками сторон внешнего и внутрен-
него мира, не ограничиваясь какой-либо одной 
областью жизни. С этой целью Е.К. Агеенковой, 
М.В. Тарасовой и П.М. Ларионовым была скон-
струирована анкета «Направленность агрессии  
у подростков». Она предназначена для оценки 
степени выраженности агрессии на воздействие 
различных социально-психологических факторов, 
которые характеризуются фрустрирующим харак-
тером. Исследования с помощью анкеты прово-
дились в Республике Беларусь в рамках курсо-
вых и дипломных работ студентов Белорусского 
государственного педагогического университета 
им. М. Танка и Минского инновационного универ-
ситета. Результаты этих исследований представ-
лены в нескольких публикациях [1–3]. 

Обоснование нерешенной проблемы. 
В связи с тем, что анкета используется в научных 
исследованиях, существует потребность в оценке 
валидности анкеты. Такая процедура при соз-
дании анкет проводится очень редко, но, тем не 
менее, является необходимой.

Цель исследования – оценить валидность 
анкеты «Направленность агрессии у подростков».

Методы исследования. В исследовании 
были использованы две методики: опросник диа-
гностики агрессии BPAQ А. Басса и М. Перри  
в адаптации С.Н. Ениколопова и Н.П. Цибульского 
и анкета «Направленность агрессии у под-
ростков», разработанная Е.К. Агеенковой, 
М.В. Тарасовой и П.М. Ларионовым.

Опросник BPAQ в адаптации С.Н. Ениколопова 
и Н.П. Цибульского является широко применя-
емым в научных исследованиях психологиче-
ским тестом. Он позволяет количественно оце-
нить выраженность трех компонентов агрессии: 
«физической агрессии», «гнева» и «враждебно-
сти», а также рассчитать общий показатель агрес-
сии. В оригинальной версии опросника, разра-
ботанного А. Бассом и М. Перри и содержащим 
29 вопросов, присутствует шкала «вербальная 
агрессия», от которой авторы адаптации опро-
сника С.Н. Ениколопов и Н.П. Цибульский отка-
зались по результатам психометрического ана-
лиза. В связи с этим русскоязычная версия BPAQ 
содержит 24 утверждения, которые предлагается 
оценить по пятибалльной шкале от 1 («очень на 
меня не похоже») до 5 («очень на меня похоже»). 
Коэффициент внутренней согласованности 
альфа Кронбаха для шкал составляет: «физи-
ческая агрессия» – 0,77; «гнев» – 0,79; «враж-
дебность» – 0,69; интегральная шкала – 0,81. 
Ретестовая надежность опросника и его отдель-

ных шкал, рассчитанная на основе коэффици-
ента корреляции Пирсона, составляет от 0,77 до 
0,84 [7]. 

Анкета «Направленность агрессии у подрост-
ков» создавалась в три этапа. На первом этапе 
были выявлены факторы, вызывающие агрес-
сию у подростков. Для этого применялся метод 
фокус-групп. Участники первой фокус-группы, 
состоявшей из 25 студентов, отвечали на вопрос: 
«Вспомните себя в возрасте 11–15 лет и ответьте, 
какие люди и их поступки, какие события или 
явления вызывали у вас или у других подрост-
ков агрессию?». При проведении второй фокус-
группы, число участников которой составило 
56 человек, был получен массив ответов, кото-
рый не отличался по разнообразию от массива 
ответов первой фокус-группы. На втором этапе 
однотипные ответы были приведены к одному 
варианту, в результате чего был получен 91 вари-
ант ответов на поставленный вопрос. На третьем 
этапе эти варианты ответов были подвергнуты 
контент-анализу, в результате которого было 
выделено 6 направлений агрессии, которые вклю-
чали в себя определенное число факторов. Ниже 
представлено 6 направлений агрессии (доменов) 
и соответствующие им факторы.

1. Домен «Педагоги» – направленность агрес-
сии на особенности и поведение учителей, класс-
ного руководителя, директора: 1) повышенная 
требовательность, строгость; 2) излишний, повы-
шенный контроль; 3) обвинение в неправильных 
поступках; 4) требование выполнять непосильные 
действия; 5) придирчивость; 6) демонстрация авто-
ритета и власти; 7) принижение значимости дру-
гих; 8) наличие неправильных поступков; 9) выбор 
«козла отпущения»; 10) выбор «любимчиков»; 
11) унижение учеников; 12) требование денег для 
школы; 13) преувеличение полномочий; 14) учет 
мнения «шестерок»; 15) требование ходить в опре-
деленной одежде; 16) неуважительное отношение 
к ученикам; 17) навязывание того, что не нравится; 
18) нарушение границ автономности и независи-
мости; 19) нежелание идти на уступки; 20) требо-
вание быть «более умным»; 21) обвинение в глу-
пости; 22) навязывание стереотипов.

2. Домен «Родители» – направленность агрес-
сии на особенности и поведение родителей: 
1) непонимание, отсутствие веры в подростка; 
2) предпочтение братьев или сестер; 3) нежела-
ние идти на уступки; 4) требование быть «более 
умным»; 5) обвинение в глупости; 6) навязывание 
стереотипов; 7) навязывание друзей; 8) чрезмер-
ный контроль; 9) нежелание или невозможность 
купить то, чего хочется; 10) недостаточность вни-
мания; 11) навязывание взрослого типа поведения; 
12) покупка вещей, которые не нравятся; 13) запрет 
дружить с определенными ребятами; 14) вредные 
привычки родителей, неопрятный вид.
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3. Домен «Незнакомые люди» – направлен-
ность агрессии на особенности и поведение 
посторонних людей: 1) сплетни, сомнительные 
сведения; 2) требование уступить место в транс-
порте; 3) желание пройти без очереди; 4) обвине-
ние молодого поколения во всех «грехах»; 5) когда 
поучают жизни и читают нотации; 6) когда недо-
стойные люди навязывают свое мнение; 7) взрос-
лые, имеющие сексуальные отклонения; 8) сек-
суальные домогательства; 9) обидные оценки 
внешнего вида и поведения; 10) лица иных наци-
ональностей; 11) лица других вероисповеданий; 
12) люди, которые навязывают свое религиозное 
поведение; 13) люди, имеющие внешние изъяны; 
14) демонстрация успешности.

4. Домен «Сверстники» – направленность агрес-
сии на особенности и поведение сверстников: 
1) подлизы; 2) «шестерки»; 3) завистники; 4) пред-
ставители групп «богатых» или «бедных»; 5) дети 
учителей; 6) представители других групп, классов, 
школ; 7) представители старших или младших клас-
сов; 8) обидные обращения сверстников; 9) обид-
ные оценки внешнего вида и поведения; 10) лица 
иных национальностей; 11) лица других вероиспо-
веданий; 12) соперники (соперницы); 13) наруше-
ние авторитета или независимости; 14) демонстра-
ция успешности; 15) излишние «понты» и пафос; 
16) вандалы, разрушающие памятники, машины, 
скворечники и т.д.; 17) садисты, издевающиеся над 
животными; 18) нестандартно одетые сверстники; 
19) изгои среди сверстников.

5. Домен «Социальная система» – направлен-
ность агрессии на общественные явления или 
структуры: 1) символы и граффити определен-
ных групп; 2) определенный тип одежды; 3) опре-
деленные религии; 4) определенные расы либо 
национальности; 5) сексуальные меньшинства; 
6) телесные либо умственные изъяны; 7) власть; 
8) милиция; 9) определенные политические или 
общественные группы; 10) преступные группи-
ровки, преступники; 11) богатые, успешные люди; 
12) «бедные», бомжи; 13) определенные музы-
кальные направления; 14) определенные суб-
культуры.

6. Домен «Аутоагрессия» – направленность 
агрессии на себя: 1) чувство вины и стыда; 2) вос-
приятие себя недостойным человеком; 3) некото-
рые свои поступки; 4) свой внешний вид; 5) оде-
жда, которую вынужден носить; 6) неправильное 
поведение по отношению к родителям, друзьям, 
учителям; 7) неспособность постоять за себя; 
8) неспособность выразить свою агрессию другим.

Анкета оформлена в виде бланка, в котором 
подростку необходимо указать степень выражен-
ности агрессии согласно 6 направлениям или 
доменам агрессии и по соответствующим им фак-
торам в баллах от 0 («не вызывает агрессию») 
до 5 («агрессия выражена в сильной степени»).

Выборка и процедура исследования. 
В исследовании приняло участие 109 подростков 
в возрасте 12–16 лет (M = 13,61 лет, SD = 1,09 лет).  
Из них 60 девочек и 49 мальчиков. Исследование 
проводилось в подростковом клубе «Ровесник» 
городского культурно-спортивного центра 
Житомирского городского совета, Житомирских 
общеобразовательных школах № 14, № 21 и 
№ 22 с сентября по ноябрь 2019 года. Учащиеся 
заполняли опросник агрессии BPAQ и анкету 
«Направленность агрессии у подростков».

Изложение основного материала. 
Полученные от участников исследования мате-
риалы были проанализированы и для каждого 
испытуемого были рассчитан уровень агрессии 
по трем отдельным шкалам BPAQ, а также опре-
делен общий уровень агрессии. Для каждого 
домена (направления агрессии) в анкете была 
рассчитана сумма баллов по входящим в его 
состав соответствующим факторам. Общий пока-
затель выраженности агрессии, рассчитанный на 
основе анкеты, представляет собой сумму значе-
ний шести доменов.

Предполагается наличие сильной положи-
тельной связи между общим баллом анкеты и ее 
отдельными доменами с общим уровнем агрес-
сии и отдельными подшкалами опросника BPAQ: 
чем больше агрессии вызывают фрустрирую-
щие ситуации, описанные в анкете, тем большей 
агрессией характеризуется человек.

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проводилась с помощью программного 
обеспечения Statistica версии 13.3. Были при-
менены процедуры описательной статистики, 
а также корреляционный анализ Спирмена.

Расчет коэффициентов корреляции Спирмена 
проводился между всеми доменами и интеграль-
ным показателем выраженности агрессии по дан-
ным анкеты и всеми шкалами опросника агрес-
сии и общим баллом агрессии, рассчитанным 
на основе BPAQ. Статистически значимыми счи-
тались корреляции при уровне значимости 0,01. 
Дополнительно был проведен статистический 
анализ при уровне значимости 0,001. Результаты 
анализа представлены в таблице 1.

Отмечается наличие сильной корреляционной 
связи между общим показателем выраженности 
агрессии по анкете и общим показателем агрес-
сии BPAQ (rs = 0,69, p < 0,001, n = 109). Общий 
показатель агрессии BPAQ имеет статистиче-
ски значимую связь со всеми доменами анкеты 
с rs от 0,47 до 0,62 (p < 0,001, n = 109). Домены 
анкеты «Педагоги», «Родители», «Незнакомые 
люди», «Сверстники», «Социальная система» 
и «Аутоагрессия» на статистически значимом 
уровне 0,001 коррелируют со шкалами опро-
сника BPAQ, кроме домена «Аутоагрессия», кото-
рый лишь при более низком уровне значимости 
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0,01 коррелирует со шкалой «Физическая агрес-
сия BPAQ» (rs = 0,26, p < 0,01, n = 109).

Для шкалы «Физическая агрессия BPAQ» наи-
более сильные связи наблюдаются между общим 
показателем выраженности агрессии по анкете  
(rs = 0,50) и доменом «Сверстники» (rs = 0,50) при  
p < 0,001. Наиболее слабая корреляционная связь 
шкалы «Физическая агрессия BPAQ» характерна 
для домена анкеты «Аутоагрессия» (rs = 0,26) при 
p < 0,001.

Коэффициент корреляции Спирмена между 
шкалой «Гнев» и общим показателем выражен-
ности агрессии по анкете равен 0,56 (p < 0,001, 
n = 109). Наиболее сильная связь между шкалой 
«Гнев BPAQ» наблюдается с доменом анкеты 
«Родители» (rs = 0,51), а наиболее слабая – с доме-
ном «Социальная система» (rs = 0,35) при p < 0,001.

Домены анкеты имеют статистически зна-
чимую связь со шкалой «Враждебность» c rs от 
0,4 до 0,52, причем наиболее сильная связь харак-
терна для доменов «Сверстники» и «Социальная 

система» (rs = 0,52), а наиболее слабая – для 
домена «Педагоги» (rs = 0,40) при p < 0,001.

Все домены анкеты значимо коррелируют  
с общим баллом выраженности агрессии по 
анкете, так и между собой. Результаты корреля-
ционного анализа представлены в таблице 2.

Выводы. Результаты корреляционного анализа 
подтверждают наше предположение о валидно-
сти анкеты. Анкета1 позволяет исследовать выра-
женность агрессии у подростков на возникновение 
различных фрустрирующих жизненных ситуаций. 
Недостатком анкеты является наличие большого 
количества утверждений (91 позиция). Анкета 
совершенствуется и в дальнейшем планируется 
сокращение количества позиций, имеющих близкое 
значение, а также создание на основе анкеты стан-
дартизированного опросника, измеряющего направ-
ленность агрессии у подростков. В настоящее 
время готовится адаптированный перевод анкеты 
1 Бланк анкеты можно получить, написав первому автору 
статьи П.М. Ларионову на электронный почтовый ящик 
larionov_w@outlook.com.

Таблица 1
Коэффициенты корреляции rs между доменами анкеты и шкалами опросника BPAQ

Переменные Физическая 
агрессия BPAQ

Гнев 
BPAQ

Враждебность 
BPAQ

Общий 
показатель 

агрессии BPAQ

Общий показатель 
выраженности 

агрессии по анкете
Физическая агрессия BPAQ 1,00 0,51** 0,41** 0,78** 0,50**
Гнев BPAQ 0,51** 1,00 0,48** 0,80** 0,56**
Враждебность BPAQ 0,41** 0,48** 1,00 0,80** 0,58**
Общий показатель агрессии BPAQ 0,78** 0,80** 0,80** 1,00 0,69**
Домен «Педагоги» 0,35** 0,43** 0,40** 0,48** 0,80**
Домен «Родители» 0,34** 0,51** 0,43** 0,53** 0,79**
Домен «Незнакомые люди» 0,36** 0,39** 0,46** 0,50** 0,80**
Домен «Сверстники» 0,50** 0,48** 0,52** 0,62** 0,85**
Домен «Социальная система» 0,38** 0,35** 0,52** 0,52** 0,67**
Домен «Аутоагрессия» 0,26* 0,36** 0,50** 0,47** 0,58**
Общий показатель выраженности 
агрессии по анкете 0,50** 0,56** 0,58** 0,69** 1,00

Примечание: * – статистически значимо при p < 0,01; ** – статистически значимо при p < 0,001

Таблица 2
Коэффициенты корреляции rs между доменами анкеты  

и общим показателем выраженности агрессии по анкете

Переменные

Д
ом

ен
 «

П
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аг
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и»

Д
ом

ен
 «
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ди

те
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»

Д
ом

ен
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»

Д
ом

ен
 

«С
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и»

Д
ом

ен
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си
ст
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а»

Д
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ен
 

«А
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оа
гр

ес
си

я»

О
бщ

ий
 п
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аз

ат
ел

ь 
вы
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же

нн
ос
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аг
ре

сс
ии

 п
о 

ан
ке

те

Домен «Педагоги» 1,00 0,71** 0,63** 0,50** 0,31** 0,41** 0,80**
Домен «Родители» 0,71** 1,00 0,56** 0,57** 0,36** 0,41** 0,79**
Домен «Незнакомые люди» 0,63** 0,56** 1,00 0,65** 0,51** 0,33** 0,80**
Домен «Сверстники» 0,50** 0,57** 0,65** 1,00 0,67** 0,52** 0,85**
Домен «Социальная система» 0,31* 0,36** 0,51** 0,67** 1,00 0,31** 0,67**
Домен «Аутоагрессия» 0,41** 0,41** 0,33** 0,52** 0,31* 1,00 0,58**
Общий показатель выраженности 
агрессии по анкете 0,80** 0,78** 0,80** 0,85** 0,67** 0,58** 1,00

Примечание: * – статистически значимо при p < 0,01; ** – статистически значимо при p < 0,001
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на украинский язык. На данном этапе, несмотря на 
некоторые недостатки анкеты, она может использо-
ваться психологами и педагогами с целью диагно-
стики агрессивного поведения подростков.
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Larionov P. M., Bunis A. A. Validity of the questionnaire «Direction of aggression in adolescents»
The article presents the results of a study which purpose was to assess the validity of the questionnaire 

«Direction of aggression in adolescents». This questionnaire was invented by E.K. Ageenkova, M.V. Tarasova and 
P.M. Larionov and is intended to measure the level of aggression among adolescents in various situations. The 
questionnaire evaluates on which frustrating factors and how hard aggression is manifested. The questionnaire 
describes 91 factors and 6 areas or domains of aggression (“Teachers”, “Parents”, “Strangers”, “Coevals”, 
“Social system” and “Self-aggression”). To assess the validity of the questionnaire, the Buss-Perry Aggression 
Questionnaire was used. It is assumed that there is a strong positive relationship between the total score  
of the questionnaire “Direction of aggression in adolescents” and its individual domains with a common level  
of aggression and the individual subscales of the Buss-Perry Aggression Questionnaire: the more aggression is 
caused by the frustrating situations described in the questionnaire, the more aggressive the person is. The study 
involved 109 adolescents aged 12 to 16 years (mean = 13,61, SD = 1,09) living in the Ukrainian city of Zhytomyr. All 
domains of the questionnaire and scales of the Buss-Perry Aggression Questionnaire are statistically significantly 
correlated with each other with rs from 0.26 to 0.52 (p < 0.01, n = 109), as well as the general level of aggression 
in the questionnaire with the general level of aggression measured by the Buss-Perry Aggression Questionnaire 
(rs = 0.69, p <0.001, n = 109). The results of the statistical analysis showed that the questionnaire “Direction  
of aggression in adolescents” is a valid psychological tool for measuring the direction and the level of aggression 
in certain life situations. The questionnaire can be used by psychologists and pedagogues in the diagnosis  
of aggressive behavior among adolescents. For research purposes, an adapted translation of the questionnaire 
into the Ukrainian language is carried out, as well as further improvement of the questionnaire and on its basis 
the development of a psychological test measuring the direction of aggression.

Key words: direction of aggression, socio-psychological factors, frustration, adolescents, diagnostics.
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ЕМОЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО В ГРУПІ: РЕСУРСИ І РИЗИКИ
У статті аналізуються та виносяться на розгляд теоретичні підходи щодо характеристик емо-

ційного лідерства в групі. Визначено роль лідера в групі. Розкрито різноманітні моделі та підходи щодо 
феномена лідерства. Охарактеризовано інструментальне і емоційне лідерство, експертне і харизма-
тичне лідерство. Виділено глибинні характеристики харизматичного лідерства. Зокрема, між хариз-
матичним лідером і членами групи виникає взаємодія ірраціонального характеру, як важливий механізм 
впливу харизматичного лідерства слід назвати ідеалізацію. Ідеальний лідер виступає в ролі справед-
ливого судді в ситуаціях конфліктів, захищає людей, розуміє приховані мотиви, піклується про них, як 
справжній батько. Місія лідера полягає в тому, щоб розуміти, структурувати і висловлювати таємні 
і явні бажання людей, які довірили йому свою долю. Лідер може розглядатися і як дзеркало щодо групи. 
Ним може бути тільки той, у кого є ті риси, які вітаються і очікуються саме в цій групі. 

Розглянуто структурні компоненти емоційного інтелекту. Охарактеризовано неоднозначні процеси 
психологічного впливу емоційного лідера на групу. Зазначено, що психоемоційний вплив лідера на групу 
створюється як на свідомому, так і на несвідомому рівнях. Він ґрунтується на вроджених рисах людини, 
його не можна сформувати, але можна підсилити. Зазначено зв’язок феномена лідерства з емоційним 
складником процесу впливу на групу. Високий рівень емоційного інтелекту лідера сприяє: розвитку усві-
домлення групових цілей і завдань членами групи, а також уявлень про шляхи їх досягнення; розумінню 
персоналом важливості виконуваних робочих завдань; підтримці в групі духу відданості, ентузіазму, впев-
неності і оптимізму, відносин співпраці і довіри; прояву лідером гнучкості у прийнятті рішень і адаптації 
до організаційних змін; встановленню і збереженню осмисленої групової ідентичності. 

У статті наведено не тільки переваги, але й ризики емоційного лідерства. Вплив емоційних  
і соціальних рис лідера на групу може відігравати вирішальну роль під час виконання організаційних 
завдань.

Ключові слова: феномен лідерства, групові процеси, лідер, емоційний вплив, ризики лідерства, 
психологічні процеси.

Постановка проблеми. Психологічний вплив 
керівника як лідера на групу є вельми актуаль-
ною і водночас не досить вивченою проблемою. 
Особливої уваги набуває той факт, що емоційне 
лідерство має як суттєві переваги, так і небезпеки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Узагальнення цих та інших робіт показує, що 
керівництво традиційно пов’язують із лідерством. 
Лідерство розглядають як один із процесів орга-
нізації малої соціальної групи та управління нею, 
який сприяє досягненню групової мети в опти-
мальний термін. Лідер – член групи, який воло-
діє необхідними організаторськими здібностями, 
займає центральне положення в структурі міжо-
собистісних відносин членів групи і сприяє сво-
їми прикладом, організацією і управлінням гру-
пою досягненню цілей групи найкращим чином 
(А.А. Єршов, 2003). 

Р.Л. Кричевський розглядає лідерство з 
погляду досягнення групою цілей. Лідер – це 

член групи, за яким група визнає право приймати 
рішення в значущих для неї ситуаціях; індивід, 
здатний виконувати центральну роль в організації 
спільної діяльності й регулюванні взаємостосун-
ків у групі; людина, яка здатна впливати на окре-
мих членів або на групу загалом, спрямовувати 
їхні зусилля на досягнення поставлених цілей 
(Р.Л. Кричевський, 2007). І.О. Кулініч, розглядаючи 
управлінський аспект лідерства, підкреслює ситу-
аційний характер прояви цього феномена. Лідер – 
це учасник групи, який виконує роль неофіційного 
керівника в умовах певної специфічної і досить 
значущої ситуації, щоб забезпечити організацію 
спільної діяльності індивідів для найшвидшого  
й успішного досягнення спільної мети [8].

А.М. Бандурка, К.І. Уманський розглядають 
лідерство як складний соціально-психологіч-
ний процес групового розвитку. Лідер – це такий 
учасник групи, який у значимих ситуаціях здатний 
здійснювати суттєвий вплив на поведінку інших  
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її учасників. Окремий індивід виконує роль лідера 
тільки тоді, коли він здатний об’єднати і спряму-
вати дії всієї групи, а група, в свою чергу, очікує, 
приймає і підтримує його рішення. Результатом 
цього процесу є диференціація групової струк-
тури, її оптимізація та вдосконалення [2].

Водночас міра впливу лідера на групу не  
є величиною постійною. І.М. Андрєєва зазначає, 
що феноменом лідерства є динамічний процес 
малої групи, який може бути досить суперечли-
вим: міра домагань лідера й міра готовності інших 
членів групи прийняти його провідну роль можуть 
не збігатися [1].

Спираючись на аналіз літератури, можна кон-
статувати таке: феномен лідерства особистості 
в умовах групи є результатом дії комплексу чин-
ників як об’єктивно-ситуаційних (цілі і завдання 
групи в конкретній ситуації), так і суб’єктивних 
(особистісних і соціально-психологічних). Ці чин-
ники об’єктивно і суб’єктивно зумовлюють дії 
лідера як ініціатора і організатора групової діяль-
ності та взаємодії. Лідер – член групи, за яким 
усі інші члени групи визнають право приймати 
відповідальні рішення, що стосуються інтересів 
усієї групи і визначають напрями діяльності всієї 
групи. Основою лідерства є влада. Тому важливо 
підкреслити, що дії та рішення лідера (формаль-
ного або неформального) істотно впливають як на 
ефективність роботи групи, так і на членів групи. 

Мета статті – на основі теоретико-методоло-
гічного аналізу феномена лідерства виявити осо-
бливості впливу емоційного лідера на групу. 

Виклад основного матеріалу. Ефективне 
управління і розвиток групи багато в чому визна-
чаються не тільки особистісними та професій-
ними рисами самого керівника, але й ступенем 
усвідомлення ним власних можливостей впливу 
на інших. Для ефективного функціонування групи, 
бажано, щоб формальний лідер одночасно був  
і неформальним, який користується повагою  
і симпатією колег [2].

У науковій літературі визначено різні моделі 
лідерства. Традиційно виділяють інструментальне 
і емоційне лідерство. Функціональний, або інстру-
ментальний (компетентний), лідер зосереджений 
на виконанні завдань, поставлених перед групою. 
Емоційний, або афективний, лідер орієнтований 
на міжособистісні відносини. Так, ці типи – два 
полюси відносин лідера з групою.

Також розрізняють експертне і харизматичне 
лідерство [5; 6; 9]. Експертне лідерство – лідер-
ство, засноване на тому, що керівником є кращий 
аналітик, експерт. Харизматичне лідерство – це 
лідерство, що побудоване на енергетиці, чарівно-
сті особистості, вмінні надихати, вести за собою. 
Діапазон харизматичних якостей досить широ-
кий і включає в себе певний стійкий набір харак-
теристик, які є результатом усього попереднього 

розвитку особистості: бажання впливати на 
людей і керувати ними; здатність швидко та при-
родно встановити контакт із групою; емоційність 
і натхнення; вражаючі ідеї та впевненість у влас-
ній правоті; віра в досягнення цілей; ораторське 
мистецтво; поєднання аргументів із конкретними 
образами; щедрість у похвалі, висловлювання 
вдячності; рішучість; позитивне мислення. 

У харизматичної моделі лідерства є істотні 
плюси. Харизматичний лідер досить часто має 
можливість використовувати трохи додатко-
вих матеріальних стимулів, оскільки сама його 
особистість є сильним мотиваційним факто-
ром для підлеглих. Він зазвичай входить в їхню 
референтну групу, тому його похвала, увага або 
критика може чинити сильний вплив на підлег-
лих. Харизматичний лідер може легко гуртувати 
навколо себе людей, що створює досить ефек-
тивні команди. Зокрема, йому вдається сформу-
вати високий рівень лояльності і прихильності, 
що знижує ймовірність плинності кадрів і при-
зводить до того, що співробітники схильні довго 
працювати на одному місці [6]. Також важливою 
психологічною рисою харизматичного лідера  
є його здатність впливати на людей – він викли-
кає реальні зміни в їхній поведінці та житті. Крім 
того, лідер інтерпретує події, що відбуваються  
в групі з погляду відповідності або невідповідно-
сті ідеалам групи, при цьому сам є втіленням цих 
ідеалів. Лідер веде групу у напрямі до обраної 
мети, надихаючи людей на боротьбу з перешко-
дами і зовнішніми ворогами. Він формує групову 
ідентичність за допомогою групових символів  
і міфів, посилюючи відчуття подібності учасників 
групи одне з одним і їхні відмінності від усіх інших. 
Він забезпечує спадкоємність традицій, необхід-
них для формування спільної ідентичності. Лідер 
встановлює групові правила і необхідні обме-
ження (заборони), ревно дбаючи про їх виконання 
та строго караючи відступників [5].

Отже, можна впевнено стверджувати про зв’я-
зок феномена лідерства з емоційним складником 
процесу впливу на групу. Лідер може розгляда-
тися і як дзеркало щодо групи. Ним може бути 
тільки той, у кого є ті риси, які вітаються і очіку-
ються саме в цій групі. Тому переміщення лідера 
або призначення його зверху як керівника в іншу 
групу може зіткнутися з певними ризиками: втра-
тою лідерської позиції, порушенням емоційного 
клімату або стану групи і як наслідок, зриву діяль-
ності колективу.

Водночас харизматична особистість володіє 
здатністю чинити сильний вплив на людей і на 
несвідомому рівні. У зв’язку з цим можна виділити 
такі глибинні характеристики харизматичного 
лідерства: видатні риси, що відповідають ідеалам 
більшості людей; внутрішня енергія, яка зовніш-
ньо проявлена в силі, емоційності та ініціативності;  



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

70

розуміння та вираження несвідомих бажань 
людей. Так, між харизматичним лідером і членами 
групи виникає взаємодія ірраціонального харак-
теру. А як інший важливий механізм впливу хариз-
матичного лідерства слід назвати ідеалізацію 
лідера. Ідеальний лідер виступає в ролі справед-
ливого судді в ситуаціях вирішення конфліктів. Він 
захищає людей і піклується про них, як справжній 
батько. Нарешті, ідеальний лідер, як ніхто інший, 
краще розуміє приховані мотиви. По суті, його 
місія полягає в тому, щоб розуміти, структурувати 
і висловлювати таємні і явні бажання людей, які 
довірили йому свою долю [5]. 

Необхідно зазначити, що поряд із перевагами 
харизматичне лідерство має і ризики. Оскільки 
харизматичний лідер може викликати сильні 
емоції, то один із ризиків харизматичної моделі 
лідерства полягає в тому, що негативні емоції в 
особистих відносинах, образа на лідера можуть 
призвести до ситуації повної некерованості групи, 
і тоді він втрачає регулятивні функції керівника, 
або, що ще гірше, починається відкрита агре-
сія або прихований саботаж із боку підлеглих. 
Наступний ризик пов’язаний зі співробітниками 
та їхньою поведінкою. Нерідко харизматичний 
лідер створює настільки сильне відчуття «стіни», 
за якою можна сховатися, що це може спричи-
нити зниження ініціативності та відповідальності 
з боку членів групи. Емоційна насиченість міжо-
собистісних контактів лідера, відповідальність 
за підлеглих, постійне включення в діяльність 
емоційно-вольових процесів можуть привести до 
деперсоналізації (дегуманізації соціальних від-
носин), редукції самоефективності. Результатом 
великого емоційного навантаження може стати 
емоційне виснаження.

Таким чином, харизматичне лідерство являє 
собою одну з форм психоемоційного впливу 
лідера на групу, який створюється як на свідо-
мому, так і на несвідомому рівнях. Воно ґрунту-
ється на вроджених рисах людини, його не можна 
сформувати, але можна підсилити. 

За деякими дослідженнями, інтелект, рівень 
якого можна виміряти традиційними тестами, 
краще передбачає успіх у діяльності з неживими 
об’єктами, ніж у спілкуванні з іншими людьми [3]. 
Цей висновок став одним із підстав до вивчення й 
аналізу категорій соціального та емоційного інте-
лекту. Одна з проблем, яка, як і раніше, викликає 
дискусії, пов’язана з операціоналізацією поняття 
емоційного інтелекту [9].

Сьогодні немає єдиної загальноприйня-
тої моделі емоційного інтелекту. У 1990-ті роки 
П. Селовей і Дж. Меєр визначили емоційний інте-
лект як форму соціального інтелекту, що вклю-
чає здатність відстежувати (to monitor) свої і чужі 
емоції, розрізняти їх між собою і використовувати 
цю інформацію для управління своїми думками  

і діями. Було виділено компоненти, котрі описують 
чотири сфери емоційних розумових здібностей: 
1) сприйняття і вираз емоцій (здатність ідентифі-
кувати емоційні явища); 2) посилення мислення 
за допомогою емоцій; 3) розуміння емоцій (здат-
ність переходу від одного стану до іншого, розу-
міння й адекватний вираз емоційних характерис-
тик взаємовідносин); 4) керування емоціями [12]. 
Емоційний інтелект включає такі риси, як: емпа-
тія, точне розпізнавання і управління власними та 
емоціями інших людей, стратегічне використання 
емоцій у цілях мотивації і рішення завдань. Отже, 
структурними компонентами емоційного інтелекту 
є такі: асиміляція емоцій у мисленні; розуміння 
емоцій; диференціація емоцій; усвідомлена регу-
ляція емоцій. 

Модель емоційного інтелекту, що запропо-
нована пізніше Д. Гоулманом, включає в себе:  
1) самосвідомість; 2) самоконтроль; 3) соціальну  
чуйність; 4) управління взаємовідносинами [10]. 
Розглянемо докладніше ці складники. Емоційна 
самосвідомість включає: здатність аналізу-
вати власні емоції, усвідомлювати їхню дію на 
себе; використовувати інтуїцію під час ухва-
лення рішень; здатність до точної самооцінки, 
тобто розуміння власних сильних якостей і межі 
своїх можливостей; здатність адекватно оцінити 
власну обдарованість; самоповагу. Самоконтроль 
є умінням контролювати свої руйнівні емоції та 
імпульси; проявляти відкритість, чесність і надій-
ність у стосунках; уміння пристосуватися до ситу-
ації, адаптуватися, долаючи перешкоди; напо-
легливе бажання вдосконалювати свої уміння 
і навички відповідно до внутрішніх стандартів; 
проявляти ініціативність і оптимізм. Наступні два 
компоненти відбивають спрямованість на інших: 
здатність брати до уваги почуття і наміри інших 
людей, брати до відома їхню позицію, співчутливо 
ставитися до проблем інших, а також мати здат-
ність впливати на інших людей через уміння вести 
за собою, переконувати, заохочувати розвиток 
їхніх здібностей, підтримувати соціальні зв’язки, 
регулювати конфлікти.

Деякі з навичок емоційного інтелекту пов’язані 
з гумором і належать до сфер соціальної чуйності 
і управління стосунками. Також було виявлено, що 
гумор має тісні зв’язки з навичками, що належать 
до сфери самоконтролю й упевненості в собі. 
Майстерне використання гумору разом з іншими 
навичками емоційного інтелекту сприяє успіху на 
керівному терені [11]. 

Варто зазначити, що це складне і багатоком-
понентне психічне утворення не є константним, 
повною мірою вимірюваним і включає в себе ком-
поненти вродженого характеру і компоненти, які 
доступні для розвитку. 

Як було зазначено вище, лідерство завжди 
пов’язане з процесом впливу на групу людей 
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для спільної реалізації управлінських рішень 
із досягнення певних цілей. Для ефективності 
цього впливу розробляються моделі компетент-
ності, які описують інтелектуальні і ділові риси 
лідера, його навички міжособистісної комунікації. 
Дослідниками розроблено різноманітні моделі 
лідерських компетенцій. С.В. Іванова пропо-
нує до розгляду та аналізу список оптимальних 
лідерських компетенцій [6]. Вона ділить їх на три 
категорії: ті, що легко піддаються коригуванню та 
швидко напрацьовуються; ті, що не змінні; та ті, 
які коригувати можна, але складно або довго.

До компетенцій, пов’язаних з емоційним інте-
лектом, які неможливо виробити або для цього 
знадобиться досить тривалий період, належать 
такі: позитивне ставлення до людей; стресостій-
кість (але стресори та постстресову поведінку 
редагувати можна); відсутність прагнення само-
стверджуватися коштом інших; готовність відпові-
дати за колективний результат навіть у разі про-
валу; наявність власної позиції.

До компетенцій, які можна досить легко скори-
гувати за допомогою грамотної системи мотива-
ції, належать такі: уміння чути інших; здатність до 
навчання, прагнення розвиватися; вміння органі-
зувати інших; готовність до непопулярних рішень. 
Однак треба враховувати, що ступінь корекції 
може відрізнятися в різних ситуаціях – залежно 
від рівня мотивації та здібностей людини. Окремо 
необхідно окреслити ті компетенції, що вимага-
ють наявності від природи певних здібностей,  
а саме: вміння надихати і готовність та здатність 
навчати інших. Будь-яка навичка, що вимагає 
розвитку, передбачає наявність мотивації до нав-
чання. «Неможливо навіть провести контроль над 
власним і чужим навчанням, поки не встановлена 
його емоційний або чутливий складник, тобто 
мотивація до навчання» [7, с. 16]. Отже, наявність 
емоційного ставлення до діяльності підвищує  
її ефективність. Лідер повинен уміти створити 
«розвиваючу» атмосферу в групі, зокрема пози-
тивне ставлення до розвитку і навчання, а також 
побудувати прозору систему групових комунікацій 
задля уникнення проблем і конфліктів.

Цей аналіз дає змогу зробити висновок про те, 
що розвиток емоційного інтелекту як лідера, так 
і членів групи може відбуватися через розвиток 
певних соціальних компетентностей.

У багатьох роботах простежується взаємозв’я-
зок між ефективністю процесу впливу на групу  
і рівнем емоційного інтелекту лідера. Виділимо 
такі напрями досліджень: емоційний інтелект як 
умова ефективного лідерства, його взаємозв’язок 
зі стилями лідерства – резонансне і дисонансне 
(Д. Гоулмен); вплив емоційного інтелекту на зміс-
товну сторону керівництва (Д. Джордж).

За думкою Д. Гоулмена, однією з ознак резо-
нансного лідерства є наявність прихильників, які 

поділяють його захопленість та енергію. Засіб, 
який згуртовує людей у команді і формує їхню 
відданість, – це емоції, які вони відчувають [10]. 
Головним чинником згуртованості групи або орга-
нізації загалом є загальні для всіх її членів емо-
ції. В аспекті емоційного лідерства чим сильніше 
збігаються емоційні «вібрації» людей, тим менше 
непорозумінь у спілкуванні: резонанс мінімізує 
перешкоди в системі управління. Дисонанс же 
приводить людей у зневіру, викликає емоційне 
спустошення або відсторонення. Є ще й особиста 
плата за дисонанс. Гормони стресу, що вироблені 
за час нервового робочого дня, продовжують 
діяти багато годин. Є безліч різних типів дисонан-
сних лідерів, які не тільки не наділені чуйністю 
(і тому не збігаються у такті з настроєм групи), але 
і передають оточуючим негативні емоційні сиг-
нали. Отже, дисонансний лідер становить загрозу 
для групи, оскільки ризик тривалого і потужного 
негативного емоційного впливу може привести до 
деструкції в групових взаємозв’язках і до психосо-
матичних наслідків у членів групи. Саме емоцій-
ний інтелект сприяє нівелюванню (згладжуванню) 
руйнівного впливу дисонансного лідерства.

Д. Джордж був проведений теоретичний аналіз 
можливих зв’язків емоційного інтелекту з діяль-
ністю ефективних керівників. Аналіз дав змогу 
виділити певні взаємозв’язки між елементами, 
що характеризують змістовну сторону лідер-
ської поведінки і розвитком емоційного інтелекту 
[4]. Високий рівень емоційного інтелекту лідера:  
а) допомагає лідеру ефективно задіяти такі еле-
менти групової культури, як норми, цінності, гру-
пові символи, історії, міфи тощо, викликаючи  
у людей почуття єднання з організацією, сприя-
ючи їх осмисленому розумінню групової культури, 
посилюючи ідентифікацію з груповою реальні-
стю; б) може сприяти висуванню цілей; надихати 
підлеглих до бачення кінцевого результату та 
стимулювати для його досягнення позитивного 
настрою; велику креативність та гнучкість; в) дає 
змогу лідеру краще зрозуміти робочі проблеми 
підлеглих, ініціювати трудовий ентузіазм, поро-
дити оптимізм щодо рівнів особистих досягнень; 
г) підказує вибір ефективних засобів впливу, що 
позитивно позначається на психологічній атмос-
фері в групі; ґ) дає змогу лідеру краще розуміти 
свої емоційні стани і управляти ними, що допо-
магає йому знаходити ефективні підходи до вирі-
шення проблем.

Аналіз характеристик емоційного інтелекту та 
його впливу на організаційну поведінку дає змогу 
зробити висновок про неоднозначність цього 
впливу. У цьому зв’язку доречним є звертання до 
ідей Ф.Ш. фон Туна, який у своїх працях обґрунто-
вує, що будь-яка характеристика, якість або прин-
цип тільки тоді може надавати конструктивну дію, 
коли є в збалансованій напрузі щодо протилежної 



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

72

цінності, інакше ця характеристика або принцип 
трансформується в негативне перебільшення [13].

Саме соціальний інтерес, громадське почуття, 
або почуття солідарності, як здатність цікавитися 
іншими і брати в їхніх справах участь, може стати 
тим позитивним полюсом, що посилить ресурс 
лідера і дасть змогу уникнути певних небезпек і 
труднощів, що задаються емоційним впливом і вла-
дою над людьми задля досягнення організаційних 
цілей. Соціальне відчуття є вродженою здатністю, 
яку потрібно свідомо розвивати, вважав А. Адлер. 
Отже, зважаючи на це, можна казати про те, що дії 
лідера повинні бути збалансовані. Він має оволоді-
вати навичками як емоційного інтелекту, так і соці-
ального інтересу, а також розуміти ступінь свого 
впливу як на результативність діяльності грипи, так 
і на самопочуття членів групи.

Висновки. Лідерство – це завжди питання 
міри, сили впливу, який залежить від співвідно-
шення особистих якостей лідера з якостями тих, 
на кого він намагається чинити вплив, і з ситуа-
цією, в якій перебуває ця група. Вплив емоційних 
і соціальних рис лідера на групу може відігравати 
вирішальну роль під час виконання організаційних 
завдань.

Високий рівень емоційного інтелекту лідера 
сприяє: розвитку усвідомлення групових цілей 
і завдань членами групи, а також уявлень про 
шляхи їх досягнення; розумінню персоналом важ-
ливості виконуваних робочих завдань; підтримці 
в групі духу відданості, ентузіазму, впевненості 
і оптимізму, відносин співпраці і довіри; прояву 
лідером гнучкості у прийнятті рішень і адаптації 
до організаційних змін; встановленню і збере-
женню осмисленої групової ідентичності. Лідер є 
носієм головних цінностей групи, але водночас він 
перебуває в сильній залежності від групи. Група, 
маючи образ лідера як модель поведінки, вимагає 
від реального лідера, з одного боку, відповідності 
їй, а з іншого – від лідера потрібна здатність вира-
жати інтереси групи. Тільки за дотримання цієї 
умови члени групи не просто йдуть за своїм ліде-
ром, але і бажають йти за ним як послідовники.

Емоційне лідерство – це складний процес, 
який не є повною мірою вимірюваним і включає 
як компоненти вродженого характеру, так і компо-

ненти, що доступні для розвитку. Вивчення емо-
ційного інтелекту та ризиків його прояву дає змогу 
більш ретельно розглядати феномен емоційного 
лідерства та впливу лідера на групу. 
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Lysenko O. M., Krymova N. A. Emotional leadership in the group: resources and risks
In the article analyzed and dart out for consideration theoretical approaches in relation to the features of 

emotional leadership in a group. The role of leader is certain in a group. Various models and approaches 
are exposed in relation to the phenomenon of leadership. Instrumental and emotional leadership, expert 
and charisma leadership is described. Deep descriptions of charisma leadership are distinguished. Between 
a charisma leader and members of group there is cooperation of irrational character, and as an important 
mechanism of influence of charisma leadership, it is necessary to name idealization. An ideal leader plays role 
of just judge in the situations of conflicts, that protects people, understands the hidden reasons, cares of them, 
as the real father. The mission of leader consists in that, to understand, express the secret and obvious desires 
of people that entrusted to him the fate.  A leader can be examined and as a mirror in relation to a group. It 
can them be only that, who have those lines that greet and expected exactly in this group. The structural 
components of emotional intellect are considered. The ambiguous processes of psychological influence of 
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emotional leader are described on a group. It is marked that emotional influence of leader on a group is created 
both on conscious and on irresponsible levels. It is base on innate qualities of man, he can not be formed, 
but it is possible to strengthen. Connection of the phenomenon of leadership from the emotional constituent 
of process of influence is marked on a group. The high level of emotional intellect of leader promotes: to 
development of realization of group aims and tasks by the members of group, and also ideas about the ways 
of their achievement; to understanding by the personnel of importance of executable working tasks; to support 
in the group of spirit of devotion, enthusiasm, confidence and optimism, relations of collaboration and trust; 
to the display by the leader of flexibility in making decision and adaptation to the organizational changes; to 
establishment and maintenance of intelligent group identity.

To the articles not only advantages but also risks of emotional leadership are driven. Influence of emotional 
and social qualities of leader on a group can play a decision role at implementation of organizational tasks.

Key words: phenomenon of leadership, group processes, leader, emotional intertwined, risks of leadership, 
psychological processes.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
ТА КІБЕРСОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті розглядаються явища соціалізації та кіберсоціалізації особистості. Зазначено, 

що з поширенням Інтернету та з початком соціалізації особистості в кіберпросторі, тобто 
кіберсоціалізації, відбувається перебудова всіх сфер життєдіяльності людини; поступово вона стає 
активним користувачем мережі, конструюючи свою майбутню віртуальну ідентичність. Важливим у 
цьому процесі є керованість і досягнення результату, коли кіберпростір стане якісним доповненням 
реального життя особистості, актуалізуючи реальні соціокультурні практики життєдіяльності.

Зазначається, що соціалізація починається з моменту народження дитини, кіберсоціалізація –  
з моменту входження її у віртуальній світ, і на кожному з етапів знайомства з ним потрібна увага  
й підтримка дорослого, однак саме підлітковий вік уважаємо особливо значущим, оскільки в цей період 
спілкування відіграє важливу роль і розвивається здатність до самоаналізу, формується потреба до 
самоствердження та почуття дорослості.

Наведено особливості позитивної кіберсоціалізації, механізмами якої є особистісна рефлексія, 
варіативність мислення, відповідальність за своє майбутнє та готовність використовувати 
внутрішній ресурс. Важливою умовою позитивної кіберсоціалізації є активне включення Інтернету в 
суспільні процеси і передання позитивного досвіду користування ним від старших поколінь до молодших.

Запропоновано розподіл труднощів кіберсоціалізації та соціалізації на такі, що виникають 
внаслідок та у процесі взаємодії з інформаційним середовищем; труднощі, що виникають поза 
межами інформаційного середовища, та труднощі, що виникають у зв’язку із суспільними змінами на 
тлі розвитку та поширення інформаційного середовища. Інформаційне середовище перевантажено 
обсягом інформації, воно створює ілюзію легкої доступності до даних, простого та комфортного 
життя, що неможливо зрозуміти та опанувати підлітку самостійно. Втеча у віртуальний світ  
і викривлене його сприймання можуть мати також цілком психологічні причини, що лежать у 
площині відносин з оточуючими або переживанням підлітками вікової кризи. Підкреслено необхідність 
комплексного підходу для подолання цих труднощів на шляху входження підлітків у дорослий світ.

Ключові слова: соціалізація, кіберсоціалізація, інформатизація, адаптація, Інтернет, кіберпростір, 
підлітковий вік.

Постановка проблеми. З поширенням і над-
звичайно стрімким розвитком інформаційних тех-
нологій ми потрапили у нову реальність, реаль-
ність інформатизовану, складну, різнопланову та 
нерівномірну. Ба більше, як зазначає М. Епштейн, 
поступово реальність узагалі починає зникати 
як процес, паралельний індивідуальному відчу-
женню у відповідь на глобальне пришвидшення, 
невстигання людини за людством [1], тобто 
нездатність кожної окремої людини охопити той 
обсяг і рівень знань, які створюють люди зага-
лом – це лише один із дисбалансів, які розгорта-
ються наростаючими темпами у ХХІ столітті.

Молодші покоління сприймають як норму 
світ, у якому вони народилися, й, звісно, швидше 
підхоплюють інновації. Однак є ще одна невід-
повідність сучасності, а саме – невідповідність 
змін навколишнього світу і змін внутрішніх, тобто 
інформаційне і навіть психологічне випере-
дження фізіологічних змін і готовності до наван-
таження, осмислення та опрацювання інформації.  

Ця невідповідність стосується перш за все дітей, 
психофізіологічні можливості яких повинні вра-
ховуватись дорослими під час включення їх до 
сучасних здобутків науково-технічного прогресу 
та надання дитині доступу до світу необмежених 
можливостей кіберпростору.

Адаптація до сучасного середовища, форму-
вання світогляду і правил життя людини нового 
часу, визначення умов і пріоритетів для вихо-
вання дітей, психологічно здорових та готових 
жити у інформаційній сучасності, – це дуже корот-
кий список викликів, які стоять сьогодні перед 
суспільством. У таких умовах процес входження 
особистості у світ, процес опанування нею світу – 
як реального, так і віртуального, вимагає істотних 
зусиль і пильної уваги з боку дослідників та усіх, 
хто працює та взаємодіє з дітьми.

Мета статті – вивчення особливостей кіберсо-
ціалізації та соціалізації підлітків в умовах інфор-
матизації, а також визначення проблем і пріори-
тетних напрямів цього процесу.
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Виклад основного матеріалу. Інформатизація 
суспільного життя створює низку загроз для дітей  
і підлітків, серед яких – невідповідність обсягу здо-
бутої інформації реальному досвідові, наївність  
і віктимна поведінка у мережі, використання меді-
асередовища як способу втечі, а також створення 
віртуального викривленого світу, що ускладнює 
сприймання реального життя, невміння справля-
тись із жорстокістю, агресією, загрозами медіасе-
редовища [2]. Для гармонійного розвитку дитини та 
її адаптації у реальність, для гармонійного дорос-
лішання першочергову роль відіграють старші – 
батьки, вчителі, психологи, які можуть регулювати 
процес взаємодії з медіатехнологіями та навчити 
безпечному й корисному їх використанню.

У таких умовах важливими є два процеси, які, 
на нашу думку, мають бути паралельними та вза-
ємопов’язаними, а саме: соціалізація та кібер- 
соціалізація дитини. Під соціалізацією розуміють 
двосторонній процес засвоєння індивідом соці-
ального досвіду в результаті адаптації до соціаль-
ного середовища та активне відтворення системи 
соціальних зв’язків у процесі входження в соці-
альне середовище [2, с. 332].

Явище кіберсоціалізації введено в обіг у 
2005 р В.А. Плешаковим на позначення про-
цесу соціалізації особистості в кіберпросторі. 
Кіберсоціалізація передбачає якісні зміни само-
свідомості людини під впливом і в результаті 
використання людиною сучасних інформаційних 
і комп’ютерних технологій у процесі життєдіяль-
ності [3]. Кіберсоціалізація – складник медіасо-
ціалізації, який забезпечує соціальний розвиток 
людини через інтернет-середовище, впливаючи 
на якісні зміни структури самосвідомості особи-
стості [2, с. 332].

Різні аспекти соціалізації та кіберсоціалізації 
сьогодні активно вивчаються багатьма науков-
цями як у світі загалом, так і в Україні зокрема. 
Приділяється увага питанням співвідношення 
цих понять, адаптації людини в кіберпросторі 
та, навпаки, соціалізації людини у реальному 
світі за допомогою інформаційного середовища 
(А.М. Бежевець, М.І. Первушкін, В.А. Плешаков, 
К.С. Юдіна), механізмам і критеріям успішної 
кіберсоціалізації (С.М. Верейкіна, Т.О. Сімакова, 
О.Є. Гавріна, І.А. Ковальчук, М.В. Угольков), осо-
бливостям кіберсоціалізації різних вікових груп 
школярів (О.В. Богач, А.В. Тадаєва).

У сучасних умовах соціалізація та кіберсо-
ціалізація неможливі одна без одної з огляду 
на одночасне існування та розвиток реального 
та віртуального світів. Первинна соціалізація 
людини відбувається з моменту її народження і 
до формування зрілої особистості; кіберсоціалі-
зація залежатиме від початку взаємодії дитини  
з інтернет-простором. Як правило, це відбува-
ється не пізніше молодшого шкільного віку.

У процесі кіберсоціалізації перебудовуються 
всі без винятку сфери життєдіяльності людини 
(інформаційна, освітня, дозвіллєва тощо). Крім 
того, інтернет-простір істотно впливає на засво-
єння соціальних норм, формування ціннісних про-
соціальних орієнтацій і є апробацією сімейних, 
громадянських, загальнолюдських форм пове-
дінки. Сучасні темпи життя людини спрямовані на 
орієнтири, основані на посиленій ролі сучасного 
інформаційного способу життя, тобто людину 
спонукають до того, щоб вона мала постійний 
доступ до Інтернету для отримання інформації. 
Особливістю соціалізації людини у віртуальному 
середовищі є її активність: індивід у кіберпросторі 
перетворюється із соціального об’єкта на соціаль-
ний суб’єкт [2, с. 245].

Вважаємо, що визначальною є позиція 
В.А. Плешакова, який вказує на те, що у процесі 
кіберсоціалізації повинно відбутися формування 
таких відносин із кіберпростором, у яких він буде не 
альтернативним середовищем існування, а стане 
якісним доповненням реального життя особисто-
сті, актуалізуючи реальні соціокультурні практики 
життєдіяльності в контексті інтеграції і злиття двох 
популярних у ХХІ столітті середовищ соціалізації: 
1) предметної дійсності і матеріальної дійсності; 
2) знаково-символьної дійсності кіберпростору; 
обидві з яких як потенційно, так і реально вплива-
ють на становлення і трансформацію суб’єктивної 
реальності (явищ психіки) [4, с. 73].

Однак віртуальний світ є привабливим для 
молодої аудиторії саме можливістю поєднання 
реальності з ілюзорним, фантастичним світом. 
Ситуація може ускладнюватись у тому разі, коли 
користувач віртуального простору не задоволе-
ний чимось у реальному житті, відтак віртуальні 
можливості здаються привабливішими і посту-
пово може формуватись ілюзія можливості заміни 
навколишнього світу кіберпростором. У такому 
разі Інтернет стає джерелом необмежених мож-
ливостей здобуття інформації, знань і лайфхаків, 
пошуку все нових і нових друзів із можливістю 
легко закінчувати спілкування, якщо воно вже не 
відповідає очікуванням або набридло, а також 
вибір дозвілля на будь-який смак – будь то зна-
йомство з складними культурними об’єктами, 
перегляд кінострічок, захоплення геймінгом або 
кіберспортом, або ж найпростіші форми заповне-
ння вільного часу, як-от «залипання» в інстаграмі, 
споглядання АСМР тощо. Стирання межі сприй-
няття між кіберпростором і реальністю може при-
зводити також до того, що користувачами будуть 
ставити аналогічні вимоги як до навколишньої 
дійсності, так і до Інтернету. А.М. Бежевець вказує 
на те, що на тлі надмірного використання кібер-
простору виникають такі ознаки соціалізації сучас-
ної молоді, як зниження інтелектуально-освіт-
нього, культурного і морального рівнів [5, с. 142]. 
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О.В. Богач зазначає, що культурні засоби, які 
пропонує кіберпростір, детермінують розвиток 
самоусвідомлення особистості. У процесі взає-
модії з кіберпростором відбувається соціалізація,  
у процесі якої комп’ютери виступають технічними 
артефактами, а однолітки, батьки, викладачі та 
інші – агентами соціалізації. У цей момент від-
бувається конструювання майбутньої віртуаль-
ної ідентичності користувача під час когнітивної 
рольової інтеграції із суб’єктами та об’єктами 
кіберпростору.

У разі виникнення труднощів у безпосередніх 
контактах з іншими людьми (зокрема, з причин 
наявності недоліків зовнішності, дефектів мов-
лення, інвалідності або психічних захворювань) 
користувач отримує можливість обрати для себе 
інший, більш бажаний образ «Я». І якщо кіберпро-
стір використовується для заповнення порожнечі, 
утвореної дефіцитом живого спілкування, вну-
трішнє «Я» може стати суперечливим, мозаїчним, 
розколотим та ізольованим від загальноприйня-
тих норм та цінностей суспільства, що особливо 
небезпечно в період дорослішання. Отже, кібер-
простір виступає виховною агенцією соціалізації 
молодіжної аудиторії, вплив якого часто має сти-
хійний і спонтанний характер [6].

Т.О. Сімакова, О.Є. Гавріна та І.А. Ковальчук 
пропонують такі механізми позитивної кіберсоці-
алізації, як: особистісна рефлексія (як готовність 
знаходити та долати протиріччя між Я-реальним та 
Я-ідеальним), варіативність мислення (бачення та 
побудова різних сценаріїв життя), відповідальність 
за своє майбутнє (на основі розуміння причин-
но-наслідкових зв’язків), готовність використову-
вати внутрішній ресурс (через здатність відчувати 
емоційно-вольову напругу у процесі досягнення 
поставлених цілей) [7, с. 60]. Про позитивну соці-
алізацію в Інтернеті згадують і В.А. Плешаков та 
М.В. Угольков, вказуючи позитивні умови цього 
процесу, що передбачають постійний моніто-
ринг і підвищення соціальних і освітньо-виховних 
потенціалів інтернет-середовища, використання 
Інтернету для освітньо-виховних цілей навчальних 
закладів, побудову ефективної системи соціаль-
ного виховання на основі можливостей і ресурсів 
інтернет-середовиша, а також підвищення ціннісної 
значимості соціального виховання та ініціювання 
уваги до проблем соціалізації молоді з боку класич-
них соціальних інститутів – держави, суспільства, 
сім’ї [8 ,с. 119]. Отже, йдеться про активне вклю-
чення Інтернету в суспільні процеси і передання 
позитивного досвіду користування ним від старших 
поколінь до молодших. 

Пропонуємо об’єднати основні труднощі, які 
можуть ускладнювати успішну соціалізацію та 
кіберсоціалізацію підлітків, у такі групи:

1. Труднощі, що виникають внаслідок та у про-
цесі взаємодії з інформаційним середовищем.

Обсяг інформації і можливостей в Інтернеті 
вражає. Статистичний проєкт Internet Live Stats 
[9] пропонує такі дані: у світі налічується майже 
4,5 мільярдів користувачів мережі Інтернет, що 
становить 60% населення планети; кількість 
запитів Гуглу в день перевищує цю цифру і може 
сягати 6 мільярдів; у мережі є близько 1,7 мільяр-
дів сайтів, денний інтернет-трафік може переви-
щувати 6 мільярдів гігабайт. Користувачі постійно 
створюють новий контент, обсяги якого вражають, 
і цей обсяг інформації фактично перебуває на від-
стані натискання кількох кнопок комп’ютера або в 
гаджеті. Чи можна уявити себе людині в бібліотеці 
в оточенні такої кількості книг, журналів або інших 
інформаційних ресурсів? Та чи реально зорієнту-
ватись у цих даних, тим більше школяреві?

Знання правил безпеки та поведінки в Інтернеті, 
алгоритмів роботи пошукових систем, а також 
етики спілкування у віртуальному просторі є, на 
нашу думку, першочерговими для входження у вір-
туальний світ. Іншими уміннями сучасної людини 
мають стати вміння диференціювати інформацію, 
забезпечення психологічної стійкості під час вза-
ємодії з різноманітними, часто суперечливими 
даними та здатність до самостійного обмеження 
інформаційного споживання. Однак на практиці  
в процесі стихійної кіберсоціалізації практика  
взаємодії з кіберпростором випереджає отри-
мання інструкції з безпечного користування мере-
жею, що, у свою чергу, може призвести до розвитку 
дифузної ідентичності підлітка, яка характеризу-
ється низькими показниками розвитку рефлек-
сії, не сформованою ціннісною ієрархією, висо-
кою тривожністю, перетворюючи їх на «жителів»  
соціальних мереж [10, с. 204]. Зазначимо, що про-
блема адаптації до інформаційного середовища 
та кіберсоціалізації є рівною мірою відкритою як 
для дітей, так і для дорослих, різниться сприй-
мання такого середовища можливості відповід-
ного віку.

2. Труднощі, що виникають поза межами інфор-
маційного середовища.

Опанування навичок та умінь на кожному етапі 
життя вимагає від особистості відповідного рівня 
психологічної та фізіологічної готовності. У підліт-
ковому віці тільки починає розвиватися здатність 
до самоаналізу, продовжує розвиватися мис-
лення, формується потреба до самоствердження 
та почуття дорослості. Підлітковий вік – вік фор-
мування та накопичення життєвого досвіду, однак 
підліткам важко критично оцінювати навколишню 
дійсність, що може призвести до викривлення 
сприймання як реального, так, тим більше, вірту-
ального світу.

Крім того, першопричина проблем адаптації 
підлітка в кіберпросторі може лежати у площині 
буденних психологічних труднощів, а також про-
живання кризи підліткового віку, які вимагають від 
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дитини та її оточення додаткових зусиль і часто 
призводять до конфліктів, дезадаптації та роз-
витку адиктивної поведінки. 

3. Труднощі, що виникають у зв’язку із суспіль-
ними змінами на тлі розвитку та поширення інфор-
маційного середовища.

Наш світ і буденність змінюються під впливом 
інформаційного середовища. Доступ до над-
звичайного обсягу інформації створює ілюзію 
всезнання, що врешті знижує цінність процесу 
пошуку та засвоєння знань самостійно. Інтернет 
спрощує наше життя завдяки численним програ-
мам і мобільним додаткам, які, здається, випе-
реджають суспільний запит. Інтернет речей і 
роботизація змінюють роль і місце людини у світі, 
докорінно змінюють ринок праці. Змінюється 
темп змін. Перебудовуються ієрархії суспільних 
відносин в усіх сферах на усіх рівнях – автори-
тетними можуть ставати особи, які набирають 
достатню кількість підписників у соцмережах, 
при цьому їхній вік, соціальний статус та інтелек-
туальний потенціал не мають жодного значення. 
Втрачається роль та авторитет дорослого для 
дитини. В таких умовах успішність суспільних 
зусиль із соціалізації та кіберсоціалізації зроста-
ючого покоління знижується, оскільки часто їм 
треба долати ціннісну та моральну дезорієнто-
ваність, знецінювання та небажання докладати 
додаткових зусиль.

З огляду на перераховані труднощі не можна 
недооцінювати важливість суспільних зусиль, 
потрібно серйозно та системно підходити до 
кіберсоціалізації підлітків, скеровувати свою увагу 
на підвищення рівня медіаграмотності та медіа-
культури кожного члена суспільства.

Висновки. Проведений аналіз літератури з 
досліджуваної теми дає змогу стверджувати, що 
пришвидшення темпів науково-технічного про-
гресу, розвитку та поширення інформаційного 
середовища призводить до виникнення низки 
суспільних дисбалансів, серед яких – невстигання 
людини за людством як у горизонтальній, так і у вер- 
тикальній площині (тобто нездатність кожної 
людини охопити та пропрацювати обсяг інфор-
мації в історичній генезі та в сучасності), невсти-
гання психофізіології за життєвими викликами  
і завданнями (нездатність фізично опановувати 
обсяги інформації та орієнтуватися в інформа-
ційному хаосі), невідповідність реального світу 
віртуальному з його яскравістю та можливостями, 
і в результаті – зростання розриву між групами 
людей залежно від опанування ними технологій 
та входження в інформаційний і кіберпростір.

Соціалізація та кіберсоціалізація – важливі 
та взаємопов’язані процеси, залежно від того, 
як вони відбуватимуться, буде сформована осо-
бистість, її ціннісний, мотиваційний складник, 
самоусвідомлення, відносини із собою та сві-

том, тому ці процеси потребують уваги та участі 
оточуючих, і особливо гостро в перехідні пері-
оди, яким є підлітковий. Зробити процеси соці-
алізації та кіберсоціалізації керованими можуть 
допомогти дорослі – батьки, педагоги, психо-
логи та інші, хто взаємодіє з дитиною, та може 
спільно з нею опановувати правила безпеч-
ного та ефективного користування Інтернетом, 
навчити дитину віддавати перевагу якісному, 
складному та достовірному контенту, розпові-
сти про етику спілкування, вивчати алгоритми, 
за якими працюють сайти, пошукові системи, 
контекстна реклама тощо.
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Maletska O. O. Specific features of socialization and cyber socialization of adolescents in current 
conditions

The article analyses the phenomena of socialization and cyber socialization of the individual. With the 
spread of the Internet and with the beginning of the socialization of the individual into cyberspace, i.e. cyber 
socialization, the reconstruction of all spheres of human activity is taking place; gradually, a person becomes 
an active user of the network, constructing its future virtual identity. Important are controllability of such process 
and achievement of a result when cyberspace becomes a qualitative addition to the real life of a person, 
actualizing the real socio-cultural practices of life.

It is noted that socialization begins from the moment of birth of a child, cyber socialization – from the 
moment of entering the virtual world, and at each stage of acquaintance with it the attention and support of 
an adult is required. However, we consider adolescence especially important because, during this period 
of communication, the capacity for self-reflection plays an important role and develops, the need for self-
affirmation and a sense of maturity are formed.

The features of positive cyber socialization, the mechanisms of which are personal reflection, variability 
of thinking, responsibility for one’s future and willingness to use an internal resource, are represented. An 
important condition for positive cyber socialization is the active inclusion of the Internet in social processes and 
the transfer of positive experience of using it from the older generations to the younger.

The following division of the difficulties of cyber socialization and socialization is proposed: difficulties that 
arise as a result of and in the process of interaction with the information environment; difficulties that arise 
outside of the information environment; difficulties that arise in connection with social changes against the 
background of the development and spread of the information environment. The information environment is 
overloaded with information, it creates the illusion of easy access to data, a simple and comfortable life that 
cannot be understood and handled by an adolescent on his own. Escaping into the virtual world and its twisted 
perception may also have psychological causes that lie in relationship with others or experiencing the age 
crisis by adolescents. The need for a comprehensive approach to overcome these difficulties in the process of 
entering the adult world by adolescents is emphasized.

Key words: socialization, cyber socialization, informatization, adaptation, the Internet, cyber-space, 
adolescence.
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ПЕРЕДУМОВИ ОСТРАКІЗМУ 
ЯК ПЕРШОДЖЕРЕЛА СОЦІАЛЬНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ
Стаття присвячена визначенню передумов соціальної ізоляції індивідів в їхніх соціальних групах  

і явищу неприналежності в соціумі загалом. Особливу увагу приділено аналізу передумов соціального 
неприйняття як явища остракізації в освітньому середовищі.

Здійснено спробу аналізу факторів соціальної ситуації та індивідуальних проявів, поведінкових реакцій 
особистості, які впливають на формування й можуть стати причинами соціального відторгнення,  
в цьому контексті розглянуто явище індивідуального потенціалу розвитку особистості, який індивіди 
отримують або втрачають шляхом освоєння проблем регулювання мотиваційних процесів.

Висвітлено основні наукові погляди на явище остракізму та механізми його формування; 
проаналізовано проблему саморегуляції емоцій як одну з основних передумов соціального неприйняття, 
яка розкривається як форма підтримки психічного здоров’я, соціального функціонування, фізичного 
благополуччя та життєдіяльності індивіда, загалом. 

Вказано на взаємозалежність наявності соціально-психологічних регуляторів середовища  
і формування позитивних особистісних тенденцій взаємодії індивіда в соціумі, які піддаються загально 
прийнятим нормам і тенденціям груп, в яких перебуває особистість. 

Розглянуто етапи які особа проходить, для здійснення або отримання референтного впливу, 
що дало можливість розкрити механізми остракізації в соціальному середовищі та розуміння його 
запобігання.

Вказано на фактичні передумови протікання процесу остракізації в освітньому середовищі, 
здійснено аналіз практичної сторони перебування індивідів в освітянському просторі.

Проведено емпіричне дослідження для виявлення основних передумов, які дають підставу для 
остракізації індивіда, а також для виявлення рівня сформованості тенденцій соціальної відмови  
в людей, які мають низький рівень довіри до референтних осіб. 

Зроблено висновки в системі формування передумов остракізаторських тенденцій  
в освітянському просторі, що першоджерелами соціального вигнання слугують екзогенні й ендогенні 
чинники (структура особистості індивіда), а також низка особистісних чинників, якими володіє 
індивід. Подальший розгляд проблеми вбачаємо в дослідженнях присвячених розкриттю психологічних 
паритетів остракізатора та остракізованого.

Ключові слова: остракізм, соціальна ізоляція, належність, відторгнення особистості, соціальне 
середовище, референтна особа, регулятор, емоційна саморегуляція.

Постановка проблеми. Соціальна ізоля-
ція може бути емоційно болючим процесом, 
адже необхідність постійної соціальної взає-
модії з іншими людьми є суттєвою. А. Маслоу 
та інші теоретики припустили, що потреба в 
прийнятті та приналежності є фундаменталь-
ною людською мотивацією до існування. Згідно  
з А. Маслоу, всі люди повинні мати можливість 
надавати й отримувати прихильність, щоб бути 
психологічно здоровими; це впливає на рівень 
особистісного комфорту та слугує мотивом до 
життєтворчості. 

Формувати та підтримувати дбайливі міжо-
собистісні взаємини, з метою виживання та про-
довження буття – біологічно запрограмований 
сильний мотиваційний стимул. Тож якщо він не 
задовольняється – інстинктивно сприймається як 
загроза. Люди потребують як стабільних взаємин, 

так і задоволення від взаємодії з іншими в цих від-
носинах. Якщо якийсь із цих двох компонентів від-
сутній, починають домінувати відчуття самотно-
сті, неповноцінності, втрати цілісності, оскільки за 
допомогою інших ми формуємо власне розуміння 
себе, що за відсутності контактів стає неможли-
вим. Тож відмова є суттєвою загрозою. Насправді 
онтогенетичний розвиток відображає постійне 
занепокоєння щодо соціальної ізоляції на всіх ета-
пах розвитку особистості. 

Бути членом соціальної спільноти також важ-
ливо для формування соціальної ідентичності, 
яка є ключовим компонентом самооцінки. М. Лірі з 
Університету Дюка припустив, що основною метою 
самооцінки є моніторинг соціальних відносин і вияв-
лення соціального відторгнення. З цього погляду 
самоповага є соціометром, який активізує нега-
тивні емоції, коли з’являються ознаки виключення.  
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Отже, якщо мене не приймають, я і сам себе не 
приймаю.

Соціально-психологічні дослідження підтвер-
джують мотиваційну основу необхідності соці-
ального прийняття. Зокрема, страх соціального 
відторгнення сприймається як тиск з боку одноліт-
ків (іноді його називають нормативним впливом) 
і дотримання вимог інших. Наші потреби у при-
належності та соціальній взаємодії виявляються 
особливо сильними, коли ми перебуваємо під 
стресом чи потребуємо допомоги.

Тож необхідним є психологічне дослідження 
зазначеної проблеми, метою якого стане вивчення 
передумов формування остракізму і, як наслідок, 
зменшення рівня остракізації, щоб запобігти нега-
тивним наслідкам соціальної ізоляції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Соціальне виключення і відмова в контактах від-
буваються з широкого спектру причин, і хоча ізоля-
ція не завжди може бути скерована на заподіяння 
психологічної шкоди, досвід остракізації може мати 
негативні наслідки щодо емоційного й поведінкового 
чинників психічного здоров’я (Buhs E.S., Ladd G.W., 
Juvonen J., Killen M., Rutland A.), появи академічних 
труднощів (Buhs E.S.), зниження просоціальної пове-
дінки (Coyne S.M.) і низької самооцінки (Stanley L.,  
Arora T., Verkuyten M., Thijs J.). Також у контексті 
цієї теми здійснюють вивчення емоційного регулю-
вання особистості (Gross J.J.), регуляції емоцій у 
парах (Gross J.J., Levenson R.W.), впливу на почуття 
людей дружби і довіри, а саме дослідження регулю-
вання міжособистісного впливу та якості взаємин 
(Niven K.), будівництво справжньої довіри через 
управління міжособистісними емоціями – зокрема, 
запропоновано модель регулювання загроз довіри 
та співпраці через кордони (Williams К.). 

Мета статті – здійснити теоретичний та емпі-
ричний аналіз передумов соціальної ізоляції в 
соціальному середовищі та її проявів; висвітлити 
основні положення наукових публікацій з вказаної 
теми, систематизувати їх і узагальнити отримані 
емпіричні результати.

Відповідно до зазначеної мети, було висунуто 
такі завдання:

1. Проаналізувати особливості й закономір-
ності неприйняття індивідів в соціальному серед-
овищі як передумови остракізації;

2. Дослідити можливі передумови та прояви 
остракізації особистості;

3.  Вказати на взаємозалежність індивідуаль-
них особливостей особистості та її соціального 
прийняття. 

Виклад основного матеріалу. Остракізм – 
це негативний соціальний конструкт взаємин, які 
характеризуються загальним процесом соціаль-
ного виключення. У різних формах його прояву – 
ігнорування, булінґ, пасивна агресія тощо.

За словами K. Berman з Університету штату 
Пенсільванія: «Більшість осіб, яких відхиляють 
однолітки, відображають одну або кілька з таких 
моделей поведінки», – що стає однією з переду-
мов остракізації особистості (див. рис. 1):

1. Низький рівень просоціальної поведінки.
2. Високі показники агресивної або руйнівної 

поведінки.
3. Високі показники неуважної, незрілої або 

імпульсивної поведінки. 
4. Високий темп соціальної тривожності.
Також, було визначено другу можливу переду-

мову соціального неприйняття – низький рівень 
регулювання мотивації. Індивідуальний потенціал 
розвитку особистості отримують або втрачають 
шляхом освоєння проблем регулювання мотива-
ційних процесів. Це досягається шляхом вибору, 
досягання та адаптації цілей розвитку та особи-
стих цілей індивіда, щоб відобразити зміни в мож-
ливостях життєвого циклу, передбачаючи нові 
можливості для досягнення цілей [8, с. 407–413]. 
Це твердження може вказувати на одну з деструк-
цій – остракізацію від недостатності власної моти-
вації на більш значущі соціальні дії. 

Здатність регулювання емоцій стала наступною 
передумовою соціального прийняття, оскільки емо-
ційні реакції мають важливе значення для підтримки 
психічного здоров’я, соціального функціонування, 
фізичного благополуччя та життєдіяльності загалом.

Четвертою визначеною передумовою остра-
кізму індивіда є особистісна невизначеність. 

Розроблена V. Bos і Е. Lind 
теорія пояснює вплив 
невизначеності на пси-
хіку індивіда. Відповідно 
до моделі, особистісна 
невизначеність розкрива-
ється як відчуття сумніву 
в цілях, самооцінці, сві-
тогляді й взаємозв’язку 
між цими трьома складо-
вими [12, с. 7646–7650]. 
Особа повинна думати, 
що вона існує у стабіль-
ному й передбачуваному Рис. 1. Поведінкові прояви як передумова остракізму за K. Berman
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світі, щоб бути в змозі відчувати себе в безпеці. 
Особиста невизначеність є неприйнятним або 
тривожним станом, оскільки вона загрожує фун-
даментальним потребам людини. Індивід повинен 
робити щось, щоб керувати цією ситуацією, коли 
натрапляє на особисту невизначеність. Одним із 
засобів ліквідації особистої невизначеності або 
принаймні прийняття терпимості є захист більшо-
сті наших культурних цінностей і, у такий спосіб, від-
новлення почуття безпеки; так ми доводимо собі, 
що все ще маємо спільні цінності [10, с. 124–135].  
Підсумовуючи причини, варто зазначити, що 
всі основні передумови – деструктивні моделі 
поведінки, низькі результативні можливості 
мотивації, низький емоційний результативний 
потенціал та високий рівень особистісної невизна-
ченості – призводять до проявів ознак остракізації  
в соціальному середовищі як в активних, так і 
пасивних форм демонстрації соціальної ізоляції 
(див. рис. 2).

Остракізація загрожує потребі індивіда розу-
міти змістовне навантаження світу й контролю-
вати свої поведінкові, мотиваційні та когнітивні 
прояви реагування на реальні події життя, що 
провокує деформування відображення власних  
соціальних мотивів та зміщення соціальних 
потреб у бік асоціальності чи патологізації. 

Продовжуючи вивчення зазначеного явища, 
зростає розуміння того, у який спосіб люди регу-
люють поведінкові, емоційні та мотиваційні прояви 
одне одного. Соціальне регулювання стосується 
однієї особи (регулятора), що свідомо намага-
ється змінити емоційну реакцію іншої особи (цілі) 
[5, с. 1726–1738]. Це твердження дає можливість 
передбачати, що під впливом остракізованих кон-
тактів особистість змінює і власний Я – образ.

Іноземні науковці вивчали соціалізацію інди-
відів як форму толерантного сприйняття і запо-

бігання остракізаторським тенденціям, підкрес-
люючи, що соціальне регулювання не тільки 
покращує сучасний соціальний стан особи,  
а й підвищує її здатність саморегулюватися  
в майбутньому [4, с. 12–15]. Дослідження органі-
заційної поведінки підкреслює реляційні переваги 
регулювання соціальних емоцій, особливо щодо 
побудови довіри [6, с. 311–344]. Коли особистість 
перебуває в умовах остракізації, відбувається 
внутрішнє зміщення довіри як до самої себе, так 
і до світу загалом.

Соціальна регуляція важлива частково тому, 
що саморегулювання може бути складним з кіль-
кох причин. По-перше, індивідам часто бракує 
розуміння своїх емоційних реакцій, іноді вони 
блокують джерело або навіть позитивну чи нега-
тивну природу їх спричинення [4, с. 12–15], тоді 
як зовнішні спостерігачі можуть бути більш точ-
ними в цих судженнях [5, с. 1726–1738]. По-друге, 
емоційні реакції сприяють впливу конгруентного 
мислення, що допомагає підтримувати емоційні 
прояви [9, с. 381–388] і порушує систему управ-
ління [11, с. 163–181]. Крім того, деякі особи 
мають меншу здатність до саморегуляції через 
незрілість (наприклад, у дітей) [15, с. 361–373], 
зниження (наприклад, літні люди) або порушення 
перебігу емоційно-когнітивних процесів. У таких 
випадках соціальний регулятор може використо-
вувати свою виконавчу спроможність для впрова-
дження регуляторних стратегій заради цілі.

Регулятор або референтна особа для здійс-
нення ефективного впливу може проходити такі 
етапи, що дає можливість розкрити механізми 
остракізації в соціальному середовищі та розу-
міння їх запобігання (див. рис. 3):

− Ідентифікація. Цикл починається з визна-
чення поточного емоційного стану особи, який 
передає важливу інформацію регулятору 

Рис. 2. Передумови соціальної ізоляції
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[15, с. 361–373]: емоційні прояви можуть сигна-
лізувати про бажання підтримувати (наприклад, 
смуток), поведінкові зміни (зокрема, гнів) або 
задоволення (скажімо, щастя). Оскільки регу-
лятори не мають прямого доступу до внутрішніх 
станів цільової групи, точне визначення їхніх емо-
цій може бути складним, а неправильні висновки 
створюють проблеми на наступних етапах регуля-
торного циклу [9, с. 381–388].

− Оцінка. Наступним кроком є оцінка необхід-
ності соціальної регуляції шляхом оцінки розбіж-
ності між (висновком) поточного емоційного стану 
індивіда і бажаним, або цільовим, емоційним ста-
ном. Коли розрив між поточним та цільовим ста-
ном невеликий, референти можуть вирішити не 
втручатися, але якщо різниця є досить великою, 
регулювання може вважатися необхідним. У дея-
ких випадках особи, яких супроводжують, можуть 
явно вимагати втручання регулятора, щоб той 
допоміг їм у прояві своїх емоцій [1]. 

− Вибір стратегії. Після того як референт при-
ймає на себе супроводжуючу функцію, створена 
діада має обрати відповідні засоби соціального 
регулювання або супроводу. Нині передбачають 
три фактори, які керують процесом вибору стра-
тегії соціального регулювання [2, с. 12–16].

По-перше, регулятор може обрати стратегію 
пасивної діяльності проти активного залучення. 
Регулятор залишається пасивним, хоча стани 
індивіда потребують регулювання, з кількох при-
чин. Регулятор може вирішити, що ціль здатна 
регулювати свої емоції самостійно або що спроби 
саморегулювання перебувають в інтересах цілі 
[5, с. 1726–1738]. Регулятор також може визна-
чити, що інша особа має кращі можливості брати 
участь у соціальному регулюванні, та вирішить не 
займатися цим особисто. 

По-друге, знання регулятора про різні можливі 
стратегії визначатиме спектр варіантів, які розгляда-
ються, зокрема щодо того, на якому етапі процесу 

емоційної генерації потрібно втрутитися. Минулий 
досвід регулятора в успішному управлінні власними 
та чужими поведінковими стратегіями, а також їхній 
досвід соціального регулювання іншими засвідчує 
розгляд різних підходів [14, с. 19–34]. Вплив або під-
готовка конкретних стратегій підвищує ймовірність 
того, що референт розглядатиме та потенційно 
застосовуватиме певний підхід [7, с. 54 – 59].

Соціально довірені особистості повинні прогно-
зувати, як реагуватиме цільова стратегія. Багато 
факторів будуть формувати цільові реакції на 
регулювання, і ключовим моментом для них є те, 
чи повинні вони робити свої спроби регулювання 
видимими, прямими, явними або невидимими, 
непрямими й неявними [3, с. 58–60]. Зокрема, 
якщо цільова група або окремий індивід негативно 
реагуватиме на їхні регуляторні вказівки, вони 
можуть обрати менш помітний підхід супроводу 
[13]. Як і за менталізації на етапі ідентифікації, 
помилки у висновку щодо реакції індивіда на кон-
кретні стратегії можуть призвести до менш ефек-
тивного регулювання або реактивності.

− Реалізація. Останнім етапом для регуля-
тора є реалізація обраної стратегії. Спираючись 
на процесні моделі саморегуляції особистості 
[15, с. 361–373], можна виокремити чотири класи 
стратегій, з погляду яких здійснюється вплив на 
різні етапи в послідовності генерації поведінки 
індивіда (див. рис. 4). Доцільно припустити, що 
системи, які використовують для реалізації стра-
тегій шляхом саморегулювання, також будуть 
використовувати для їх реалізації через соціальне 
регулювання [6, с. 311–344]. Отримані дані дають 
можливість сформувати структуру схильності осо-
бистості до остракізації в процесі соціального кон-
такту. Розкривши ідентифікаційно-інформаційні 
регулятори, є можливість передбачити оцінку  
й вибір стратегій соціальної регуляції в серед-
овищі та, як наслідок, запобігти остракізованим 
проявам у реалізації соціальних стратегій.

Рис. 3. Етапи використання виконавчих спроможностей для впровадження регуляторних стратегій
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Розглянувши етапи використання соціальних 
регулятивних стратегій, варто провести аналіз 
ситуацій та модифікацій, що можуть бути переду-
мовами остракізму.

Вибір ситуації та модифікація. Перший клас 
стратегій включає в себе зміну ситуації та її супут-
ніх емоцій-проявів, яких стосується ціль. Під час 
вибору ситуації регулятор спрямовує ціль на ото-
чення, яке сприяє бажаній емоційній реакції або 
вберігає від обставин, що викликають небажані 
реакції. У модифікації ситуації регулятор впливає 
на стимул (змінюючи його природу, тривалість або 
інтенсивність), що викликає емоцію, яка потребує 
регулювання, або вводить чи видаляє стимули, 
які змінюють спосіб реагування цілі на цей почат-
ковий тригер. 

Уважне розгортання. Емоційні еліситори при-
вертають увагу [12, с. 7646–7650], а регулятори 
можуть змінювати емоції цілі завдяки перене-
сенню їхньої уваги з небажаних елікторів та інших.

Когнітивні зміни. Регулятори можуть змінювати 
спосіб, у який цілі когнітивно тлумачать значення 
стимулів, що викликають емоції, трансформуючи 
їхню подальшу афективну реакцію. Когнітивні 
зміни пропонують спосіб керувати емоціями при 
одночасному залученні цілей з еліситором, що 
важливо, коли треба стимулювати (наприклад, 
іспит) або емоцій не можна уникнути (наприклад, 
тілесні відчуття) [5, с. 1726–1738]. 

Модуляція відповіді. Зовнішнє вираження емо-
цій (зміни у виразі обличчя, голосовому тоні тощо) 
є надзвичайно важливим аспектом власного емо-
ційного досвіду для інших, а модуляція відповіді – 
це контроль над ним (див. рис. 4).

На основі вищезазначеного, спираючись на 
актуальність обраної теми, нами було проведено 
дослідження, спрямоване на виявлення основних 
передумов остракізації і рівня соціального неприй-
няття за допомогою опитувальників «Особистісна 
схильність до остракізації», «Передумови 
неприйняття особистості в соціальних гру-
пах», методик «Діагностика мотивації до успіху» 

Т. Елерса, скерованої на виявлення рівня регуля-
ції мотивації індивіда, та «Діагностика самооцінки 
психічних станів» за Г. Айзенком для визначення 
особливостей вияву емоційних проявів особисто-
сті, що дає можливість вказати на взаємозалеж-
ність індивідуальних особливостей особистості та 
її соціального прийняття.

Експериментальна база дослідження. 
Дослідницько-експериментальна робота проводи-
лася серед студентів І – ІV курсів психолого-при-
родничого та історико-соціологічного факультетів 
Рівненського державного гуманітарного універ-
ситету. Вибірка становить 302 людини: 56,3% – 
хлопці (170 осіб), 43,7% – дівчата (132 особи).

Були отримані такі результати: 57,6 % респон-
дентів (174 особи) можуть бути або є соціально 
неприйнятими; 42,4% (128 осіб) – не зазнають 
остракізації (див. рис. 5).

Остракізовані респонденти Соціально прийняті
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«Особистістна схильність до остракізації»

Рис. 5. Результати діагностики досліджуваних за 
опитувальником «Особистістна схильність до остракізації»

Результати діагностики за авторською анкетою 
«Особистісна схильність до остракізації» 
вказують на те, що 57,6% (174 особи) є соціально 
відкинутими в соціумі; це може свідчити про те, 
що в групі присутня систематична цілеспрямована 
агресивна поведінка всього колективу до одного 
з учасників або окремої мікрогрупи, існує умова 
нерівності сил та соціальних статусів членів угру-
пування, яка може слугувати основною причиною 
остракізації в групі; індивіди, які є об’єктом остра-
кізації, усвідомлюють себе соціально неприйня-
тими, відчувають себе емоційно виснаженими або 

Рис. 4. Стратегії впливу на різні етапи в послідовності генерації поведінки індивіда  
як передумови остракізації
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депресивними, часто можуть переживати фізичні 
й емоційні страждання на тлі соціальної ізоляції.

Досліджуючи контрольну вибірку 57,6% 
(174 особи) опитаних студентів, що мають висо-
кий рівень схильності до остракізації, за допо-
могою анкети «Передумови неприйняття 
особистості в соціальних групах» було вияв-
лено, що 12% (21 особа) респондентів володіють 
низьким рівнем просоціальної поведінки, 17,2% 
(30 осіб) досліджуваних схильні до агресивної або 
руйнівної поведінки, 17,2% (30 осіб) мають про-
яви незрілої або імпульсивної поведінки, 29,3% 
(51 особа) володіють високим темпом соціальної 
тривожності й лише 24,1% (42 особи) – не мають 
специфічних поведінкових проявів. Отримані 
показники анкетування розкривають передумови 
неприйняття особистості в соціальних групах та 
спрямовують увагу на вивчення саме цих факто-
рів і причин при дослідженні остракізму як явища 
та остракізації як процесу (див. рис. 6).

За результатами діагностики анкети 
«Неприйняття особистості в соціальних 
групах», було зазначено, що 75,9% респонден-
тів контрольної групи мають низький рівень про-

соціальних поведінкових проявів, високий рівень 
агресивної і тривожної поведінки, що може вка-
зувати на деяку неадекватність в їхніх соціаль-
них взаєминах і бути передумовою їх соціального 
виключення. 

Оскільки значні показники в системі вивчення 
цього явища були представлені саме поведін-
ковими проявами, виникає потреба визначити 
першопричини цих особливостей. З метою дета-
лізації передумов була запропонована анкета 
Т. Елерса, що вказує на мотивацію до успіху, адже 
деструктивна поведінка – асоціальна, агресивна 
поведінка, потреба в руйнуванні, імпульсивність 
та тривожність – може слугувати деформованою 
формою мотивації до соціального визнання. 

Методика «Діагностика мотивації до 
успіху» Т. Елерса дала такі результати: 22,4% 
(39 осіб) респондентів контрольної групи мають 
середній рівень мотивації до успіху, лише 17,2% 
(30 осіб) – високий, а більшість, 60,3% (105 осіб) – 
низький (див. рис. 7).

Результати, отримані за методикою 
«Діагностика мотивації до успіху» Т. Елерса, 
засвідчують, що 60,3% (35 осіб) респондентів 
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Результати за анкетою «Передумови неприйняття 
особистості в соціальних групах»

Рис. 6. Результати діагностики «Неприйняття особистості в соціальних групах»

Рис. 7. Результати діагностики досліджуваних  
за методикою «Діагностика мотивації до успіху» Т. Елерса
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мають низький рівень мотивації до успіху; це вка-
зує на неготовність цих індивідів до ризику, від-
критості в спілкуванні та соціальних контактів, 
а також може слугувати передумовою соціаль-
ного неприйняття та остракізації чи формування 
потреби остракізувати іншого (як спосіб компенса-
ції власних мотиваційних труднощів до соціальної 
взаємодії).

За попередніми спостереженнями, було зро-
блено припущення, що остракізм має прямий 
зв’язок із самооцінкою особистості та образом 
Я. З метою перевірки цієї гіпотези, була проведена 
методика «Діагностика самооцінки психічних 
станів» за Г. Айзенком. Отримано такі резуль-
тати: 29,4% (51 особа) досліджених з контрольної 
вибірки мають низький рівень тривожності, 50% 
(87 осіб) – середній і 20,6% (36 осіб) – високий. 
Також, було виявлено, що лише 15,6% (27 осіб) 
опитаних мають високий рівень самооцінки, 22,4% 
(39 осіб) – середній, 62% (108 осіб) – низький. За 
шкалою агресивності одержано такі результати: 
низький рівень – 17,2% (30 осіб), середній – 48,3% 
(84 особи), високий рівень – 34,5% (60 осіб). 25,9% 
(45 осіб) респондентів отримали низькі показники 
за шкалою ригідності, 41,4% (72 особи) – середній 
рівень і 32,7% (57 осіб) мають високі показники за 
цієї шкалою (див. рис. 8).

Відповідно до аналізу методики «Діагностика 
самооцінки психічних станів» за Г. Айзенком: 
50% (87 осіб) мають середній рівень тривожності, 
що може свідчити про певну емоційну нестійкість, 
переважання неорганізованих поведінкових про-
явів, присутність постійної тривоги, недовіру до 
навколишнього світу. Крім того, більша частина 
опитаних, 62% (108 осіб), володіє низьким рівнем 

самооцінки, що також може проявлятися в закри-
тості, невпевненості у власних силах, униканні 
труднощів, тривожності індивіда. За шкалою 
агресивності бачимо, що третина респондентів, 
34,5% (60 осіб), володіє високим рівнем агресив-
них проявів; це часто проявляється у труднощах 
у роботі з людьми, побудові міжособистісного 
спілкування. 

Висновки. Остракізм – це негативний соці-
альний конструкт взаємин, які характеризуються 
загальним процесом соціального виключення.

Однією з передумов остракізації особистості 
може бути індивідуальна модель поведінки, що 
охоплює: низький рівень просоціальної поведінки; 
високі показники агресивної або руйнівної пове-
дінки; неуважну, незрілу або імпульсивну пове-
дінку. Високий темп соціальної тривожності може 
формувати стан психоемоційного напруження,  
а остракізація інших стає соціально допустимою 
формою відреагування цього напруження. 

Першоджерелами соціального вигнання слу-
екзогенні (приналежність до групи соціального 
ризику) й ендогенні чинники (структура особисто-
сті індивіда)гуватиме й низка особистісних чинни-
ків, якими володіє індивід. Розрізняють , що дає 
змогу в подальших дослідженнях розкрити психо-
логічні паритети остракізатора та остракізованого.

Виокремлюють такі чинники, що можуть бути 
причиною соціального виключення: соціально 
не прийняті моделі поведінки, несформованість 
мотиваційних процесів, погана саморегуляція 
особистісного емоційного стану, переживання 
особистістю невизначеності. 

Особиста невизначеність або певна соціа- 
льна невизначеність в групі є неприйнятним або 

Рис. 8. Результати діагностики досліджуваних  
за методикою «Діагностика самооцінки психічних станів» за Г. Айзенком
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тривожним станом, оскільки загрожує фунда-
ментальним потребам людини. Особи повинні 
вивчати мотиви активності, щоб керувати цією 
ситуацією, коли вони натрапляють на особисту 
невизначеність. Одним із засобів ліквідації осо-
бистої невизначеності або однією із деструк-
тивних форм може слугувати остракізація, на 
противагу дружнім взаєминам чи принаймні при-
йняттю, терпимості завдяки захисту більшістю 
власних культурних цінностей і в такий спосіб 
відновленню почуття безпеки; так група дово-
дить собі, що все ще має спільні цінності, що стає 
завданнєво-виховною та психопрофілактичною 
системою в сучасних навчальних закладах. 

Регуляція поведінкових, емоційних та мотива-
ційних проявів також є важливим фактором запо-
бігання передумов остракізму; соціальне регулю-
вання стосується однієї особи (регулятора), що 
свідомо намагається змінити емоційну реакцію 
іншої особи (цілі).

Соціальна регуляція як одна з головних пере-
думов остракізації може ускладнюватись у разі: 
браку розуміння своїх емоційних реакцій (іноді 
особи блокують джерело або навіть позитивну чи 
негативну природу спричинення емоцій); емоцій-
них реакцій, які сприяють впливу конгруентного 
мислення, що допомагає підтримувати емоційні 
прояви й порушує систему управління при соці-
альних контактах з іншими.

Регулятор або референтна особа для здійс-
нення ефективного впливу може проходити такі 
етапи: ідентифікація, оцінка, вибір стратегії, реа-
лізація дії. Порушення цих етапів також може 
слугувати передумовою остракізму.

У модифікації ситуації регулятор впливає на 
стимул (змінюючи його природу, тривалість або 
інтенсивність), що викликає емоцію, яка потре-
бує регулювання, або вводить чи видаляє сти-
мули, які змінюють спосіб реагування цілі на цей 
початковий тригер. Використовує такі стратегії, 
як уважне розгортання, когнітивні зміни, моду-
ляція відповіді, та виступає першоджерелом  
соціальної ізоляції інших у спільноті.

У досліджуваних нами індивідів виявлено 
передумови соціального відкидання, що може 
свідчити про те, що в групі присутня тенденція 
до агресивної поведінки всього колективу щодо 
одного з учасників або окремої мікрогрупи, існує 
умова нерівності сил та соціальних статусів чле-
нів групи. 

За результатами діагностики за анкетою 
«Рівень соціального неприйняття в студент-
ських групах», виявлено, що основними причи-
нами соціального виключення є неординарний 
спосіб життя, можливо, незвичайна зовнішність 
індивіда, а також замкнутість, сором’язливість, 
низьке володіння прийомами самопрезентації, 
вузьке коло спілкування особистості.

Крім того, виявлено низький рівень мотивації 
до успіху, що вказує на неготовність цих індивідів 
до ризику, відкритості в спілкуванні та соціаль-
них контактів, а також може свідчити про певну 
емоційну нестійкість, переважання неорганізо-
ваних поведінкових проявів, присутність постій-
ної тривоги, недовіру до навколишнього світу. 
Досліджено, що більша частина опитаних воло-
діє низьким рівнем самооцінки, що проявляється 
в закритості, невпевненості у власних силах, 
униканні труднощів, тривожності індивіда. Також 
виявлено прояви агресивної поведінки, що часто 
проявляються у труднощах у роботі з людьми, 
побудові міжособистісного спілкування. 

Отже, у статті визначено передумови остра-
кізму; для подальшого аналізу варто включити 
вивчення індивідуальних факторів, які, у свою 
чергу, будуть аналізуватись, як було вказано 
вище, через емоційні, особистісні та поведінкові 
особливості остракізованого та остракізатора,  
а також загальногрупових, які спричинили появу 
передумов остракізму та соціальної ізоляції 
інших членів групи. 
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Nazarevych V. V. The prerequisites of ostracism as the priority of ostracism as the priority of social 
exclusion 

The article is devoted to determining the preconditions for the social isolation of individuals in their social 
groups and the phenomenon of non-belonging in society in general. Particular attention is paid to the analysis 
of the prerequisites for social rejection as a phenomenon of ostracization in the educational environment.

An attempt has been made to analyze the factors of social situation and individual manifestations, behavioral 
reactions of the individual, which influence the formation and can cause social rejection, in this context the 
phenomenon of individual potential of personal development which individuals gain or lose by mastering the 
processes of regulation of motives is considered.

The basic scientific views on the phenomenon of ostracism and the mechanisms of its formation are 
covered; The problem of self-regulation of emotions as one of the basic prerequisites of social rejection, which 
is revealed as a form of support for mental health, social functioning, physical well-being and vital activity of 
the individual, is analyzed.

The interdependence of the presence of social and psychological regulators of the environment and the 
formation of positive personal tendencies of interaction of the individual in the society, which are subject to the 
generally accepted norms and tendencies of groups in which the personality is found.

The steps that a person goes through to exercise or obtain a referential influence are considered, which 
made it possible to reveal the mechanisms of ostracization in the social environment and to understand its 
prevention.

The actual prerequisites for the process of ostracization in the educational environment are pointed out, 
the practical side of finding individuals in the educational space is analyzed. An empirical study has been 
conducted to identify the basic prerequisites that give rise to ostracization of the individual, as well as to identify 
the level of social rejection tendency in people who have low levels of trust in reference persons.

Conclusions have been made in the system of formation of prerequisites for ostracizatorial tendencies in 
the educational space, that the exogenous and endogenous factors (structure of the individual’s personality), 
as well as a number of personal factors, possessed by the individual, are the primary sources of social exile. 
Further consideration of the problem can be seen in studies devoted to the disclosure of the psychological 
parities of the ostracized and ostracized.

Key words: ostracism, social isolation, affiliation, rejection of the individual, social environment, reference 
person, regulator, emotional self-regulation.
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ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ 
ОСОБИСТІСНОГО ВІДЧУЖЕННЯ ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ
У статті здійснено дослідження сутності творчості як засобу подолання особистісного від-

чуження людей похилого віку. Проаналізовано творчу діяльність людей похилого віку з позиції під-
тримки та забезпечення їх психічного здоров’я й щасливої старості. Розкрито психологічні особли-
вості впливу творчої діяльності на подолання особистісного відчуження людей похилого віку, а також 
висвітлюється специфіка її застосування у роботі з людьми похилого віку. Розглянуто способи та 
шляхи протидії станам, що можуть спричинювати розвиток особистісного відчуження у літньому 
віці. Зазначено, що подолання особистісного відчуження вимагає комплексного підходу та застосу-
вання різноманітних засобів, в тому числі й засобу творчості. У статті зазначено, що в літньому віці 
відбувається активне формування мотивації діяльності саме з естетичною спрямованістю, а збе-
реженню високої життєздатності і працездатності людини у похилому віці сприяють: рівень освіче-
ності, рід занять, зрілість особистості та інше. Творча діяльність людей похилого віку може висту-
пати як варіант захисної пристосувальної копінг-стратегії, котра має відносно високоорганізований 
комплексний характер та активізує фізичну, емоційну, когнітивну і поведінкову сфери особистісного 
функціонування. Творчі прояви людей похилого віку можливі за певних умов, до яких можна віднести: 
внутрішню потребу бути включеним; конструктивну психологічну установку та довіру до інших; 
адекватне сприйняття теперішнього; оптимальне ставлення до майбутнього; відносно різносто-
ронні інтереси, спрямовані на себе й інших; позитивне вирішення завдань пройдених етапів життя; 
життєвий досвід; мудрість; психологічну незалежність; здатність і потребу до соціальних контак-
тів. Різноманітні та активні соціальні контакти, включеність у суспільні процеси громади є дуже 
важливими превентивними заходами в подоланні особистого відчуження, адже за таких умов люди 
похилого віку відчувають себе більш успішними, наділеними повноваженнями та відповідальністю. 
За відповідних сприятливих умов творча активність людей похилого віку не зникає, а має здатність 
розвиватись й сприяти вибудовуванню гармонії у життєдіяльності особистості.

Ключові слова: творча діяльність, люди похилого віку, старість, спілкування, особистісне 
відчуження.

Постановка проблеми. В умовах сучасних 
суспільних змін, які досить часто супроводжу-
ються ситуацією невизначеності, люди похилого 
віку мають бути спроможні до власної творчої 
активності. Вивчення творчого характеру життєді-
яльності людей похилого віку є важливим у кон-
тексті прояву толерантності до змін та здатності 
помічати й сприймати приховані можливості жит-
тєвих ситуацій. Процес творчої діяльності є одним 
із варіантів пристосувальної копінг-стратегії, яка 
активізує фізичну, емоційну, когнітивну і пове-
дінкову сфери особистісного функціонування. 
Активна творча життєдіяльність у похилому віці 
сприяє компенсації негативних змін у власному 
житті, слугує відволіканням від переживання 
втрат, забезпечує позитивний особистісний роз-
виток та знижує рівень переживання негативних 

психоемоційних станів, які своєю чергою можуть 
спричинювати особистісне відчуження. Творча 
діяльність сприяє трансформації ставлення 
людей похилого віку до подій і ситуацій у їхньому 
житті. Творчість сприяє активному бажанню й про-
дуктивному подоланню стану особистісного відчу-
ження людей похилого віку та сприяє виникненню 
високого рівня гармонійної життєдіяльності.

Все вищевикладене активує вивчення про-
блеми усвідомлення людьми похилого віку важ-
ливості потреби в творчій самореалізації. Високий 
рівень особистісного відчуження людей похилого 
віку породжує потребу пошуку нових можливо-
стей їхнього творчого розвитку через актуалізацію 
накопиченого досвіду і особистісних досягнень на 
попередніх етапах життєдіяльності задля забезпе-
чення активної та продуктивної старості.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Закономірності та періодизацію психічного роз-
витку особистості в похилому віці досліджу-
вали такі вчені, як М. Александрова, О. Рибалко, 
Б. Ананьєв, О. Нагорний, Л. Анциферова, 
О. Лідере, Г. Бердишев та інші; соціальні проблеми 
старіння та старості в своїх роботах ґрунтовно роз-
глядали В. Шапіро, К. Висьневська-Рошковська, 
Т. Смірнова, Т. Волкова, Н. Смелзер, Н. Панін, 
А. Дискін та інші; особливості соціально-психологіч-
них контактів людей літнього віку розкриті в роботах 
Р. Яцемирської, В. Альперовича, М. Пряжнікова, 
Т. Волкова, О. Поднебесної, Н. Дементьєва та 
інших. Відчуженість людей похилого віку ми вивчали 
через теологічний (Іван Павло ІІ, П. Флоренський, 
автори матеріалів Соборів Католицької цер-
кви), філософський (Ж-П. Сартр, Ф. Гегель, 
А. Камю, Л. Фейєрбах, П. Бурд’є, С. Булгаков, 
В. Соловйов, Н. Бердяєв та інші), демографічному 
(Б. Урланіс, М.Бідний та інші), антропологічний 
(К. Гірц, К. Леві-Строс, М. Мосс та ін.), історичний 
(Ф. Бродель, Л. Февр, М. Блок та інші), політоло-
гічний (П. Рейтон, М. Сімен та інші), економічний 
(К. Маркс, А. Смітт, Дж. Міль та інші), соціологічний 
(Р. Арон, М. Вебер, Е. Дюргейм, П. Сорокин та інші) 
та психологічний (Е. Фромм, В. Франкл, З. Фрейд 
та інші) аспекти. Творча активність особистості 
досліджувалась такими науковцями, як Б. Ананьєв, 
Д. Богоявленська, Л. Виготський, Дж. Гілфорд, 
В. Дружинін, С. Максименко, Я. Пономарьов та інші 
[6]. Творчий розвиток людей похилого віку в своїх 
дослідженнях розкривали Н. Шахматов, М. Савчин, 
О. Березіна та інші) [5].

Мета статті – проаналізувати можливості та 
особливості використання творчості у життєдіяль-
ності людей похилого віку як засобу подолання 
ними власного особистісного відчуження. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному світі 
завдяки збільшенню тривалості життя людей похи-
лого віку все частіше постає питання їхньої актив-
ності протягом життя та їхнього особистісного роз-
витку, актуалізується проблема вияву особистісної 
й творчої активності в процесі подолання власних 
негативних психоемоційних станів, пов’язаних із ста-
рінням (Л. Анциферова, Є. Рибалко, М. Єрмолаєва, 
А. Лидерс, В. Дружинін, Е. Чуєва, О. Краснова, 
О. Березіна, В. Наумова та інші) [5; 6; 7].

Л. Анциферова, ґрунтуючись одночасно на ідеях 
зниження та збагачення психічних можливостей 
людини, особливу увагу звернула на дослідження 
особливостей особистісного розвитку людей похи-
лого віку. Вчена стверджує, що інволюційні зміни 
співвідносяться з новоутвореннями прогресивного 
характеру та спрямовані на подолання деструктив-
них явищ геронтогенезу і досягнення нового рівня 
соціального самовтілення людей похилого віку; 
наявність здібностей та навичок сприяє адекват-
ному співвіднесенню зовнішніх умов з власними 

домаганнями людей похилого віку, їхніми цілями та 
мотивами; усвідомлення й прийняття сформованої 
системи цінностей власного життя дозволяють осо-
бистості в похилому віці вести самостійне, активне, 
відповідальне й наповнене сенсом життя [3, с. 89].

Перевагою літнього віку є те, що форма і вид 
зайнятості здебільшого обирається людиною 
самостійно, тобто літня людина, вже менше обтя-
жена обов’язками, може сама обирати чим їй 
займатися у власний вільний час. Проте часто про-
блема полягає в тому, що у людей похилого віку 
відсутнє бажання що-небудь обирати. Н. Шахматов 
стверджує, що форма і характер зайнятості мають 
другорядне значення і можуть бути найрізнома-
нітнішими, проте прагнення до діяльності і зайня-
тість – це те, що наповнює життя в похилому віці 
сенсом [7].

У старості з’являється здатність до узагаль-
нення життєвого досвіду, що є дуже важливим  
у процесі вибору зайнятості та проводження 
вільного часу [6]. Дослідження К. Страшникової 
і М. Тульчинського довели, що в літньому віці від-
бувається активне формування мотивації діяльно-
сті саме з естетичною спрямованістю. О. Березіна 
виявила, що за умови «правильного» ставлення 
до старіння пізня дорослість може стати періодом 
розвитку й творчого розквіту, адже збереженню 
високої життєздатності і працездатності людини 
у похилому віці сприяють: рівень освіченості, рід 
занять, зрілість особистості тощо. Багато чолові-
ків та жінок, що досягли пенсійного віку, виявляють 
високу збереженість здоров’я та інтелектуальних 
функцій, а під час вивчення творчої активності осіб 
похилого віку виявлено, що потребу в самовира-
женні (писати вірші, малювати, щось вивчати тощо) 
відчувають 74% людей [5]. О. Березіна дійшла вис-
новку, що творчий розвиток особистості в період 
пізньої дорослості призводить до активізації адап-
таційних механізмів особистості й зниження впливу 
негативних чинників на процеси старіння, а сама 
творча активність з віком нікуди не зникає, а прояв-
ляється по-іншому. 

Внутрішні і зовнішні психологічні характеристики 
є умовою та рушійною силою, які спонукають до 
творчості, та визначені навколишнім середовищем 
і генетичною зумовленістю (Р. Шмідт). Зазначені 
психологічні чинники можуть бути стимуляторами 
або інгібіторами, тобто стимулювати чи уповільню-
вати розвиток творчої активності людей похилого 
віку.

Особистість у творчій діяльності в межах психо-
логічного підходу розглядається як суб’єкт творчої 
активності і творець процесів культурного вироб-
ництва, що має на увазі ініціативність особистості, 
вибірковість, свободу вибору і переваг, високий 
рівень самостійності, де одночасно тематична 
група передбачає високий ступінь організованості 
занять, що досягається інтерактивністю процесу, 
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шляхом фокусування уваги учасників на значи-
мих темах занять і технології процесу та складає 
основу цілеспрямованості творчої діяльності [6]. 
Дослідження з проблематики особистісної адапта-
ції визнають процес творчої діяльності як варіант 
захисної пристосувальної копінг-стратегії, котра 
має відносно високоорганізований комплексний 
характер та активізує фізичну, емоційну, когні-
тивну і поведінкову сфери особистісного функці-
онування (В. Абабков, М. Перре; R. Lazarus) [6]. 
А. Копитін вважає, що процесу художньої творчості 
притаманна адаптивна поведінка, котра стимулює 
комунікативні потреби особистості, слугує відволі-
канням від негативної ситуації, що є ефективним 
механізмом зниження перешкоди входженню учас-
ника на етапи актуалізації і оптимізації особистіс-
них ресурсів періоду похилого віку, як мобілізація 
латентного ресурсу, вирішення протиріч життєді-
яльності та прийняття себе в новому статусі, сут-
тєво впливаючи на розвиток соціальних навичок 
спілкування та розвиток творчого потенціалу [6]. 

Творчі прояви людей похилого віку можливі за 
певних умов, до яких Л. Анциферова відносить: 

− внутрішню потребу бути включеним; 
− конструктивну психологічну установку та 

довіру до інших; 
− адекватне сприйняття теперішнього; 
− оптимальне ставлення до майбутнього; 
− відносно різносторонні інтереси, спрямовані 

на себе й інших;
− позитивне вирішення завдань пройдених 

етапів життя; 
− життєвий досвід; 
− мудрість; 
− психологічну незалежність; 
− здатність і потребу до соціальних контактів [3].
Вищезазначені компоненти своєю чергою спри-

яють і подоланню особистісного відчуження. Тому 
в похилому віці надбання сенсу життя, пережи-
вання його цінності й унікальності, осмислення 
й усвідомлення величезного життєвого досвіду, 
самопізнання, саморегуляція, самоорганізація 
можуть спонукати літню людину до розвитку твор-
чої активності.

Науково обгрунтованими є закордонні дослі-
дження, у яких підкреслено, що участь людей похи-
лого віку у хорових групах, театральному навчанні 
та образотворчому мистецтві сприяє покращенню 
здоров’я, самопочуття та піднімає рівень власної 
незалежності.

Доктор наук Л. Онкен з NIA’s Division of 
Behavioral and Social Research стверджує, що 
сучасні дослідники зацікавлені у вивченні того, як 
участь у мистецьких заходах може бути пов’язана 
з поліпшенням пізнавальної функції пам’яті, покра-
щенням самооцінки та загального психологічного 
самопочуття літніх людей. Вчені також акцентують 
увагу на дослідженнях, присвячених використанню 

музики з метою зменшення поведінкових симпто-
мів деменції (стрес, агресія та апатія), та того, яка 
саме музика сприятиме покращенню та розвитку 
соціальної взаємодії. 

Д. Джонсон, доктор наук Каліфорнійського уні-
верситету, провів клінічне випробування під назвою 
“Community of Voices” для перевірки впливу участі 
в громадському хорі на здоров’я та благополуччя 
майже 400 літніх людей віком від 60 років і старше, 
які були обрані випадковим чином з 12 центрів для 
людей похилого віку у Сан-Франциско. Первинний 
зріз дослідження проводився одразу, наступні 
через 6 місяців та 12 місяців (1 рік після завер-
шення), в дослідженні було шість інтервенційних 
та шість контрольних груп. Кожен хор збирався 
раз на тиждень у 90-хвилинних сесіях протягом 
44 тижнів, а згодом виступав у кількох неформаль-
них концертах. На щотижневих репетиціях профе-
сійні хорові керівники Музичного центру спільноти 
Сан-Франциско проходили навчання для того, 
щоб організовувані ними заходи сприяли покра-
щенню здоров’я та добробуту людей похилого віку. 
Особливим аспектом дослідження було його вико-
ристання партнерами громади для залучення та 
утримання великої групи расово-етнічно різнома-
нітних та малозабезпечених людей похилого віку, 
що мало значний соціальний результат. Участь  
у хорі громади продемонструвала позитивні резуль-
тати протягом вже перших 6 місяців, зокрема було 
відмічено зменшення почуття самотності та під-
вищення інтересу до життя. Д. Джонсон особливо 
відмічала позитивну функцію хору, яка полягала 
в регулярній можливості зустрічатися з новими 
людьми, будувати соціальну підтримку та підви-
щувати почуття своєї приналежності серед людей 
похилого віку. Різноманітні та активні соціальні 
контакти, включеність у суспільні процеси громади  
є дуже важливими превентивними заходами в 
подоланні особистого відчуження. Доступ до регу-
лярних творчих та мистецьких заходів у різнома-
нітних громадах з низьким рівнем доходу є життєво 
важливим для того, щоб літні люди залишалися 
активними та брали участь у житті своєї громади.

Цікавим для аналізу та переймання є досвід 
Північно-Західного університету. Дарбі Морхардт, 
провідний науковий співробітник Центру ког-
нітивної неврології та хвороби Альцгеймера  
в Мезуламі, стверджує, що театральна імпровіза-
ція може допомогти літнім людям з ранньою ста-
дією деменції бути соціально активними та покра-
щити якість їхнього життя. Програма, розроблена 
в 2010 році Northwestern та театральною компа-
нією Lookingglass в Чикаго, має на меті покращити 
якість життя людей, які живуть із захворюванням 
Альцгеймера та пов’язаними з ним розладами. 
Учасники «Ансамблю пам’яті», у кількості 69 осіб, 
навчаються використовувати свої інстинкти, твор-
чість та спонтанність для дослідження та ство-
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рення імпровізаційного театру. У рамках 8-тижне-
вої програми групи кількістю від 10 до 15 учасників, 
віком від 50 до 90 років, відвідують 90-хвилинні 
сесії, які цілеспрямовано повторюються та відпові-
дають певній схемі. Два фасилітатори – клінічний 
соціальний працівник та художник театру імпро-
візаційних технік супроводжують учасників у всіх 
заходах. Багато вправ мають тренінгову основу та 
включають практику спостереження, слухання та 
використання фантазії для пошуку творчих рішень. 
До прикладу, настрій учасників під час реєстрації 
оцінюється за допомогою «усміхнених облич», про-
водиться тілесна розминка та релаксаційні вправи 
на регуляцію дихання.

Співзасновниця програми Крістін Мері 
Данфорд, доктор філософії з театральної компа-
нії Lookingglass, говорить, що умови для роботи 
були організовані таким чином, щоб учасники опи-
нялися в безпечному, але складному середовищі, 
де вони можуть переживати тривогу. Проте учас-
никам заздалегідь дається така інструкція: «Коли я 
відчуваю занепокоєння або невпевненість, я можу 
зупинятися, дихати, спостерігати, повертатися до 
своєї фантазії, і тоді відповідь прийде». Як резуль-
тат було виявлено, що учасники відчувають себе 
більш успішними, наділеними повноваженнями та 
відповідальністю. Д. Морхардт говорить, що існу-
ють певні обмеження в лікуванні людей з демен-
цією, адже по мірі того, як умови і завдання прогре-
сують, спілкування за допомогою слів може стати 
складним завданням, тому основна орієнтація  
в роботі йде все-таки на невербальні засоби вира-
ження своїх емоцій, почуттів та думок. Своєрідно 
важливим є те, що програма не має на меті упо-
вільнити розвиток хвороби чи покращити когнітивні 
функції людини похилого віку, програма спрямо-
вана на те, щоб допомогти людям з деменцією 
насолоджуватися своїм життям, тобто першочер-
говим і особливо значимим стає саме соціальний 
аспект життя людей похилого віку. Це своєю чер-
гою підтверджує значимість соціального аспекту 
особистісного відчуження та застосування міжо-
собистісної взаємодії для його попередження та 
подолання.

Попередні результати демонструють, що участь 
в «Ансамблі пам’яті» покращує настрій, знижує 
тривожність і підвищує почуття приналежності, 
нормальності та дестигматизації, заявляє доктор 
К.М. Данфорд, учасники також повідомляють про 
почуття досягнень, розширення прав, можливостей 
та самовідкриття. Подальші плани науковців вклю-
чають розробку на основі отриманих результатів 
навчальної програми для психотерапевтів, дослід-
ників, фахівців соціальних служб, арт-терапевтів 
та театральних фахівців. Зазначені дослідження 
підтверджують, що за допомогою театралізованої 
діяльності можна боротися навіть з такими про-
блемами людей похилого віку, як деменції, тому у 

випадку особистісного відчуження, коли соціальна 
взаємодія та залученість є основними техніками 
подолання, вона буде особливо ефективною.

Підтвердженням результатів попередніх дослі-
джень виступає і вивчення зв’язків між музи-
кою та гарним самопочуттям у похилому віці. 
Національний інститут здоров’я (National Institutes 
of Health (NIH)) та Центр виконавських мис-
тецтв (Center for the Performing Arts) імені Джона 
Ф. Кеннеді у Вашингтоні, у співпраці з Національним 
фондом мистецтв (National Endowment for the Arts 
(NEA)) у 2017 році запустили програму “Sound 
Health”, мета якої – розширити знання про те, як 
музика впливає на мозок. У контексті розвитку цієї 
теми на семінарі-практикумі NIH у січні 2017 року 
група експертів-медиків, вчених, музикотерапевтів, 
виконавців та артистів обговорила, як організувати 
дослідження того, як мозок обробляє музику та як 
це дослідження можна реалізувати та застосувати 
в клінічних умовах. На семінарі були сформовані 
рекомендації щодо подальшого розвитку цієї галузі 
досліджень. У 2017–2018 роках, згідно з вищеназ-
ваною програмою було проведено серію вистав, 
лекцій та практичних семінарів у Центрі Кеннеді, 
які зібрали провідних дослідників та виконавців, 
щоб дослідити перетин музики та науки. NIH пла-
нує розробити та впровадити основні та прикладні 
наукові ініціативи, удосконалення методології та 
інфраструктури для підтримки додаткових масш-
табних досліджень. Доктор Онкен стверджує, що 
вивчення механізмів, за допомогою яких творча 
діяльність може принести користь здоров’ю та 
добробуту літніх людей, створить можливості для 
створення грунтовної основи для розробки про-
грам із забезпечення та покращення здоров’я та 
благополуччя людей похилого віку. Тобто зазна-
чена тема забезпечення безперервного творчого 
розвитку та забезпечення позитивної та щасливої 
старості є на цей час дуже актуальною, активно 
розробляється та досліджується.

Отже, виникнення, з одного боку, сенсу життя, 
усвідомлення його цінності, осмислення й викори-
стання власного життєвого досвіду досить часто 
спонукають людей похилого віку до розвитку влас-
ної творчої активності, а з іншого боку, власна 
творча активність сприяє самопізнанню, самоо-
рганізації й неповторності пройденого життєвого 
шляху. За сприятливих умов творча активність 
людей похилого віку не зникає, а має здатність 
розвиватись й сприяти вибудовуванню гармонії  
у життєдіяльності особистості.

Висновки. Проведений науковий аналіз дозво-
лив дійти висновку, що творча активність з віком не 
знижується, а навпаки, має здатність до розвитку 
за умов розвитку певних особистісних рис та відпо-
відної організації зовнішніх обставин. До зовнішніх 
психологічних чинників, які сприяють розвитку твор-
чої активності людей похилого віку, можна віднести 
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прийняття і безоціночність соціуму, організацію від-
повідного «безпечного» середовища, атмосфери 
творчості. Похилий вік може виявитися найпри-
ємнішим часом життя, якщо завідомо дотримува-
тися певних правил: піклуватися про фізіологічне 
та психічне здоров’я впродовж всього життя; мати 
улюблену справу; зберігати оптимістичну налаш-
тованість; бути внутрішньо незалежним від інших 
людей та оточуючих умов, розвиваючи творчу 
активність, що в своєму комплексі і сприятиме 
попередженню негативних психоемоційних станів, 
які можуть спричинювати особистісне відчуження.

У дослідженнях включеності людей похилого 
віку в творчу діяльність (музичну, театральну, тан-
цювальну та інші види) підкреслюється позитивна 
тенденція покращення якості життя та самопочуття 
літніх людей. Прогрес може бути найрізноманітні-
шим: від кращої пізнавальної функції, пам’яті та 
самооцінки до зменшення стресу та посилення 
соціальної взаємодії, що є особливо важливим під 
час особистісного відчуження.
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Palamarchuk O. M., Podorozhniy V. O. Creative activity as a means of overcoming of personal 
alienation of the elderly

The article examines creativity as a means of overcoming the personal alienation of older people. Creative 
activity is seen as a means of supporting and maintaining mental health and a happy old age. Psychological 
peculiarities of the influence of creative activity on overcoming the personal alienation of the elderly are 
revealed. The specifics of the use of creativity in working with the elderly are highlighted. The ways to 
counteract the conditions that can cause the development of personal alienation in the elderly are considered. 
Paper is noted that overcoming personal alienation requires a comprehensive approach and the use of various 
means, including the means of creativity. The article presents overseas research, which emphasizes that the 
participation of the elderly in choral groups, theatrical training and fine arts contributes to the improvement of 
health, well-being and enhances the level of independence. These investigations suggest that participating in 
artistic activities can be associated with improved cognitive memory, improved self-esteem, and the general 
psychological well-being of older people. Іn old age the motivation of activity with aesthetic orientation is 
actively formed. The preservation of high vitality and working capacity of an elderly person is promoted by: 
level of education, occupation, maturity of personality and others. Creative manifestations of the elderly are 
possible under the following conditions: internal need to be included; constructive psychological attitude and 
trust in others; adequate perception of the present; optimal attitude to the future; relatively diverse interests 
directed at themselves and others; positive decision of tasks of the passed stages of life; life experience; 
wisdom; psychological independence; ability and need for social contacts. Various and active social contacts, 
involvement in community processes are very important preventive measures to overcome personal alienation. 
In social activity, older people feel more successful, empowered and responsible. Under appropriate favorable 
conditions, the creative activity of the elderly does not disappear, but has the ability to develop and promote 
harmony in the life of the individual.

Key words: creative activity, elderly people, old age, communication, personal alienation.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ 
РЕАДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
Автор статті обґрунтовує теоретико-методологічні засади професійної реадаптації безробітних 

з категорії внутрішньо переміщених осіб, пропонує розглядати ситуацію вимушеної еміграції в межах 
таких теоретичних напрямів: з урахуванням стресу та пошуку шляхів його подолання; з точки 
зору соціальної ідентифікації; у соціокультурному контексті. Він доводить доцільність розроблення 
системи реадаптаційних заходів на основі застосування таких методологічних підходів, як-от: 
гуманістичний, екзистенціальний, психодинамічний, когнітивно-біхевіористичний, модальний. 
М. Панов уважає, що упровадження гуманістичного підходу дасть змогу інтегрувати кризовий досвід 
внутрішньо переміщених осіб і використати наявний потенціал для їхньої самоактуалізації, зокрема  
і професійної. Автор статті доводить, що основою екзистенціального підходу є терапія, побудована 
на міжособистісних стосунках пацієнта і психотерапевта, на взаємних одкровеннях, пошуку 
індивідуального підходу до кожної людини, зважаючи на її особистісні риси і життєву ситуацію. Аналізуючи 
особливості когнітивно-біхевіористичного напряму у психотерапії, М. Панов, доходить висновку, що вся 
поведінка людини є научуваною, а відтак її можна навчити низці стратегій для розвитку поведінкових 
змін з метою подолання кризових ситуацій. Автор статті визначає, що психодинамічна терапія 
передбачає зосередження уваги на внутрішніх передумовах травматичних переживань вимушених 
мігрантів, концентрування не лише на симптомах, а на пошуку причин, які їх визивають, а отже,  
у процесі психотерапевтичної допомоги безробітним з переліку внутрішньо переміщених осіб доцільно 
звертатися також до позасвідомих факторів досвіду особистості, її внутрішнього конфлікту. Автор 
доводить, що мультимодальний підхід у психологічній допомозі особистості в ситуації безробіття 
внаслідок вимушеної внутрішньої міграції передбачає синтез напрацювань інших підходів і базується 
переважно на спостереженні за симптоматикою. М. Панов визначає фактори, що впливають на 
вибір методологічного підходу, зокрема: досвід і система роботи психотерапевта, особистісні якості 
клієнта, глибина стресової ситуації, стресогенний досвід тощо.

Ключові слова: безробітні, методологічний підхід, психотерапія, гуманістичний, психодинамічний 
екзистенціальний, когнітивно-біхевіористичний.

Постановка проблеми. Унаслідок внутрішньо-
політичної кризи 2014–2015 років, а також анексії 
Російською Федерацією Кримського півострова 
та воєнних дій на Сході України у нашій державі 
з’явилася нова категорія населення – внутріш-
ньо переміщені особи, які потребують підтримки з 
боку держави, громадських і волонтерських орга-
нізацій. Таким чином, актуалізувалася проблема 
соціальної та психологічної адаптації цієї групи 
населення та їхньої інтеграції в нові соціокультурні 
умови. В. Константинов пов’язує процес адаптації 
особистості до нових умов життя з кардинальною 
перебудовою психологічних якостей особистості, 
поведінки й діяльності суб’єкта адаптації у відпо-
відь на вимоги нового соціального оточення та 
зміни самого середовища в процесі задоволення 
адаптивної потреби вимушеного мігранта з метою 
їх повноцінної взаємної діяльності та розвитку [2]. 
О. Блинова стверджує, що психологічні проблеми 
та психічні розлади вимушених мігрантів мають 
комплексний характер, торкаючись всіх основних 
сфер особистості: емоційної, когнітивної, поведін-

кової, мотиваційно-потребової, комунікативної. 
Порушення в різних сферах психічного здоров’я 
мігрантів можуть призвести до проблем особисто-
сті загалом [1]. Як відомо, однією з основних сфер 
життєдіяльності людини є професійна, оскільки 
вона пов’язана з самореалізацією, матеріальним 
благополуччям, соціальним статусом, а отже, без-
робіття є кризовим станом для внутрішньо пере-
міщених осіб, який у сукупності з іншими чинни-
ками може мати психотравматичні наслідки. 

Отже, постає необхідність створення системи 
соціального і психологічного супроводу внутріш-
ньо переміщених осіб з метою подолання стресо-
вих станів і сприяння їхній соціальній реадаптації 
загалом і професійній зокрема в нових умовах. 
Проте розроблення практичних аспектів потребує 
насамперед визначення теоретико-методологіч-
них засад досліджуваної проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методологічні аспекти соціально-психологічних 
процесів перебували в центрі уваги таких вче-
них, як З. Кісарчук, Н. Чепелєва, Н. Федуніна, 
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О. Бурмістрова, С. Уварова, Н. Хрустальова. 
Особливості соціальної реадаптації вимушених 
емігрантів загалом і професійної зокрема вивча-
ють О. Блинова, І. Дроздова, В. Константинов. 
Певний науковий інтерес у контексті проблеми 
дослідження представляють наукові праці, 
присвячені професійній реадаптації окре-
мих соціальних груп населення, наприклад, 
осіб, які повернулися з місць позбавлення волі 
(Т. Татидінова, В. Трубнікова), учасників бойових 
дій (Н. Дмитрієва, Л. Шестопалова). Водночас 
залишаються недостатньо розробленими як тео-
ретико-методологічні, так і практичні аспекти про-
фесійної реадаптації безробітних, що належать 
до внутрішньо переміщених осіб.

Мета статті – обґрунтувати теоретико-методо-
логічні засади професійної реадаптації безробіт-
них з переліку внутрішньо переміщених осіб.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
О. Блинова під вимушеною еміграцією, на відміну 
від добровільної, розуміє відсутність позитивної 
мотивації для переміщення, а також зміну умов 
проживання, за якої стає неможливою нормальна 
життєдіяльність, чи виникне реальна загроза 
безпеці за відсутності перспективи нормалізації 
ситуації [1]. Дослідники наголошують, що в ситу-
ації вимушеної міграції високим є ризик виник-
нення психічно нестабільних станів чи розладів, 
зниження самооцінки та рівня домагань. Загалом 
адаптація до нового соціокультурного середо-
вища є складним стресогенним процесом, під час 
якого стираються межі між нормою та патологією: 
те, що у звичайних життєвих обставинах розгля-
дають як порушення психічного здоров’я, у ситу-
ації вимушеної міграції може бути нормальною 
реакцією людини [8, с. 165]. Відтак особистість 
почасти не може подолати цей кризовий стан 
самостійно, вона потребує комплексної допомоги, 
до якої мають бути залучені органи державної 
влади, представники місцевої громади, громад-
ських організацій, а також психологи. 

Л. Орбан-Лембрик у межах дослідження соці-
альної адаптації виділяє три основні наукові під-
ходи: з урахуванням стресу та пошуку шляхів його 
подолання (міграцію розглядають як ситуацію 
стресу, вивчають моделі стресових ситуацій і варі-
анти виходу з них); з точки зору соціальної іден-
тифікації (увага сконцентрована на сприйнятті 
себе й оточення на основі отриманої інформації); 
у соціокультурному контексті (увага приділяється 
психології міжкультурних контактів, формуванню 
умінь і навичок, які сприяють адаптації в новому 
середовищі) [4]. Проте описані дослідником тео-
ретичні аспекти не дають повноцінного уявлення 
про механізми дії психотравматичних факторів у 
ситуації безробіття внутрішньо переміщених осіб 
і способи розв’язання цього питання. Відтак про-
блема потребує більш глибокого обґрунтування 

в контексті основних методологічних підходів, 
представники яких пропонували власне бачення 
шляхів подолання стресових станів з метою спри-
яння соціальній реадаптації загалом і професійній 
зокрема.

Одним із основних є гуманістичний підхід 
(К. Роджерс, А. Маслоу, Р. Мей та інші), представ-
ники якого вважають, що всі люди, незалежно від 
раси, статі й коефіцієнта інтелекту, мають право 
прагнути до самоактуалізації, а отже, важливою 
є увага до емоційної сфери особистості і факто-
рів, що на неї впливають [6]. У цьому контексті 
ситуацію вимушеної міграції загалом і безробіття 
внутрішньо переміщених осіб зокрема варто 
розглядати як екстремальний стан, який є пере-
ломним моментом для самореалізації людини. 
Н. Хрустальова зазначає: «Екстремальний стан, 
пов’язаний з інтенсивним зовнішнім викликом, що 
містить загрозу життю і здоров’ю людини, ставить 
перед нею завдання переживання нового, незвич-
ного для неї досвіду» [5, с. 22]. С. Уварова наго-
лошує, що такий виклик спрямований насамперед 
на задоволення елементарних потреб з піраміди 
А. Маслоу, тому досить часто блокує потенційні 
можливості для самореалізації, проте подекуди 
це дає особистості шанс розкритися з іншого 
боку в ситуації подолання кризи [7], відкрити в 
собі приховані ресурси, побачити альтернативу, 
а відтак – знайти іншу сферу для професійної 
самореалізації. У контексті цього підходу метою 
соціально-психологічної допомоги є відновлення 
цілісності людини та її гармонійних відносин з 
навколишнім світом. На нашу думку, доцільним 
є застосування гуманістичного підходу в роботі 
з безробітними з переліку внутрішньо переміще-
них осіб, оскільки він дасть змогу інтегрувати їхній 
кризовий досвід і використати його потенціал для 
самоактуалізації. 

Представники екзистенціального підходу 
зосереджують увагу на бутті особистості у світі 
в межах антиномії його справжнього / несправж-
нього прояву в контексті життєдіяльності людини. 
У кризових (межових чи екстремальних) ситуа-
ціях, на думку екзистенціалістів, цей справжній 
характер людського буття має проявити себе. 
Теоретики екзистенціалізму вважають, що екс-
тремальні чи межові ситуації дають змогу людині 
вийти за межі повсякденного життя і в умовах 
смертельної загрози усвідомити власну екзистен-
цію, а отже, здобути екзистенційну свободу. Саме 
до таких ситуацій належить і внутрішня міграція, 
оскільки вона пов’язана з низкою кризових ста-
нів, появою екзистенційного світовідчуття, ситуа-
цією життєвого вибору, подекуди із загрозою для 
життя. На думку І. Ялома, одного з теоретиків 
екзистенціальної психотерапії, кризовий стан дає 
змогу осягнути чотири «кінцеві даності» – смерть, 
свободу, ізоляцію та безсенсовість [9], для подо-
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лання яких особистість задіює захисні механізми. 
Цей дослідник був послідовним противником деін-
дивідуалізованого, бюрократичного, формального 
підходу в психотерапії, особливо різко він висту-
пав проти «короткострокового діагнозу орієнтова-
ної терапії», оскільки така терапія, на його думку, 
зумовлена економічними факторами, ґрунтується 
на вузьких, формальних діагнозах, одностороння, 
це – «терапія для всіх», без урахування осо-
бливостей і нюансів. Він вважає, що для кожної 
людини насамперед потрібно «винаходити» нову 
психотерапію, оскільки в кожного є своя, унікальна 
історія, власні тривоги та переживання. Основою 
для цієї системи психотерапевтичних заходів 
мають стати взаємини пацієнта і психотерапевта, 
взаємний обмін одкровеннями [9]. З цієї точки 
зору екзистенціальний підхід не може стати ефек-
тивним для комплексного розв’язання проблеми 
професійної реадаптації внутрішньо переміще-
них осіб, оскільки вона в 2014–2015 роках набула 
масового характеру й потребує розроблення уні-
фікованої системи корекційних заходів, проте цей 
підхід може бути використаний в індивідуальній 
роботі із представниками зазначеної категорії 
населення для подолання кризових станів. 

Прихильники когнітивно-біхевіористичного 
підходу ставляться до стресу як неспецифічної 
реакції організму в умовах проблемної адапта-
ції до нових умов. Класична концепція біхевіо-
ризму спирається на концепт «стимул-реакція», 
тобто дає змогу вивчити психічний стан людини 
через її поведінку. Теоретики необіхевіоризму до 
зазначеної схеми ввели додаткові складники, що 
призвело до становлення когнітивно-біхевіорис-
тичного напряму у психотерапії, представники 
якого вважали, що вся поведінка є научуваною, 
а на вчинки людини впливають як внутрішні, так 
і зовнішні фактори [7, c. 228]. Вони відстоювали 
думку, що клієнтів можна навчити низці стра-
тегій для розвитку поведінкових змін, зокрема: 
самоспостереженню, постановці цілей, управ-
лінню ймовірностями, когнітивному реструктуру-
ванню, соціальній підтримці, контролю стимулів, 
стрес-менеджменту, запобіганню загостренням 
[6]. У результаті люди стають більш уважними до 
внутрішніх та зовнішніх чинників та своїх реак-
цій на них. Тобто, якщо людина оцінює ситуацію 
як загрозливу, то виникають адаптаційні реак-
ції – стратегії поведінки, спрямовані на подолання 
стресового стану. Н. Хрустальова зазначає, що 
стресові чинники доцільно систематизувати за 
розміром негативного впливу і часом, якого вима-
гає їх подолання. Дослідниця визначає мікро-
стресори (повсякденні труднощі), макростресори 
(критичні життєві події) та хронічні стресори й хро-
нічні субтравматичні стресори (тривалі, затяжні 
життєві ситуації) [5, с. 27]. Відтак у межах цього 
підходу безробіття внутрішньо переміщених осіб, 

як і вимушену еміграцію загалом, розглядають 
через поняття «стрес» та похідні від нього. Згідно 
з теорією біхевіоризму симптоми повторного 
переживання травми та фізіологічні прояви збу-
дження розглядаються як умовні емоційні реакції, 
які виникають у відповідь на стимул зовнішнього 
середовища, а симптоми, які первісно були викли-
кані травмою, на наступних етапах є наслідком 
спроб людини подолати її. Поступово ці праг-
нення починають проявлятися в обставинах, які 
не пов’язані з травмою і згодом стають функціо-
нально автономними та зумовлюють появу неа-
даптивної поведінки [6]. 

Отже, у межах біхевіористичної терапії увага 
зосереджується не на самій травмі, а на неадап-
тивній поведінці, яка є її наслідком. При цьому від-
сутність негативних поведінкових проявів людини 
в соціумі розглядається як погашена умовна емо-
ційна реакція, а відтак фахівці мають застосову-
вати техніки актуалізації травматичного досвіду з 
метою створення можливостей для психологічної 
роботи з симптомами повторного переживання 
травми [10].

Переживання внаслідок дії стресових факто-
рів у межах когнітивно-біхевіористичного підходу 
розглядаються як хвороблива неефективна пове-
дінка. Отже, терапія має здійснюватися шляхами, 
що є адекватними для таких поведінкових форм 
та їхнього когнітивного забезпечення. Метою пси-
хологічної допомоги в контексті біхевіористичного 
підходу стає навчання людини нових форм пове-
дінки, більш ефективних, адаптивних та обґрун-
тованих, тоді як метою психологічної допомоги в 
когнітивному відгалуженні цього підходу зазви-
чай стає гармонізація порушеної екстремальною 
подією картини світу людини [7, c. 230]. Оскільки 
терапію в когнітивно-біхевіористичному підході 
здійснюють на симптоматичному рівні, то вона є 
ефективною в експрес-режимі, результати легко 
піддаються безпосередньому зовнішньому контр-
олю. Це підтверджує доцільність застосування 
когнітивно-біхевіористичного підходу для профе-
сійної реадаптації безробітних, що належать до 
внутрішньо переміщених осіб. 

Психодинамічнй підхід є найбільш давнім з-по-
між досліджуваних у статті: він був апробований у 
процесі надання психологічної допомоги ще в часи 
Першої світової війни. Тоді ж було виявлено і деякі 
обмеження цього методологічного підходу, осно-
вне з яких стосувалося неможливості охопити опе-
ративною аналітичною допомогою широкі верстви 
населення. Проте розвиток психодинамічних уяв-
лень про стан травми і стресогенні ситуації відбу-
вається і на сучасному етапі, зокрема Г. Кристал на 
основі аналізу робіт З. Фройда визначає дві пара-
дигми психічної травми, а саме: 1) модель нестерп-
ної ситуації з акцентом на афективних станах;  
2) модель динаміки неприйнятних імпульсів 
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(справжній травматичний момент – той, коли Я при-
ймає рішення про відмову від неприйнятної думки) 
[11]. Загалом дослідник зазначає, що ті явища, які 
сучасні дослідники розглядають і лікують як травму, 
насправді є лише частиною більш складного фено-
мена: «Визнання існування неминучої небезпеки і 
капітуляція перед нею знаменують початок трав-
матичного стану, а з ним і початок травматичного 
процесу, який, якщо він не буде перерваний, закін-
чується психогенною смертю» [11]. У контексті 
нашого дослідження таке твердження видається 
цілком слушним, оскільки безробіття внутріш-
ньо переміщених осіб є складником комплексної 
проблеми, яка потребує системного підходу. Нам 
імпонує те, що психодинамічна терапія передба-
чає зосередження уваги на внутрішніх передумо-
вах травматичних переживань, концентрування не 
лише на симптомах, а й на пошуку причин, які його 
визивають. Окрім того, фахівці звертаються і до 
позасвідомих факторів досвіду особистості, адже 
йдеться не стільки про особливості впливу стресо-
генного стимулу, скільки про внутрішній конфлікт з 
цього приводу. 

Особливістю психодинамічної терапії є інди-
відуальний підхід, робота з унікальним життє-
вим досвідом і актуальним станом людини. До 
основних недоліків психодинамічного підходу у 
справі подолання психотравмувальних наслідків 
внутрішньої еміграції належить повільність роботи 
терапевта, яка стає певною перешкодою в процесі 
надання експрес-допомоги, а особливо в ситуації 
масових звернень за психологічною допомогою. 
Звичайно, на певному етапі виник такий вид пси-
хотерапевтичної підтримки, як групаналіз, проте 
він потребує попереднього пророблення індиві-
дуальної проблематики та не передбачає масової 
експрес-допомоги взагалі.

Мультимодальний підхід до психологічної 
допомоги особистості в ситуації безробіття внас-
лідок вимушеної внутрішньої еміграції передба-
чає синтез напрацювань інших підходів. Варто 
підкреслити, що дієвість застосування цього під-
ходу зумовлена передусім урахуванням індиві-
дуальних особливостей людини, її внутрішніми 
ресурсами подолання кризи, а також механізмами 
опанування себе у стресовому стані. 

Вихідною точкою терапії в межах зазначеного 
підходу є спостереження за симптомами, які вини-
кають у людини внаслідок внутрішньої міграції, це 
допомагає визначити пріоритетні для неї способи 
подолання кризового стану (емоційна, когнітивна, 
соціальна чи інші сфери, які можуть стати осно-
вою для подолання наслідків травми). Зауважимо, 
що однією з переваг мультимодального підходу є 
доступність у використанні: його можуть засто-
совувати навіть ті, хто не має спеціальної психо-
логічної підготовки з психології подолання кризи 
(учителі, соціальні працівники, волонтери тощо). 

Загалом представники цього підходу використо-
вують симптоматичне лікування, хоча й урахову-
ють особливості індивідуального досвіду людини 
в ситуації вимушеної міграції.

Висновки. Отже, ситуація вимушеної мігра-
ції загалом і безробіття зокрема для внутрішньо 
переміщених осіб є стресовою, вона пов’язана з 
виникненням низки психотравматичних станів, 
які особистість почасти не може подолати само-
стійно. Це потребує комплексної допомоги орга-
нів державної влади, представників громадських 
і волонтерських організацій, а насамперед пси-
хологів. Аналіз теоретико-методологічних засад 
професійної реадаптації безробітних з переліку 
внутрішньо переміщених осіб дав змогу визна-
чити основні методологічні підходи, на основі яких 
може здійснюватися психотерапевтична робота із 
зазначеною категорією населення: гуманістичний, 
екзистенціальний, когнітивно-біхевіористичний, 
психодинамічний, модальний. Доцільність засто-
сування підходу залежить від низки чинників, 
зокрема: досвіду й системи роботи психотерапе-
вта, особистісних якостей клієнта, глибини стре-
сової ситуації, стресогенного досвіду тощо.

Перспективи подальших досліджень убача-
ємо в розробленні практичних аспектів реалізації 
зазначених підходів у практиці роботи з безробіт-
ними з переліку внутрішньо переміщених осіб.
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Panov M. S. Professional readaptation of the internally displaced persons: methodological principles
The author of the article substantiates the theoretical and methodological principles of professional 

readaptation of the unemployed from the category of internally displaced persons, coming up with the idea to 
consider the situation of forced emigration within the frameworks of following theoretical aspects: taking into 
account the stress and searching the ways to cope with it; in terms of social identification; in the sociocultural 
context. The author makes a point of the feasibility to elaborate a system of readaptation measures based 
on the application of such methodological approaches as: humanistic, existential, psychodynamic, cognitive-
behavioral, modal. The author holds that the implementation of a humanistic approach will make it possible 
to integrate the crisis experience of the internally displaced persons and to use the existing potential for 
their self-actualization, including the professional one. It is argued that the basis of existential approach is 
therapy, based on the interpersonal relations of the patient and psychotherapist, on mutual revelations, the 
search for a personalized approach taking into account his or her personal traits and reality situation. Having 
analyzed the features of the cognitive-behavioral approach in psychotherapy, the author concludes that 
all aspects of human behavior are learnable and therefore it can be taught a number of strategies for the 
development of behavioral changes aimed at overcoming crisis situations. The author of the article elucidates 
that psychodynamic therapy involves focusing on the internal prerequisites of the forced migrants’ traumatic 
experiences, focusing not only on the symptoms, but on identifying the causes leading to them, and thus in 
the process of psychotherapeutic assistance to the unemployed from the category of internally displaced 
persons it is expedient to refer to the unconscious factors of the personal experience, to its mental conflict. The 
author shows that in the unemployment situation due to forced internal migration, the multimodal approach 
to individual’s psychological assistance involves the synthesis of other approaches and primarily relies on 
the symptom observation. The factors that influence the choice of methodological approach are determined, 
in particular: experience and psychotherapist’s system of work, the client’s personal qualities, the depth of 
stressful situation, the stressful experience, etc.

Key words: unemployed, methodological approach, psychotherapy, humanistic, psychodynamic, 
existential, cognitive-behavioral.
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КОНЦЕПТ ОСОБИСТІСНОЇ ТРАЄКТОРІЇ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ 
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО МІЖПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Вирішальний вплив професійної діяльності на професійне становлення та згодом і на професійний 

розвиток особистості фахівця перебувають у нерозривному зв’язку з розвитком особистості як суб’єкта 
професійної діяльності протягом здобуття професійної освіти та наступної фахової діяльності.

Аналіз теоретико-методологічних аспектів проблеми психологічного забезпечення професійного 
становлення фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії, узагальнення питань професійної 
підготовки майбутніх професіоналів до діяльності у соціальній сфері, окреслення багатогранних 
наукових підходів до професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери дозволило не 
лише спрогнозувати результати освітнього процесу у межах розв’язання проблеми розвитку 
професіоналізму майбутніх фахівців соціальної сфери, а й виявити оптимальні шляхи забезпечення 
високого рівня їх готовності до професійної діяльності й міжпрофесійної взаємодії, зокрема побудувати 
особистісну траєкторію готовності фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії.

Авторська структура особистісної траєкторії підготовки фахівців соціальної сфери до 
міжпрофесійної взаємодії включає такі етапи: пропедевтично-адаптаційний, який включає діагностику 
студентів до міжпрофесійної взаємодії як результату професійної підготовки; організаційно-
формувальний, до якого належать технології, методи, зміст професійної підготовки; діяльнісний, 
до складу якого входять принципи, підходи, компоненти та критерії; оцінювальний – моніторинг 
готовності до міжпрофесійної взаємодії, контроль, корекція та оптимізація.

Психологічне забезпечення особистісної траєкторії готовності фахівців соціальної сфери до 
міжпрофесійної взаємодії визначене за основними чотирма компонентами. Зокрема, мотиваційно-
емотивний компонент, що визначається: 1) суб’єктно-орієнтованим критерієм, показниками якого 
є сформованість професійної мотивації; сформованість системи цінностей; здатність виявляти 
ініціативу; здатність самостійно приймати рішення; творчість у професійній діяльності; професійна 
мобільність; 2) емоційно-вольовим критерієм (самоконтроль; емоційна стійкість; уміння уникати 
конфлікту). Когнітивно-змістовий компонент визначено за когнітивно-аналітичним критерієм, і його 
показниками є сформованість системи загально-професійних та професійно-теоретичних знань; 
вміння аналізувати ситуацію. Діяльнісно-практичний компонент визначено за двома критеріями: 
поведінково-операційним (сформованість відповідних професійних умінь та навичок) і комунікативно-
діяльнісним (взаємозв’язок та взаєморозуміння; мовна компетентність та комунікабельність; 
система комунікативних знань, умінь та навичок). Регуляційний компонент визначено за особистісно-
рефлексивним критерієм. При цьому його показниками є емпатія; сприйняття себе та інших; 
рефлективність; усвідомленість соціальної ролі та манери поведінки, узгоджені з цією роллю.

Ключові слова: соціальна робота, професійна діяльність, міжпрофесійна взаємодія, фахівці 
соціальної сфери, особистісна траєкторія, психологічне забезпечення, компоненти.

Постановка проблеми. Професійне станов-
лення фахівців соціальної сфери – це складне 
багатокомпонентне утворення, що передбачає 
розгляд його як процесу, який динамічно розгорта-
ється та передбачає визначення етапів і засобів, 
та як системи, що потребує виокремлення певних 
елементів, їхніх зв’язків та взаємовпливу з метою 
одержання запланованих результатів.

Професійна діяльність особистості фахівця  
у сфері соціальної роботи залежить від специфіки 
і виду роботи (професійна практика чи акаде-
мічна дисципліна), що має власні теорії соціаль-
ної роботи, засновані на більш широкому спектрі 

гуманітарних знань, з одного боку, та місцевих 
знаннях – з іншого. Варто при цьому зазначити, 
що цілісної ґрунтовної концепції соціально-пси-
хологічного забезпечення особистісної траєкторії 
професійного становлення фахівців соціальної 
сфери, зокрема щодо міжпрофесійної взаємодії,  
в Україні ще не розроблено. 

Мета статті – окреслення концептуальних 
положень психологічного забезпечення особи-
стісної траєкторії підготовки фахівців соціальної 
сфери до міжпрофесійної взаємодії.

Виклад основного матеріалу. Будь-який 
фахівець виступає як соціальна постать певного 
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соціуму. У зв’язку з цим особистість фахівця має 
розглядатися не лише в діяльнісному, а й соці-
ально-психолого-індивідуальному плані, тобто як 
суб’єкт соціального буття, професійної діяльності 
та індивідуальної життєдіяльності..

Варто зазначити, що про вирішальний вплив 
професійної діяльності на професійне станов-
лення та згодом і на професійний розвиток осо-
бистості фахівця перебувають у нерозривному 
зв’язку з розвитком особистості як суб’єкта про-
фесійної діяльності протягом здобуття професій-
ної освіти та наступної фахової діяльності. Цей 
аспект є принциповим, оскільки не особистість 
визначає фахову діяльність і не фахова діяльність 
визначає особистість, а суб’єкт професійно-фахо-
вої діяльності знаходить оптимальне співвідно-
шення її зовнішньої (показники ефективної про-
фесійно-фахової діяльності, критерії та показники 
її оцінювання як суб’єкта професійної діяльності) 
та внутрішньої (ставлення, цінності, готовність, 
умотивованість, особистісний смисл, професійні 
перспективи тощо як суб’єкта соціального буття 
та професійної діяльності) детермінацій, стандар-
тизації фахової діяльності та необхідності твор-
чості в ній, регламентації та нормативності поса-
дових компетенцій фахівця та творчої природи 
особистості.

У процесі теоретичного дослідження виявлені 
основні закономірності, зокрема взаємозв’язок 
соціальних процесів, соціальної політики та соці-
альної роботи; вирішення соціальної проблеми 
диктується потребами та інтересами клієнтів; 
зміст, форми і методи соціальної роботи зумовлю-
ються характером проблем індивіда, групи, спіль-
ноти; залежність результату соціальної роботи 
від професійної компетентності й особистісних 
якостей фахівця, вибір пріоритетів соціальної 
роботи, створення умов для самозабезпечення, 
саморозвитку клієнта. Водночас окреслені зако-
номірності слугували методологічною передумо-
вою визначення принципів соціальної роботи, що 
поділяються на такі групи: соціально-політичні; 
організаційні; соціально-психолого-педагогічні; 
специфічні (гуманізму, незалежності, клієнтоцен-
тризму, опори, толерантності, конфіденційності, 
максимізації).

Методологічні засади сприяли виявленню опти-
мальних методів соціальної роботи: 1) загальні 
(філософські); 2) загальнонаукові; 3) спеціальні 
(специфічні) – методи соціальної діагностики, 
профілактики, соціальної реабілітації, соціаль-
ного контролю, соціально-економічні, педагогічні, 
психологічні та соціологічні.

Аналіз теоретичних положень дав нам змогу 
стверджувати, що міжпрофесійна взаємодія  
є категорією, що відображає процеси впливу різ-
них суб’єктів один на одного, взаємну зумовленість 
їхніх вчинків і соціальних орієнтацій, зміну системи 

потреб, внутрішньо індивідних характеристик,  
а також міжособистісних зв’язків, які виникають 
в процесі цієї взаємодії. Міжпрофесійна взаємо-
дія полягає не тільки в обміні інформацією, але  
й організації спільних дій, які допомагають партне-
рам реалізувати деяку спільну для них діяльність;

Теорії міжпрофесійної взаємодії представля-
ють її як матеріальний процес, що супроводжу-
ється передачею матерії, руху й інформації: як 
співпрацю, спільну діяльність, співпереживання, 
спілкування. 

Розмаїття підходів до визначення і структури 
взаємодії привели до висновку, що міжпрофесійна 
взаємодія як соціально-психологічна категорія  
є інтегруючим чинником, який об’єднує частини  
в цілісний процес безпосереднього або опосе-
редкованого взаємовпливу об’єктів (суб’єктів), що 
породжує їх взаємну обумовленість і зв’язок.

Міжпрофесійна взаємодія – це цілеспрямова-
ний, соціально-зумовлений, динамічний процес 
безпосереднього або опосередкованого одночас-
ного впливу суб’єктів один на одного в результаті 
виконання певної професійної діяльності, за умови 
спрямовуючої ролі суб’єкта, що володіє сукупністю 
теоретичної та практичної підготовки, метою якого 
є реалізація змісту професійної діяльності одного 
і задоволення потреб іншого. Міжпрофесійна вза-
ємодія – це функціональна взаємодія, що має 
діловий характер і відрізняється від міжособистіс-
ної взаємодії. Вона сприяє досягненню індивіду-
альних цілей кожного та мети спільної трудової 
діяльності за умов високого рівня усвідомленості 
та позитивного емоційного фону. 

Особливості міжпрофесійної взаємодії поляга-
ють у тому, що: 

– партнер у міжпрофесійній взаємодії завжди 
виступає як особистість, значуща для суб’єкта;

– учасникам взаємодії притаманне добре взає-
морозуміння в питаннях справи; 

– головним завданням міжпрофесійної взаємо-
дії виступає продуктивна співпраця.

Проблема міжпрофесійної взаємодії має від-
носно самостійний зміст, вона конкретизує взаємо-
зв’язки особистості і професії, виявляє ті фактори, 
що опосередковують відносини індивідів у профе-
сійній діяльності. Ефективність її визначається 
передусім сформованістю людини як особисто-
сті, як суб’єкта діяльності, пізнання, спілкування. 
Це своєю чергою передбачає, що формування 
людини як суб’єкта міжпрофесійної взаємодії має 
тривалий характер, зумовлений специфічними 
особливостями професіогенезу [6]. 

Практична реалізація науково-методичного 
та технологічного забезпечення професійної під-
готовки майбутнього фахівця соціальної сфери 
у процесі багатоступеневої фахової підготовки 
зумовлює поетапність та варіативність опанування 
майбутніми фахівцями цієї галузі навчальних  
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дисциплін професійного спрямування та необ-
хідність вдосконалення програмно-методичного 
забезпечення процесу на основі вихідних поло-
жень Болонської системи. Це дозволяє збагатити, 
модернізувати зміст соціально-освітніх проце-
сів, удосконалювати освітні технології підготовки 
сучасного фахівця соціальної сфери.

Так, зокрема, Н. Кривоконь, досліджуючи зміст 
соціально-психологічного забезпечення профе-
сійної діяльності, визначила наявність «трьох 
основних вимірів: як система заходів, що мають 
на меті вдосконалення, оптимізацію професійної 
діяльності; як специфічна діяльність, супровід 
особистості в професії; як процес перетворення 
особистості, набуття нею нового досвіду, нових 
якостей, рис тощо». Авторка наголошує, що таке 
«перетворення і зумовлене спеціально організо-
ваними впливами і супроводом, а сама особи-
стість при цьому має бути достатньо вмотиво-
вана» [4]. 

Тому особливо важливо, щоб фахівець з соці-
альної роботи був «людиною, яка внаслідок своїх 
посадових і професійних обов’язків здатна нада-
вати всі (або окремі) види соціальної допомоги 
в подоланні людиною, сім’єю або групою людей 
проблем, що у них виникли» [3, с. 56], і при цьому 
актуалізувати, формувати та розвивати систему 
особистісних та професійних якостей, якими він 
володіє як особистість.

Отже, фахівець соціальної сфери в установі 
соціальної служби має бути як виконавцем, так 
і керівником, лідером, здатним здійснювати про-
фесійну діяльність, вирішувати завдання управ-
лінського, діагностичного, прогностичного, проек-

тувального, організаторського, комунікативного, 
емоційно-вольового, гностичного, морального, 
фізичного, філологічного та іншого характеру 
[2, с. 253], надаючи соціальні послуги населенню, 
спрямовані на профілактику складних життєвих 
обставин, допомогу у їх подоланні громадянам 
(особам), сім’ям, дітям, молоді, які потребують 
сторонньої допомоги [2]. 

Під психологічною готовністю майбутніх 
фахівців соціальної сфери до професійної діяль-
ності ми розуміємо цілісне новоутворення, що 
проявляється, з одного боку, як якість особисто-
сті, а з іншого – як психічний стан, що забезпечує 
цілеспрямований розвиток особистості для ефек-
тивного виконання майбутньої професіональної 
діяльності. Під «якістю особистості» розуміємо 
сформованість певної системи психологічних 
якостей і професійних умінь у студента, які необ-
хідні йому для виконання майбутньої професійної 
діяльності у процесі міжпрофесійної взаємодії. 
А під «психічним станом» особистості – гума-
ністичну спрямованість особистості, прагнення 
до успіху в майбутній професійній діяльності. 
Психологічна готовність включає в себе, з одного 
боку, запас професійних знань, умінь і навичок; 
з іншого ‒ риси особистості: переконання, педа-
гогічні здібності, інтереси, професійна пам’ять, 
мислення, увага, педагогічна спрямованість 
думки, працездатність, емоційність, моральний 
потенціал особистості, що забезпечать успішне 
виконання професійних функцій. Варто зазна-
чити, що ядро готовності складають психічні про-
цеси і властивості. Вони є фундаментом якостей 
особистості.

Таблиця 1
Характеристика компонентів особистісної траєкторії готовності фахівців соціальної сфери  

до міжпрофесійної взаємодії*
№ з/п Назва компоненту Критерії Показники

1. Мотиваційно-
емотивний

суб’єктно-орієнтований − сформованість професійної мотивації;
− сформованість системи цінностей;
− здатність виявляти ініціативу;
− здатність самостійно приймати рішення;
− творчість у професійній діяльності;
− професійна мобільність

емоційно-вольовий − самоконтроль;
− емоційна стійкість; 
− уміння уникати конфлікту

2. Когнітивно-
змістовий

когнітивно-аналітичний − сформованість системи загально-професійних  
та професійно-теоретичних знань;
− вміння аналізувати ситуацію

3. Діяльнісно-
практичний

поведінково-операційний − сформованість відповідних професійних умінь та навичок
комунікативно-діяльнісний − взаємозв’язок та взаєморозуміння;

− мовна компетентність та комунікабельність;
− система комунікативних знань, умінь та навичок

4. Регуляційний особистісно-рефлексивний − емпатія;
− сприйняття себе та інших;
− рефлективність;
− усвідомленість соціальної ролі і манери поведінки,  
узгодженої з цією роллю

* складено автором
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Таким чином, на основі вищевикладеного 
подано авторську структуру та характеристику 
компонентів особистісної траєкторії готовності 
фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної 
взаємодії, яку подано в таблиці 1 і на рис. 1.

Розроблена структура особистісної траєкторії 
підготовки фахівців соціальної сфери до міжпро-
фесійної взаємодії включає такі етапи:

1) пропедевтично-адаптаційний: діагностика 
студентів до міжпрофесійної взаємодії як резуль-

тат професійної підготовки (мотивація оволодіння 
професією, вияв професійно-важливих якостей, 
рівень теоретичної підготовки, рівень практич-
но-професійних умінь, самооцінка готовності до 
практичної соціальної роботи);

2) організаційно-формувальний: техноло-
гії (практично-зорієнтовані, особистісно-роз-
вивальні, інтеракивно-імітаційні), методи (екс-
пертизи, моделювання і проектування), зміст 
професійної підготовки (розробка і реалізація 

І етап – пропедевтично-адаптаційний
(діагностика готовності фахівців соціальної сфери як результат професійної діяльності

Мотивація 
оволодіння 
професією

Вияв професійно 
важливих якостей

Рівень 
теоретичної 
підготовки

Самооцінка готовності до 
практичної соціальної 

роботи

Вияв практично 
професійних 

умінь

ІІ етап – організаційно-формувальний
(діагностика рівня професійної готовності фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії)

Технології:
практично-зорієнтовані; особистісно-розвивальні;
інтерактивно-імітаційні

Методи:
експертизи; моделювання; проектування

Зміст професійної підготовки до міжпрофесійної взаємодії фахівців соціальної сфери
розробка і реалізація комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни «Основи міжпрофесійної 
взаємодії в системі соціальної роботи»;
розробка і реалізація тренінгу міжпрофесійної взаємодії;
перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців соціальної сфери;
просвітницька робота серед науково-педагогічних кадрів

ІІІ етап – діяльнісний
(діагностика рівня професійної готовності фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії)

Принципи:
гуманізації;
збагачення та поглиблення розвитку;
діяльнісної спрямованості

Підходи:
особистісно-діяльнісний;
компетентнісний;
системний

когнітивно-змістовиймотиваційно-емотивний

Компоненти та критерії

діяльнісно-практичний регуляційний

емоційно-вольовий;
суб’єктно-орієнтований

когнітивно-аналітичний поведінково-операційний;
комунікативно-діяльнісний

особистісно-
рефлексивний

моніторинг готовності до 
міжпрофесійної взаємодії

контроль 
(анкети, тести, методики,

вирішення ситуативних завдань)

корекція та оптимізація 
готовності до міжпрофесійної 

взаємодії

Результат: рівень готовності до міжпрофесійної взаємодії 
(високий, середній, низький)

ІV етап - оцінювальний

Рис. 1. Структура особистісної траєкторії готовності фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії*
* складено автором
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комплексу навчально-методичного забезпечення 
дисципліни «Основи міжпрофесійної взаємодії в 
системі соціальної роботи»; розробка і реалізація 
тренінгу міжпрофесійної взаємодії; перепідготовка 
та підвищення кваліфікації фахівців соціальної 
сфери; просвітницька робота серед науково-пе-
дагогічних кадрів);

3) діяльнісний: принципи (гуманізації, люди-
ноцентризму, збагачення та поглиблення роз-
витку, виважених рішень, діяльнісної спрямо-
ваності), підходи (особистісно-діяльнісний, 
компетентнісний, системний), компоненти та кри-
терії (мотиваційно-емотивний: емоційно-вольо-
вий, суб’єктно-орієнтований; когнітивно-змістовий: 
когнітивно-аналітичний; діяльнісно-практичний: 
поведінково-операційний, комунікативно-діяльніс-
ний; регуляційний: особистісно-рефлексивний);

4) оцінювальний (моніторинг готовності до 
міжпрофесійної взаємодії, контроль, корекція та 
оптимізація).

Висновки. Теоретико-методологічні та прак-
тичні аспекти дослідження вказують на поетапний 
розвиток вироблених суспільно та професійно 
значущих пріоритетів під час осмислення сутності 
й особливостей професійної підготовки майбутніх 
фахівців соціальної сфери та розкриття наукових 
підходів до вивчення цього процесу; вони базу-
ються на комплексному використанні сучасних 
наукових підходів, що дозволяють виробити цілісні 
й переконливі уявлення про професійну підготовку 
соціальних працівників в умовах вищого навчаль-
ного закладу як про процес і результат соціальної 
освіти; розширюють визначення його понятійної 
системи, сприяють з’ясуванню статусу і професі-
оналізму соціального працівника як суб’єкта соці-
альної сфери та змісту, структури й педагогічного 
управління процесом його професійного станов-
лення. Розглядаючи ці твердження як концепту-
альні, ми можемо говорити, що наше дослідження 
ґрунтується на виявленні феноменології профе-
сійної освіти та її педагогічних можливостей у про-
цесі підготовки студентів до професійної соціаль-
ної роботи, розробці структурно-функціональної 
моделі, її організації в єдності цільових, змісто-

вих, технологічних, методичних та організаційних 
складників. 

Саме такий підхід є, на нашу думку, методоло-
гічно обґрунтованим, оскільки особистість фахівця 
і його діяльність усвідомлюються, сприймаються і 
досліджуються у комплексі. Однак при цьому слід 
враховувати те, що особистість не підпорядкову-
ється діяльності, а свідомо визначає її цілі, смисл, 
зміст, методи, технології, засоби та результат, а за 
потреби вносить до них певні корективи. У зв’язку 
з цим варто говорити про індивідуальний стиль 
професійної діяльності, отримання такого резуль-
тату, що відповідає суб’єктним очікуванням кон-
кретного фахівця. 
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Raievska Ya. M. Concept personal trajectory ready to experts social sphere to interprofessional 
interaction

The decisive influence of professional activity on the professional development and subsequently on the professional 
development of the personality of the specialist are inseparably linked with the development of the individual as a 
subject of professional activity during the acquisition of vocational education and subsequent professional activity.

Analysis of theoretical and methodological aspects of the problem of psychological support for the 
professional formation of specialists in the social sphere to interprofessional interaction, the generalization of 
issues of professional training of future professionals in the field of social work, outlining multifaceted scientific 
approaches to the professional training of specialists in the field of development but to identify the problem of 
development of professionalism of future specialists of the social sphere ways to ensure a high level of their 
readiness for professional activity and interprofessional interaction, in particular to build a personal trajectory 
of readiness of social sphere professionals for interprofessional interaction.

The author's structure of personal trajectory of preparation of specialists of social sphere for interprofessional 
interaction includes the following stages: propaedeutic-adaptive, which includes diagnostics of students 
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for interprofessional interaction as a result of professional preparation; organizational and formative, which 
include technologies, methods, content of vocational training; an activity that includes principles, approaches, 
components and criteria; evaluation – monitoring of readiness for interprofessional interaction, control, 
correction and optimization.

Psychological support of personal trajectory of readiness of social sphere specialists for interprofessional 
interaction is defined by four main components. In particular, the motivational and emotional component, 
which is determined by: 1) subject-oriented criterion, the indicators of which is the formation of professional 
motivation; the formation of the value system; ability to take initiative; ability to make decisions independently; 
creativity in professional activity; professional mobility; 2) emotional-volitional criterion (self-control; emotional 
stability; ability to avoid conflict). The cognitive-semantic component is defined by the cognitive-analytical 
criterion and its indicators are the formation of the system of general professional and professional-theoretical 
knowledge; ability to analyze the situation. The practical component is defined by two criteria: behavioral 
and operational (formation of relevant professional skills) and communicative activity (interconnection and 
understanding; language competence and communication; system of communicative knowledge, skills). The 
regulatory component is defined by the personality-reflexive criterion. Its indicators are empathy; perception of 
oneself and others; reflectivity; awareness of the social role and behavior consistent with that role.

Key words: social work, professional activity, interprofessional interaction, specialists in the social sphere, 
personal trajectory, psychological support, components.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ПРОЯВУ СТРАХІВ У ЖІНОК СЕРЕДНЬОГО ВІКУ
У статті представлено результати теоретичного аналізу сучасних психологічних підходів до 

дослідження особливостей прояву страхів у жінок середнього віку. Розкрито поняття страху та 
наведено основні класифікації страхів. Показано, що емоція страху, будучи базовою, бере безпосе-
редню участь у розвитку адаптаційних можливостей особистості на психофізіологічному, психо-
соціальному і соціокультурному рівнях, особливості реалізації яких залежать від низки чинників та 
мають характерні властивості на різних етапах онтогенезу особистості. Акцентовано, що пер-
спектива дослідження страхів у період середнього віку щільно пов’язана з проблемою періодизації, 
без вирішення якої неможливим є її ґрунтовне розв’язання. Проаналізовано психологічні особливості 
жінок середнього віку, а також визначено особливості прояву страхів, які є характерними саме для 
жінок цієї вікової категорії. Розглянуто передумови виникнення страхів у жінок середнього віку, які 
передусім зумовлені переживанням кризи середнього віку та особливостями ситуації соціального 
розвитку. Наголошено, що актуалізація страху, його нав’язливий характер, призводить до деструк-
тивних змін, проблем зі здоров’ям, результатом чого може бути зниження працездатності та осо-
бистісної ефективності внаслідок фізичної та психічної втомлюваності, дратівливості, емоційної 
нестабільності. Відзначено, що ключовими життєвими перспективами особистості жінки серед-
нього дорослого віку є розкриття свого потенціалу в професійній діяльності та сімейних стосунках, 
основна проблема цього періоду полягає у виборі між продуктивністю (прогресивна лінія розвитку) 
та інертністю (регресивна лінія розвитку). Також відзначається важливість для осіб середнього 
дорослого віку розв’язання певних «життєвих дилем»: цінність мудрості – цінність фізичної сили; 
соціалізація – сексуальність; емоційна гнучкість – емоційне збіднення; інтелектуальна пластич-
ність – інтелектуальна ригідність; диференціації Я проти надмірної захопленості своїми соціаль-
ними ролями; трансценденція тіла проти надмірного зосередження на своєму тілі; трансценденція 
Я проти надмірного зосередження на власному Я.

Визначено, що психологічну основу змісту конструктивного подолання страхів жінками серед-
нього віку складають її індивідуально-типологічні характеристики, які відображають психофізі-
ологічні та психосоціальні резерви самореалізації, визначають продуктивний вектор розвитку, 
зумовлюють динамічні і змістовні особливості переживання страху, сприяють зниженню трива-
лості наслідків страху. Зазначено, що перспективним напрямом досліджень є подальше всебічне 
дослідження природи походження страхів у жінок середнього віку, зокрема, виявлення індивідуально- 
психологічних чинників прояву страхів, а також розробка та впровадження психокорекційної про-
грами, спрямованої на зниження інтенсивності переживання різного роду страхів, які притаманні 
жінкам зазначеної вікової групи.

Ключові слова: страх, жінки середнього віку, криза середнього віку, соціальна ситуація розвитку, 
індивідуально-психологічні особливості.

Постановка проблеми. Одним з показників, 
за яким може визначатися наявність чи відсутність 
кризового стану розвитку суспільства, є можливість 
реалізації потенціалу як кожної окремої особистості, 
так і суспільства загалом. Особливості соціальної 
ситуації сьогодення визначаються насамперед інди-
каторами нестабільного розвитку суспільства, про 
що свідчить збільшення кількості нереалізованих  
у житті осіб, схильних до прояву соціального інфан-
тилізму, переживання психологічного неблаго-
получчя, звуження «радіусу» соціальної довіри. 
Вочевидь, соціум демонструє неготовність до сприй-

няття викликів глобалізаційних процесів, які своєю 
чергою формують загальну ціннісну платформу 
сучасного світу, що складається з таких чинників, 
як толерантність, миролюбство, екологічна безпека, 
права людини, солідарність тощо. Враховуючи гло-
бальні тенденції універсалізації демократичних цін-
ностей та демократично-гуманістичного стилю мис-
лення, особливої актуальності набувають питання, 
пов’язані з вивченням процесів реалізації потенцій-
них можливостей та ефективності функціонування 
в умовах трансформаційних змін як окремої особи-
стості, так суспільства загалом [2]. 
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Так, зокрема, динамічний темп сучасного 
життя, а також виклики сьогодення, які постають 
перед людиною, зумовлюють появу різного роду 
нових страхів чи метаморфозу старих, що потре-
бує відповідного наукового осмислення та обґрун-
тування. Будучи базовою емоцією, страх приймає 
участь у реалізації загальних адаптаційних мож-
ливостей особистості. При цьому, коли страх стає 
домінуючою емоцією, починає керувати думками 
та поведінкою людини, він призводить до деграда-
ції особистості та може виступати суттєвою пере-
поною у досягнені нею успіху та подальшій само-
актуалізації у житті [19, с. 174–179]. Відповідно, 
актуалізація страху, його нав’язливий характер 
призводять до деструктивних змін, проблем зі 
здоров’ям, результатом чого може бути зниження 
працездатності та особистісної ефективності 
внаслідок фізичної та психічної втомлюваності, 
дратівливості, емоційної нестабільності.

Особливо гостро це питання постає для жінок 
середнього віку, оскільки саме цей період харак-
теризується найбільшою активністю в плані про-
фесійної, соціальної та творчої діяльності, піком 
розвитку особистісних (психічних і соціальних) 
якостей [9]. 

Отже, безперечною є актуальність та соці-
альна забарвленість окресленої проблеми, а 
теоретико-практичне значення дослідження соці-
ально-психологічних проявів страху особистості 
середнього віку вимагають емпіричного вивчення 
цього явища на різних етапах дорослого життя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження особливостей різного роду страхів, 
їх ролі та місця у становленні і функціонуванні 
особистості за різних обставин та на різних ета-
пах онтогенезу останніми роками стають все 
більш актуальними і значущими. Аналіз наявних 
психологічних досліджень свідчить про достат-
ньо широке розроблення окремих аспектів про-
блем страху. Зокрема, велика увага приділяється 
вивченню сутності, функціям, класифікаціям, 
характеристиці, психологічним детермінантам 
виникнення та подолання страхів, специфічним 
особливостям перебігу емоції страху у контексті 
вікових проявів, а саме у дошкільному та молод-
шому шкільному віці (О. Захаров [7]), у підлітко-
вому віці (Т. Рябовол, К. Комарицька [18] та інші), 
в юнацькому віці (Н. Кодацька, П. Терпімова [12]; 
О. Кузнєцова [12] та інші). Проте бракує фундамен-
тальних робіт, в яких було б науково обґрунтовано 
систему психологічних основ страху як феномену 
людської психіки, диференційованої та іденти-
фікованої відповідно до особливостей дорослої 
особистості. Так, окремі характеристики різного 
роду страхів у зрілому віці розглядаються у робо-
тах низки дослідників (Т. Дзюба, О. Коваленко [5], 
Н. Карпенко [10; 11], О. Кузнєцова [13], О. Мурзина 
[14] та інші). При цьому науковці звертають увагу 

як на соціальні чинники, пов’язані із зовнішніми 
джерелами виникнення страху, так і на внутрішні, 
які зумовлені особистісними властивостями інди-
віда.

Незважаючи на актуальність та практичну зна-
чущість окресленої проблеми, вивчення причин 
виникнення страхів та шляхів їх подолання з ура-
хуванням психосоціальних та гендерних аспек-
тів у середньому віці дорослості продовжує бути 
однією з найменш досліджених у цьому напряму. 
З іншого боку, враховуючи, що у теперішній час за 
своїми змістовним характеристиками зазначений 
віковий період є періодом розквіту особистості, 
коли вона має можливість найпотужніше розкрити 
свій потенціал, реалізувати себе в усіх сферах 
життєдіяльності, що своєю чергою є підґрунтям 
для подальшого розвитку та гармонійного функці-
онування особистості на наступних етапах онто-
генезу [5, с. 27]. Не викликає сумніву значення як 
соціальної ситуації розвитку, так і особистісних 
якостей у виникненні, розвитку, прояві і подоланні 
страхів у різні вікові періоди [15, c. 109–110]. Саме 
тому перспективним є всебічне теоретичне та 
емпіричне дослідження психологічних детермі-
нант виникнення та подолання страху в означений 
період, а не тільки окремих його характеристик.

Мета статті – на підставі аналізу сучасних пси-
хологічних досліджень узагальнити уявлення про 
соціально-психологічні особливості прояву стра-
хів у жінок середнього віку.

Виклад основного матеріалу. Загально- 
відомо, що емоція страху є базовою та бере без-
посередню участь у розвитку адаптаційних мож-
ливостей особистості на психофізіологічному, 
психосоціальному і соціокультурному рівнях, осо-
бливості реалізації яких залежать від низки чин-
ників та мають характерні властивості на різних 
етапах онтогенезу особистості. Крім того, страх  
є афективним віддзеркаленням у свідомості 
людини загрози власному життю чи благопо-
луччю, що має особливе значення в особливі, 
кризові, періоди онтогенезу. Так, наприклад, у кон-
цепції розвитку особистості Е. Еріксона моменти 
переходу від однієї стадії розвитку до іншої роз-
глядаються як кризи. В основу його періодизації 
покладено три процеси розвитку: соматичний, 
соціальний і розвиток свідомого «Я». Він розгля-
дав два протилежних новоутворення, що нада-
вала криза особистості в разі успішного або  
неуспішного її проходження, та визначав основні 
дихотомії (протилежності), притаманні для різ-
них стадій психосоціального розвитку особисто-
сті. Здобуття цілісності особистості, на думку 
Е. Еріксона, відбувається в результаті синтезу всіх 
новоутворень попередньої стадії як формування 
внутрішньої ідентичності [17, c. 175].

Суперечливою дотепер є проблема класифіка-
ції страхів. Так, низку критеріїв для класифікації 
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страхів пропонує Т. Абакумова: а) об’єктивні дже-
рела виникнення страху (біологічні, техногенні, 
планетарні та космічні страхи); б) відсутність уяв-
лень про повноту і цілісність навколишньої дійс-
ності (соціальні та дитячі страхи); в) онтологічні 
(релігійний, екзистенційний, страх смерті); г) гнос-
еологічні (страхи від надлишку інформації) [1]. 

У своєму дослідженні О. Захаров розділяє 
наявні страхи за такими ознаками: за характе-
ром – природні, соціальні, ситуаційні, особові; за 
ступенем реальності – реальні та вигадані; за сту-
пенем інтенсивності – гострі та хронічні [7, с. 98]. 

Цікавою є класифікація, представлена у моно-
графії С. Томчука та М. Томчука, де виокремлю-
ють такі види страхів: природні (біологічні) страхи, 
які безпосередньо пов’язані із загрозою життю 
людини; соціальні страхи – боязнь і побоювання 
за зміну свого соціального статусу; внутрішні 
страхи – народжені лише фантазією та уявою 
людини і не мають під собою реальної основи для 
занепокоєння [19, с. 79].

Перспектива дослідження страхів у період 
середнього віку стикається з проблемою пері-
одизації, без вирішення якої неможливим  
є її ґрунтовне розв’язання. Так, середня дорослість 
визначається як вік: від 25 до 50 років (Д. Біррен); 
від 26 до 64 років (Е. Еріксон); від 25 до 40 років 
(Д. Бромлей); від 35 до 60 років (Д. Фельдштейн, 
1999); від 40 до 60 років (Г. Крайг, 2000); від 
40 до 65 років (В. Квінн, 2000); від 30 до 40 років 
(О. Солдатова); від 31 до 60 років (В. Моргун); від 
32 до 61 року (І. Слободчиков) [17, c. 177].

Неможна не зазначити, що у будь-якому варі-
анті періодизації, саме на цей вік припадає так 
звана «криза середнього віку», яка супроводжу-
ється багатьма змінами, зокрема у емоційно- 
вольовій сфері особистості, та характерними 
ознаками якої є відчуття психологічного, емоцій-
ного дискомфорту, поява страхів, переважання 
негативного настрою, зниження саморегуляції 
емоційних станів та вольових дій [4]. Зазвичай 
вважають, що криза середнього віку полягає  
в остаточному переосмисленні планів життя, 
співвідношенні їх з реальністю і корегуванні від-
повідно до особистісних досягнень, усвідомленні 
кінцевості життя і неможливості почати його знову, 
часто втраті сенсу життя. 

У психологічній літературі існує безліч спроб 
охарактеризувати цей період та знайти пояснення 
змінам, що відбуваються. Різні автори по-різному 
визначають основні події цього періоду, кожна з 
яких може супроводжуватися проблемами або 
конфліктами розвитку дорослої людини, які своєю 
чергою можуть бути як наслідком актуалізації 
наявних страхів, так і підґрунтям для розвитку 
нових.

Так, на думку М.С. Пека [16], до основних про-
блем розвитку дорослої людини, які можуть сут-

тєво проявлятися у кризі середини життя, нале-
жать такі: визнання цінності «мудрості» проти 
визнання цінності «фізичної хоробрості»; врівно-
важення на новому рівні соціального проти сек-
суального в людських взаєминах (послаблення 
соціальних ролей); катексисна (емоційна) гнуч-
кість проти катексисного збідніння; розумова 
гнучкість проти розумової ригідності; необхідність 
диференціації Я (Я-професіонал, Я-потенційний 
пенсіонер, Я-сім’янин, Я-керівник, Я-зріла осо-
бистість та інше) проти надмірної захопленості 
своїми соціальними ролями; трансценденція тіла 
проти надмірного зосередження на своєму тілі; 
трансценденція Я (вихід за межі Я до вічного, кос-
мічного, божественного) проти надмірного зосере-
дження на власному Я [4, с.79–80].

Згідно з концепцією психосоціального розвитку 
особистості Е. Еріксона середній вік охоплює 
сьому стадію життєдіяльності дорослої людини 
й визначається автором як етап особистісної зрі-
лості. Водночас психологічне тлумачення поняття 
«зрілість» визначає свою неоднозначність та сти-
кається із труднощами у визначенні норми роз-
витку у зв’язку як з дією соціокультурних, етнічних 
чинників, так і загальною інфантилізацією сучас-
ного суспільства.

Основними сторонами життя людини серед-
нього віку залишаються сімейні стосунки й про-
фесійна діяльність, а провідною соціальною ситу-
ацією розвитку є ситуація реалізації дорослою 
людиною самої себе, повного розкриття свого 
потенціалу в професійній діяльності та сімейних 
стосунках. При цьому, за Е. Еріксоном, основна 
проблема цього періоду полягає у виборі між про-
дуктивністю та інертністю [22], де продуктивність 
(генеративність) розглядається як прогресивна 
лінія розвитку, яка змістовно охоплює творчу 
й професійну продуктивність, а також внесок  
у виховання та ствердження в житті майбутнього 
покоління. Продуктивність виникає разом із стур-
бованістю дорослої людини не тільки благополуч-
чям наступного покоління, а й станом суспільства 
загалом. Безперечно, важливого значення за 
таких умов набуває почуття самореалізовано-
сті дорослої людини, пов’язаного з досягненням  
її нащадків.

На відміну від продуктивності, на думку 
Е. Еріксона, інертність є регресивною лінією роз-
витку особистості, яка вказує на відсутність про-
гресивності й призводить до занурення людини 
в себе, у свої особисті потреби, що може призво-
дити до егоцентризму. Слід наголосити, що на тлі 
надто несприятливої ситуації розвитку має місце 
регресія, аж до обсесивної потреби у псевдо-
близькості, що супроводжується надмірною зосе-
редженістю на собі [5, с. 27–29] та своєю чергою 
заважає забезпеченню безпеки психологічної 
компетентності і дієвої самореалізації в особи-
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стісному зростанні, складає основу оформлення 
здорової особистості [3, c. 62].

В межах будь-якого варіанту періодизації серед-
ній вік – це період усвідомлення власного «Я» та 
прагнення до саморозвитку, що настає внаслі-
док кризи середини життя. Змістом Я-концепції 
зрілої особистості стає самоактуалізація, зумов-
лена духовно-моральними правилами та пев-
ними етичними зобов’язаннями перед родиною та 
колегами по роботі. Доросла людина, що досягла 
середнього віку, відчуває власну «вікову» відо-
кремленість, що проявляється як автономність  
у процесі прийняття рішень. На тлі життєвих сил 
та послаблення здоров’я людини відбувається 
зниження фізичної активності шляхом переорі-
єнтації на розумову діяльність, що передбачає 
розвиток дослідницьких умінь, навичок та здат-
ностей до аналізу і синтезу. Зрілий досвід надає 
можливість розвивати здатність до критики і само-
критики. Розвиток ключових компетентностей  
у цьому віці досягає апогею [17, с. 177].

Статистичні дані останнього десятиріччя у 
всьому світі свідчать, що досить часто жінки серед-
нього віку активно продовжують, кардинально змі-
нюють або навіть тільки активно розпочинають 
свою професійну кар’єру. З іншого боку, середній 
вік – це не тільки період професійних досягнень, 
але й час аналізу та оцінки якості реалізації осо-
бистісних цілей, що безперечно впливатиме на 
перебіг кризи середини життя, переживання якої, 
як відомо, має певні гендерні особливості. 

Незважаючи на стійку тенденцію сьогодення 
до свідомого відкладання часу реалізації репро-
дуктивного потенціалу у бік саме середнього віку, 
саме професійна діяльність у багатьох випадках 
стає провідним засобом самореалізації жінок у 
цей віковий період [21, c. 14]. 

Цікаво, але професійний успіх часто викли-
кає у жінок тривогу, сумніви у власній жіночності 
і здатності реалізовувати себе в ролі дружини та 
матері. Культурні традиції зазвичай підсилюють 
цю тривогу, формуючи взаємовиключний вибір 
жінки відносно роботи і сім’ї, при цьому особливо 
гострою стає проблема страху успіху внаслідок 
поглиблення різного роду конфліктів – рольо-
вих, міжособистісних, внутрішньо-особистісних. 
Задля привертання уваги до подібних супереч-
ностей було запроваджено поняття «страх відо-
кремлення», що визначається як специфічні 
переживання жінки, яка вирішила заявити про 
свою компетентність і кар’єрні амбіції, а тому зму-
шена боротися не тільки із супротивом оточення 
і тиском традицій (страх успіху), а й із глибинною 
несвідомою тривогою втрати жіночності (страх 
відокремлення). Жінка значно частіше переживає 
страх внаслідок успіху, подолання меж середнього 
рівня досягнень через очікуване соціальне відтор-
гнення її як успішного професіонала. Вочевидь 

це ґрунтується на стереотипах, які на теперішній 
час мають тенденцію до стійкого руйнування, але 
тривалий час переважали у суспільстві, згідно з 
якими жіночність є несумісною з професійною 
кар’єрою, видатними здобутками тощо. Тому 
побоювання успіху, незважаючи на активні зміни, 
й досі можуть ставати на заваді досягненню вер-
шин професійного зростання та самореалізації 
жінок [6, с. 97–99].

Так, у дослідженнях Н. Карпенко розглядається 
проблема професіоналізму та професійних стра-
хів особистості зрілого віку, аналізуються витоки 
зародження професійних страхів та детермінанти 
їх виникнення, подано рекомендації щодо профі-
лактики професійних страхів та їх подолання у 
процесі становлення професіоналізму особисто-
сті [10]. Також страхи жінок середнього віку автор 
розподіляє на два узагальнені та достатньо різ-
нопланові види: страх перед придбанням (страх 
небажаної вагітності, страх ракових захворювань, 
страх забруднитися та захворіти інфекційними 
хворобами) і страх перед втратою (страх втратити 
коханого, страх втратити дитину, страх народити 
неповноцінну дитину, страх старості та втрати 
краси і привабливості тощо). Дуже часто зустрі-
чається у жінок страх зґвалтування, він поєднує 
обидва види страхів і набуття, і втрати: «набу-
ваються» стрес, депресія, побої або венеричні 
захворювання, «втрачаються» – віра в людяність, 
спокій, довіра до оточуючих, впевненість у собі, в 
своїй безпеці [11].

Всі ознаки страхів, які притаманні жінкам серед-
нього віку, О. Кузнєцова класифікує на чотири 
блоки: загальнолюдські страхи («страх війни», 
«страх старіння», «страх власної смерті» тощо); 
внутрішні страхи («душевного болю», «власної 
поведінки під впливом імпульсів», «зради коханої 
людини» тощо); соціальні страхи («матеріально 
не забезпечити сім’ю», «втратити авторитет в 
очах інших», «зниження соціального статусу») 
і ірраціональні страхи («замкнутого простору», 
«висоти», «глибини»). Особливості прояву стра-
хів у жінок середнього віку, на думку автора, зна-
ходять відображення у формуванні семантичної 
структури свідомості в формі базисних конструк-
тів – «моральність», «страх соціальної дезадап-
тації», «ірраціональні страхи», які розкривають 
основні причини страхів людей: смерть, ізоляція, 
самотність, безпорадність і небезпеки, створені 
силою власної уяви.

Автором також розглядаються особливості 
прояву страхів у представниць різних професій, 
які виражаються у специфіці розподілу значущості 
факторів за гендерними, віковими і професійними 
ознаками, а також характерними емоційними 
оцінками під час сприйняття особистісних обра-
зів. Проведений аналіз оцінок значущих рольо-
вих позицій серед жінок зрілого віку, який харак-
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теризується систематизацією соціальних ролей, 
інтегральністю статусу та визначає положення 
в суспільстві, є професійно-посадовий і батьків-
ський статус [13].

Дослідження вікових та гендерних особливос-
тей суб’єктивного прояву страхів особистості та 
причини їх виникнення у різних вікових групах 
представлено у роботі О. Мурзиної. Автором побу-
довано ієрархічну структуру актуальних страхів 
особистості середнього віку (35–65 років), де домі-
нуючими страхами є: страх хвороби і страх смерті 
близьких; страх появи сильного болю; страх змін 
в особистому житті; страх відповідальності; страх 
фізичного насильства. Серед найменш вираже-
них страхів – страх самогубства; страх містики; 
страх замкнутих просторів; страх здатися сміш-
ним. Причини страхів у даній віковій групі найчас-
тіше пов’язані з родиною та близькими людьми, 
пережитими важкими життєвими потрясіннями, а 
так само дитячими переживаннями [14, с. 10–13].

Загальновизнано, що багато страхів дорослих 
зумовлені неприємними дитячими переживаннями. 
Так, наприклад, виявлено, що страх фізичних кон-
тактів у жінок часто пов’язаний з показником сту-
пеня віддаленості батька і браку уваги з його боку; 
страх несправедливого ставлення з боку оточую-
чих корелює з несправедливим ставленням матері; 
страх критики – з високою критичністю з боку 
матері. Цікаво, що у багатьох випадках механізм 
появи страху у людини є умовно-рефлекторним 
[9]. Серед інших причин найчастіше виокремлю-
ють: особливості культурної спадщини; інстинкти; 
природні катаклізми; трагічні ситуації, що відбува-
ються в світі; фізіологічні гендерні особливості.

Є думка, що наявність певних страхів є віковою 
нормою і невіддільною частиною людського життя, 
зумовленою необхідністю реакції на загрозливі 
реальні або передбачувані події і мобілізації орга-
нізму на реалізацію відповідних копінг-стратегій 
у поведінці; при цьому крайньою формою прояву 
страху є фобія, або фобічні розлади, які представ-
ляють собою ірраціональний неконтрольований 
страх; страхи мають тенденцію до змін протягом 
життя людини, а особливості прояву страхів, спе-
цифічних для пройдених людиною вікових етапів, 
є відображенням недостатньої психологічної зрі-
лості особистості [14, с. 10–13].

Страх як комплексний психологічний стан, який 
зумовлений статевою приналежністю, типологіч-
ними, психофізіологічними і соціально-психоло-
гічними особливостями індивіда, було розглянуто 
О. Чернавським. На основі особливостей цього 
стану дослідником були виділені дві основні групи 
страхів. Так, перша група – це несвідомі страхи 
(страх природний, побутовий і екстремальний); 
друга група – це страхи з переважанням елемен-
тів свідомості (страх моральний, страх діяльності 
та життєдіяльності). Також було виділено три рівні 

протікання страху: переддія страху (фантазії, фізі-
ологічні реакції, самооцінка); прояв страху; після-
дія страху (тривалість, соціальна та особистісна 
астенічність). При цьому зазначено, що стан 
страху, на кожному рівні його протікання детермі-
новано гендерною ознакою. 

Автором показано, що у жінок товариськість, 
високий рівень інтелекту, емоційна стійкість, агре-
сивність, відповідальність, боязкість, розважли-
вість, почуття провини, сила волі, тривожність, 
дратівливість і екстравертованість пов’язані з різ-
ними параметрами страху, зумовлюючи динамічні 
і змістовні особливості його переживання. Так, 
самоповага сприяє зниженню тривалості наслід-
ків страху та підвищенню неактуальності страхів, 
пов’язаних з суспільною оцінкою і професійною 
діяльністю. Позитивне самосприйняття жінок 
впливає на зменшення прояву як параметрів 
переддії страху (фізіологічних проявів, страхів 
самооцінки і фізичного болю), його прояву (страх 
природи, побуту, екстремальних ситуацій і життє-
діяльності), так і післядії (тривалість і регуляторна 
екстернальність) [20].

Висновки і пропозиції. Таким чином, теоре-
тичний аналіз показав, що в сучасній психології 
емоцій не існує єдиної концепції та універсальної 
класифікації страхів. Сьогодні виокремлюється 
багато критеріїв для класифікації різного роду 
страху. 

Механізм появи страху у людини зазвичай 
є умовно-рефлекторним. Особливості прояву 
страхів у жінок середнього віку знаходять відо-
браження у формуванні категоріальної структури 
свідомості в формі концептуальних семантичних 
категорій – «моральність», «страх соціальної 
дезадаптації», «ірраціональні страхи», які розкри-
вають основні причини страхів: смерть, ізоляція, 
самотність, безпорадність і небезпеки, створені 
силою власної уяви. Найпоширенішими страхами 
жінок зрілого віку в сфері професійної діяльності  
є страх відокремлення та успіху; в життєдіяль-
ності загалом – страх придбання та втрати. Слід 
наголосити, що страхи можуть бути як усвідомлю-
ваними, так і не усвідомлюваними. 

На наш погляд, передумовами виникнення 
страхів у жінок середнього віку можуть бути роз-
глянуті ключові події ситуацій соціального роз-
витку. З іншого боку, на основі проведеного ана-
лізу літературних джерел можна припустити, що 
психологічну основу змісту конструктивного подо-
лання страхів жінками середнього віку складають 
її індивідуально-психологічні характеристики, які 
відображають психофізіологічні та психосоціальні 
резерви самореалізації, визначають продуктив-
ний вектор розвитку, зумовлюють динамічні і зміс-
товні особливості переживання страху, сприяють 
зниженню їх інтенсивності, тривалості та можли-
вих наслідків. 
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Отже, перспектива подальших досліджень 
полягає у всебічному дослідженні природи похо-
дження страхів у жінок середнього віку, зокрема, 
виявленні індивідуально-психологічних чинників 
прояву страхів, а також у розробці та впрова-
дженні психокорекційної програми, спрямованої 
на зниження інтенсивності переживання різного 
роду страхів, які притаманні жінкам зазначеної 
вікової групи.
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Reznichenko O. O. Socio-psychological features of fear manifestation of middle-aged women
The article presents results of theoretical analysis of modern psychological approaches to studying of 

features of fear manifestation of middle-aged women. In the article, the concept of fear is revealed and the 
main classifications of fear are given. We showed that the basic emotion of fear is directly involved in the 
development of the adaptive capacity of the individual at the psychophysiological, psychosocial and socio-
cultural levels, the specific features of which depend on a number of factors and have some characteristic 
qualities at different stages of personality ontogeny. It is emphasized that the perspective of research of fears 
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in the middle-age period is closely linked to the problem of periodization. Without solving of this problem, 
it is impossible to make thoroughly solution. Psychological characteristics of middle-aged women also are 
analyzed, as well as the peculiarities of fear manifestations, which are typical for women of this age category. 
We considered preconditions of the occurrence of fears of middle-aged women, which are primarily caused by 
the experience of the midlife crisis and the peculiarities of the social development situation. It is emphasized 
that the actualization of fear and its obsessive nature leads to destructive changes, to health problems. 
The result could be a decreased performance and personal efficiency due to physical and mental fatigue, 
irritability, emotional instability. We noted that the key life prospects of middle-aged women are to discover 
their potential in professional activity and family relationships. The main problem of this period is to choose 
between productivity (progressive direction of development) and inertia (regressive direction of development). 
We also noted the importance of resolving certain “life dilemmas” for middle-aged adults, for example:  the 
value of wisdom – the value of physical strength; socialization – sexuality; emotional flexibility – emotional 
impoverishment; intellectual plasticity – intellectual rigidity; self-separation against the excessive passion for 
own social roles; transcendence of the body against excessive focus on the own body; self-transcendence 
against the excessive self-focus.

It is determined that the psychological basis of the content of constructive overcoming fears of middle-aged 
women is their individual-typological characteristics, which reflect the psychophysiological and psychosocial 
reserves of self-realization, determine the productive vector of development, determine the dynamic and 
meaningful features of experiencing fear, contribute to reducing the duration of fear effect. We noted that 
a perspective direction of research is a further comprehensive study of the nature of the origin of fears of 
middle-aged women, including the identification of individual-psychological factors of fear manifestation, as 
well as the development and implementation of a psycho-corrective program aimed at reducing the intensity 
of experiences of different types of fear of middle-aged women.

Key words: fear, middle-aged women, midlife crisis, social development situation, individual-psychological 
characteristics.
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РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ОСОБИСТІСНИХ КОМПОНЕНТІВ 
МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Метою статті є результати створення і перевірки методики, спрямованої на вивчення 

особистісних компонентів міжособистісної взаємодії. Міжособистісна взаємодія розглядається як 
інтеграційний процес взаємовпливу суб’єктів сумісної діяльності, який виникає на основі спілкування 
та взаємовідношень. Були подані особистісні компоненти міжособистісної взаємодії, такі як: 
мотиваційний, емоційний, когнітивний, вольовий. Визначаючи вибірку досліджуваних, ми зупинилися 
на представниках соціономічних професій, оскільки саме в цьому виді професійної діяльності 
безпосередньо і найповніше виявляються особливості міжособистісної взаємодії. У процесі розробки 
психодіагностичної методики ми враховували те, що міжособистісна взаємодія має такі компоненти: 
мотиваційний, емоційний, когнітивний, вольовий. Нами були складені запитання, які дозволяють 
оцінити рівень функціонування кожного з компонентів. 

За результатами тестування визначалися рівні прояву як окремих компонентів, так загального 
показника особистісних особливостей міжособистісної взаємодії. Кожен з чотирьох компонентів 
оцінювався за допомогою десяти питань. Опитувальник призначається для індивідуального та 
групового обстеження осіб віком старше 15 років. Обробка результатів після тестування проводиться 
шляхом підсумування балів, згідно з ключем до тесту. Можливі суми балів за шкалами мотиваційного 
компоненту, емоційного компоненту, когнітивного компоненту, вольового компоненту від 0 до 40. 
Загальна оцінка особистісних компонентів міжособистісної взаємодії оцінюється за підсумком балів 
всіма шкалами. 

Перевірка авторської методики «Діагностика особистісних компонентів міжособистісної 
взаємодії» на надійність і валідність за допомогою методів «розщеплення», повторного тестування 
та визначення коефіцієнту константності, підтвердила можливість його використання в наукових 
та практичних цілях. Подальші розвідки наукових досліджень пов’язані з визначенням психологічних 
детермінант розвитку міжособистісної взаємодії.

Ключові слова: міжособистісна взаємодія, мотиваційний компонент, емоційний компонент, 
когнітивний компонент, вольовий компонент, надійність, валідність.

Постановка проблеми. Міжособистісна вза-
ємодія є суттєвим фактором досягнень як в осо-
бистісному житті, так і в професійній діяльності. 
Щодо професійної діяльності, то насамперед 
важливість міжособистісної взаємодії притаманна 
соціономічним професіям. Представники цих 
професій займаються вихованням, навчанням, 
обслуговуванням, керуванням людей. Доцільно 
постійно вдосконалювати власні здібності до 
міжособистісної взаємодії, розвивати комуніка-
тивні та організаторські схильності. Це актуалізує 
питання психологічної діагностики здібностей до 
міжособистісної взаємодії передусім представ-
ників соціономічних професій, оскільки надання 
послуг вимагає високого рівня спілкування, взає-
мовідносин і сумісної діяльності. У зв’язку з цим 
підвищується значущість знань щодо ефективних 
засобів міжособистісної взаємодії та психологіч-
ної діагностики її особливостей.

Різні аспекти міжособистісної взаємодії 
вивчалися вітчизняними та зарубіжними дослід-
никами, зокрема, вербальна і невербальна 

комунікація, контакт очима, сприйняття інших, 
діадні відношення та соціальні навички (Аргайл, 
1990); взаємодія як інтерактивна сторона спіл-
кування (Андрєєва, 1996), психологічні основи 
педагогічної взаємодії (Велитченко, 2005); пси-
хологічна готовність студентів до соціальної 
взаємодії (Булгакова, 2019); психологія управ-
лінської взаємодії (Журавльов, 2004); детер-
мінанти міжособистісної взаємодії (Куніцина, 
Казарінова, Погольша, 2001); міжособистісна 
взаємодія як єдність когнітивних, афектив-
них і поведінкових процесів (Обозов, 1979); 
структура міжособистісної взаємодії (Орбан-
Лембрик, 2004); складники міжособистісної вза-
ємодії ( Паригін, 1999); взаємопізнання та обмін 
інформацією як змістовний аспект міжособи-
стісної взаємодії (Панфьоров, 1983); чинники 
розгортання міжособистісної взаємодії (Ханін, 
1986) та інші. Проте питання діагностики осо-
бливостей міжособистісної взаємодії потребує 
свого подальшого вивчення. Це визначило мету 
нашого дослідження.
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Мета статті – представити результати роз-
робки оригінальної психодіагностичної методики 
для вивчення особистісних компонентів міжо-
собистісної взаємодії. Завдання дослідження:  
1) проаналізувати зміст міжособистісної взаємодії 
та описати її компонентний склад; 2) представити 
методику «Діагностика особистісних компонентів 
міжособистісної взаємодії»; 3) описати результати 
апробації розробленої методики, надати інфор-
мацію про валідність, надійність, оригінальність 
методики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Згідно з першим завданням дослідження потрібно 
визначити поняття «міжособистісна взаємодія» 
та його складові компоненти. Аналіз та узагаль-
нення спеціальної літератури з питань міжособи-
стісної взаємодії дозволило розкрити психологічні 
особливості цього явища. Міжособистісна взає-
модія – це інтеграційний процес взаємовпливу 
суб’єктів сумісної діяльності, який виникає на 
основі спілкування та взаємостосунків. Загалом 
поняття «міжособистісна взаємодія» розкрива-
ється через таки поняття, як: «взаєморозуміння», 
«взаємодопомога», «співпереживання», «взає-
мовплив». Всі складники міжособистісної вза-
ємодії характеризуються взаємністю. На думку 
В.М. Мясищева (1995), відносини людини з оточу-
ючими його людьми має два плани, дві сторони. 
Внутрішня, особистісна сторона – це взаємини, 
а зовнішня – взаємодія. Автор розуміє взаємо-
дію як реалізацію або наслідок і вираз першого. 
«Взаємовідносини грають істотну роль у характері 
процесу взаємодії і своєю чергою являють собою 
результат взаємодії». Розглядаючи спілкування 
як процес взаємодії конкретних особистостей, він 
виділяв як його компоненти соціальне відобра-
ження, емоційне ставлення і спосіб поведінки. 
В дослідженнях Ю.Л. Ханіна (1986) показано, що 
взаємодія спонукається індивідуальними, групо-
вими та суспільними потребами життєдіяльності. 
Взаємодія виникає, розгортається і змінюється під 
впливом діяльності, яка до того ж зумовлює і дію 
інших факторів, а саме соціально-психологічних  
і особистісних.

Складники, які характеризують взаємодію 
як процес, визначив Б.Ф. Паригін (1999). До них 
належать: сукупна, кооперативна діяльність; 
інформаційні зв’язки; взаємовплив, взаємовід-
ношення і взаєморозуміння. В дослідженнях 
М.М. Обозова (1979) розглядається міжособи-
стісна взаємодія, яка виступає в єдності когнітив-
них, афективних і поведінкових процесів. З точки 
зору В.М. Панфьорова (1983) взаємодія має дві 
сторони. Це інформаційно-комунікативна діяль-
ність і психологічна діяльність. У першому випадку 
передбачається взаємозв’язок і взаємопрояв,  
у другому – взаємопізнання, взаємовідношення 
та взаємовплив. Щодо схем взаємодії, то най-

більше відомими є схеми з такими компонентами: 
практичний, афективний, гностичний (Бодальов, 
1994); регулятивний, афективний, інформаційний 
(Ломов, 1981); інформаційний, організаційний, 
перцептивний (Крисько, Куліков, 2005).

Виклад основного матеріалу. З огляду на 
розробку проблеми взаємодії іншими психоло-
гами і на результати проведеного емпіричного 
дослідження пропонуються наступні компоненти 
міжособистісної взаємодії: мотиваційний, емо-
ційний, когнітивний, вольовий. Емпіричне дослі-
дження особистісних компонентів міжособистісної 
взаємодії включає в себе такі етапи: підготовчий, 
діагностичний і аналітико-інтерпретаційний. На 
початковому етапі створення психодіагностичної 
методики «Дослідження особистісних компонен-
тів міжособистісної взаємодії» була проведена 
теоретична розробка предмету оцінки, створена 
модель міжособистісної взаємодії, виокремлені 
складові компоненти. Наступним етапом була роз-
робка стимульного матеріалу психодіагностичної 
методики. Відповідно до уявлень про особистісні 
компоненти міжособистісної взаємодії розробля-
лися шкали опитувальника. Заключним етапом  
у підготовці методики була апробація, під час якої 
здійснювалася перевірка надійності, стабільності 
та константності, тобто відносної незалежності 
результатів від експериментатора.

Визначаючи вибірку досліджуваних, ми зупи-
нилися на представниках соціономічних профе-
сій, оскільки саме в цьому виді професійної діяль-
ності безпосередньо і найповніше виявляються 
особливості міжособистісної взаємодії. До вибірки 
увійшли 270 осіб – студенти соціально-гумані-
тарного факультету та факультету початкового 
навчання Південноукраїнського національного 
педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, 
а також викладачі і студенти Вищого професій-
ного училища морського туристичного сервісу 
(ВПУ МТС) м. Одеси. Для співставлення емпірич-
них даних використовувалися методи кількісного 
(кореляційний аналіз, вивчення статистично зна-
чущих відмінностей) та якісного аналізу.

У процесі розробки психодіагностичної мето-
дики ми враховували те, що міжособистісна вза-
ємодія має мотиваційний, емоційний, когнітивний 
та вольовий компоненти. Нами були складені 
запитання, які дозволяють оцінити рівень перебігу 
кожного з компонентів. За результатами тесту-
вання визначалися рівні прояву як окремих ком-
понентів, так і загалом рівень розвитку міжособи-
стісної взаємодії. Кожний з чотирьох компонентів 
оцінювався за допомогою 10 запитань. 

Опитувальник призначається для індивідуаль-
ного та групового обстеження осіб віком старше 
15 років. Досліджуваним пропонується інструкція: 
«Прочитайте наведені нижче твердження та оці-
ніть ступінь своєї згоди або незгоди з кожним з них 
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(поставте відмітку у відповідній графі бланку для 
відповідей), орієнтуючись на те, як Ви зазвичай 
поводите себе в подібних ситуаціях. При цьому Ви 
можете вибрати один з чотирьох варіантів відпові-
дей («безумовно, так», «мабуть, так», «мабуть, ні», 
«безумовно, ні»)». Обробка результатів після тес-
тування проводиться шляхом підсумування балів, 
згідно з ключем до тесту. Можливі суми балів за 
кожною з шкал (мотиваційний, емоційний, когнітив-
ний, вольовий) від 0 до 40. Загальна оцінка міжосо-
бистісної взаємодії оцінюється за підсумком балів 
всіма шкалами. Рівні загального особистісного 
компоненту визначаються з огляду на одержані 
показники: високий, якщо всі визначені показники 
відповідають переважно високому рівню роз-
витку особистісних характеристик; низький, якщо 
всі визначені показники відповідають переважно 
низькому рівню розвитку окремих особистісних 
характеристик; усі інші співвідношення віднесено 
до середнього рівня. Узагальнений показник «осо-
бистісна основа міжособистісної взаємодії» визна-
чається за співвідношенням рівнів окремих компо-
нентів міжособистісної взаємодії: високий, якщо всі 
компоненти (мотиваційний, емоційний когнітивний, 
вольовий) характеризуються високим рівнем роз-
витку (при цьому допускається наявність одного 
компоненту середнього рівня розвитку); низький, 
якщо всі компоненти міжособистісної взаємодії 
мають низький рівень розвитку (при цьому допус-
кається наявність одного компоненту середнього 
рівня розвитку); середній (усі інші поєднання рівнів 
компонентів міжособистісної взаємодії).

Розкриємо зміст шкал методики особистісних 
компонентів міжособистісної взаємодії. Шкала 1. 
Мотиваційний компонент. 

Високий рівень. Цей рівень передбачає: наяв-
ність потреби в міжособистісній взаємодії; праг-
нення до встановлення контакту і до розширення 
кола спілкування; комунікативні схильності; інте-
рес до людей. Ціннісні орієнтації, що спрямовані 
на взаємодію з іншими людьми. Виявляється висо-
кий рівень мотивації афіліації. Наявна потреба в 
наданні допомоги іншим людям. Мотивація досяг-
нення, пов’язана з комунікативною активністю. 

Середній рівень. Цей рівень передбачає: 
достатній рівень схильності до спілкування; став-
лення до взаємодії з іншими людьми позитивне, 
однак здатність до цієї взаємодії має середній 
рівень свого розвитку; ситуативно проявляється 
мотивація досягнення, що пов’язана з комуніка-
тивною активністю. 

Низький рівень. Не виражена потреба в міжосо-
бистісній взаємодії. Низькі комунікативні схильно-
сті. Небажання встановлювати довірчі відносини з 
іншими людьми. Переважає мотивація уникнення 
неприємностей.

Шкала 2. Емоційний компонент міжособистіс-
ної взаємодії. 

Високий рівень. Достатній рівень емоційної зрі-
лості, емоційного інтелекту. Високий рівень емпа-
тії, емоційної стабільності, стійкості до стресу. 
Переважає позитивний емоційний настрій, опти-
мізм, життєрадісність. 

Середній рівень. Середній рівень емоційної 
зрілості, емоційного інтелекту. Достатній рівень 
емпатії. Ситуативно в міжособистісній взаємодії 
проявляється емоційна стабільність, стійкість до 
стресів. Емоційний настрій нестійкий, залежний 
від ситуації взаємодії. 

Низький рівень. Низький рівень емпатії, висока 
тривожність в ситуаціях міжособистісної взає-
модії. Низька стійкість до стресів у спілкуванні. 
Емоційна нестабільність. Переважає погіршення 
настрою, дратівливість. Емоційний настрій нестій-
кий, залежний від ситуації взаємодії.

Шкала 3. Когнітивний компонент міжособистіс-
ної взаємодії. 

Високий рівень. Розуміння інших людей і себе 
в процесі взаємодії. Вміння вирішувати міжо-
собистісні конфлікти. Знання психології міжо-
собистісної взаємодії. Прояв спостережливості  
у спілкуванні. Увага до іншої точки зору. Розуміння 
почуттів партнерів по спілкуванню. 

Середній рівень. Не завжди правильно оцінює  
інших людей і себе. Труднощі в знаходженні спосо-
бів вирішення міжособистісних конфліктів. З розу-
мінням ставляться до іншої точки зору. Сприйняття 
переживань партнерів по спілкуванню не завжди 
адекватні. Низький рівень. Низький рівень розу-
міння партнера по взаємодії. Низький рівень 
комунікативних здібностей. Невміння домовля-
тися і вирішувати міжособистісні конфлікти. Часто 
спотворено сприймає переживання партнера по 
міжособистісній взаємодії.

Шкала 4. Вольовий компонент міжособистісної 
взаємодії. 

Високий рівень. Здатність приймати само-
стійні рішення. Впевненість у собі в різних ситу-
аціях взаємодії. Високий рівень саморегуляції 
своєї поведінки. Здатність відстоювати свою точку 
зору, а також впливати на поведінку інших людей. 
Витримка і самовладання в конфліктних ситуаціях 
міжособистісної взаємодії. 

Середній рівень. Здатність приймати само-
стійні рішення залежить від конкретної ситуації 
міжособистісної взаємодії. Недостатній рівень 
впевненості в ситуаціях спілкування. Середній 
рівень саморегуляції поведінки. Не завжди від-
стоює свою точку зору. Недостатня витримка  
і самовладання в конфліктних ситуаціях міжосо-
бистісної взаємодії. 

Низький рівень. Прояв нерішучості і несамостій-
ності в міжособистісній взаємодії. Невпевненість 
в ситуаціях спілкування. Низький рівень само-
регуляції своєї поведінки. Часто не здатний від-
стоювати свою точку зору. Низьке самовладання  
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і витримка в конфліктних ситуаціях міжособистіс-
ної взаємодії.

Процедура створення методики дослідження 
особистісних компонентів міжособистісної взає-
модії передбачала створення вибірки стандарти-
зації, що складалася з осіб чоловічої та жіночої 
статі, віком від 18 до 46 років. Кількість дослі-
джуваних – 270 осіб. Існують різні види надій-
ності психодіагностичної методики й методи її 
оцінки. К.М. Гуревич (2008) визначає надійність 
як: 1) надійність самого вимірювального інстру-
мента (коефіцієнт надійності); 2) стабільність 
досліджуваної ознаки (коефіцієнт стабільності); 
3) константність, тобто відносну незалежність 
результатів від експериментатора (коефіцієнт 
константності). Для перевірки надійності (гомоген-
ності) використовувався метод «розщеплення». 
Питання тесту за кожною шкалою були поділені 
на парні і непарні. Вони оброблялися окремо. 
Між ними обчислювався коефіцієнт кореляції. 
Стабільність методики визначалася за допомогою 
такого прийому, як «тест-ретест». При цьому про-
водилося повторне тестування тим самим тестом 
через певний інтервал часу. Також обчислювався 
коефіцієнт кореляції між результатами двох тес-
тувань. Коефіцієнт константності визначався за 
допомогою порівняння двох обстежень на одній  
і тій же вибірці досліджуваних, але різними експе-
риментаторами. 

Після встановлення надійності психодіагнос-
тичної методики «Дослідження особистісних 
компонентів міжособистісної взаємодії» з’ясову-
валася теоретична валідизація методики (кон-
вергентна і дискрімінантна). Проте важко знайти 
аналогічну методику з доведеною валідністю. 
У нашому випадку теоретична валідизація прово-
дилася під час накопичення різноманітної інфор-
мації про міжособистісну взаємодію та аналіз екс-
периментальних даних, що дозволило розкрити 
психологічний зміст міжособистісної взаємодії.

Результати проведення статистичних обчис-
лень представлені в таблиці 1. Як бачимо, надій-
ність вимірювального інструменту, коефіцієнт 
стабільності, коефіцієнт константності запропоно-
ваної нами методики відповідає вимогам псиході-
агностичних процедур такого типу.

Таблиця 1
Результати визначення статистичних 

показників надійності тест-опитувальника

Статистичні показники Коефіцієнт кореляції  
(за Пірсоном)

Надійність вимірювального 
інструмента 0,74**

Стабільність ознаки,  
що діагностується (тест-ретест) 0,81**

Коефіцієнт константності 0,89**
Примітка: позначення: «*» рівень значущості - 

ρ<0,05;  «**» рівень значущості – ρ<0,01

Досліджувалася надійність тесту з огляду на 
окремі показники, такі як: мотиваційний, емоцій-
ний, когнітивний та вольовий компоненти (див. 
таблицю 2). Процедура була тотожна дослі-
дженню надійності загального показника мето-
дики «Дослідження особистісних компонентів 
міжособистісної взаємодії».

Отримані коефіцієнти кореляції вказують (за 
окремими показниками) на надійність розробле-
ного тесту: мотиваційний компонент, емоційний 
компонент, когнітивний компонент, вольовий ком-
понент. Отже, авторська методика «Дослідження 
особистісних компонентів міжособистісної взає-
модії» можна рекомендувати для потреб псиході-
агностичної практики.

Висновки. 1. Міжособистісна взаємодія виз- 
начається як інтеграційний процес взаємовпливу 
суб’єктів сумісної діяльності, яка виникає на основі 
спілкування та взаємовідношень. Розкривається 
через такі поняття, як: «взаєморозуміння», 
«взаємодопомога», «співпереживання», «взає-
мовплив». Всі складники міжособистісної взаємо-
дії характеризуються взаємністю.

2. Взаємодія виникає, розгортається і зміню-
ється під впливом діяльності, яка до того ж зумов-
лює і дію інших факторів, а саме соціально-психо-
логічних і особистісних. Складовими компонентами 
міжособистісної взаємодії виступають: мотивацій-
ний, емоційний, когнітивний, вольовий компоненти.

3. Розроблено авторську психодіагностичну 
методику. Перевірка методики «Дослідження осо-
бистісних компонентів міжособистісної взаємодії» 
на надійність і валідність за допомогою методів 
«розщеплення», повторного тестування та визна-

Таблиця 2
Значення коефіцієнтів кореляції, що одержані під час перевірки  

на надійність показників міжособистісної взаємодії

Шкали тесту
Надійність вимірювального 

інструменту
(n = 270)

Стабільність ознаки,  
що діагностується (тест-ретест)

(n = 270)

Коефіцієнт  
константності

(n = 270)
Мотиваційний компонент (МК) 0,351** 0,672** 0,454**

Емоційний компонент (ЕК) 0,478** 0,423** 0,576**
Когнітивний компонент (КК) 0,363** 0,397** 0,623**
Вольовий компонент (ВК) 0,311** 0,512** 0,312**
Примітка: 1) скорочення шкал: МК – мотиваційний компонент, ЕК – емоційний компонент, КК – когнітивний компонент,  

ВК – вольовий компонент 2) позначення: «*» рівень значущості – ρ<0,05;  «**» рівень значущості – ρ<0,01
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чення коефіцієнту константності підтвердила 
можливість його використання в наукових та прак-
тичних цілях.

Подальші розвідки наукових досліджень пов’я-
зані з визначенням психологічних детермінант 
розвитку міжособистісної взаємодії.
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Sytnik S. V. Development of the methods of the personal components of the inter-personal 
interactionevaluation

The purpose of the article is of the creation and validation of a methodology aimed at studying the personal 
components of interpersonal interaction. Interpersonal interaction is seen as an integration process of mutual 
influence of the subjects of the joint activity, which arises on the basis of communication and relationships. 
Personal components of interpersonal interaction, such as: motivational, emotional, cognitive, volitional were 
presented. Determining the sample of respondents, we settled on the representatives of socio-economic 
professions, because it is in this type of professional activity that directly and most fully reveals the features of 
interpersonal interaction. 

In the process of developing a psychodiagnostic technique, we have taken into account that interpersonal 
interaction has the following components: motivational, emotional, cognitive and volitional. We have been 
asked questions that allow us to evaluate the level of functioning of each component. 

According to the results of testing, the levels of manifestation of both individual components and the overall 
index of personal characteristics of interpersonal interaction were determined. Each of the four components 
was assessed using ten questions. The questionnaire is intended for individual and group examination of 
persons older than 15 years. Post-test results are processed by summing the scores according to the key 
to the test. Possible sums of scores on the scales of the motivational component, the emotional component, 
the cognitive component, the volitional component from 0 to 40. The overall assessment of the personal 
components of interpersonal interaction is evaluated on the basis of the scores of the scores on all scales.

Verification of the author’s methodology “Diagnosis of personal components of interpersonal interaction” 
for reliability and validity by means of methods of “splitting”, re-testing and determination of the coefficient of 
constancy, confirmed the possibility of its use for scientific and practical purposes. Further research explorations 
are related to the identification of psychological determinants of interpersonal interaction development.

Key words: interpersonal interaction, motivational component, emotional component, cognitive component, 
volitional component, reliability, validity.
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КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ: АДАПТАЦІЙНІ РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ 
ТА СОЦІАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ
Стаття присвячена аналізу проблеми кризових ситуацій особистості. У роботі розкриваються 

поняття кризи, стресу, сутності кризових, критичних ситуацій, критичних станів особистості. 
Розглядаються особливості переживання особистістю кризових ситуацій та роль адаптаційних 
ресурсів людини, соціальних стереотипів у формуванні поведінкових стратегій з метою подолання 
особистісних криз та критичних ситуацій.

Життя особистості в час загальних соціальних трансформацій і потужного інформаційного 
тиску, які змушують перебувати в стані постійного емоційного напруження, стає загальною нор-
мою. Перебуваючи у ситуаціях постійних стресів та емоційних навантажень, особистість, зазви-
чай, не надає належної уваги таким проблемам, як внутрішній неспокій, тривога, дискомфорт, не 
дивлячись на те, що вони можуть призводити до криз, тяжких душевних розладів, потрясінь, які  
в трагічних випадках закінчуються самогубством. Сучасна людина не рідко перебуває в стані три-
воги та постійного стресу, що досить часто сприймається як звичне явище. Стереотипи та 
шаблони мислення особливо актуалізуються в умовах стресових та кризових ситуацій, і їх можна 
вважати важливою складовою активізації адаптаційних ресурсів особистості.

Кризові стани та критичні ситуації, що їх зумовлюють, потребують пильної уваги та аналізу, 
оскільки від цього залежить включення адаптаційних ресурсів особистості з метою їх розв’язання 
та подолання. Суб'єктивно криза переживається як «безвихідь». Будь-яка критична ситуація потен-
ційно може стати для особистості кризовою (тобто такою, що веде до кризи), – це буде у повній мірі 
залежати від адаптивних можливостей особистості. У вітчизняній психології сама наявність кри-
тичних ситуацій у житті людини розуміється як передумова особистісних змін – трансформується 
соціальна ситуація розвитку особистості, відбувається перетворення ролей, перемінюється коло 
осіб, включених у взаємодію з нею, спектр розв'язуваних проблем і спосіб життя. Будь-яка кризова 
ситуація містить небезпеку. Отже, її необхідно уникати, усувати, запобігати. Безумовно, що пси-
хічні кризи можуть нести в собі загрозу. Багато реакцій, що спостерігаються у зв'язку із кризами – 
прагнення до самоізоляції або бурхливої діяльності, – являє собою спробу перебороти ситуацію.

Ключові слова: криза, стрес, кризова ситуація, кризові стани, адаптаційні ресурси, стереотипи, 
копінг-стратегії.

Постановка проблеми. Соціальна дійсність, 
як політична, так і економічна, нерідко стає для 
особистості потужним стресогенним чинником,  
а довготривалий стрес зазвичай виступає прово-
катором життєвої кризи. Сучасні соціальні, еко-
логічні, медичні та інші проблеми, що є насущ-
ними в Україні, актуалізують проблеми кризових 
ситуацій, реагування на них, їх переживання та 
подолання. Немає людини, яка б не знала з влас-
ного досвіду, що таке нестаток, оскільки всі ми 
змінюємось, дорослішаємо, переживаючи кризи 
розвитку, зіштовхуємось з різними труднощами 
життя, непереборними обставинами, які вимага-
ють від людини включення адаптаційних резервів 
з метою пристосування до перетвореної реально-
сті. Крім того, сучасне життя є досить динамічним 
та інформаційно насиченим. В період суспільних 
перемін та інтенсивного розвитку інформаційних 
технологій постійно трансформуються умови існу-
вання людини у світі. А це призводить до того, що 

сучасна людина змушена адаптуватися до нових 
умов та вимог, які висуває до неї суспільство, 
наука, техніка. В таких умовах особистість стоїть 
перед необхідністю змінювати свої форми пове-
дінки, життєві орієнтації, цінності, своє ставлення 
до життя в цілому, змушена переглядати свій дос-
від і життєві установки.

В період суспільних змін та перетворень стає 
актуальною проблема формування стереотипів, 
шаблонів мислення, патернів поведінки тощо. Це 
також зумовлено і підвищеним потоком інформа-
ції на особистість, і необхідністю виконання без-
лічі справ, як правило, в обмежені терміни. Тому 
існування старих та формування нових стере-
отипів в таких умовах є незаперечним явищем. 
Стереотипи існують у будь-яких суспільствах 
тому, що спрощують людське існування у процесі 
сприйняття соціальних процесів і явищ устале-
ними образами, шаблонами, які сформувались  
у свідомості.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наукової літератури засвідчив існування 
різних поглядів на явище стереотипізації. Загальні 
підходи й основні напрями вивчення стереотипів 
було закладено у працях Т. Адорно, У. Ліппмана, 
Г. Олпорта, Г. Теджфела, Дж. Фішмена. Питання 
стереотипізації та суміжні з ним проблеми 
розроблялися українськими дослідниками 
Л.В. Боровською, Н.Б. Габор, О.А. Галенком, 
Н.Б. Годзь, І.М. Дзюбою та іншими.

Щодо проблеми кризових ситуацій життя, 
то тут серед науковців немає одностайності. 
У сучасних вітчизняних і зарубіжних досліджен-
нях, які стосуються проблеми кризових ситуа-
цій життя, зустрічається різнобічна епістемоло-
гічна й етимологічна термінологія. Наприклад,  
у межах напряму «психологія життєвого шляху» 
(Б.Г. Ананьєв, С.Л. Рубінштейн) «кризова  
ситуація життя» розглядається як «подія життєвого 
шляху», що є для особистості поворотним етапом, 
на якому приймаються важливі рішення щодо 
подальшого життя. В інших теоріях споріднені 
поняття виглядають як «важка життєва ситуація» 
(Л.І. Анциферова), «ситуація соціальної неста-
більності» (К.О. Василевська), «духовна криза» 
(С. Гроф), «криза» (Е. Еріксон, Д. Маттесон), 
«психотравмуюча ситуація» (Т.С. Кириленко), 
«критична ситуація» (Е.П. Крупник), «критичний 
стан буття» (І.П. Маноха), «значуща ситуація» 
(В.М. Мясищев), «життєва криза» (Т.М. Титаренко) 
тощо.

Мета статті. Головною метою роботи є висвіт-
лення проблеми кризових ситуацій особистості, 
розкриття їх сутності, аналіз особистісних пере-
живань у кризовій ситуації та адаптаційних ресур-
сів особистості, а також ролі стереотипів у цьому 
процесі.

Виклад основного матеріалу. Психологами 
досліджуються різноманітні негативні психічні 
стани, що виникають внаслідок впливу екстре-
мальних факторів: стрес, фрустрація, криза, 
депривація, конфлікт. Ці стани характеризуються 
домінуванням гострих або хронічних негативних 
емоційних переживань: тривоги, страху, депресії, 
агресії, дратівливості, дисфорії. Виникаючі в цих 
станах афекти можуть досягати такого ступеня 
інтенсивності, що вони здійснюють дезорганізу-
ючий вплив на інтелектуально-мнестичну діяль-
ність людини, утруднюючи процес адаптації до 
подій. Інтенсивні емоційні переживання, такі, як, 
страх, паніка, жах, відчай, можуть ускладнювати 
адекватне сприйняття дійсності, правильну оцінку 
ситуації, заважаючи прийняттю рішень і знахо-
дженню адекватного виходу зі стресової ситуації.

Варто зазначити, що стереотипи та шаблони 
мислення особливо актуалізуються в умовах стре-
сових та кризових ситуацій, і їх можна вважати 
важливою складовою активізації адаптаційних 

ресурсів особистості. Стресові ситуації є більш 
звичними для сучасної людини, тоді як кризові є 
травмуючими, і здебільшого пов’язані із зовніш-
німи непереборними обставинами. У найбільш 
загальному значенні термін «стрес» використо-
вується для позначення станів людини, які харак-
теризуються сильним напруженням і виникають 
у відповідь на різноманітні екстремальні впливи 
(стресори) [9, с. 869–870]. 

Фізіолог Г. Сельє [8], який запровадив даний 
термін у науковий обіг, виходив із гомеостатич-
ної моделі функціонування організму і розгля-
дав стресори як стимули, що мобілізують його 
ресурси, викликаючи реакцію загального адапта-
ційного синдрому. Першою стадією даного син-
дрому є реакція тривоги, тобто індивід входить 
у стан тривоги (фаза шоку), і, разом з тим, мобі-
лізуються його захисні сили (фаза протишоку). 
Якщо стрес продовжується, організм переходить 
у стадію опору (резистентності), під час якої стій-
кість до різних впливів є підвищеною. Ця стадія 
або призводить до стабілізації стану і зцілення, 
або змінюється стадією виснаження, яка супро-
воджується порушенням соматичних процесів, 
занепадом сил, і може закінчитися загибеллю 
організму. Отже, переживання стресу може мати 
як позитивне, мобілізуюче значення для організму 
людини, так і негативні, патологічні наслідки [7].

Кризові стани та критичні ситуації, що їх зумов-
люють, потребують пильної уваги та аналізу, 
оскільки від цього залежить включення адаптаці-
йних ресурсів особистості з метою їх розв’язання 
та подолання.

Кризові стани особистості характеризуються 
високим рівнем нервово-психічної напруги аж до 
перенапруги й психічного виснаження. Важливими 
ознаками кризових станів особистості є високий 
рівень тривоги, депресії, почуття безпорадності, 
апатії, суму, гніву, фізичного стомлення, зниження 
самооцінки, сенситивність, а також наявність пси-
хологічної фрустрації як нездоланної перешкоди 
або життєвої ситуації. Психологічно кризовий 
стан особистості характеризується інтенсивними 
негативними емоціями: почуттям невизначеності, 
занепокоєнням, тривогою аж до дезорганізації, 
фіксацією на психотравмуючій ситуації, пережи-
ваннями власної безпорадності, неспроможності, 
самотності, безнадійності, песимістичною оцінкою 
власної особистості, актуальної ситуації й жит-
тєвої перспективи, вираженими утрудненнями  
в плануванні майбутнього [4].

Кризовий стан треба розглядати як нормальну 
реакцію людини на аномальну (психотравмуючу) 
подію. Це пов'язане з тим, що людина в процесі 
подолання кризи може набути нового досвіду, 
розширити діапазон своїх адаптивних резер-
вів. З іншого боку, у тому випадку, якщо людина 
схильна реагувати на кризу дезадаптивними 
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реакціями, криза може поглибитися й викликати 
хворобливий стан, що вимагає спеціалізованої 
медичної допомоги (психіатра, психотерапевта). 
Розвиток клінічної симптоматики в цьому випадку 
може прийняти катастрофічний характер і призве-
сти до важких порушень психіки (психічних захво-
рювань), смерті або суїциду.

Саме поняття «криза» (від грецького «сrisis» – 
рішення, вибір, поворотний пункт, зміна напряму, 
шанс) характеризує те, що породжується пробле-
мою, яка постала перед індивідом і якої він не 
може уникнути та не може розв’язати за короткий 
час і звичним способом. Іншими словами, криза – 
це ситуація емоційного й розумового стресу, що 
вимагає значної зміни уявлень про світ і про себе 
за короткий проміжок часу. Найчастіше подібний 
перегляд уявлень зумовлює зміни в структурі осо-
бистості. Ці зміни можуть мати як позитивний, так 
і негативний характер. Згідно з даним визначен-
ням, особистість, яка перебуває в кризі, не може 
залишатися колишньою; іншими словами, їй не 
вдається осмислити свій актуальний психотрав-
муючий досвід, оперуючи знайомими, шаблоно-
вими категоріями, або використовувати прості 
звичні моделі пристосування [4].

За визначенням Ф.Е. Василюка, критична 
ситуація – це ситуація, в якій суб’єкт стикається 
з неможливістю реалізації внутрішніх потреб свого 
життя (мотивів, прагнень, цінностей тощо) [1]. На 
думку психологів, наслідки криз можуть бути різ-
ними, як негативними, так і позитивними. Зрештою 
криза постає водночас і як загроза для особи-
стості, і як можливість для розвитку, зростання. 
«Кризовою» називають ситуацію, коли людина 
стикається з перешкодою в реалізації важливих 
життєвих цілей і не може впоратися з цією ситуа-
цією за допомогою звичних засобів. Виділяються 
два типи кризових ситуацій: обумовлені змінами в 
природному життєвому циклі та обумовлені трав-
муючими подіями життя [10]. Таким чином, кри-
тична ситуація – це така ситуація, у якій суб'єкт 
не може реалізувати основні потреби свого життя 
і яка ставить його перед необхідністю зміни спо-
собу буття. А криза – це реакція особистості на 
критичну ситуацію, що виражається в нездатності 
особистості розв'язати цю ситуацію в короткий 
час і звичний спосіб. В гострий (або початковий) 
період кризової ситуації людина мислить стерео-
типно, тобто шаблонно. Звужується свідомість та 
раціональна сфера особистості, що перешкоджає 
об’єктивній оцінці ситуації та пошуку адекватного 
рішення, натомість превалюють емоції, що зде-
більшого мають полярний характер.

Необхідно підкреслити, що об’єктивним резуль-
татом явища стереотипізації у кризовій ситуації є 
спрощене, схематичне, інколи близьке до істин-
ного, інколи викривлене уявлення дійсності, що 
виражається у певних стереотипах. В даному 

контексті варто згадати деякі важливі функції сте-
реотипів, такі як: класифікація та упорядкування 
соціокультурної інформації; вироблення моделей 
поведінки та стандартів; захист групових ціннос-
тей; економія зусиль у повсякденному мисленні; 
заощадження часу при сприйнятті нового та спри-
яння успішній соціально-психологічній адаптації 
особистості [11]. 

Найсильнішими критичними ситуаціями особи-
стості є такі, що пов'язані з усвідомленням власної 
смертності (невиліковна хвороба, участь у бойо-
вих діях і тому подібне), або зіткнення зі смертю 
іншого (переживання втрати близької людини). 
Критична ситуація переживається особистістю 
по-різному. З одного боку, вона може мати руй-
нівну дію, підвищуючи тривогу й депресію, почуття 
безпорадності й безнадійності, що може призве-
сти до життєвої кризи. А з іншого, – додати життю 
значення, зробити його більш повним і змістов-
ним. У кожному разі зіткнення із критичною ситуа-
цією болісно переживається особистістю й змінює 
її ставлення до життя, смерті, себе й цінностей, 
що формує різні життєві стратегії, які допомага-
ють людині вийти із критичної ситуації [4].

І теоретики, і практики вважають, що в ситу-
ації кризи при спробі оволодіння стресовим ста-
ном людина переживає певний вид фізичного та 
психологічного перевантаження. Емоційне напру-
ження і стрес можуть призводити або до опану-
вання новою ситуацією (це так звані копінг-страте-
гії), або до зриву і погіршення виконання життєвих 
функцій. Хоча деякі ситуації можуть бути стресо-
вими для всіх людей, вони виявляються кризами 
для тих, хто є особливо чутливим в силу індиві-
дуально-особистісних властивостей. Необхідною 
умовою виникнення кризи є значні емоційні наван-
таження, блокування найважливіших потреб  
індивіда та його специфічна особистісна реакція 
на це [6].

Кризові ситуації і кризи різноманітні, як саме 
життя людини. Психологи виділяють такі основні 
кризи, з якими стикається практично кожна 
людина протягом життя: кризи розвитку (вікові 
кризи); деприваційні кризи (кризи втрати і роз-
луки); травматичні кризи; кризи відносин; кризи 
сенсу життя; морально-етичні кризи [2, с. 4–8.]. 
Крім вікових, нормативних криз, кожному знайомі 
й інші кризи, ненормативні, які частіше називають 
життєвими. Вони виникають у складних життєвих 
обставинах, коли людина опиняється в епіцентрі 
подій, що раптово змінюють її долю, потребуючи 
невідкладних дій і рішень. У кризовій ситуації осо-
бистість набуває загостреної чутливості до зов-
нішніх впливів. Слабкі сигнали на вході системи 
можуть породжувати значні відгуки, а іноді призво-
дити до несподіваних ефектів. Система в цілому 
перебудовується таким чином, що її поведінка 
може стати непередбачуваною. 
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Важко сказати однозначно, що саме провокує 
кризову ситуацію – внутрішні проблеми, які посту-
пово загострюються, або вкрай несприятливі зов-
нішні обставини. Коли починається криза, надовго 
втрачається спокій, врівноваженість, передбачу-
ваність. Замість них приходить роздратування, 
невпевненість у собі, неприйняття свого оточення, 
своєї діяльності, колишніх планів. Зростає вну-
трішній хаос, адже земля хитається під ногами. 
Поведінка втрачає цілеспрямованість, людина не 
може пояснити причини своїх вчинків [5, с. 41].

Несхожі індивідуальності, різний життєвий 
досвід накладають свій неповторний відбиток на 
глибину, тривалість і складність кризових пережи-
вань. Переживання людиною кризи тісно пов’я-
зане зі ступенем усвідомлення кризового стану. 
Деякі люди мають змогу відверто зізнатися собі 
в гострих проблемах, які нагромадились, у погір-
шенні працездатності, появі соматичних симпто-
мів, ускладненнях у спілкуванні, тривожності, дра-
тівливості тощо. Інші, не помічаючи наближення чи 
навіть розгортання кризової ситуації, намагаються 
сховатися від необхідності усвідомлення скрутних 
життєвих обставин і воліють захворіти або вдатися 
до вживання алкоголю, щоб уникнути вирішення 
актуальних проблем. Усвідомлення кризового 
стану збільшується зі зростанням рівня особистіс-
ної зрілості, з розвитком здатності до рефлексу-
вання, які у кожної людини особливі, специфічні. 
Ці можливості залежать від індивідуального дос-
віду попереднього розв’язання складних життєвих 
колізій, і їх, безумовно, можна розвинути. Серед 
найнеприємніших кризових переживань слід зга-
дати неможливість бачити, прогнозувати власне 
майбутнє. У скрутних життєвих обставинах май-
бутнє завжди звужується, перспектива втрача-
ється, і тривога з приводу завтрашнього дня, 
небажаних несподіванок, можливих неприємних 
сюрпризів починає негативно впливати на само-
почуття, працездатність, стосунки з оточуючими, 
смак до життя як такий.

У кризовій ситуації особистість втрачає пси-
хічну гнучкість, сприймає все надто прямолінійно, 
тимчасово стаємо зовсім дезадаптованою, не 
може пристосуватися до обставин, які зміни-
лися. Параліч волі не дає змоги діяти, гнів або 
апатія заважають реальному погляду на речі. 
Відмовлятися від старих звичок, руйнувати свій 
багаторічний стиль життя кожному дуже боляче, 
але важливо розуміти, пам’ятати, вірити, що все 
одно це треба колись розпочинати, що кожен час 
від часу переживає подібні кризи, що вихід із най-
більшої скрути все одно буде знайдено [5, с. 43].

Основні завдання, які постають перед осо-
бистістю при зіткненні з кризовими ситуаціями, 
безпосередньо пов’язані з активним викорис-
танням психологічних або адаптаційних ресур-
сів. Ефективна копінг-поведінка, разом із життє-

стійкістю та оптимізмом, допомагає особистості 
успішно долати життєві труднощі та перешкоди, 
знаходити для цього найбільш адаптивні можли-
вості. Неконструктивна копінг-поведінка дозволяє 
людині в кращому випадку лише призупинити на 
певний час вирішення проблеми, не усуваючи  
в цілому її причини. В гіршому – тягне за собою 
ситуативні невдачі, веде до дезорганізації діяль-
ності, невротизації, патологізації особистості.

Конструктивна копінг-поведінка підвищує пози-
тивний потенціал особистості, сприяє розвитку 
почуття компетентності, самоцінності, впевнено-
сті у власних силах, самоефективності, особи-
стісного та соціального успіху. «Копінг» – порів-
няно молоде поняття в психології, яке, проте,  
уособлює цілий напрям нових досліджень  
в науці – як зарубіжних, так і вітчизняних. У сучас-
ній вітчизняній психологічній літературі дослід-
ники подають термін копінг як адаптивну «пере-
борювальну» поведінку або «психологічне 
подолання» (О.І. Афоніна, І.Ф. Аршава, Б.С. Божук, 
Є.О. Варбан, К.Д. Максименко, А.В. Подорожня, 
В.Т. Шебанова та інші) [5, с. 278].

С.І. Корсун, Т.А. Ткачук [3] зазначають, що 
особистісні адаптаційні ресурси не завжди віді-
грають підсилюючу роль, іноді вони можуть зали-
шатися в потенційному стані. Їх використання 
повністю залежить від конкретної людини і життє-
вих обставин, у яких вона на той час перебуває. 
Встановлено, що спроможність людини розв’язу-
вати складні проблеми і протистояти несприятли-
вим життєвим обставинам залежить від ступеня 
неочікуваності їх виникнення (походження про-
блеми), а також наявності та адекватності психо-
логічної настанови на подолання конкретної про-
блеми.

Знання та врахування цих чинників визначають 
вибір поведінкових стратегій подолання проблем і 
кризових ситуацій та можуть передбачити «ціну» 
копінгу (наскільки особистісні ресурси людини 
будуть виснажені або, навпаки, збережені при її 
намаганні впоратися зі складною життєвою ситу-
ацією).

Висновки і пропозиції. Підсумовуючи, варто 
зазначити, що в кризових ситуаціях активізуються 
адаптаційні ресурси особистості, які дозволя-
ють людині пристосуватися до нових обставин, 
зміненої реальності, створюють умови для їх 
«прийняття» та переосмислення. На початко-
вому етапі кризової ситуації особистість схильна 
мислити стереотипно та шаблонно, що певною 
мірою можна вважати захисною реакцією пси-
хіки на фоні переваги емоційної складової реагу-
вання на ситуацію та її сприйняття. Раціональні 
можливості психіки у кризовій ситуації не можуть 
повною мірою бути розкритими за рахунок домі-
нування емоцій. З часом, коли емоційний заряд 
спадає, людина більшою мірою стає спроможною 



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

120

мислити раціонально та об’єктивно проаналізу-
вати ситуацію, що склалася. Перспективним для 
подальших досліджень є вивчення конструктив-
них копінг-стратегій подолання кризових ситуацій.
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Tkachyshyna O. R. Crises: personality adaptation resources and social stereotypes
The article is devoted to the analysis of the problem of personal crisis situations. The article describes the 

concepts of crisis, stress, the essence of crisis, critical situations, critical states of personality. The peculiarities 
of personality crisis experience and the role of human adaptation resources, social stereotypes in the formation 
of behavioral strategies to overcome personality crises and critical situations are considered. The life of the 
individual in a time of general social transformations and powerful informational pressure, which cause them 
to be in a state of constant emotional tension, becomes a common norm. The modern person is not often in 
a state of anxiety and constant stress, which is often perceived as a common phenomenon. Stereotypes and 
patterns of thinking are particularly relevant in times of stress and crisis and can be considered as an important 
component of enhancing the adaptive resources of the individual.

Social reality, both political and economic, often becomes a powerful stress factor for the individual, and 
long-term stress is usually a trigger for a life crisis. Modern social, environmental, medical and other problems 
that are urgent in Ukraine actualize the problems of crisis situations, response to them, their experiences and 
overcoming. The modern person is not often in a state of anxiety and constant stress, which is often seen as 
a common phenomenon. Іn crisis situations adaptation resources of the person are activated, which allow a 
person to adapt to new circumstances, changed reality, create conditions for their “acceptance” and rethinking. 
Over time, as the emotional charge subsides, one becomes more able to think rationally and objectively to 
analyze the situation. Prospective for further research is the study of constructive coping strategies for crisis 
management. Constructive coping behavior increases the positive potential of the individual, promotes the 
development of a sense of competence, self-worth, self-confidence, personal and social success.

Key words: crisis, stress, crisis situation, crisis states, adaptation resources, stereotypes, coping strategies.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ УЯВЛЕНЬ ЖІНОК ПІД ЧАС ОЧІКУВАННЯ 
ДИТИНИ ЯК ЧИННИК АДАПТАЦІЇ ДО МАТЕРИНСТВА
У статті розглянуто процес формування та зміни поглядів і уявлень жінки про материнство 

під час очікування дитини. Визначено, що ключовими причинами кризових явищ у поглядах на мате-
ринство є передусім психологічні особистісні характеристики майбутніх матерів, зокрема емоційна 
незрілість, готовність до народження та виховання дитини; вимушена перебудова системи сто-
сунків у родині; тиск суспільства і соціальних стереотипів щодо притаманних жінці-матері якостей; 
інстинкт материнства (батьківства), який багато в чому зумовлює дію внутрішніх рушійних сил; 
психічні, фізичні і фізіологічні стани, що супроводжують материнство.

Проаналізовано особливості уявлень жінок про материнство й основні тенденції їх трансформації 
в період очікування дитини. Розглянуто психологічну готовність жінок до реалізації репродуктивної 
функції сім’ї, яка зумовлюється особливостями становлення материнської ідентичності, психоемо-
ційним сприйняттям та протіканням вагітності, а також внутрішньорольовою структурою родини. 
Акцентовано увагу на тому, що залишаються недостатньо вивченими психологічні фактори не про-
сто готовності жінки до народження дитини, а ті фактори реальності, з якими стискається жінка 
під час вагітності, пологів і наступної психологічної адаптації до нових умов, через злам ідеальних 
уявлень, що склалися до цього.

Визначено, що ключовими етапами формування ідеалістичних уявлень і одночасно початком їх 
трансформації є етапи прийняття рішення про материнство, зачаття і вагітність, тобто так 
званий «період очікування дитини». Під час планування, особливо першої, вагітності та прийняття 
рішення жінка, з одного боку, узагальнює для себе суспільну інформацію про даний етап, особистий 
та родинний досвід, з іншого, – ідеалізує свій майбутній стан, ставлення до нього, до дитини та 
життя з нею в цілому. Своєрідна ідеалізація свого майбутнього материнства часто і є причиною 
його кризових явищ.

Проаналізовано особливості психологічної підготовки жінки до народження та виховання дитини, 
які полягають у комплексній соціально-медико-психологічній підтримці, що охоплює усі її триместри 
вагітності, розглядає сім'ю в цілому, і має індивідуальний підхід до кожної вагітної для відновлення 
психологічної рівноваги жінки після народження дитини.

Ключові слова: материнство, психологічна готовність до материнства, післяпологовий період, 
ідеалізація уявлень, криза уявлень, вагітність, психоемоційний стан матері.

Постановка проблеми. Виношуючи свою 
дитину під серцем, кожна мама хвилюється перед 
пологами і вибудовує в уявленні нові стосунки, бо 
це справді відповідальний момент як для мами, 
так і для дитини. Під час вагітності жінка представ-
ляє, як народить дитину, на кого вона буде схожа, 
які риси характеру в неї будуть, якою матір’ю вона 
стане, як буде виховувати дитя і як дитина буде 
реагувати на неї. У цей час відображення про 
виховання і турботу про малюка часто мають ідеа-
лістичний характер, відтворюючи більше бажання 
матері, ніж майбутню реальність. Виношування 
дитини, взаємодія з дитиною і стан жінки після 
народження часто коректують ці уявлення аж до 
кризи системи ставлень. Після пологів жінки від-
чувають, що їх обдурили, їм ніхто не сказав, що 
буде настільки морально і фізично важко, бо ні 
кіно, ні мас-медіа не показують материнство пов-
ною мірою реалістично: це або ідеальні жінки з 
ідеальними немовлятами і ставленнями до дітей, 

або карикатурні замучені своєю роллю матері, 
але теж без деталей.

Саме тому у багатьох жінок під час вагітності, 
під впливом інстинкту материнства та соціуму, від-
бувається очікування так званого «подарункового 
немовляти». Але під час вагітності, а потім після 
народження дитини, коли жінка стикається з бага-
тьма труднощами, які пов’язані не тільки з піклу-
ванням про дитину, але і з перебудовою взаємодії 
з оточуючими (адже суспільство не дуже лояльне 
до матерів), відбувається трансформація попе-
редніх поглядів. І реальна любов до немовляти, 
не ідеалізована, приходить згодом, коли вдається 
налагодити контакт із новонародженим, адаптува-
тися до нового стану, віднайти рівновагу в собі, в 
побуті та з навколишніми. В силу всіх цих чинників 
після народження дитини у багатьох жінок спо-
стерігаються порушення психоемоційного стану,  
які швидко не проходять, як вважають деякі 
медики і вчені. Багато жінок роками живуть на 
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антидепресантах, втрачають своє особисте щастя 
через постійне нервування і поганий настрій, що 
відображується на взаєминах матері й дитини, і 
в подальшому відмовляються від народження 
наступної дитини через пережиті стреси, або вза-
галі відмовляються від дитини (аборти, дитячі 
будинки) [4, с. 79–87].

Ключові причини таких кризових явищ у сфері 
материнства пов’язані з:

− психологічними особливостями майбутніх 
матерів, зокрема з несприятливим дитячим кому-
нікативним досвідом, який отримала жінка під 
час взаємодії з власною матір’ю, емоційною нез-
рілістю, що проявляється в інфантилізмі, егоцен-
тризмі, неврівноваженості;

− готовністю чи неготовністю жінок до народ-
ження та виховання дитини, перебудовою сис-
теми стосунків у родині тощо;

− тиском суспільства і формуванням соціаль-
них стереотипів з певних очікувань щодо прита-
манних жінці-матері якостей, акцентування уваги 
на гендерному підґрунті культури материнства, 
дефіцитом емоційної підтримки з боку чоловіка, 
партнера, сім’ї та друзів;

− інстинктом материнства (батьківства), який 
багато в чому зумовлює дію внутрішніх рушійних 
сил, що спонукають особистість до дій, спрямова-
них на задоволення потреб через народження дітей;

− фізичними стресами і фізіологічними ста-
нами, складністю пологів, перебудовою організму 
після них, що супроводжують материнство, вагіт-
ність, народження дитини, які є факторами тран-
сформації, чинниками збільшення психофізіоло-
гічного навантаження тощо.

Питання до та післяпологових станів жінок,  
в тому числі депресивних, широко представ-
лені як у медицині (Бачериков Н.Є., 1989 рік [3],  
Долішня Н.І., 2010 рік [6], Пушкарьова Т.М., 
2017 рік [8]), медичній психології (Лобойко Л.І., 
2013 рік [7]), так і в психології загальній (Баз Л.Л., 
1998 рік [1; 2]). Але, незважаючи на це, воно зали-
шається актуальним у зв’язку з тим, що вагітність 
та пологи є великим фізичним та емоційним стре-
сом, який супроводжується болем, виснаженням 
організму і гормональними зрушеннями, навіть на 
фоні позитивності самої події і доброго ставлення 
до неї жінки. Вони відбиваються як на стані самої 
жінки, так і на стосунках у родині і оточенні, змі-
нюють їх, оновлюють. І ці перетворення, які часто 
протікають гостро і критично, потребують якщо 
не втручання з метою корекції, то хоча б психо-
логічного супроводу з метою ефективного проход-
ження та/або подолання цих явищ на початковому 
етапі [7, с. 60–66].

Саме тому так важливо дослідити і зрозуміти 
природу такого явища. Актуальність, теоретична і 
практична важливість зазначеної проблеми зумо-
вили вибір теми та мети нашого дослідження.

Мета статті. Проаналізувати особливості фор-
мування уявлень жінок про материнство та визна-
чити ключові тенденції в їх трансформації в період 
очікування дитини.

Предмет дослідження. Особливості уявлень 
жінок про материнство в період очікування дитини.

У нашому дослідженні ми виходимо з того, 
що більшість жінок хотіли б мати дітей. Але у 
підсвідомості багатьох з них, особливо до пер-
вістка, складається своя ідеальна картина від-
носно материнства. У частини жінок спрацьовує 
ефект «подарункового немовляти» (ідеально-по-
зитивна диспозиція), тобто уявлення про народ-
ження дитини, яке принесе з собою у світ матері 
суцільне щастя. Жінка представляє собі, як 
вона буде піклуватися, милуватися, годувати  
і стане ідеальною мамою для свого малюка. Інша 
частина навпаки малює собі картину з проблем  
і переживань відносно дитини (ідеально-негативна 
диспозиція). Такі жінки уявляють, як їх життя буде 
складатися з суцільних проблем, вони не зможуть 
працювати, зустрічатися з друзями, вести звичний 
спосіб життя, втратять контроль над своїм часом, 
а ще й надмірна кількість інформації «як пра-
вильно виховувати» може підсилювати тривогу  
і почуття провини молодої матері.

Але зазвичай і позитивні, і негативні уявлення 
не співпадають з реальністю, в яку потрапляє 
жінка, та часто руйнуються після народження 
дитини, бо надто багато факторів реальності впли-
ває на її свідомість за цей час (загальний стан здо-
ров`я, гормональні зміни, оточення, складнощі під 
час вагітності, пологів, післяпологового періоду, 
стан та якості дитини, матеріальний та соціальний 
стан сім’ї тощо). Психологічна готовність жінок до 
народження дитини зумовлюється особливостями 
становлення материнської ідентичності, психое-
моційним сприйняттям та протіканням вагітності, 
а також внутрішньорольовою структурою сім’ї.

Аналіз наукових досліджень та поста-
новка проблеми. Як зазначалося вище, окремі 
аспекти досліджуваної теми вже були предметом 
уваги дослідників в багатьох галузях науки: меди-
цині (В.М. Астахов, О.Ю. Дубовік, О.І. Захаров, 
Д.М. Ісаєв, Г.В. Скобло, Т.Т. Сорокіна), біології, 
психофізіології (О.С. Батуєв). Під особливою ува-
гою вчених-психологів здебільшого перебувають 
питання відповідального ставлення, готовності до 
материнства, особливостей онтогенезу материн-
ської сфери, стилів виховання тощо (В.І. Брутман, 
Н.П. Коваленко, С.Ю. Мещерякова, О.О. Мурашко, 
Р.В. Овчарова, Г.Г. Філіппова та інші) [5, с. 90–98].

У психологічних дослідженнях материнство 
розглядається в контексті задоволеності жінкою 
своєю материнською позицією (Н.В.  Боровікова, 
В.І. Брутман, М.Г. Панкратова, С.М. Єніколопов та 
інші); як стадія особистої та статевої ідентифікації 
(Н.В. Даниленко); як період забезпечення умов для 
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розвитку дитини та складова особистісної сфери 
жінки (О.В. Баженова, Л.Л. Баз, Н.П. Коваленко, 
О.О. Копил); як взаємовплив матері і дитини 
під час вагітності (В.М. Астахов, Г.І. Брахман, 
Н.Г. Глина, О.В. Магденко, Ю.М. Мальована та 
інші); як психологічний механізм статевої дифе-
ренціації (Т.Д. Бехтєєва, А.В. Жук, І.В. Заусенко, 
Н.А. Марута та інші) [1, с. 235–245].

З усього вищевикладеного можна сформу-
лювати проблему, яка полягає у тому, що недо-
статньо вивченими залишаються психологічні 
фактори не просто готовності жінки до народ-
ження дитини та піклування про неї після, а саме 
реальність, з якою стикається жінка під час вагіт-
ності, виховання дитини, психологічна адаптація 
жінки до нових умов, злам ідеальних уявлень, 
що склалися до цього. Також потребує наукового 
обґрунтування і система засобів, спрямованих 
на підготовку жінок до майбутнього материнства 
і подолання психологічних, соціальних, організа-
ційних труднощів, які виникають після народження 
дитини.

Виклад основного матеріалу. Народження 
дитини зазвичай відбувається в рамках соціаль-
ного інституту сім’ї. Будучи одним з основних 
інститутів суспільства, вона є першою сходинкою 
соціалізації людини, розвивається та видозміню-
ється, реагуючи на вимоги часу, відповідаючи на 
громадські потреби, й водночас сама їх формує. 
Сім’я характеризується тим, що формується, 
функціонує і розвивається на взаєминах спорідне-
ності, задоволення потреб у спілкуванні на основі 
взаєморозуміння і взаємопідтримки, емоційної 
стабілізації і психологічної терапії. Структура сім’ї 
складається з рольової ієрархії, внутрішніх та 
зовнішніх меж. Ролі у традиційній сім’ї переважно 
закріплюються у відповідності зі статтю: жінка 
виконує роль матері й господарки, чоловік відпо-
відає за матеріальне забезпечення й сексуальні 
стосунки. У сучасному суспільстві набуває поши-
рення егалітарні сім’ї, де ролі розподіляються 
порівну. Межі сім'ї визначають відношення між 
сім'єю і соціальним оточенням (зовнішні межі), за 
якими можна визначити, наскільки сім'я відкрита 
для контактів із зовнішнім світом. Стосунки між 
різними підсистемами у самій родині підтриму-
ються правилами, домовленостями, ролями, що 
встановлені між членами сім'ї (внутрішні межі).

У сім’ї реалізуються такі функції як репродук-
тивна, виховна, економічна та побутова, духов-
но-емоційна, сексуальна. І хоча у сучасності 
поняття сім’ї набуло змін, але вони більше фор-
мального характеру, сутнісні основи родини зали-
шаються незмінними та складаються з особистіс-
ної взаємодії чоловіка і дружини, де домінуючими 
є функції задоволення потреб репродуктивної, 
сексуальної, емоційно-інтелектуальної і духовної 
сфери.

Український філософ В.П. Ключников най-
більш важливими характеристиками вважає про-
довження людського роду (репродуктивність), 
виховання дітей та господарську діяльність. 
Вивчення функцій сім’ї широко представлено і в 
психології; питання про це піднімали науковці-пси-
хологи Андрєєва Т.В. Варга А.Я., Ейдеміллєр Е.Г., 
Мясищев В.М., Шнейдер Л.Б., Яблонська Т.М. 
(2004 рік). Актуальні проблеми репродуктивної 
функції сучасної сім’ї, продовження роду у своїх 
роботах розкривають Беляєва М.О., Васильченко 
О.М., Дікова-Фаворська Д.М., Филіппова Г.Г. та 
інші [7, с. 60–66].

Продовження роду має в собі соціальний і інди-
відуальний аспект. Соціальний включає в себе від-
творення населення, його соціалізацію, фізичну й 
соціокультурну зміну поколінь, забезпечуючи мож-
ливість існування суспільства. Індивідуальний 
аспект проявляється у ціннісних орієнтаціях 
подружньої пари, батьківських установках та спо-
діваннях, батьківського ставлення, батьківського 
почуття, батьківської позиції, батьківської відпові-
дальності, стилю сімейного виховання.

В індивідуальному аспекті у продовження роду 
(репродукції) залучені дві особистості, два інди-
віда різної статі – чоловік і жінка. І хоча функції  
у репродукції дещо різняться, але загалом їх роль, 
феномен можна позначити терміном «батьків-
ство». Він полягає у кровному спорідненні батьків 
їх дитиною, соціально-психологічному феномені, 
що являє собою сукупність знань, уявлень та 
переконань стосовно себе у батьківській ролі сім’ї, 
які реалізуються у всіх проявах поведінкової скла-
дової батьківства, юридичних і моральних правах 
та обов’язках щодо матеріального забезпечення 
та організації освіти й виховання дітей, процесі 
забезпечення батьками необхідних умов для пов-
ноцінного розвитку та навчання дітей.

Незважаючи на це, біологічно, а багато в чому і 
психологічно їх ролі різняться. І якщо йдеться саме 
про репродуктивну функцію, народження дитини, 
основна роль належить жінці, яка за своєю суттю 
закладена від природи. Саме жінка спрямована 
більше турбуватися про дітей, проявляти любов 
до всього, що пов’язано з народженням і вихован-
ням дитини.

Загалом процес репродукції як продовження 
роду складається з декількох етапів: прийняття 
рішення про материнство, вагітність, пологи, піс-
ляпологовий період та виховання дитини.

Періодом як завершення формування попе-
редніх ідеалістичних уявлень, так і початку їх 
зламу, трансформації є етапи від прийняття 
рішення до народження – так званий «період очі-
кування дитини». Розглянемо коротко характери-
стики окремих етапів цього періоду.

Першим, надзвичайно важливим етапом є 
етап прийняття рішення про продовження роду, 
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материнство. Безперечно є випадки, коли це від-
бувається спонтанно, вагітність незапланована, 
зумовлена сексуальним ситуативним потягом до 
партнера. Але у переважній більшості випадків, 
якщо йдеться про сімейні стосунки, продовження 
роду є передбачуваним процесом, зумовленим 
самою сутністю сім’ї, незалежно від рівня усвідом-
леності цього рішення. Д. Віннікот досліджував 
природу дитяче-материнських стосунків та сфор-
мулював модель усвідомленого і відповідального 
материнства. Характерною особливістю усві-
домленої вагітності є наявність факту прийняття 
рішення про зачаття, виношування та народ-
ження.

Цей етап характеризується якісними змінами 
у самосвідомості жінки, а також характеру її сто-
сунків з близькими, формуванням готовності до 
материнства. Під час планування, особливо пер-
шої, вагітності та прийняття рішення жінка з одного 
боку узагальнює для себе суспільну інформацію 
про даний етап, особистий та родинний досвід, 
але, з іншого, часто ідеалізує свій майбутній стан, 
ставлення до нього й до дитини та життя з дитиною 
в цілому. У неї виникає своєрідний психозахист як 
типовий симбіоз усвідомлених чи несвідомих так-
тик і стратегій, які проявляються у певних прийо-
мах мислення, що сприяють підтримці її загального 
стану. Своєрідна ідеалізація свого майбутнього 
материнства часто виштовхує майбутні труднощі 
та проблеми. Бо, незважаючи на пережиті труд-
нощі, які виникають у сфері материнства, більшість 
жінок планують наступну вагітність. Знову ж пси-
хіка висуває своєрідний спосіб захисту, який про-
являється зазвичай у неусвідомлюваному процесі 
усунення або послаблення негативних, травмую-
чих або неприйнятних емоційних переживань, які 
були під час першої вагітності. Поряд з цим пам’ять 
зберігає позитивні ситуації, враження, спогади про 
щасливі моменти з досвіду попередньої вагітності. 
Цей захист, основою якого є витіснення й ідеаліза-
ція, має під собою як генетичні, фізіологічні корені – 
закладений природою потяг до материнства, – так 
і психосоціальний, як сформованість певних осо-
бистісних рис, індивідуальних та/або соціальних 
стереотипів й установок.

Наступний етап - це зачаття і вагітність. 
Якщо на першому етапі роль партнера умовна, 
більше зі сфери прогнозів, планів, і певною мірою 
ідеалізована, омріяна, лише частково сплано-
вана, то етап зачаття переводить її у розряд кон-
кретних планів, а механізм ідеалізації все більше 
охоплює систему ставлень як до дитини, так і до 
партнера. Зачаття – це процес як фізіологічний, 
так і психологічний, зумовлений потягом до парт-
нера та/або прагненням материнства, викидом 
гормонів і визначенням їх подальшого фону. Саме 
це посилює відчуття ейфорії, романтики (без-
перечно, якщо вагітність бажана). Ще в момент 

зачаття у корі головного мозку жінки формується 
так звана домінанта вагітності, яка визначає хід 
фізіологічних і психологічних процесів протягом 
цього періоду [5, с. 90–98].

Цей етап характеризується ціннісно-смисло-
вою перебудовою та переглядом життєвої пер-
спективи/ретроспективи, ревізією ієрархії особи-
стісно значущих цілей і сенсів, які проявляються у 
зосередженні жінки на своєму стані, коливаннями 
в емоційному стані від радості до розгубленості, 
від відчуття найважливішого періоду у житті до 
страху майбутніх незвичайних змін у особистому 
житті; поступово корегуються життєві плани і пер-
спективи з урахуванням нової ситуації, за пози-
тивного розвитку якої формується почуття єдності 
між дитиною і мамою. Практично у всіх дослі-
дженнях зі сфери психології материнства осо-
бливого значення надається розробці проблеми 
становлення материнства саме періоду вагітності 
(Брутман В.І., Варга А.Я., Радіонова М.С., Пайнз 
Д. та інші). І перша вагітність є одним з етапів роз-
витку материнської сфери жінки і черговою ста-
дією статево-вікової та особистісної ідентифікації; 
її розглядають як нормативну кризу особистості. 
Від особливостей перебігу та наслідків розв’я-
зання (повного або часткового) чи не розв’язання 
даної кризи залежить наступне психологічне бла-
гополуччя самої жінки-матері, її сім’ї, ефективність 
взаємодії з власною дитиною [2, с.147–148]. Адже 
вагітність супроводжується як позитивними ста-
нами і відчуттями (підвищеним настроєм, щасли-
вим очікуванням, більш позитивним ставленням 
до життя, ейфорією), що живить її роль, так і пев-
ними труднощами (фрустраційно-тривожними й 
невротичними переживаннями через величезну 
відповідальність за життя та здоров’я виношува-
ної дитини, страхами змін тощо), які призводять 
до першого зламу того ідеального образу, що 
склався на першому етапі.

Гормональні і фізіологічні зміни призводять до 
стану, який зазвичай виникає поряд з позитивними 
відчуттями та хоч і не має серйозних наслідків, 
але призводить до певного дискомфорту і навіть 
неприємних відчуттів у вагітної – поступове збіль-
шення ваги, втома, сонливість, важкість у диханні, 
набряки ніг, неповороткість, сухість шкіри, закрепи, 
печія, болі у спині, геморой та інше, тобто зміню-
ються звичні відчуття свого тіла. Загострюються і 
певною мірою змінюються властивості характеру – 
те, як жінка ставиться до свого нового стану і як 
себе сприймає (образи Я-тілесне, Я-теперішнє, 
Я-майбутнє), трансформується соціально-еко-
номічний статус та перспективи, переструктуру-
ються стосунки у сім'ї і з іншими, можуть загострю-
ватись або навпаки згасати невирішені конфлікти. 
Під дією цих змін починається певна корекція тих 
ідеальних уявлень про материнство, які склалися 
до безпосередньої вагітності. Вагітність протікає 



2020 р., № 1, Т. 3.

125

достатньо довго, перетворення поступові, помірні, 
що дає змогу адаптуватися до них [8, с. 74–75].

Особливу увагу у процесі протікання вагітності 
слід звертати на створення сприятливих психоло-
гічних умов для жінки та майбутньої дитини. На 
думку Шаманіної М.В., переживання негативних 
емоцій, незадоволення сімейними стосунками, 
відсутність підтримки з боку чоловіка призво-
дять до викривлення взаємодії «мати-дитина», 
тобто неусвідомлення себе матір'ю, прийняття чи 
неприйняття своєї майбутньої дитини в період очі-
кування, впливає на процес протікання вагітності, 
внутрішньоутробний розвиток, пологи і спричи-
няє негативні зміни в психіці жінки після пологів 
[9, с. 76–77].

Всебічна оцінка психологічного статусу доз-
воляє надати поетапну психологічну допомогу як 
при підготовці до вагітності, так і в процесі анте-
натального супроводу, підібрати персоніфіковану 
програму психокорегуючих технік.

Висновки. Психологічна підготовка молодої 
жінки до майбутнього материнства – це спеці-
ально організований, особистісно-орієнтований 
процес, спрямований на розвиток інформацій-
но-пізнавального, ціннісно-мотиваційного, кому-
нікативного, емпатійного та афективно-регуля-
тивного компонентів готовності, наслідком якого є 
прийняття жінкою соціальної і психологічної ролі 
та функцій матері, формування реалістичного 
уявлення й практичних специфічних операційних 
навичок, психологічної культури сімейного спілку-
вання. Особливості психологічної підготовки жінки 
до народження та виховання дитини полягають у 
необхідності врахування всіх компонентів психоло-
гічної готовності жінки до материнства, а також, що 
важливо, особистого досвіду майбутньої матері. 
На успішність сімейного життя в цілому значною 
мірою впливатиме і узгодження поглядів подружжя 
на процес народження і виховання дитини.

Отже, щоб уникнути виражених і затяжних 
порушень психоемоційного стану, для розробки 
дієвого способу адаптації матері після пологів 
потрібна участь сімейної пари в комплексній сис-
темі соціально-медико-психологічної підтримки 
в період вагітності, яка охоплює усі її триместри, 
розглядає не окрему жінку, а сім'ю в цілому і має 
індивідуальний підхід до кожної вагітної для від-
новлення психологічної рівноваги жінки після 
народження дитини.
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Chepelieva N. I. Transformation of women's perceptions in expecting children as a factor of 
adaptation to mother

The article covers the process of formation and transformation of a woman's views and perceptions of 
maternity while expecting a baby. Primarily psychological personality characteristics of expectant mothers, 
emotional immaturity, willingness to give a birth and bring up a child as well as the forced restructuring of family 
relationship system, the pressure of society and social stereotypes in relation to a woman, the instinct of maternity 
(parenthood) that largely determines the action of the internal motive forces, mental, physical and physiological 
conditions during maternity in particular are designated as the main causes of crises in maternity views.
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The article analyzes the peculiarities of women's perceptions of maternity and the main tendencies of their 
transformation in the period of baby-expectation. The psychological willingness to realize the reproductive 
function of the family, which predetermined by the peculiarities of becoming a maternal identity, psycho-
emotional perception and the course of pregnancy as well as a family intra-role structure is considered. The 
attention is focused on the problem that psychological factors as a woman's willingness to give a birth of 
a child and factors of reality which any woman experiences during her pregnancy, childbirth, subsequent 
psychological adaptation to new conditions because of the breakdown of the ideas that have taken shape, 
remain insufficiently studied.

It is determined that the main stages in the formation of ideal notion and at the same time the beginning of 
their transformation are the stages of deciding on maternity, conception and pregnancy, in other words “period 
of baby expectation”. On the one hand, during pregnancy planning, especially the first one, and decision-
making a woman generalizes to herself public information about this stage, personal and family experience, 
on the other hand she idealizes her future condition, attitude to it, to the child and life in general. The peculiar 
idealization of her future maternity is often the cause of crisis phenomena.

The peculiarities of psychological preparation of a woman for а childbirth and child upbringing are analyzed; 
they consist of complex socio-medical-psychological support that covers the trimesters of pregnancy, considers 
the family as a whole and has an individual approach to each pregnant woman in psychological balance 
retrieval after baby-birth.

Key words: motherhood, psychological readiness for motherhood, postpartum period, idealization of ideas, 
crisis of ideas, pregnancy, psycho-emotional state of mother.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ 
ТА КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПІДСТАВИ 
СУДОВОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОСІБ, 
ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
Статтю присвячено проблемі особливостей проведення судової психологічної експертизи 

постраждалих від домашнього насильства. Зазначено, що домашнє насильство стає однією із най-
актуальніших соціальних проблем сучасної української сім’ї та охоплює різноманітні сфери взаємовід-
носин. Актуальність проблеми оптимізації змісту та форми і обґрунтованості експертних висновків 
судової психологічної експертизи відносно постраждалих від домашнього насильства зумовлюється 
необхідністю надійного забезпечення справедливості судових рішень. 

Метою дослідження є визначення вихідних особливостей проведення судової психологічної експер-
тизи осіб, постраждалих від домашнього насильства. Аналізуються особливості діяльності психолога 
експерта, що базуються на: визначенні домашнього насильства як явища зі складною поліетіологічною 
природою; виокремленні понять «сварка», «конфлікт», «насильство»; диференціації видів домашнього 
насильства; розумінні наближених та віддалених наслідків домашнього насильства; аналізі індивідуаль-
но-психологічних особливостей жертв насильства. Обґрунтовано вихідні позиції діяльності експерта 
щодо судово-психологічної експертизи потерпілих від домашнього насильства на основі принципів, що 
взагалі визначають побудову психолого-діагностичного дослідження: методичного обмеження; взаєм-
ної перевірки та зіставлення отриманих результатів; необхідності-достатності; взаємозв’язку мож-
ливостей діагностичного інструментарію та глибини зондування психічної реальності. Підкреслено 
необхідність реалізації системно-інтегративного та сінергетичного підходів щодо підбору діагнос-
тичного інструментарію. Зазначено, що проблема проведення судової психологічної експертизи 
постраждалих від домашнього насильства пов’язана з широким комплексом завдань як психологічного, 
так і правового характеру. Виокремленні в результаті дослідження вихідні позиції експертної діяль-
ності в контексті проблеми судово-психологічної експертизи потерпілих від домашнього насильства 
можуть бути підставою для обґрунтування та реалізації відповідної експертної методики.

Ключові слова: домашнє насильство, судова психологічна експертиза, потерпілі, вихідних позицій 
експертної діяльності.

Постановка проблеми. Кризові явища сучас-
ного суспільства детермінують посилення дис-
гармонії внутрішньо сімейних відносин, що нега-
тивно впливає на психологічний та емоційний 
стан кожного члена родини. Тому актуальною 
соціальною проблемою сучасної української сім’ї 
стає домашнє насильство, що набуває генера-
лізованого характеру та охоплює різноманітні 
сфери взаємин. Необхідність гуманізації суспіль-
ного життя зумовлює вивчення різних аспектів 
проблеми домашнього насильства, особливос-
тей психологічної ідентифікації кожної конкретної 
ситуації та вивчення її правових аспектів. 

Закон України № 5294 «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству» визначає 

домашнє насильство як «...діяння (дії або без-
діяльність) фізичного, сексуального, психоло-
гічного або економічного насильства, що вчиня-
ються в сім’ї чи в межах місця проживання або 
між родичами, або між колишнім чи теперішнім 
подружжям, або між іншими особами, які спільно 
проживають (проживали) однією сім’єю, але не 
перебувають (не перебували) у родинних відно-
синах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, 
чи проживає (проживала) особа, яка вчинила 
домашнє насильство, у тому самому місці, що 
й постраждала особа, а також погрози вчинення 
таких діянь...» [1; 4].

У світлі вимог надійного забезпечення спра-
ведливості судових рішень, реалізації принципу 
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невідворотності покарання, орієнтації правосуддя 
на потреби постраждалої особи все більш акту-
альною стає проблема оптимізації змісту та форми 
і обґрунтованості експертних висновків судової 
психологічної експертизи відносно постраждалих 
від домашнього насильства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти проблеми домашнього насиль-
ства висвітлено у різних сферах і галузях сучасної 
психології та суміжних наук та представлено на 
рівні конкретних аспектів досліджуваної проблеми 
в працях, присвячених: походженню, природі та 
наслідкам сімейного насильства (Т. Гончарова, 
О. Коломієць, О. Кочемировська, Т. Сафонова, 
Е. Цимбал та інші); питанням емоційного, психо-
логічного, фізичного, сексуального насильства в 
умовах сім’ї (М. Асанова, Н. Зінов’єва, І. Малкін-
Пих, Н. Михайлова та інші); формам і мето-
дам роботи з дітьми, що пережили насильство 
(Г. Гіндін, М. Догадіна, О. Духова, Л. Пережогін, 
Є. Черепанова та інші); різним формам насиль-
ства щодо жінок (К. Ілікчієва, А. Колесова, 
Т. Матюшкова, Т. Шевчук); підходам та засо-
бам запобігання насильству в сім’ї (Т. Проценко, 
О. Логвиненко, І. Багаденко та інші); класифікації 
та кваліфікації насильства у структурі криміналь-
ного права (Л. Гаухман, І. Давидович, К. Задоя, 
В. Іванова, Р. Лєвєртова, В. Навроцький, М. Панов, 
Л. Сердюк, В. Симонов, О. Храмцов, С. Шапченко, 
С. Яценко, Р. Шарапов та інші); правовим, соціаль-
ним, психологічним та медичним аспектам попе-
редження насильства в сім’ї (В. Бондаровська, 
О. Кочемировська, Г. Лактіонова, Ю. Онишко, 
Р. Хаар, Г. Христова та інші); проблемі відповідно-
сті законодавства України вимогам міжнародних 
правничих стандартів щодо кваліфікації та наслід-
ків насильства в сім’ї (М. Хавронюк, Г. Христова, 
Х. Тручеро Куевас) тощо.

Зазначимо, що нині активізується висвітлення 
проблеми особливостей проведення судово-пси-
хологічної експертизи у кримінальних проваджен-
нях, передбачених ст.126-1 КК України, в психоло-
гічній та юридичній періодиці [2]. Невирішеність 
питання в правовому просторі України та необ-
хідність надійного забезпечення об’єктивного роз-
гляду юридично значущих ситуацій підтверджує 
актуальність нашого дослідження. 

Мета статті. Метою статті є визначення осо-
бливостей теоретико-методологічних та кримі-
нально-процесуальних підстав проведення судо-
во-психологічної експертизи осіб, постраждалих 
від домашнього насильства. Сформульована 
нами мета зумовлює такі завдання дослідження: 
1) теоретичний аналіз методологічних та юри-
дичних передумов судово-психологічної експер-
тизи постраждалих від домашнього насильства; 
2) виділення основних принципів психолого-діа-
гностичного забезпечення судово-психологічної 

експертизи щодо домашнього насильства та опис 
типології використовуваних у цьому випадку пси-
ходіагностичних методик.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Закон України «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству» визначає категорії осіб, 
які можуть бути признаними потерпілими в цій 
правовій ситуації: подружжя; колишнє подружжя; 
наречені; мати (батько) або діти одного з подружжя 
(колишнього подружжя) та інший з подружжя (коли-
шнього подружжя); особи, які спільно проживають 
(проживали) однією сім’єю, але не перебувають 
(не перебували) у шлюбі між собою, їхні батьки 
та діти; батьки (мати, батько) і дитина (діти); дід 
(баба) та онук (онука); рідні брати і сестри; інші 
родичі: дядько (тітка) та племінник (племінниця), 
двоюрідні брати і сестри, двоюрідний дід (баба) 
та двоюрідний онук (онука) тощо [1]. Зазначимо, 
що за даними Мінсоцполітики України, у 2013–
2019 роках серед тих, хто звертався до органів 
держави щодо насильства в сім’ї, 90% були жінки, 
8,5–9% − чоловіки та 1–1,5% − діти.

Постраждалим у законодавчому полі визнача-
ється фізична особа, якій правопорушенням зав-
дано моральної, фізичної або майнової шкоди. 
З метою констатації (або відкидання) наявно-
сті шкоди, що нанесена психічною діяльністю, 
органи досудового розслідування призначають 
судово-психологічну експертизу, завданнями 
якої є встановлення психологічних чинників осо-
бистісних особливостей постраждалого, ступені 
залежності від іншої особи або певних життєвих 
обставин, маніпулювання вольовою діяльністю 
потерпілого. 

Призначення органом досудового розсліду-
вання / судом судово-психологічної експертизи 
за фактом домашнього насильства мотивується 
тим, що особи, які постраждалі від насильства, 
потребують аналізу таких психологічних характе-
ристик, як індивідуально-психологічні особливості 
мотиваційного, інтелектуального, емоційно-во-
льового та поведінкового складників особистості. 
Діяльність психолога-експерта дозволяє визна-
чити механізми та характер ступеню страждань 
потерпілого, наявність почуття страху, тривожно-
сті, деформацію самооцінки, залежність від пра-
вопорушника. Перелік питань, які вирішуються 
судовою експертизою, припускає аналіз психоло-
гічних аспектів ситуацій справи, особливостей її 
сприймання та оцінювання, відносин щодо кривд-
ника та до самого себе; можливостей адаптації та 
стійкості до впливу стресових ситуацій.

Особливості проведення судово-психологічної 
експертизи стосовно постраждалих від домаш-
нього насильства потребує використання науково 
обґрунтованих методів і засобів дослідження 
об’єкта судової експертизи, рішення експертного 
завдання в пропонованій експертній ситуації [3]. 
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Психолого-методичне забезпечення експерт-
ної діяльності базується на визначенні домаш-
нього насильства як явища зі складною полі-
етіологічною природою; виокремленні понять 
«сварка» (гостра суперечка, що супроводжується 
взаємними докорами, образами; стан, період 
взаємної ворожнечі, що виникає внаслідок такої 
суперечки; порушення дружніх взаємин), «кон-
флікт» (зіткнення протилежних інтересів і погля-
дів, напруження і крайнє загострення суперечно-
стей, що призводить до активних дій, ускладнень, 
боротьби, що супроводжуються складними колі-
зіями; особливий вид взаємодії, в основі якого 
лежать протилежні і несумісні цілі, інтереси, типи 
поведінки людей та соціальних груп, які супрово-
джуються негативними психологічними проявами; 
це зіткнення протилежно спрямованих, несуміс-
них одна з одною тенденцій (потреб, інтересів, 
ціннісних орієнтацій, соціальних установок, пла-
нів тощо) у свідомості окремо взятого індивіда, в 
міжособистісних взаємодіях та міжособистісних 
стосунках індивідів чи груп людей), «насиль-
ство» (навмисне застосування фізичної сили або 
влади, здійснене або у вигляді загрози, направ-
лене проти себе, проти іншої особи, групи осіб 
або спільноти, результатом якого є (або є висока 
вірогідність цього) тілесні ушкодження, смерть, 
психологічна травма, відхилення в розвитку 
або різного роду збиток); диференціації видів 
домашнього насильства: економічне насиль-
ство (форма домашнього насильства, що вклю-
чає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого 
майна, коштів чи документів або можливості 
користуватися ними, залишення без догляду чи 
піклування, перешкоджання в отриманні необхід-
них послуг з лікування чи реабілітації, заборону 
працювати, примушування до праці, заборону 
навчатися та інші правопорушення економічного 
характеру); психологічне насильство (форма 
домашнього насильства, що включає словесні 
образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, 
приниження, переслідування, залякування, інші 
діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення 
особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо 
такі дії або бездіяльність викликали у постраж-
далої особи побоювання за свою безпеку чи без-
пеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевне-
ність, нездатність захистити себе або завдали 
шкоди психічному здоров’ю особи); сексуальне 
насильство (форма домашнього насильства, що 
включає будь-які діяння сексуального характеру, 
вчинені стосовно повнолітньої особи без її згоди 
або стосовно дитини незалежно від її згоди, або 
в присутності дитини, примушування до акту сек-
суального характеру з третьою особою, а також 
інші правопорушення проти статевої свободи 
чи статевої недоторканості особи, у тому числі 
вчинені стосовно дитини або в її присутності); 

фізичне насильство (форма домашнього насиль-
ства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, 
щипання, шмагання, кусання, а також незаконне 
позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, 
заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня 
тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання 
допомоги особі, яка перебуває в небезпечному 
для життя стані, заподіяння смерті, вчинення 
інших правопорушень насильницького харак-
теру); розумінні наближених та віддалених наслід-
ків домашнього насильства: наближених (синці, 
травми, переломи, ушкодження внутрішніх орга-
нів – печінка, нирки, селезінка тощо; погіршення 
функцій будь-якого органу; блювота, головні болі, 
втрата свідомості (струс мозку); крововиливи  
в очні яблука; гострі психічні порушення збудження, 
прагнення кудись бігти, ховатися; глибока загаль-
мованість, зовнішня байдужість; страх, тривога, 
гнів; розвиток важкої депресії з почуттям власної 
ущербності, неповноцінності; смерть внаслідок 
вбивства та/або спроби суїциду); віддалені (пору-
шення фізичного і психічного стану та/або роз-
витку дитини; соматичні захворювання (дихаль-
ної системи, нервової системи, порушення обміну 
речовин); аналізі індивідуально-психологічних 
особливостей жертв насильства: пасивно-спогля-
дальна позиція, почуття страху, тривожність, тер-
плячість, що доходить до жертовності, ригідність 
установок, низька самооцінка, невпевненість  
у собі, неврівноваженість, підвищена емоційність, 
вразливість, агресивність, схильність до стере-
отипної поведінки, виражені акцентуації харак-
теру (депресивна, тривожна, демонстративна), 
низький рівень самоусвідомлення, виражений 
мазохістичний компонент, невисокий освітній та 
культурний рівень, амбівалентність, порушення 
статево-рольової ідентифікації тощо.

Вважаємо за необхідне підкреслити, що діяль-
ність експерта щодо судової психологічної екс-
пертизи постраждалих від домашнього насиль-
ства повинна спиратися на основні принципи, 
що взагалі визначають зміст та структуру пси-
холого-діагностичного дослідження [5, с. 13–19, 
7, с. 321]:

1. Принцип методичного обмеження передба-
чає, що розроблений у рамках однієї теоретичної 
концепції метод не може бути повною мірою вико-
ристаний для об’єктивізації тієї сторони об’єкту, 
яка висвітлена іншою теорією.

2. Принцип взаємної перевірки та зіставлення 
отриманих результатів передбачає, що будь-яка 
методика має більш широкі можливості зонду-
вання, крім її прямої цільової спрямованості. 

3. Принцип необхідності-достатності полягає в 
тому, що набір і кількість діагностичних процедур 
повинні бути мінімально необхідними і в той же 
час цілком достатніми для об’єктивного вивчення 
психічної реальності. Більшість психологічних 
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методик дозволяє отримати більш широкий 
спектр даних за рахунок додаткових можливо-
стей методики. Психологу-експерту необхідно так 
побудувати діагностичний алгоритм, щоб, вико-
ристовуючи основну спрямованість і додаткові 
можливості методик, скласти на основі діагнос-
тичного алгоритму необхідний набір інструмен-
тальних засобів і технік, що дозволяють еконо-
мічно та досить надійно провести дослідження.

4. Принцип взаємозв’язку можливостей діа-
гностичного інструментарію та глибини зонду-
вання психічної реальності передбачає, що кожна 
конкретна методика досліджує те, на що вона 
спрямована, лише на певному рівні.

Загальновідомо, що засадою щодо експертних 
висновків і верифікації експертної гіпотези є мате-
ріали кримінальної справи, в яких відображено 
зовнішній фактологічний бік юридично значущої 
події; ретроспективна реконструкція психологіч-
них обставин, що передували та супроводжували 
акт домашнього насильства; експериментальне 
дослідження індивідуально-психологічних осо-
бливостей особистості постраждалого з викорис-
танням методик у контексті завдань судової пси-
хологічної експертизи.

Найбільш поширеною типологією діагностич-
них методик є умовна диференціація їх на три 
основні групи [6, с. 271]: описові − спостереження, 
бесіди, анкетування, опитування, інтерв’ю, ана-
ліз результатів діяльності, контент-аналіз; оці-
ночно-вимірювальні, що дозволяють отримувати 
відносно точні кількісні та якісні характеристики 
досліджуваних психологічних властивостей: про-
ектні, процесуальні, критеріально-орієнтовані 
тести, тести станів і властивостей тощо; поясню-
вальні, до яких відносять метод експеримен-
тального дослідження, якісний і кількісний аналіз 
результатів і емпіричних даних.

Вважаємо, що забезпечення об’єктивності та 
обґрунтованості судово-психологічної експертизи 
та формулювання експертних висновків можливо 
на основі реалізації системно-інтегративного та 
сінергетичного підходів щодо підбору діагностич-
ного інструментарію.

Висновки і пропозиції. Підводячи підсумки 
проведеного нами дослідження, зауважимо, що 
проблема проведення судово-психологічної екс-
пертизи постраждалих від домашнього насиль-
ства пов’язана з широким комплексом завдань 
як психологічного, так і правового характеру. Крім 
того, нами встановлено, що: 1) проблема судо-
во-психологічної експертизи постраждалих від 
домашнього насильства знаходиться на почат-
ковому етапі теоретичного вивчення та практич-
ного впровадження в сучасну судово-експертну 
діяльність; 2) виділені та описані нами вихідні 
позиції експертної діяльності в контексті про-
блеми проведення судово-психологічної експер-

тизи постраждалих від домашнього насильства 
є підставою для визначення психолого-юридич-
ної феноменології дослідження; 3) основними 
принципами, що визначають зміст та структуру 
психолого-діагностичного дослідження осіб 
постраждалих внаслідок домашнього насиль-
ства, є принцип методичного обмеження, прин-
цип взаємної перевірки та зіставлення отриманих 
результатів, принцип необхідності-достатності, 
принцип взаємозв’язку можливостей діагностич-
ного інструментарію та глибини зондування пси-
хічної реальності; 4) психолого-діагностичний 
інструментарій, що найчастіше використовується 
в процесі судово-психологічної експертизи осіб, 
постраждалих внаслідок домашнього насильства, 
можна умовно розподілити на описовий, оціноч-
но-вимірювальний та пояснювальний. Здійснене 
дослідження не вичерпує психологічної суті 
окресленої проблеми, надалі перспективними 
вбачаються проектування, емпірична перевірка 
та впровадження системи психолого-корекційної 
роботи із постраждалими внаслідок домашнього 
насильства.
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Mikheieva M. L. Theoretical and methodological and criminal procedural grounds for forensic 
psychological examination of victims of domestic violence

The article is devoted to the problem of peculiarities of forensic psychological examination of victims  
of domestic violence. It is noted that domestic violence is becoming one of the most pressing social problems 
of the modern Ukrainian family and covers various spheres of relationships. The urgency of the problem of 
optimizing the content and form and validity of expert findings of forensic psychological examination in relation 
to victims of domestic violence is necessitated by the need for reliable ensuring the fairness of court decisions.

The purpose of the article is to determine the initial features of forensic psychological examination of 
persons affected by domestic violence.

The peculiarities of the activity of the expert psychologist are analyzed, based on: the definition of domestic 
violence as a phenomenon with complex polyetiological nature; isolation of the concepts of “quarrel”, “conflict”, 
“violence”; differentiation of types of domestic violence; understanding of the imminent and distant effects  
of domestic violence; analysis of individual-psychological features of victims of violence. The initial positions  
of the expert’s activity on forensic psychological examination of victims of domestic violence are grounded on the 
basis of the principles that generally determine the construction of psychodiagnostic research: methodological 
limitations; mutual verification and comparison of the results obtained; need-sufficiency; the interconnection 
of diagnostic tools and the depth of mental reality probing. The necessity to implement system-integrative 
and synergetic approaches for the selection of diagnostic tools is emphasized. It is noted that the problem  
of forensic psychological examination of victims of domestic violence is connected with a wide range of tasks, 
both psychological and legal.

The initial points of expertise in the study in the context of the problem of forensic psychological examination 
of victims of domestic violence may be the basis for substantiation and implementation of appropriate expert 
methodology.

Key words: domestic violence, forensic psychological examination, victims, initial positions of expert 
activity.
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ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ 
МАЙБУТНЬОГО СУДОВОГО ЕКСПЕРТА
Дослідження присвячене вивченню актуальної проблеми становлення особистості та професійної 

компетентності судового експерта. Виявлено, що на сучасному етапі розвитку судочинства судовий 
експерт, як важлива ланка цього процесу, повинен бути готовий до включення в подальшу судову 
діяльність та бути спроможним до ефективного розв’язування як особистісних, так і професійних 
проблем. Все це залежить не тільки від отриманих знань, набутих вмінь та навичок, але й від 
деяких індивідуальних якостей, для позначення яких і вживаються поняття «компетентність» та 
«компетенція», які і відповідають парадигмі складної європейської освіти. Зазвичай феномен 
та структура професійної компетентності судового експерта визначаються з урахуванням 
компетентнісного підходу в навчальному процесі вищого освітнього закладу. Педагогічний процес  
у вищих навчальних закладах має забезпечити процес розвитку компетентного спеціаліста у галузі 
судової експертизи, який має всі необхідні компетенції, що допоможуть професіоналу визначитися, 
яким саме способом виконання діяльності він оволодів, до чого він готовий, як саме він має себе 
удосконалювати.

Окрім професійних знань, вмінь та навичок, велику цінність мають спеціальні здібності, вміння 
та особистісні властивості, що забезпечують гнучкість та динамізм професійної поведінки, 
креативність у професійній діяльності, самостійність у пошуку та засвоєнні нової інформації і нового 
професійного досвіду. Особливо підкреслюється необхідність набуття здатності до прийняття 
адекватних рішень у становленні судового експерта в умовах дефіциту часу та наявності навичок 
оптимальної взаємодії із іншими учасниками судового процесу. 

У статті визначена структура особистісно-професійної готовності майбутнього судового 
експерта, виявлені особистісні якості, якими повинен бути наділений майбутній судовий експерт, 
розглянута проблема структури особистісно-професійної готовності майбутнього судового 
експерта. Виділені умови, яким слід приділити увагу під час підготовки судових експертів у вищих 
навчальних закладах та під час підвищення кваліфікації.

Ключові слова: сучасний фахівець, психологічні аспекти, особистісні якості, професійна 
компетентність, професійна діяльність.

Постановка наукової проблеми. Сучасним 
ключовим елементом розвитку судово-експертної 
діяльності є створення умов для постійного про-
фесійного вдосконалення фахівця з судової екс-
пертизи як різнобічно розвиненої, врівноваженої, 
вмотивованої, креативної людини, що спроможна 
приймати нетривіальні рішення у ситуаціях суб’єк-
тивної проблемності, що характеризуються висо-
ким рівнем невизначеності. Соціально-економічні 
перетворення, які постійно відбуваються у сус- 
пільстві, висувають нові вимоги й до особисто-
сті сучасного фахівця судової експертизи. Все 
більшого значення набуває здатність до перма-
нентного професійного розвитку та самостійного 
пошуку інформації, що сприятиме в подальшому 
вирішенню суспільних та особистісно-значущих 
проблем в умовах сьогодення.

Професійне становлення будь-якого фахівця 
інтегрує в собі різнобічні знання, вміння, навички 
та ставлення, які демонструє фахівець відповідно 
до вимог професії судового експерта. Професія 

судового експерта вимагає від нього як фахівця 
насамперед сукупності відповідних професійних 
знань, навичок і вмінь, а також сформованості 
певних професійно важливих особистісних рис та 
якостей [3, с. 312].

У наш час сучасна система вищої освіти 
повинна створювати відповідні умови для підго-
товки компетентного фахівця, орієнтованого на 
постійний професійний розвиток, самовдоскона-
лення, що забезпечить у подальшому високий 
рівень продуктивності професійної діяльності і як 
наслідок – кар’єрне зростання та самореалізацію. 
Варто звертати увагу на постійний саморозвиток 
особистості в процесі професійної самореаліза-
ції. Успішне оволодіння необхідною базою знань 
і вмінь відповідно до вимог обраної експертної 
спеціальності постає основним завданням для 
професійного фахівця. Важливим також є воло-
діння максимально вираженими особистісними 
якостями, здобутими знаннями та практичними 
навичками, що є передумовою ефективного 
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здійснення професійних функцій на будь-якому 
етапі професійного становлення та розвитку осо-
бистості. Сьогодення висуває до судових екс-
пертів вимоги не тільки щодо наявності базових 
професійно важливих якостей особистості, а ще 
й до здатності майбутнього фахівця аналізувати 
свою професійну діяльність, удосконалювати 
професійні навички, засвоювати нові професійні 
напрями сучасної експертології [13, с. 117; 5]. 

Для реалізації цих цілей удосконалюються 
сучасні методики проведення конкурсів на замі-
щення вакантних посад, атестації судових 
експертів, вирішення інших кадрових питань. 
Збагачуються методики досягнення об’єктивності 
і комплексності оцінки професійних знань і нави-
чок майбутніх судових експертів із залученням до 
цього процесу експертної діяльності.

Однак в процесі практичного застосування цих 
інновацій виявляються проблеми, що вимагають 
наукового вивчення. У сучасному становленні осо-
бистісно-професійних чинників судових експертів 
існують суперечності між: актуальною потребою в 
проведенні різноманітного роду експертиз; необ-
хідністю розробки психолого-правових технологій, 
що дозволяють об’єктивно оцінювати особистісні 
і діяльні параметри професіоналізму судового 
експерта, можливості і перспективи його роз-
витку; гострою потребою становлення особистіс-
но-професійних якостей судових експертів з ура-
хуванням сучасного експертного навантаження  
в області здійснення експертної та наукової 
роботи [3, с. 58; 7, с. 14]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проаналізувавши наукову літературу, можливо 
зробити висновок про те, що особистісно-про-
фесійне становлення відіграє особливу роль  
у процесі розвитку особистості майбутнього 
судового експерта, його професійної свідомості 
й успішності подальшої професійної діяльності. 
Теоретичні аспекти професійного становлення 
майбутнього фахівця розроблені у наукових робо-
тах С. Бережної, Т. Кисельова, Л. Коновалової. 
Н. Кузьміна, Т. Полякова та інших. Великий вплив 
на розвиток теорії професійного становлення 
здійснили праці А. Бодальова, Л. Божович, І. Кона, 
А. Маркової, Л. Мітіної та інших. Психологічним 
аспектам професійної діяльності і професіона-
лізації особистості загалом присвячені дослі-
дження О. Єрмолаєва, Л. Захарова, Е. Зеєра, 
Т. Кудрявцева, С. Максименка, Т. Титаренка та 
інших. У контексті професійного становлення 
фахівця аналізували проблеми професійної само-
свідомості Б. Паригін, В. Брагіна, П. Шавір.

Формування особистісно-професійного ста-
новлення майбутнього фахівця було предметом 
дослідження багатьох зарубіжних та вітчизня-
них вчених, таких як О. Бандурка, В. Бакуменко, 
В. Білолінецький, С. Бублик, І. Голосніченко, 

О. Єлісєєв, Н. Кулик, В. Медведєв, В. Плішкін, 
С. Сливка, В. Соболєв, В. Тюріна та інших. 

Психологічні та педагогічні аспекти особи-
стісно-професійного становлення майбутнього 
фахівця дослідували: професійну зрілість та про-
фесійну усталеність (Г. Яворська), професійно- 
моральну стійкість (Г. Штефанич) та моральні яко-
сті працівників ОВС (А. Грязнов, А. Токман), емо-
ційну стійкість (З. Шайхлісламов), діагностику стре-
состійкості (В. Мозговий), професійну мотивацію 
(А. Москаленко, Д. Кобзін) [13, с. 127, 2, с. 183].

Мета статті. Метою нашого дослідження  
є визначення основних теоретичних передумов 
особистісно-професійного становлення майбут-
нього фахівця у галузі судової експертизи. Вибір 
мети зумовлює необхідність розв’язання наступ-
них завдань дослідження: 1) визначити структури 
особистісно-професійної готовності майбутнього 
судового експерта; 2) виявити, якими особистими 
якостями повинен бути наділений майбутній судо-
вий експерт.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В психології давно є визнаним вирішальне зна-
чення провідної діяльності для становлення особи-
стості [10, с. 283]. Як зазначає Е.Ф. Зєєр, визнання 
особистісно-утворюючої функції провідної діяль-
ності неминуче приводить до виділення в безупин-
ному процесі становлення особистості періоду, 
пов’язаного з вибором, підготовкою до виконання 
і виконанням дорослою людиною одного типу 
діяльності – професійної. Перетворення профе-
сійної діяльності на провідну залежить від соці-
ально-економічних відносин, соціальної ситуації, 
позиції особистості. Цей період займає значну 
частину життя людини. Сучасні дослідники для 
позначення особистісних змін, які відбуваються  
в процесі засвоєння і здійснення професійної 
діяльності і зумовлюються характером цієї діяль-
ності, все ширше використовують поняття «про-
фесіогенезу», яке розглядається як цілісний 
безперервний процес становлення особистості 
фахівця, який починається з моменту вибору і при-
йняття професії судового експерта і закінчується, 
коли людина припиняє активну трудову діяльність. 
В літературі зазвичай виділяють два напрями про-
фесіогенезу особистості: формування внутрішніх 
засобів професійної діяльності, що включають 
спеціальні знання, уміння і навички, мотиваційні 
аспекти професійної діяльності, професійні риси 
характеру, здатність до професійного спілкування, 
рефлексію, інтелектуально-творчі якості, адекват-
ний індивідуальний стиль професійної діяльності; 
формування та засвоєння зовнішніх (соціальних) 
засобів [4, с. 216].

Судовим експертом є особа, яка володіє 
науковими, технічними або іншими спеціаль-
ними знаннями, має право відповідно до Закону 
України «Про судову експертизу» на проведення  
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експертизи і якій доручено провести дослідження 
об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про 
обставини вчинення кримінального правопору-
шення, та дати висновок з питань, які виникають 
під час кримінального провадження і стосуються 
сфери її знань [1].

Професійна діяльність судового експерта 
висуває до нього безліч різних вимог, серед яких 
найважливіша – наявність розвинених профе-
сійно важливих якостей особистості. Відсутність 
або недостатній розвиток цих якостей можуть 
перешкоджати нормальному здійсненню експер-
том його функціональних обов’язків, породжують 
помилки в його діяльності, викликають процеси 
професійної дезадаптації і професійної деформа-
ції особистості [3, с. 139, 7, с. 23].

Вищенаведене вимагає від майбутнього судо-
вого експерта складної роботи над своїм профе-
сійним становленням. А саме – розуміти процес 
прогресивної зміни особистості внаслідок соці-
альних впливів, професійної діяльності і власної 
активності, спрямованої на самоудосконалення  
і самоздійснення. Становлення обов’язково перед-
бачає потребу у розвитку і саморозвитку, можли-
вість і реальність її задоволення, а також потребу 
у професійному самозбереженні [4 с. 29, 58].  
Професійне становлення – це формування про-
фесійної спрямованості, компетентності, соці-
ально значущих та професійно важливих якостей 
і їх інтеграція, готовність до постійного профе-
сійного зростання, пошук оптимальних прийомів 
якісного і творчого виконання діяльності відпо-
відно до індивідуально-психологічних особливос-
тей людини [11, с. 30].

У більшості авторів поняття «професійний 
розвиток» вживається як синонімічне до поняття 
«професійне становлення». На думку науковців, 
поняття «професійне становлення» є ширшим за 
«професійний розвиток», який можна вважати за 
основний, але не єдиний компонент професійного 
становлення судового експерта [5].

Проаналізувавши праці найбільш авторитетних 
дослідників у галузі психології праці, В.О. Толочек 
зробив висновок, що основними етапами процесу 
формування професійної придатності людини 
можна вважати такі: трудове виховання і навчання 
(підготовка дитини, підлітка до праці і вибору про-
фесії); професійна орієнтація (допомога у виборі 
професії: освіта, консультація, корекція професій-
них планів, оптація – знаходження мінімального 
досвіду в конкретній роботі та інше); професійний 
відбір (визначення ступеня придатності людини до 
певної професії, трудової посади, робочого місця); 
професійна підготовка (обґрунтування і розробка 
рекомендацій, програм навчання, методик, засо-
бів тощо); професійна адаптація (розробка засо-
бів, методів, критеріїв оцінки успішності діяльності 
суб’єкта, виявлення критичних факторів адап-

тації, кризових періодів; психологічний супровід 
суб’єкта на початкових етапах його професійної 
кар’єри); професійна діяльність (забезпечення 
раціональної організації її умов, процесів, без-
пеки, оптимальних ділових контактів і взаємодії, 
розвиток професіоналізму, ефективності, задово-
леності працею, охорони праці тощо); професійна 
атестація (періодична оцінка кваліфікації з метою 
обґрунтування рекомендацій з посадових перемі-
щень, оплати праці, перепідготовки тощо); профе-
сійна реабілітація (відновлення стану психічного  
і фізичного здоров’я) [12, с. 375].

Особистість майбутнього фахівця судово-екс-
пертної діяльності – це сукупність якостей, власти-
востей, станів судового експерта, що створює 
можливість здійснювати професійну діяльність  
і водночас змінюватися самому, удосконалюва-
тися в процесі навчання та роботи. Критеріями 
професіоналізму судового експерта є: сформо-
ваність професійної мотивації; професійна само-
свідомість; сформованість професійно-важливих 
рис та якостей особистості. 

На формування психологічних якостей судо-
вого експерта впливають і зовнішні умови, в яких 
проходить його робота [2, с. 317]. Ці умови, поряд 
з внутрішніми, впливають на вироблення і форму-
вання у судового експерта таких якостей особи-
стості, які необхідні йому для успішного виконання 
покладених на нього обов’язків. Особливістю цих 
умов є насамперед те, що вони відображають спе-
цифіку роботи судового експерта.

До них, зокрема, належать: сувора правова 
регламентація експертної діяльності, що поєдну-
ється з самостійністю експерта в обранні видів 
досліджень, які повинні бути проведені для вирі-
шення питань, поставлених органом, який при-
значив експертизу; обов’язок збереження служ-
бової таємниці; особлива суспільно-психологічна 
атмосфера розслідування, за якої до результатів 
експертизи проявляється інтерес не тільки з боку 
правоохоронніх органів, але всіх осіб, які так чи 
інакше зацікавлені в результаті цієї кримінальної 
або цивільної справи; дефіцит часу, встановле-
ного для проведення експертизи і, як наслідок 
цього, постійне розумове й емоційне переванта-
ження судового експерта [2, с. 117, 6, с. 25].

Зазначені особливості вимагають від експерта 
таких психічних якостей, як ідейність і принципо-
вість, високорозвинена правосвідомість, підви-
щене почуття відповідальності. Зазначене своєю 
чергою передбачає наявність високих вольових 
якостей у особи, що займається експертною 
діяльністю.

Специфічні завдання, що виконуються експер-
тизою в кримінальному і цивільному процесах, 
впливають не тільки на психологічні якості особи-
стості судового експерта, а й на зовнішні умови, в 
яких ці якості знаходять свій прояв. Становлення 
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особливостей професійної діяльності судового 
експерта необхідно для того, щоб виявити пси-
хічні якості, особливо важливі для виконування 
експертної роботи [5; 11].

«Іноді буває важко дізнатися, – пише відомий 
фахівець в області психології праці І.Д. Левітов, – 
придатна людина до даної професії чи ні. Це від-
бувається в тих випадках, коли не зовсім ясно, 
яких якостей від особистості вимагає ця професія, 
або психологічні компоненти цієї професії є спір-
ними». Він зазначає, що психологічне вивчення 
професії повинно бути підпорядковане двом 
цілям: 1) визначенню професійної придатності, 
тобто відповідності психічних якостей працівника 
вимогам, що пред’являються професією до пси-
хіки людини; 2) розробці таких основ навчання і 
виховання, за яких у процесі оволодіння необхід-
ними знаннями та навичками у особи формува-
лися і розвивалися б професійно-важливі психічні 
якості [9, с. 175].

Експертна діяльність вимагає від її фахівців 
таких психічних якостей, як посидючість, наполег-
ливість, уважність, а також певних моторних нави-
чок і аналітичного мислення. Характер роботи 
експерта такий, що за відсутності у особливості 
майбутнього судового експерта цих якостей не 
може бути гарантований успішний результат. Тому 
необхідно домагатися того, щоб в процесі нав-
чання і виховання судових експертів такі психічні 
якості вироблялися, а під час підбору кадрів судо-
вих експертів враховувалися.

Висновки і пропозиції. За результатами 
проведеного дослідження можемо зробити такі 
висновки: 1) встановлено, що до структури особи-
стісно-професійної готовності майбутнього судо-
вого експерта входять, зокрема, усвідомлення 
своїх спонукань до цієї діяльності, оцінення своїх 
сил і можливостей, критичне ставлення до себе 
і результатів своєї діяльності, пізнання профе-
сійних вимог, можливостей і емоційно-ціннісного 
ставлення до себе як до суб’єкта конкретної про-
фесійної діяльності; 2) виявлено, що певні психічні 
якості, такі як сконцентрованість, наполегливість, 
уважність, аналітичне мислення, сприяють екс-
пертній діяльності і є основним базисом профе-
сійного становлення судового експерта. Виконане 
дослідження закладає певні передумови для 
подальшого вивчення процесу професійного ста-

новлення майбутнього судового експерта, виді-
лення його чинників, особливостей та феномено-
логії; подальшого формування базисних вимог до 
проектування, розробки та впровадження інстру-
ментарію психолого-педагогічної підтримки цього 
процесу.
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Safiian D. V. Personal and professional establishment of a future legal expert
The study is devoted to the study of the actual problem of becoming a personality and professional 

competence of a forensic expert. It is revealed that at the present stage of judicial development, a forensic 
expert, as an important element of this process, should be ready to engage in further judicial activity and be 
able to effectively solve both personal and professional problems. All this depends not only on the knowledge 
acquired, the skills acquired, but also on some individual qualities, to which are used the concepts of 
“competence” and “competence”, which correspond to the paradigm of a complex European education. As 
a rule, the phenomenon and structure of professional competence of a forensic expert are determined by 
taking into account the competence approach in the educational process of a higher education institution. 
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The pedagogical process in institutions of higher education should ensure the development of a competent 
forensic specialist who has all the necessary competencies to help the professional determine what manner of 
performance he has mastered, what he is prepared for, how he should improve himself.

In addition to professional knowledge, skills and abilities, great value is given to special abilities, skills and 
personal qualities that provide flexibility and dynamism of professional behavior, creativity in professional 
activity, independence in search and assimilation of new information and new professional experience. 
Particularly emphasized is the need to acquire the ability to make adequate decisions in becoming a forensic 
expert, in the absence of time and skills to interact optimally with other litigants.

The article defines the structure of the personality and professional readiness of the future judicial expert, 
identifies the personal qualities that the future judicial expert should be given, the problem of the structure 
of the personality and professional readiness of the future judicial expert is considered. The conditions that 
should be taken into consideration when preparing forensic experts at higher education institutions and during 
advanced training are highlighted.

Key words: modern specialist, psychological aspects, personal qualities, professional competence, 
professional activity.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СУПРОВОДУ СІМЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ 
ДІТЕЙ З ІНВАЛІДИЗУЮЧИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ
Стаття присвячена теоретичному вивченню та методологічному обґрунтуванню впровадження 

комплексного підходу в систему організації психологічного супроводу сімей, які виховують дітей  
з інвалідизуючими захворюваннями. У процесі аналізу умов надання й організації ефективної психоло-
гічної допомоги сім’ї, що виховує дитину з особливими потребами, можна виокремити основні скла-
дові частини психологічного супроводу: вчасна психологічна діагностика; мультимодальний підхід 
до надання супроводу; консультування членів сім’ї на етапі ухвалення рішення та складання плану 
подолання проблем; активне залучення в систему корекційної роботи батьків або осіб, що їх замі-
нюють, та інших значущих членів сім’ї; незалежність і автономність спеціаліста щодо додержання 
принципів послідовності та наступності в роботі з дитиною та родиною. Організація психологіч-
ного супроводу є основою та методичним підґрунтям для побудови системи надання психологіч-
ної допомоги сім’ям, що виховують дітей з особливими потребами. Тому система психологічного 
супроводу визначається нами як конструкт професійної діяльності, що спрямована на створення 
соціально-психологічних умов для успішного навчання і розвитку кожної дитини незалежно від рівня її 
здібностей і життєвого досвіду. Психологічний супровід особистісного розвитку і виховання дитини 
має розглядатись як супровід міжособистісних стосунків у сім’ї, що є інноваційним у рамках рекон-
струкції сімейних взаємин між дитиною з інвалідністю та родинним оточенням. 

Ключові слова: психологічний супровід, сімейна система, інвалідизуюче захворювання, почуття 
провини, психологічне консультування, психотерапія.

Постановка проблеми. Концепція реформу-
вання освіти підкреслює виняткову роль сім’ї у 
вирішенні завдань виховання молодого покоління. 
Особливе місце в цьому питанні належить сім’ям, 
які виховують дітей з особливими потребами. 
У сучасних дослідженнях спеціальної педагогіки 
і психології велику увагу приділено впливу сімей-
ного чинника на особливості розвитку дитини з 
особливими потребами. Високий рівень сімей-
ного неблагополуччя зумовлює яскраво виражені 
порушення особистісного розвитку такої дитини. 
Практика свідчить про те, що ці сім’ї потребують 
висококваліфікованої допомоги різних спеціа-
лістів. Потреба в наданні комплексної допомоги 
сім’ям, які виховують дітей з особливими потре-
бами, зумовлюється наявністю величезної кілько-
сті різноманітних проблем, з якими вони повсяк-
денно стикаються.

Мета статті полягає в теоретичному обґрунту-
ванні системи психологічного супроводу сімей, які 

виховують дітей з інвалідизуючими захворюван-
нями, спираючись на виявлення глибинно-психо-
логічних детермінант переживання амбівалент-
ного почуття провини в даної категорії батьків.

Виклад основного матеріалу. Проблема 
дослідження взаємодії в сім’ях, що виховують 
дитину з обмеженими можливостями здоров’я, 
привертає увагу таких дослідників, як: А. Душка, 
Т. Сак, В. Синьов, О. Хохліна, Г. Хворова, 
А. Чуприков та ін. Вітчизняними науковцями було 
досліджено та науково обґрунтовано: особливості 
психоемоційних станів батьків дітей із психофі-
зичними вадами (А. Душка, Т. Скрипник) та різним 
рівнем психосоціального розвитку (Т. Вісковатова, 
Ю. Мартинюк); характеристики батьківських 
реакцій (О. Зерницький, Т. Вісковатова); вплив 
довгострокової кризи на психологічний, соціаль- 
ний і соматичний рівні дисфункцій в родині 
(І. Левченко, В. Ткачева), особливості психологіч-
ної допомоги сім’ям, що виховують дітей раннього 
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віку з порушеннями розвитку (Г. Кукуруза) [6; 7]. 
На державному рівні актуальність проблеми під-
тверджується: Державною цільовою програмою 
«Національний план дій з реалізації Конвенції 
Організації Об’єднаних Націй про права інвалі-
дів», Законом України «Про реабілітацію інвалідів 
в Україні», постановою Кабінету Міністрів України 
(далі – КМУ) «Про порядок організації інклюзив-
ного навчання в загальноосвітніх навчальних 
закладах», постановою КМУ «Концепція ранньої 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів» та іншими. 
Більшість досліджень, попри їхню безсумнівну 
значущість та практичну цінність, ілюструють типо-
логію внутрішньосімейної взаємодії з дитиною 
з обмеженими можливостями здоров’я з позиції 
співвіднесення особистісних особливостей бать-
ків, нозології, родинної ситуації й інших чинників, 
оминаючи питання глибинно-психологічної інтер-
претації амбівалентного ставлення до дитини  
з особливими потребами та своєї батьківської 
ролі, недостатньо розкривають питання мульти-
дисциплінарного та компенсаторного механізму 
організації психолого-педагогічного супроводу 
сімей, які виховують дітей з особливим потребами. 
Без належної уваги лишаються глибинно-пси-
хологічні та соціально-педагогічні детермінанти 
переживання батьками моральної травматизації 
від усвідомлення статусу здоров’я дитини та про-
гнозування її життєвих перспектив.

Сім’ї, що мають дітей з інвалідизуючими захво-
рюваннями, є однією з найбільш уразливих груп 
населення. Сімейна система, де виховується 
дитина з обмеженими можливостями, завжди є 
мішенню для негативних соціально-психологічних 
впливів. Серед населення такі родини здебіль-
шого вважають маргінальними, «нездоровими», 
убачають у появі хворої дитини наслідки прита-
манних батькам вад: алкоголізму, уживання пси-
хоактивних речовин. Батьки в таких родинах, від-
чуваючи водночас як зовнішній, так і внутрішній 
негативні впливи, переживають стан, який можна 
означити як сімейний стрес. Сімейний стрес може 
мати несподіваний або хронічний характер, але 
він завжди створює напруженість у сімейній сис-
темі, що порушує її стійкість. Для розуміння комп-
лексу батьківських відчуттів, їхньої стадійності й 
емоційної забарвленості може використовува-
тися модель переживання горя Е. Кюблер-Росс 
[2]. Вона виділила п’ять стадій горя: заперечення; 
угода; гнів; депресія; прийняття. На думку дослід-
ників, ці стадії проходять батьки після початкового 
шоку – народження хворої дитини. Як уважають 
учені, знання психологічних стадій, виділених  
у теорії горя, допомагає фахівцям:

– зрозуміти реакцію сім’ї, не розглядаючи пове-
дінку членів сім’ї як патологічну; 

– усвідомити, коли і яким чином краще втрути-
тися в ситуацію. 

Прикладом використання моделі стадій горя 
Е. Кюблер-Росс є посібник із роботи з новонарод-
женими з порушеннями розвитку [2], у якому дано 
рекомендації фахівцям із психологічного супро-
воду сім’ї на кожній зі стадій:

1. Заперечення. Поставлений дитині діагноз 
зазвичай викликає в батьків реакцію шоку, невіри. 
Спочатку заперечення дозволяє «вижити», але 
не може повністю захистити від реальності. Якщо 
така реакція затягується, це, безумовно, впливає 
на стан дитини. Заперечуючи діагноз, батьки від-
мовляються від необхідних обстежень, добива-
ються перегляду поставленого діагнозу, втрача-
ють цінний для лікування час. Багато батьків на 
цій стадії відчувають розгубленість, заціпеніння, 
дезорганізацію і безпорадність.

Фахівцям, що працюють на даній стадії з роди-
ною, необхідно знати, що за повідомлення бать-
кам діагнозу вони не здатні сприймати детальну 
інформацію про необхідне лікування. Перше, чого 
потребують батьки хворої дитини в цей період, – це 
підтримка і співчуття. Основне завдання фахівця 
на даному етапі – встановлення довірчих відно-
син і мотивація батьків на співпрацю з лікарями. 
Крім того, важливо враховувати, що фахівець, що 
бере участь на цьому етапі в консультуванні роди-
чів, впливає на формування подальшої життєвої 
стратегії родини.

2. Угода. Для цієї стадії характерне прагнення 
батьків «вилікувати» дитину, покладаючись на 
«вищу» справедливість, винагороду за «добрі 
справи». Надія на чудесне зцілення, пошуки «все-
могутнього лікаря», звернення до релігії дають 
батькам відчуття можливості вплинути на ситу-
ацію, ілюзію контролю, якого вони позбулися. 
З’являються думки про те, що коли батьки здійс-
нять необхідні дії (будуть гаряче молитися, без-
корисливо допомагати нужденним), то хвороба 
зникне. Такі реакції батьків нормальні та виправ-
дані. Вони дають полегшення та можливість діяти 
в ситуації, коли від людини мало що залежить.

3. Гнів. Якщо із часом поліпшень у стані дитини 
не відбувається, на місце надії приходить гнів. 
Найчастіше гнів звернений на фахівців, які «не 
можуть надати необхідну допомогу, не володіють 
потрібними знаннями, неуважно ставляться до 
дитини». У суспільстві також не прийнято відкрите 
вираження гніву, який уважається негативною 
емоцією, тому його заведено стримувати, прихо-
вувати. У зв’язку із цим цінність психотерапії поля-
гає саме в тому, що терапевт не тільки дозволяє, 
а й заохочує вираз гніву, у деяких випадках навчає 
батьків його висловлювати. Варто зазначити, що в 
сім’ях, де не прийнято відкрите вираження емоцій, 
відбувається відчуження, підвищення тривоги, 
посилюється депресія. 

4. Депресія. Усвідомлення хронічної природи 
захворювання і його наслідків призводить до появи 
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в батьків депресії. У деяких сім’ях це короткочасна 
реакція, за якою слідує прийняття хвороби та кон-
структивні дії щодо пристосування життя сім’ї до 
лікування та виховання хворої дитини. Багато  
в чому важкість депресії залежить від того, як сім’я 
інтерпретує стан дитини, а також від її здатності 
справлятися із труднощами. Прийняття вважа-
ється досягнутим, коли батьки можуть: відносно 
спокійно говорити про проблеми дитини; збері-
гати рівновагу між проявами любові до дитини та 
заохоченням її до самостійності; співпрацювати 
з фахівцями, складати короткострокові та довго-
строкові плани; мати особисті інтереси, не пов’я-
зані з дитиною; вміти створювати розумну систему 
заборони для дитини, за необхідності карати її, не 
відчувати водночас почуття провини; не виявляти 
стосовно дитини як гіперопіки, так і надмірної, 
непотрібної суворості [2].

У життєдіяльності таких сімей спостерігаються 
такі закономірності:

а) порушення взаємодії із соціумом (рідні, зна-
йомі, лікарі, педагоги й інші фахівці), замикання  
у своїй родині, неадекватна протестна реакція на 
лікарські та педагогічні рекомендації, конфронта-
ція з дитячими дошкільними установами;

б) порушення внутрішньосімейних відносин, 
особливо подружніх. Зазвичай позиція батька змі-
нюється сильніше: батько, по-перше, переживає 
специфічний «чоловічий» сором, що від нього 
народилася хвора дитина, по-друге, перебуває в 
ситуації «занедбаного», бо вся увага жінки при-
кута до хворої дитини;

в) порушення репродуктивної поведінки, 
характерної для даного типу родини: у разі навіть 
невеликого ризику народження наступної дитини 
з тією ж патологією, подружжя вирішує не мати 
більше дітей. Але можлива інша ситуація: батьки 
вирішують народити ще одну дитину, у надії на те, 
що вона буде здоровою;

г) формування неправильних настанов на ліку-
вання і виховання дитини. Незворотність діагнозу 
і наслідки, які з нього випливають, приймаються 
не всіма батьками та не відразу [4].

Родини, що мають дітей з обмеженими можли-
востями та функціональними розладами, можна 
диференціювати на чотири групи. 

Перша група – батьки з вираженим розширен-
ням сфери батьківських почуттів. Характерний 
для них стиль виховання – гіперопіка, коли дитина 
є центром усієї життєдіяльності родини, у зв’язку 
із чим комунікативні зв’язки з оточенням дефор-
мовані. Батьки мають неадекватні уявлення про 
потенційні можливості своєї дитини, у матері від-
значається гіпертрофоване почуття тривожності 
та нервово-психічної напруги. Головною причиною 
порушень сімейного мікроклімату в цих родинах 
можна назвати систематичні подружні конфлікти. 
Стиль поведінки дорослих членів родини (мати, 

бабуся) характеризується гіперопікою дитини, 
дріб’язковою регламентацією способу життя сім’ї 
залежно від самопочуття дитини, обмеженням 
соціальних контактів. Залежно від віку дитини 
підвищується і рівень потураючої гіперпротекції 
(так звана «фобія втрати дитину»). Такий стиль 
сімейного виховання негативно впливає на фор-
мування особистості дитини, що виявляється  
в егоцентризмі, підвищеній залежності, відсутно-
сті активності, зниженні самооцінки дитини. 

Друга група сімей характеризується стилем 
«холодне спілкування» – гіпопротекцією, знижен-
ням емоційних контактів батьків із дитиною, про-
екцією на дитину з боку обох батьків чи одного  
з них власних небажаних якостей. Батьки акцен-
тують зайву увагу на лікуванні дитини, висува-
ють завищені вимоги до медичного персоналу, 
намагаючись компенсувати власний психічний 
дискомфорт емоційним відторгненням дитини. 
Ставлення до стресової ситуації накладає силь-
ний відбиток на спосіб виходу з неї, який обирає 
родина. Такий стиль спілкування в родині веде 
до формування в особистості дитини емоційної 
нестійкості, високої тривожності, нервово-психіч-
ної напруженості, породжує комплекс неповноцін-
ності, емоційну беззахисність, непевність у своїх 
силах. 

Третю групу сімей характеризує стиль співро-
бітництва – конструктивна і гнучка форма взаємо-
відповідальних стосунків батьків і дитини у спільній 
діяльності. Як спосіб життя такий стиль виникає за 
віри батьків в успіх своєї дитини та сильні сторони 
її природи, послідовного осмислення необхідного 
обсягу допомоги, розвитку самостійності дитини 
у процесі становлення особливих способів її вза-
ємодії з навколишнім світом. Батьки із цієї групи 
сімей відзначають, що народження такої дитини 
не стало чинником, що погіршив стосунки між 
подружжям – «лихо згуртувало», об’єднало в екс-
тремальній ситуації, зміцнило взаємодопомогу, 
«опору один на одного». 

Четверта група родин має репресивний стиль 
сімейного спілкування, що характеризується бать-
ківською настановою на авторитарну провідну 
позицію (частіше батьківську). Як спосіб стосун-
ків це виявляється в песимістичному погляді на 
майбутнє дитини, у постійному обмеженні її прав, 
у твердих батьківських розпорядженнях, неви-
конання яких суворо карається. У цих сім’ях від 
дитини вимагають неухильного виконання всіх 
завдань, вправ, розпоряджень, не враховують 
водночас рівень її рухових, психічних та інтелек-
туальних можливостей. За відмову від виконання 
цих вимог нерідко вдаються до фізичних пока-
рань. За такого стилі виховання в дітей відзна-
чається афективно-агресивна поведінка, плакси-
вість, дратівливість, підвищена збудливість [6]. Це 
ще більше ускладнює їхній фізичний і психічний 
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стан. Зміст психологічної роботи з «особливими» 
родинами Д. Зак [1] убачає у трьох напрямах, 
як-от: психологічне вивчення проблем, які вини-
кають у членів сім’ї у зв’язку з вихованням у ній 
дитини з особливими потребами; психологічному 
консультуванні сімей; психолого-педагогічній і пси-
хокорекційній роботі з дітьми та їхніми батьками. 
Важливим напрямом роботи психолога є корекція, 
оскільки батьки не завжди поінформовані про при-
чини відхилень, методи психокорекції, взаємодії  
з дитиною, а також про подолання різних трудно-
щів у навчанні, вихованні та спілкуванні з дитиною 
в сім’ї. 

В. Ткачова [5] насамперед виділяє такі 
напрями, як: 

– гармонізація сімейних стосунків; 
– корекція психічного стану матері; 
– корекція дитячо-батьківських стосунків; 
– допомога в адекватній оцінці можливостей 

дитини (як фізичних, так і психологічних); 
– навчання матері спеціальним корекційним  

і методичним прийомам, необхідним для прове-
дення занять із дитиною в домашніх умовах; 

– навчання матері спеціальним виховним 
прийомам, необхідним для корекції особистості 
дитини. 

Отже, на думку І. Поташова, психолого-педа-
гогічна допомога сім’ї, яка виховує дитину з обме-
женими можливостями, має включати такі етапи: 

– інформування: фахівець забов’язаний 
надати сім’ї або окремим її членам необхiдний та 
достатнiй у кожному конкретному випадку обсяг 
знань про закономірності й особливості розвитку 
дитини, про її можливості й  ресурси, про суть 
самого розладу, наявного в дитини, про питання 
виховання і навчання такої дитини тощо; 

– індивідуальне консультування: практична 
допомога батькам дітей з обмеженими можли-
востями (пошук розв’язання проблемних ситуацій 
психологічного, виховально-педагогічного, меди-
ко-соціального й iншого характеру); 

– сімейне консультування як своєрiдна форма 
психотерапіï: фахівець здійснює підтримку 
в  подоланні емоційних та комунiкацiйних пору-
шень у сім’ї, які виникають унаслідок народження 
особливої дитини; 

– індивідуальні заняття з дитиною у присутно-
сті матері: застосовуються методи виховально-пе-
дагогічного впливу на психічний розвиток самої 
дитини і способи навчання батьків корекційно-роз-
вивальним технологіям;

– суспiльно орiєнтована, колективна дiяль-
нiсть: організація роботи батьківських і  дитя-
чо-батьківських груп. Такі форми дiяльностi, що 
додатково передбачають режим нейролінгвістич-
ного програмування (звичайно, за обов’язковою 
участю психотерапевта), поширені у  Сполучених 
Штатах Америки, Канаді та деяких iнших розвину-

тих краïнах [3]. Психологічний супровід батьків, які 
виховують дітей з інвалідизуючими захворюван-
нями, має будуватися на таких основних принци-
пах [7] (див. рис. 1).

Основними характеристиками психологічного 
супроводу виступають його процесуальність, 
пролонгованість, недирективність, заглибленість  
у реальне повсякденне життя людини або родини, 
особливі відносини між учасниками цього про-
цесу. І. Поташова пропонує такий алгоритм пси-
холого-педагогічної роботи: 1) дослідження сім’ї, 
яке включає вивчення особливостей функціону-
вання сім’ї та її прихованих ресурсів, здобуття 
інформації про її соціальне та матерiальне ста-
новище, аналiз першочергових потреб батьків  
і дитини; 2) встановлення контакту, мотивування 
на співпрацю; 3) оцінка можливих конкретних шля-
хів здійснення психолого-педагогічної допомоги; 
4) вибір напрямів роботи залежно від результа-
тів діагностики; 5) робота фахівців, скерована на 
психолого-педагогічну допомогу сім’ї, на активіза-
цію соціальної позиції батьків, на пошук власних 
родинних реабiлiтацiйних ресурсiв і можливостей; 
6) аналіз ефективності реалізованих рішень [3]. 
Отже, комплексний підхід у реалізації психологіч-
ного супроводу сімей, які виховують дітей з інвалі-
дизуючими захворюваннями, має включати певні 
елементи (див. рис. 2).

Висновки. Система психологічного супро-
воду сім’ї, що виховує дитину з інвалідизуючими 
захворюванням, є багатоаспектним поєднан-
ням сучасних методів діагностичної, корекційної 
та терапевтичної роботи з дітьми, батьками чи 
іншими особами, що беруть участь у вихованні 
(опікунські сім’ї); є комплексною технологією, осо-
бливою культурою підтримки і допомоги дитині та 
сім’ї у вирішенні завдань особистісного розвитку, 
міжособистісної взаємодії, виховання, соціа- 
лізації. Організація психологічного супроводу  
є основою та методичним підґрунтям для побу-
дови системи надання психологічної допомоги 
сім’ям, що виховують дітей з особливими потре-
бами. Тому система психологічного супроводу 
визначається нами як конструкт професійної 
діяльності, що спрямована на створення соціаль-
но-психологічних умов для успішного навчання 
і розвитку кожної дитини незалежно від рівня  
її здібностей і життєвого досвіду. Інтеграцію дітей, 
що мають особливі потреби, у соціум потрібно 
починати із соціально-психологічної адаптації та 
реалізації в батьківській сім’ї. Ефективність інте-
грації залежить від можливостей дитини, бажання 
і допомоги батьків або осіб, що її виховують,  
а також наявності на всіх етапах розвитку кваліфі-
кованої психолого-педагогічної допомоги. 

Доцільним буде продовження наукового пошуку 
щодо проблеми розроблення компонентів інтегро-
ваної моделі психологічного супроводу сім’ї, що 
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Етапність: включає різні етапи, кожен з яких є послідовним та взаємодоповнюючим
і допомагає багатогранно вивчити динаміку міжособистісних взаємовідносин у родині з метою
подальшого виведення відповідних критеріїв психологічного, соціального розвитку.

Наступність: об’єктивний необхідний зв’язок між новим і старим у процесі розвитку, який
є фактором відтворення соціального статусу й потенціалу сім’ї.

Системність: розробка сукупності заходів, необхідних для реалізації взаємозалежного розвитку
як окремої особистості так і розвитку сім’ї в цілому.

Комплексність: розробка окремих пов’язаних між собою елементів, що забезпечують
досягнення підцілей, здійснюються відповідно до загальної мети.

Нормалізація: психологічні заходи та підходи, які сприяють максимальному розкриттю
адаптаційного та ресурсного потенціалу сім’ї, яка виховує дитину з ОМЗ.

Інформаційність: надання значущої інформації родині,щодо ресурсних можливостей та
перспектив розвитку й соціалізації дитини.

Мультимодальність: вивчення сім’ї на трьох рівнях: соціальному, індивідуальному,
екологічному.

Науковість: використання результатів наукових досліджень для розробки стандартів та
критеріїв надання психологічного супроводу; реалізація позитивних практик психологічної
роботи з сім’ями.

Рис. 1. Загальні принципи психологічного супроводу сімей, які виховують дітей з інвалідизуючими захворюваннями

Рис. 2. Модель психологічного супроводу сімей,  
які виховують дітей з інвалідизуючими захворюваннями
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виховує дитину з інвалідизуючими захворюван-
ням. Використання результатів наукових дослі-
джень з означених проблем стане підґрунтям для 
розроблення методології надання психолого-пе-
дагогічного супроводу сім’ям таких дітей, зокрема 
психологічної підтримки батькам; інформацій-
но-методичної підтримки родинам, залученому 
педагогічному і медичному персоналу. 
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Varina H. B., Tsarkova O. B. Psychological principles of support of families educating children with 
disabling illnesses

The article is devoted to the theoretical study and methodological substantiation of the introduction 
of a comprehensive approach in the system of psychological support for families raising children with 
disabilities. Analyzing the conditions for the provision and organization of effective psychological care for a 
family raising a child with special needs, we can distinguish the main components of psychological support: 
timely psychological diagnosis; multimodal approach to providing support; counseling family members at the 
decision-making stage and developing a plan for overcoming problems; active involvement in the correctional 
system of parents or carers and other significant family members; the independence and autonomy of the 
specialist in adhering to the principles of consistency and continuity in dealing with the child and family. The 
organization of psychological support is the basis and methodological basis for the establishment of a system 
of providing psychological assistance to families raising children with special needs. Therefore, the system 
of psychological support is defined by us as a construct of professional activity, aimed at creating social and 
psychological conditions for the successful learning and development of each child, regardless of their level 
of ability and life experience. Psychological support for the personal development and upbringing of a child 
should be seen as a support for interpersonal relationships in the family, which is innovative in the context 
of reconstructing family relationships between a child with a disability and a family environment. Analyzing 
the conditions for the provision and organization of effective psychological care for a family raising a child 
with special needs, we can distinguish the main components of psychological support: timely psychological 
diagnosis; multimodal approach to providing support; counseling family members at the decision-making stage 
and developing a plan for overcoming problems; active involvement in the correctional system of parents or 
carers and other significant family members; the independence and autonomy of the specialist in adhering to 
the principles of consistency and continuity in dealing with the child and family. Psychological support for the 
personal development and upbringing of a child should be seen as a support for interpersonal relationships in 
the family, which is innovative in the context of the reconstruction of family relationships between a child with 
special needs and the family environment.

Key words: psychological support, family system, invalid disease, sense of guilt, psychological counseling, 
psychotherapy.
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ДЕТЕРМІНАНТИ СУЧАСНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 
ОСІБ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 
В КОНТЕКСТІ ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО МЕНТАЛІТЕТУ
Статтю присвячено вирішенню проблеми впливу менталітету та автентичних етнічних архе-

типів на формування системи спеціальної освіти та спеціальної психології в контексті навчання  
і виховання осіб з особливостями психофізичного розвитку. Варто відзначити, що головний акцент 
статті робиться на те, що, пристосовуючись до соціальних умов, особистість розвиває в собі пере-
важно саме ті риси характеру, які дозволяють їй почуватися комфортно в такому суспільстві, але 
поряд із цим вона підсвідомо засвоює пріоритетні та провідні норми, правила, поведінкові реакції 
саме того народу, де зростає, виховується, набуває психологічної зрілості. Унікальність та новіт-
ність дослідження полягає у  розкритті феномена архетипу як однієї з детермінант формування 
і розвитку сучасної спеціальної психології в Україні, зокрема особливостей психологічного супро-
воду таких осіб та ставлення до них українського соціуму. Архетипи містять у собі особистісні та  
соціальні складники характеристики, що впливають на визначення та самоідентифікацію суспіль-
ства та всіх його систем. Він є своєрідним підґрунтям для продукування певних характеристик 
діяльності, зокрема навчання, виховання, супроводу осіб з особливостями розвитку та загалом став-
лення соціуму до осіб з особливими потребами. 

Автором визначено стан розробленості проблеми та основні концептуальні підходи до її дослі-
дження. Охарактеризовано стан сучасної спеціальної психології та спеціальної педагогіки в контек-
сті дослідження архетиповості українського суспільства. Автором розглянуто два основні мето-
дологічні підходи до розуміння феномена формування і впливу автентичних архетипів та способів 
їх збереження, відтворення з подальшою імплементацією у кругообіг системи навчання і виховання: 
«ситуативний», або «конструктивістський» та «природно-історичний».

Відповідно до наукових досліджень у статті автором запропоновано розгляд етнонаціональних 
архетипів у системі спеціальної педагогіки і психології в Україні через  чотири компоненти: емоцій-
ний, когнітивний, культурно-історичний та соціальний. Також зазначено, що кожен з чотирьох ком-
понентів можна додатково розглядати за рівнями прояву, формою та умовами вияву.

Ключові слова: особа з особливостями психофізичного розвитку, менталітет, етнічний  
архетип, спеціальна психологія, спеціальна педагогіка, психологічний супровід осіб з особливими 
потребами. 

Отримавши незалежність, Україна опинилась 
перед вибором власної стратегії розвитку, яку вже 
здійснили багато країн Західної Європи. Україна 
демократизується, оновлюється, впевнено йдучи 
до європейського простору. У нових умовах 
постає проблема переосмислення власної істо-
рії, всіх суспільних процесів та інститутів. Однією 
з важливих рушійних сил у зміцненні державності 
стає український менталітет. 

Постановка проблеми. Більшість психоло-
гів визначають менталітет як доведений до під-
свідомого автоматизму тип мислення, виявлен-
ням якого є система цінностей, що виступають 
фундаментом змісту буття спільноти та окре-
мої людини. Менталітет актуалізується у змісті 
будь-якої діяльності народу (а також його окре-
мих представників), починаючи від спілкування і 
закінчуючи самопізнанням. Зміни в менталітеті, 
зумовлені природними і соціально-історичними 

чинниками, відбуваються дуже повільно і майже 
непомітно. 

Фундаментом менталітету є архетипи – безсві-
домі колективні уявлення, які, на думку сучасних 
учених, успадковуються біологічно [4]. Архетипи 
втілюються в образах, символах, міфах – у всіх 
сферах духовного життя певної спільноти, визна-
чають специфіку світобачення, картини світу та 
психологію особистості. 

Український архетип – це не тільки прийняття 
певних групових уявлень, готовність сприймання 
подібного напряму думок та співпереживання 
етнічних почуттів. Це також побудова системи 
ставлень і дій у різних психоемоційних ситуа-
ціях. У такий спосіб особистість визначає своє 
місце в суспільстві і засвоює способи поведінки 
всередині і поза своєю групою, що притаманні 
етнічним зразкам поведінки власне свого автен-
тичного роду. 
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Тому метою статті є дослідження феномена 
архетипу як однієї з детермінант формування  
і розвитку сучасної спеціальної психології  
в Україні. Це досить новий та дискусійний науко-
вий аспект, зокрема, питання щодо самобутності 
психологічного напряму в контексті впливу архети-
пів та менталітету, та аспект дослідження впливу 
архетипів на ставлення суспільства до осіб з осо-
бливостями психофізичного розвитку.

Виклад основного матеріалу. Здебільшого 
наукова категорія «архетип» вважається психоло-
гічною категорією і є добре дослідженою як уста-
лений образ бачення світу. Вона розглядається 
з різних методологічних позицій у працях пси-
хологів О. Артем’євої, Ф. Василюка, О. Верніка, 
В. Зінченка, Дж. Келлі, Д. Леонтьєва, У. Найссера, 
Ж. Піаже, В. Петренка, С. Симоненко, С. Смірнова, 
Т. Титаренко та ін. Вивченням архетипів як колек-
тивного несвідомого певної групи осіб займалися 
такі вчені, як М. Бодкін, Ж. Дюран, М. Еліаде, 
Е. Мелетинський, Е. Нойман, К.-Л. Стросс, Н. Фрай 
та ін. У своїх роботах роль та вплив архетипів на 
соціальну дійсність досліджували Г. Бедненко, 
Н. Гаєвська, О. Донченко, Є. Мелетинський, 
О. Потебня, О. Романенко, К. Юнг. 

Однак багато питань, пов’язаних з пробле-
мою визначення змісту та структури українського 
архетипу, його впливу на становлення спеціаль-
ної освіти і психології, на формування ставлення 
до осіб з особливими потребами, роллю у сте-
реотипах системи навчання та виховання дітей 
з особливостями психофізичного розвитку, зали-
шаються поки що актуальними та малодослідже-
ними.

Теоретико-методологічною основою вирі-
шення зазначених проблем можуть слугувати 
роботи українських науковців: Е. Афоніна, 
О. Валевського,  О. Донченко, В. Кременя, 
О. Литвиненка, В. Лозового, Г. Нестеренко, 
В. Огнев’юка, Д. Пагави та інших, в яких проа-
налізовані освітні виміри та психічні рівні впливу 
колективного несвідомого на становлення спеці-
альної освіти та ставлення суспільства до такої 
категорії осіб. 

У сучасній психологічній науці є два основні 
методологічні підходи до розуміння феномена 
формування і впливу автентичних архетипів та 
способів їх збереження, відтворення з подальшою 
імплементацією у кругообіг системи навчання  
і виховання:

1) «ситуативний», або «конструктивістський»; 
2) «природно-історичний» [2, с. 107; 3, с. 98; 5]. 
Конструктивістський («ситуативний») підхід 

ґрунтується на запереченні або мінімізації ролі 
етнічного чи ментального чинника в освітніх про-
цесах, стверджуючи штучність ідентифікації за 
спільними образами колективного несвідомого, 
і їх появу внаслідок конструювання елітами, що 

переслідують свої інтереси, певних історико-куль-
турних міфів про спільну історичну долю, куль-
турну спорідненість етносів тощо. Серед головних 
теоретичних положень цього підходу варто відзна-
чити такі аспекти та наукові доробки: 

− ментальність та етнічний архетип є винай-
деним, уявним, вигаданим феноменом, оскільки 
«члени етнічної спільноти не можуть бути знайомі 
особисто чи навіть чути один про одного». Тому 
не існує і впливу на систему освіти чи будь-який 
інший суспільний інститут [2, с. 67]; 

− етнічний архетип, як і ментальність, має 
мінливий характер, оскільки може і посилюватися, 
і послаблюватися, і завмирати, і відроджуватися, 
і взагалі змінюватися. Інститут суспільства є яви-
щем стабільним, тому нестабільне явище, як-то 
архетип, не має впливу на стабільне, вважають 
представники цього підходу. Таким чином, архе-
тип не впливає на освітній процес [3, с. 91]; 

− архетип характеризується набутим і ситуа-
ційним характером, оскільки особистість залежно 
від ситуації може приховувати чи демонструвати 
свій менталітет. Тому базувати та досліджувати 
ставлення до осіб з особливими потребами на 
ґрунті «змінної перемінної» не є доцільним і вида-
ється досить футуристичним [1]; 

− менталітет, як і архетип, є чимось похідним 
від соціального, породженням процесу модерніза-
ції, реакцією на процеси глобалізації, універсалі-
зації та стандартизації. Отже, і тенденції у спеці-
альній психології та спеціальній освіті не залежать 
від колективного несвідомого, а зумовлені модер-
нізаційними тенденціями, світовими змінами та 
реакцією на потреби простору й часу [3, с. 95];

−  архетип є лише однією з багатьох іден-
тичностей та формуючих елементів особистості, 
тому не може цілком визначати вектори ставлення 
до особистості з особливими потребами чи мати 
вплив на такий глобальний процес, як система 
навчання та виховання людини [2, с. 97]. 

Природно-історичний підхід підкреслює роль 
історичної сталості менталітету та автентичного 
архетипу, які мають глибинні історичні, культурні 
та символічні корені належності індивідів до спіль-
ного роду. Представники зазначеного підходу 
доводять та науково обґрунтовують такі аспекти: 

− початковими, вихідними «цеглинами» наяв-
них суспільних інститутів, зокрема й системи 
навчання і виховання, є архетипи – це прадавні 
форми реагування на світ та людей у ньому [4]; 

− менталітет та архетип характеризуються 
вродженим характером і передаються із поко-
ління в покоління [1; 5]; 

− етнічний зв’язок є найважливішим за будь-
який інший зв’язок, а  менталітет є визначаль-
ним чинником реформ, модернізацій та змін/
або застою у будь-якій сфері життя суспільства, 
окремо й у спеціальній психології та педагогіці [4]; 
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−  архетипи є успадкованими і задовольняють 
«глибинні природні потреби особистості» [5]; 

− архетип – це споконвічний, природний, 
реальний, стабільний і загалом позитивний фено-
мен, в основу якого покладено спільне похо-
дження та спільні зразки поведінки, дій, виборів 
людини [1]. 

У сучасній Україні природно-історичний під-
хід та його концептуальні засади залишаються 
несуттєвим чинником суспільного життя, але за 
результатами соціологічних досліджень Інституту 
соціології НАН України близько 40% опитаних 
вважають себе насамперед представниками 
свого етносу чи жителями села, району, міста чи 
області, де вони народилися і зараз проживають 
[4], що є суттєвим показником значимості питання 
ментальності та самоналежності. Є також і велика 
кількість критики щодо цього підходу, але слід 
зауважити, що представники зазначеного під-
ходу висувають цілу низку аргументів, з якими не 
можна погодитися. Так, Г. Касьянов зауважує, що 
в будь-якому суспільстві (модерному чи архаїч-
ному) особистість з дитинства відчуває духовний 
зв’язок з членами своєї етнічної, культурної чи 
мовної спільноти, зв’язок, що має для неї велике 
емотивне значення, залишається з нею протягом 
усього життя, незалежно від того, усвідомлений 
він чи ні [2, с. 110]. Крім того, цей зв’язок, що ми 
визначаємо та описуємо через автентичні архе-
типи, певною мірою може служити основою для 
створення суспільних чи освітніх традицій. Навіть 
у тих випадках, коли такі зв’язки не мають вели-
кого значення у повсякденному житті особистості, 
їх вплив на підсвідомому рівні може бути досить 
великим, зокрема й виражатися у ставленні до 
осіб з особливими потребами, створенні відповід-
них законодавчих норм тощо. 

Культуролог М. Робуртсон зауважив, що гли-
бокі відмінності, що існують між психічним скла-
дом різних народів, призводять до того, що вони 
діють, думають і відчувають зовсім по-різному. 
Представники різних етносів мають низку роз-
біжностей у багатьох сферах суспільного життя, 
зокрема і в питаннях навчання і виховання осіб з 
особливостями психофізичного розвитку, оскільки 
кожен представник того чи іншого етносу має 
свій набір архетипів, образів, які закріплені в його 
свідомості і формують унікальність його світоба-
чення, світосприйняття, впливаючи на ідентич-
ність, спосіб дій та поведінки. Вчений зазначав, 
що це структурна передумова образів, які наявні 
у сфері колективного несвідомого; це архів спад-
кової пам’яті, який закріплений роками в певних 
образах і символах, апеляція до якого викликає у 
членів одного етносу однакові несвідомі асоціації 
і передається за допомогою культурного спадку 
(картин, пісень, скульптур, художніх творів, сис-
теми освіти та ін.).

В. Левицький у своїх дослідженнях зазначає, 
що всі етноси характеризуються певними стій-
кими ознаками (мовою, культурою, етнічною само-
свідомістю, самоназвою тощо), які формуються  
у взаємозв’язку з певними передумовами – тери-
торіальними, природними, соціально-економіч-
ними, державно-правовими та ін. В останні деся-
тиліття XX та початку XXІ ст. дедалі частіше 
стали використовувати поняття та розуміння 
національного розвитку «бездержавних» наро-
дів. До цієї групи відносять етнічні спільноти на 
території Центральної та Східної Європи (біль-
шість слов’янських народів, серед них – і укра-
їнський), інтегруючим чинником яких є не спіль-
ність економічного розвитку, а культура, освіта 
та мова [2, с. 167; 5]. Аналізуючи такі думки та 
тенденції, варто зауважити, що освітні та куль-
турні архетипи у представників українського етносу  
є найбільш яскраво вираженими, ніж скажімо, 
політичні чи соціальні. Оскільки більшість архети-
пів українця були сформовані саме літературною 
творчістю, системою навчання та виховання тощо. 
Наприклад, архетипічні образи: Катерини та Назара 
Стодолі у Т. Шевченка, Марусі у У. Самчука, Енея у 
І. Котляревського та ін., архетипічні характери коза-
цтва, письменників-шістдесятників та багато ін.

Так, А. Шевцова у своєму дослідженні щодо 
виникнення, розвитку, формування і становлення 
національного архетипу, і українського зокрема, 
дійшла висновків, сформульованих ще на початку 
XVII ст. англійським ученим Ф. Беконом та обґрун-
тованих пізніше ще багатьма вченими: свідо-
мість народу формує діалектичний взаємозв’я-
зок природно-фізичних та соціально-культурних 
факторів і мову, яка відображає його специфіку; 
національний архетип є досить складним яви-
щем і представлений різними психологічними та 
соціальними компонентами, він формується не 
лише свідомими процесами його життєдіяльності, 
а й несвідомими чинниками, культурними архети-
пами, які є важливими складниками ментального 
влаштування і життєвої сили в побудові етнічного 
образу. Науковець зазначала, що, пристосовую-
чись до соціальних умов, особистість розвиває в 
собі переважно саме ті риси характеру, які дозво-
ляють їй почуватися комфортно в такому суспіль-
стві, але поряд із цим вона підсвідомо засвоює 
пріоритетні та провідні норми, правила, поведін-
кові реакції саме того народу, де зростає, вихову-
ється, набуває психологічної зрілості тощо [5]. 

Так, наукові пошуки А. Шевцової дають змогу 
виокремити декілька етнічних архетипів, які визна-
чають провідні детермінанти сучасного психоло-
гічного супроводу осіб з особливими потребами в 
Україні: емоційність, релігійність, сімейність, пра-
целюбність, музичність, толерантність та деякі 
інші  [4]. С. Софійчук стверджує, що характер-
ною та однією з провідних для українців є риса  
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інтровертованості. Ця особливість виявляється 
в певній спрямованості на свій внутрішній світ. 
Саме тому, вважає дослідник, в українському 
суспільстві родина, найближча громада, школа 
(колектив класу) відіграють велику роль і мають 
особливу цінність у формуванні особистості, 
зокрема і важливу роль такі громади відіграють  
у психологічному супроводі осіб з особливостями 
психофізичного розвитку [1]. 

Проте поряд із позитивними характеристиками 
та елементами структури архетипу колективний 
несвідомий образ наповнений низкою негативних 
характеристик, таких як: комплекс меншовартості, 
переконання «другосортності» нації та всього, що 
має ярлик «власне», «українське», «українська 
якість»; зневіра (відсутність відповідальності та 
віри у власноручну зміну якості життя, благопо-
луччя, здоров’я, добробуту та ін.); марновірство  
і довірливість; інфантильність та незрілість; 
безвідповідальність за майбутнє; нездатність 
до вольових рішень та кардинальних змін; віра  
в фінансове щастя та всевладність грошей тощо.

Підкреслимо, що формуванню таких ознак 
архетипу українця, а саме його складника Тінь, 
сприяє низка факторів, зокрема засоби масової 
інформації, нав’язувані стереотипні погляди на 
Україну інших країн, сформований негативний 
імідж українців як ледарів, безвольних та слабко-
духих осіб та ін. 

Дослідженню основ українського національ-
ного архетипу багато уваги приділяв видатний 
науковець В. Липинський, який наголошував, що 
українцям характерна: емоційність як у побуті, 
так і у процесах державотворення. Вчений зазна-
чав, що «надмірна чутливість за ослабленої волі 
та планованості дій призводить до легкої запаль-
ності й швидкого охолодження, посилюється заці-
кавленістю до яскравих дрібниць та байдужістю 
до справді важливих речей. Наші національні 
особливості можуть стати творчою силою за 
умови, якщо ми будемо більше уваги приділяти 
організаційному складнику та традиційно розваж-
ливому вихованню як молодого покоління, так  
і народу загалом. Українська емоційність, «нота 
серця» зможе дати гарні результати лише в 
поєднанні з розумом, логікою, пам’яттю і волею» 
[2, с. 213–214].

Подібні риси національної поведінки та харак-
теру підкреслював і філософ Г. Сковорода. Він 
наголошував, що українці часто використовують 
визначення «Ми», але поводяться на практиці 
досить часто індивідуалістично та егоїстично, 
порушуючи етнічну спільність, за умов невдачі 
українці часто намагаються знайти того, на кого 
можна перекласти провини. Це яскраво, як зазна-
чає Г. Сковорода, простежується у народних при-
казках «моя хата з краю», «після мене хоч трава 
не рости» та ін. [2, с. 99].

Об’єктивно за результатами проведеного 
аналізу наукової літератури натепер ми можемо 
констатувати, що в Україні  сформувалася певна 
структура архетипів навчання й виховання осіб 
з особливостями психофізичного розвитку, яку 
можна розглядати через 4 компоненти, які при-
таманні всій системі архетипів. Тобто будь-який 
окремо взятий для розгляду архетип: Матері, 
Батька, Управлінця, Тіні, Аніми чи Анімуса в укра-
їнському контексті педагогіки та психології осіб 
з особливими потребами можна розглянути за 
такими описовими компонентами, як: емоційний 
компонент, когнітивний компонент (або особистіс-
но-раціональний), культурно-історичний та соці-
альний (або соціально-побутовий). Також кожен 
з чотирьох компонентів можна додатково розгля-
дати за рівнем прояву, формою та умовами вияву.

Відповідно до зазначеного етнонаціональні 
архетипи розкриваються через когнітивну, емо-
ційну, культурно-історичну та соціальну сфери 
існування соціуму. Тому компонентами етнонаціо-
нального архетипу психологічного супроводу осіб 
з порушеннями психофізичного розвитку нами 
було визначено емоційний, когнітивний, культур-
но-історичний та соціальний.

Показниками емоційного компонента є емо-
ційний досвід сприймання того чи іншого образу 
особи з особливими потребами (особистості зага-
лом, її зовнішнього вигляду, поведінки тощо) чи 
події, вчинки цієї особи. Когнітивний компонент 
встановлюється через самооцінку, «Я-образ», 
самоспостереження, самоідентифікацію, само-
сприймання та самоопис. Культурно-історичний 
компонент визначається через історичний дос-
від, культурну спадщину, традиції та звичаї. 
Соціальний компонент архетипу розкривається 
через соціально-побутові реалії соціуму, його вну-
трішньополітичне та зовнішньополітичне стано-
вище та забезпечення прав осіб з порушеннями 
психофізичного розвитку. 

Висновки. Погоджуючись із багатьма тезами 
представників різних шкіл, дослідженнями вчених 
щодо архетипів психологічного супроводу осіб  
з порушеннями психофізичного розвитку, вважа-
ємо однак, що жодний не дає цілісного і всебіч-
ного уявлення про сутність і характер архетипу 
та його вплив на стан сучасної спеціальної пси-
хології та педагогіки, вплив на ставлення суспіль-
ства до осіб з особливостями психофізичного роз-
витку зокрема. Оскільки архетип, як і менталітет, 
одночасно є і одвічною, природною, стабільною 
і модерною, мінливою феноменальною катего-
рією. Крім того, наукові дослідження різних під-
ходів досить щільно поєднані та переплетені між 
собою, останнім часом вони більше доповнюють, 
ніж протистоять один одному. Етнічний архетип як 
певний інтегральний феномен є важливою лан-
кою поміж його особистісними та соціальними 



2020 р., № 1, Т. 3.

147

складовими характеристиками, що впливають на 
визначення та самоідентифікацію суспільства. 
Він є своєрідним підґрунтям для продукування 
певних характеристик діяльності (наприклад, нав-
чання, виховання, супроводу чи просто ставлення 
соціуму до осіб з особливими потребами) та фун-
даментом для розвитку особистості, її участі в 
певних ідентифікаційних практиках та процесах 
самопізнання. 
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Vovchenko O. A. Determinants of modern psychological support of persons with peculiarities  
of psychophysical development in the context of peculiarities of Ukrainian mentality

The article is devoted to the problem of influence of mentality and authentic ethnic archetypes on the 
formation of the system of special education and special psychology in the context of training and education 
of persons with special needs. It should be noted that the main focus of the article is that adapting to social 
conditions, the person develops mainly those traits that allow him to feel comfortable in a given society, but 
at the same time, he subconsciously assimilates priority and leading rules, behavioral reactions of the very 
people where they grow up, are nurtured, and are becoming more mature. The uniqueness and novelty of 
the study lies in the discovery of the phenomenon of archetype, as one of the determinants of the formation 
and development of modern special psychology in Ukraine, in particular the peculiarities of psychological 
support of such persons and their attitude to the Ukrainian society. Archetypes contain personal and social 
components that influence the definition and self-identification of a society and all its systems. It is a kind of 
basis for the production of certain characteristics of the activity, in particular training, education, support of 
persons with developmental disabilities and in general the attitude of the society to persons with special needs.

The author defines the state of development of the problem and the basic conceptual approaches to 
its research. The state of modern special psychology and special pedagogy in the context of the study of 
archetype of Ukrainian society is characterized. The author examines two main methodological approaches 
to understanding the phenomenon of formation and influence of authentic archetypes and ways of their 
preservation, reproduction with further implementation in the cycle of the system of education and upbringing: 
“situational” or “constructive” and “naturally historical”.

According to scientific research, the author proposes to consider ethno-national archetypes in the system of 
special pedagogy and psychology in Ukraine through four components: emotional, cognitive, cultural-historical 
and social. It is also stated that each of the four components can be further considered by the levels of 
manifestation, form and conditions of expression.

Key words: person with special needs, mentality, ethnic archetype, special psychology, special pedagogy, 
psychological support for persons with special needs.
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КОРЕКЦІЙНА ПРОГРАМА З ФОРМУВАННЯ 
ЖИТТЄВОГО ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ У ПІДЛІТКІВ 
З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ 
Дослідження присвячено розробці та апробації на базі спеціальних шкіл та загальноосвітніх закла-

дів з інклюзивною формою навчання корекційної програми з формування життєвого цілепокладання 
в підлітків з інтелектуальними порушеннями. Зроблено аналіз наукових досліджень та публікацій, які 
висвітлюють причини низького рівня сформованості цілепокладання в підлітків з інтелектуальними 
порушеннями. На основі аналізу останніх досліджень запропоновано діагностику індивідуально-осо-
бистісних якостей підлітків, які впливають на формування життєвого цілепокладання. У статті 
наведено бази практик, де зазначена корекційна програма проходила апробацію, й проводилося дослі-
дження ефективності її використання для підлітків з інтелектуальними порушеннями. Розкрито 
результати діагностики причин недорозвинення процесу цілепокладання в підлітків з інтелектуаль-
ними порушеннями. Визначено умови позитивного впливу корекційної програми на формування май-
бутніх цілей у підлітків. Розкрито умови використання корекційної програми як інструменту подо-
лання посттравматичного стресу в умовах інклюзивного навчання підлітків з інтелектуальними 
порушеннями, шляхом постанови майбутньої позитивної мети. У статті висвітлені методичні 
та теоретичні засади зазначеної програми. Основна мета створення програми полягала у визна-
ченні основних умов і розробці методики формування життєвого цілепокладання в підлітків з інте-
лектуальними порушеннями в процесі спеціально організованих корекційних занять та перевірці їх 
ефективності на базі спеціальних загальноосвітніх шкіл, а надалі – в умовах інклюзивного навчання. 
Паралельно з формуванням цілепокладання зверталася увага на розвиток сфер, які є складниками 
цього процесу: розвиток вольової сфери; формування стійких мотивів діяльності; корекція емоційної 
сфери підлітка, імпульсивності, формування самоконтролю дій. Запропоновано етапи проведення 
занять із формування життєвого цілепокладання в підлітків з інтелектуальними порушеннями. 
Наведено результати порівняльного аналізу складників цілепокладання в підлітків з інтелектуаль-
ними порушеннями до та після використання корекційної програми. Зроблено якісний аналіз резуль-
татів перевірки ефективності програми. Окреслено перспективи подальших розробок за темати-
кою дослідження.

Ключові слова: складники цілепокладання, особливі освітні потреби, корекція, формування, 
розвиток, дорадча служба, емоційно-вольова сфера, мотивація діяльності.

Постановка проблеми. Нова Українська 
школа вносить корективи в освітню політику нав-
чання та виховання учнів з особливими освітніми 
потребами, зокрема з інтелектуальними порушен-
нями. Основною метою такої політики виступає 
необхідність надання випускнику школи всіх мож-
ливих компетенцій для успішної інтеграції в сус-
пільство та соціалізації. Одна з таких важливих 
компетенцій успішної соціалізації – це самостійне 
життєве цілепокладання учня.

З метою формування в підлітків з інтелекту-
альними порушеннями життєвого цілепокладання 
має розроблятися індивідуальна навчальна про-
грама відповідно до особливостей інтелектуаль-
ного розвитку учня. Отже, якісна розробка та 
впровадження індивідуальної програми розвитку 
командою супроводу, члени якої володіють техно-
логіями корекційно-педагогічної діяльності в умо-
вах інклюзивного освітнього середовища, є фак-
тором подолання стресу та подальшої соціалізації 

та соціальної адаптації підлітків з інтелектуаль-
ними порушеннями. Одним із напрямів програми 
психологічного супроводу має стати корекційна 
робота з формування життєвого цілепокладання 
в підлітків з інтелектуальними порушеннями.

Розвиток життєвого цілепокладання є необ-
хідною умовою становлення й функціонування 
людини, зокрема її діяльності, яка лежить в основі 
формування особистості. Завдання школи – від-
новити або створити перспективні життєві цілі під-
літка.

Розвиток підлітків з інтелектуальними порушен-
нями як особистості, результат і продуктивність 
будь-якої її діяльності в майбутньому, професійне 
самовизначення, успішність залежать від ступеня 
сформованості цілепокладаючої функції [1].

Можливість здійснювати усвідомлене жит-
тєве цілепокладання залежить від того досвіду, 
який підліток здобув у житті. Школа може стати 
ефективним інструментом формування такого 



2020 р., № 1, Т. 3.

149

позитивного досвіду, тому що ситуація успіху в 
навчальній діяльності допоможе учням розви-
тися особистісно у процесі постановки й реаліза-
ції навчальної мети (Л. Виготський, П. Гальперін, 
B. Мухіна, М. Матюхіна, Л. Славіна, Г. Абрамова). 

Результати досліджень низки вчених 
(Ю. Бистрова, Г. Дульнєв, Б. Пінський, Г. Жаренкова, 
А. Іваненко, Н. Королько, І. Кулагіна, І. Ужченко) 
засвідчують навіть без стресових ситуацій, якими 
є включення дитини з особливими освітніми потре-
бами в навчальний процес загальноосвітніх шкіл, 
порівняно низький рівень сформованості цілепо-
кладання в підлітків з інтелектуальними порушен-
нями, та вказують на неготовність до прийняття 
запропонованих вчителем як прикладу життєвих 
цілей та перенесення їх у власний план майбут-
ніх дій, до неспроможності самостійної постановки 
життєвих цілей та їх досягнення в майбутньому, 
а також про недостатню сформованість моти-
ваційно-вольової сфери особистості як фунда-
менту формування життєвого цілепокладання 
(Г. Дульнєв, Б. Пінський, О. Поляков). 

Мета статті – розкрити результати розробки 
та апробації програми розвитку мотиваційно-во-
льової сфери, довільної поведінки та формування 
життєвого цілепокладання в підлітків з інтелек-
туальними порушеннями, створеного на основі 
аналізу досліджень і розробок провідних учених у 
галузі спеціальної освіти.  

Виклад основного матеріалу. Програма 
проходила апробацію на базі Рубіжанського 
навчально-реабілітаційного центру «Кришталик», 
Кремінської спеціальної загальноосвітньої шко-
ли-інтернату І–ІІ ступенів, Херсонської спеціаль-
ної загальноосвітньої школи № 1, Калінінської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
І–ІІ ступенів та буде застосована на практиці  
в роботі Дорадчих служб регіонального масштабу 
з інклюзивної освіти. 

Основна мета створення програми полягала  
у визначенні соціально-психологічних та корек-
ційно-педагогічних умов і розробці спеціальної 
методики формування життєвого цілепокладання  
в підлітків з інтелектуальними порушеннями в 
процесі спеціально організованих корекційних 
занять та перевірці їхньої ефективності на базі 
спеціальних загальноосвітніх шкіл, а надалі – в 
умовах інклюзивного навчання.

Підходи до розробки програми формування 
цілепокладання ґрунтувалися на наведених 
нижче теоретичних засадах.

1. Процес формування життєвого цілепокла-
дання полягає у створенні образу майбутнього 
результату дій, розумінні та прийнятті цього образу 
як основи послідовних практичних або розумових 
дій. Цілепокладання визначається як стратегіч-
ний вибір в умовах невизначеності з розумінням 
покрокових тактичних дій [2, c. 5]. 

2. Формування життєвого цілепокладання як 
процесу, що виникає і розвивається у взаємодії 
певних напрямів психічного та соціального роз-
витку, вимагає комплексного підходу, який вклю-
чатиме розвиток емоційного позитивного досвіду, 
психічних функцій, мотиваційно-вольової сфери 
дитини, сфери рефлексії, сфери діяльності і від-
бувається шляхом постанови позитивної майбут-
ньої мети (Ю. Швалб, Є. Ільїн, А. Коган, Г. Кураєв). 
Ізольований вплив на окремий компонент комп-
лексу не досягне мети.

3. Прагнення до самоствердження, яке мож-
ливе лише за умови відсутності травмуючих зов-
нішніх обставин і посттравматичного стресу, та 
орієнтація на майбутню перспективу на основі 
здобутого позитивного досвіду в житті виступа-
ють одним із головних чинників, що спонукають 
до самозміни, самовизначення шляхом самовдо-
сконалення, адже оптимізація індивідуально-пси-
хологічних параметрів підвищує ефективність її 
функціонування й надає більше шансів у досяг-
ненні  поставленої мети (Ю. Швалб) [3, c. 29].

4. Одним із шляхів вирішення проблеми ефек-
тивності й зменшення часових і фізичних витрат 
корекційно-розвивального навчання можна вва-
жати включення цієї методики в загальну систему 
психотерапевтичної допомоги в подоланні дити-
ною посттравматичного стресу. 

5. Стосовно поетапного формування розу-
мових дій і провідної ролі навчання в процесі 
розвитку (П. Гальперін, Л. Виготський), основу 
цілепокладання становлять розумові дії – покла-
дання мети теоретичною діяльністю (ціле (фор-
мування) утворення) та об’єктивно-предметні дії 
(ціле (здійснення) реалізація). За виконуваними 
функціями будь-яка дія може бути поділена на 
три частини: орієнтувальну, виконавчу й кон-
трольну.

6. Психічний розвиток особистості полягає  
в послідовній зміні окремих форм конкретної діяль-
ності дитини, ускладненні структури цієї діяльно-
сті й збагаченні психологічних процесів, що роз-
виваються всередині цієї діяльності. Формування 
особистості дитини відбувається у властивих 
віку видах діяльності – ігровій, навчальній та 
творчій (Л. Виготський, Г. Абрамова, В. Мухіна). 
Недостатній розвиток цілепокладання в дітей  
з ООП та його значення в діяльності підкреслює 
необхідність використання корекційних заходів із 
формування вмінь прийняття (або постановки) та 
досягнення цілей.

7. Навчання й виховання дітей з ООП спрямо-
ване на ранню корекцію й компенсацію вторинних 
відхилень в їхньому розвитку.

Програма формування життєвого цілепокла-
дання була розроблена з урахуванням вікових та 
специфічних особливостей досліджуваної катего-
рії підлітків.
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Оскільки підлітки з інтелектуальними пору-
шеннями мають вельми різні психологічні особли-
вості, велике значення у системі роботи приділя-
лося потенційним можливостям кожного підлітка, 
а також здійснювався індивідуальний підхід до 
навчання.

Паралельно з формуванням цілепокладання 
зверталася увага на розвиток сфер, які є складни-
ками цього процесу:

І. Перший складник – недостатня сформова-
ність вольової сфери: слабкість вольових проце-
сів знижує можливість формування цілепокла-
дання будь-якої діяльності. Тому особлива увага 
приділялася корекційним заняттям, спрямованим 
на розвиток самоконтролю в підлітків з інтелекту-
альними порушеннями

ІІ. Другий складник порушення процесу форму-
вання цілепокладання у підлітків з інтелектуаль-
ними порушеннями – відсутність стійких мотивів 
діяльності й домінування зовнішньої мотивації до 
будь-якої діяльності. Для включення учня в діяль-
ність необхідно сформувати в нього відповідаль-
ність за власні дії, компетентність дій, яку можна 
сформувати, тільки створюючи умови успішності 
діяльності дитини під час розв’язання завдань – 
вчитель має надавати завдання доступні за склад-
ністю та невеликі за обсягом, тим самим забезпе-
чуючи підвищення самооцінки в учнів із низьким 
рівнем навчальних досягнень, що буде особливо 
важливе для підлітків з інтелектуальними пору-
шеннями, що навчаються в умовах інклюзії серед 
підлітків із нормою розвитку та особливо потре-
бують створення умов для переживання почуттів 
успіху, задоволення та щастя від самостійно зро-
бленої праці [3, c. 24]. 

ІІІ складник – порушення емоційної сфери під-
літка, імпульсивність, відсутність самоконтролю 
дій.

Програма формування життєвого цілепокла-
дання включала 4 етапи:

- діагностичний;
- підготовчий – спрямований на розвиток само-

контролю й формування життєвого цілепокла-
дання як прийняття стратегічної кінцевої та вже 
виокремлених тактичних проміжних цілей (під-
літкам пропонували мету – чого саме потрібно 
досягти – і зазначали алгоритм її отримання з ука-
зівкою на проміжну мету);

- основний – спрямований на формування 
життєвого цілепокладання як прийняття кінцевої 
стратегічної мети та самостійне виокремлення 
проміжних тактичних цілей (підлітку вказувалась 
лише загальна кінцева мета, а як до неї дійти 
та через вирішення яких проміжних цілей йому 
потрібно було вирішувати самому);

- просунутий етап – спрямований на форму-
вання цілепокладання як процесу самостійного 
вибору та прийняття мети та виокремлення про-

міжної мети (завдання виступає як спонукання до 
дії, але конкретну мету дії підліток має визначити 
самостійно).

Програма передбачала проведення десяти 
індивідуальних занять із кожним підлітком окремо.

І етап – діагностичний. Для діагностики вико-
ристовувалась методика дослідження імпульсив-
ності С. Макаров [4, c. 2–10]. 

Мета діагностики: вимірювання імпульсив-
ності як порівняно стійкої особистісної риси. 
Призначена для застосування в широких вікових 
межах у цілях професійної спрямованості та ціле-
покладання у виборі життєвого шляху, а також для 
дослідження особливостей поведінки людини.

Імпульсивність суб’єкта – це риса особистості, 
яка протилежна цілеспрямованості і зумовлює 
недостатній самоконтроль у спілкуванні і діяль-
ності, невизначеність життєвих цілей, нестійкість 
орієнтацій та інтересів (С. Макаров) [4, c. 5].

Якісний аналіз результатів дослідження за мето-
дикою Т. Потапенко, В. Лосенкова [5, c. 49–53] свід-
чить про те, що імпульсивність, тобто спонтанність 
дій, миттєві неадекватні реакції на ситуацію, схиль-
ність діяти без достатнього свідомого контролю, 
під впливом зовнішніх обставин або з огляду на 
емоційні переживання, у підлітків з інтелектуаль-
ними порушеннями до старших класів знижується 
з показника 55 балів у 3 класі до 32 балів у 9 класі. 
У нормі імпульсивність має зникнути до 10 років, 
може проявлятися в дошкільному та молодшому 
шкільному віці як недолік контролю над поведін-
кою. За умови інтелектуальної недостатності недо-
лік контролю над поведінкою пов’язують із недороз-
виненням емоційно-вольової сфери, тому корекція 
функцій контролю утруднена, але можлива. На це 
й вказують показники зниження імпульсивності  
в підлітків у старших класах спеціальної загально-
освітньої школи. Але низький рівень цілеспрямова-
ності та його зниження до старших класів говорить 
про недостатність корекційної та виховної роботи, 
спрямованої саме на формування цих рис харак-
теру. Корекція має проводиться в організації спіль-
ної діяльності, в якій виконання рольових правил 
вимагає стримування власних безпосередніх спо-
нукань і врахування інтересів інших учнів, а також 
у підлітковому віці в навчальній діяльності. При 
досягненні підліткового віку імпульсивність навіть 
при нормі розвитку знову може проявлятися як 
вікова особливість, пов’язана вже з підвищенням 
емоційної збудливості в цьому віці. Це теж треба 
враховувати при підрахунку коефіцієнта для підліт-
ків з ООП. 

Отже, в основі низького рівня сформовано-
сті життєвого цілепокладання лежать висока 
імпульсивність підлітків з інтелектуальними пору-
шеннями та знижені самоконтроль, аналіз і ціле-
спрямованість дій. На формування цих рис була 
направлена наша методика.
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ІІ етап – підготовчий. Підлітків учили дося-
гати простої мети в навчанні, яка виділялася в 
завданні, планувалося її досягнення, виконува-
лися дії для досягнення мети.

Для успішного оволодіння самостійним ціле-
покладанням підлітки мають контролювати свою 
діяльність. Із цією метою проводилися спеціальні 
ігри і вправи на розвиток етапів самоконтролю: 
попереднього – орієнтування в завданні (для 
постановки мети, засвоєння зразка, як плану вико-
нання завдання), процесуального – прийняття 
зразка як правила та плану виконання завдання 
та підсумкового – перевірка свого результату 
відповідно до зразка (чи перевірка результату 
завдання) як прикладу правильного виконання 
завдання.

ІІІ етап. Для успішного досягнення багатосту-
пінчатої мети підлітки мають бачити й виділяти в 
завданні ті проміжні цілі, за допомогою яких мож-
ливе досягнення кінцевої мети.

Отже, у процесі навчання цілепокладанню 
була здійснена низка корекційно-розвиваль-
них завдань: розвиток аналізуючого сприйняття; 
формування вміння виділяти проміжну мету як 
щаблину до отримання результату (кінцевої мети); 
розвиток цілеспрямованості діяльності (уміння 
утримувати кінцеву мету та працювати згідно з 
нею); розвиток словесної регуляції у вигляді сло-
весного планування, звіту й пояснювально-су-
проводжуючого мовлення; розвиток контрольних 
функцій.

Підлітки з інтелектуальними порушеннями 
здатні прийняти стратегічну мету, поставлену вчи-
телем і самостійно відокремити проміжні цілі її 
досягнення. Це свідчить про можливість форму-
вання цілепокладання в підлітків з інтелектуаль-
ними порушеннями. Загальними особливостями 
виконання завдань у таких учнів є більш трива-
лий час їх виконання, більша кількість помилок, 
таки учні рідше помічають їх, а помічені їм важко 
виправляти. 

ІV етап – формування життєвого цілепокла-
дання як самостійно створеної мети та постановки 
завдання; прийняття запропонованої вчителем 
мети, самостійна постановка завдання.

Завдання четвертого етапу активізують розу-
мові операції підлітків, самостійність у вибори 
розв’язання завдань, що приводить до розвитку 

елементів аналітико-синтетичного мислення, роз-
витку порівняння шляхів досягнення мети з набу-
тим раніше досвідом, а також розуміння послідов-
ності виконання завдань та співвідношення їх із 
кінцевою метою. Це приводить до чіткої, цілеспря-
мованої діяльності підлітка.

У програмі формування процесу життєвого 
цілепокладання особлива увага приділялася про-
цесу планування в діяльності учнів. Планування – 
це запорука тактичного послідовного виконання 
дій, спрямованих на досягнення поставленої мети.

Після впровадження програми формування 
життєвого цілепокладання в практику роботи екс-
периментальної Дорадчої служби регіонального 
масштабу з інклюзивної освіти був проведений 
контрольний експеримент, зміст якого передбачав 
проведення двох серій експериментальних мето-
дик, розроблених авторами, що повторюють серії 
констатувального експерименту:

1 серія – дослідження особливостей само-
регуляції, визначення стану сформованості дій 
самоконтролю, визначення особливостей сфор-
мованості завершальних етапів вольової дії  
(оцінювання, перевірка) в підлітків з інтелектуаль-
ними порушеннями в умовах інклюзивного нав-
чання та спеціальних шкіл;

2 серія – вивчення рівня розвитку процесів 
життєвого цілепокладання, базуючись на влас-
ному досвіді, але з урахуванням позитивних змін 
цього досвіду в процесі навчання; вивчення рівня 
розвитку процесу прийняття мети та особливос-
тей її досягнення.

Критерієм ефективності корекційної програми 
може бути показник збільшення рівня сформова-
ності дій самоконтролю та оцінювання власних дій 
(табл. 1).

Як ми бачимо, рівень сформованості дій само-
контролю та оцінювання власних дій зростає до 
середнього (26,67% підлітків). До впровадження 
корекційної програми цей показник у підлітків з 
інтелектуальними порушеннями був дуже низь-
кий – 6,67% від загальної кількості учнів були 
спроможні приймати цілі, поставлені вчителем та 
усвідомлювати їх як власні, робити аналіз власних 
дій та їх результату.

Результати впровадження методики в спеці-
альних закладах о світи та в інклюзивних класах 
загальноосвітніх шкіл довели, що для формування 

Таблиця 1
Результати вивчення рівня сформованості дій самоконтролю та оцінювання в підлітків  

з інтелектуальними порушеннями після корекційної програми

Рівні сформованості складників 
цілепокладання

Кількість підлітків
I

6 самостійних 
виборів

II
3–5 самостійних 

виборів

III
1–2 самостійних 

виборів

IV
0 самостійних 

виборів
До експерименту / низький 6,67% 9,99% 56,67% 26,67%

Після експерименту / середній 26,67% 23,33% 50% 0%
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цілепокладання у підлітків з інтелектуальними 
порушеннями необхідна цілеспрямована робота 
з відтворення для цього підґрунтя – достатнього 
розвитку вольової сфери, зокрема етапів само-
контролю, що виконуються у плані практичних 
дій, уміння розв’язувати проблемно-практичні 
завдання методом спроб, вербально узагальню-
вати практичний досвід.

Висновки. Аналіз результатів дослідження 
дав змогу зробити висновок щодо позитивних 
змін за результатами корекційної роботи з фор-
мування життєвого цілепокладання у підлітків з 
інтелектуальними порушеннями – під час роботи 
над завданням досліджувані добре сприймали 
поставлену вчителем стратегічну ціль, розуміли 
її, приймали та самостійно виділяли проміжні 
тактичні цілі, які послідовно виконували для 
досягнення основної мети. Це свідчить про те, 
що підлітки з інтелектуальними порушеннями за 
наявності корекційної роботи та позитивного емо-
ційного зовнішнього фону виявляють потенційну 
готовність до самостійного життєвого цілепокла-
дання в майбутньому.

В експерименті було впроваджено етап фор-
мування життєвого цілепокладання як самостійної 
постановки стратегічної цілі, але отримані відо-
мості майже не виявили динаміки в покращенні 
цього процесу, тому можна зробити висновок, що 
підлітки з інтелектуальними порушеннями вимага-
ють більш інтенсивного та довготривалого комп-
лексного впливу на розвиток самого процесу жит-
тєвого цілепокладання на позитивному досвіді, на 

рівень розвитку вищих психічних функцій, на роз-
виток мотивації та вольового компонента.

Таким чином, програму доцільно використову-
вати як інструмент формування цілепокладання в 
підлітків з інтелектуальними порушеннями, шляхом 
постанови позитивної майбутньої мети. Для цього в 
подальших дослідженнях буде створено програму 
соціально-психологічного супроводу процесу само-
стійного життєвого цілепокладання в підлітків з інте-
лектуальними порушеннями на основі використання 
позитивної психотерапії та соціальної допомоги.
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Drozd L. V. Correction for developing skills of setting life goals in teenagers with intellectual 
disabilities given

This research is devoted to the development and approbation of a corrective programme for developing 
skills of setting life goals in children with special educational needs (hereinafter referred to as SEN). The 
article outlines the methodological and theoretical principles of the noted Programme. The major objective 
of the Programme was to determine the social and psychological, as well as correctional and pedagogical 
conditions, to elaborate a special methodology for developing skills of setting life goals in children with SEN in 
the course of specially organised correctional trainings and to evaluate their effectiveness in special general 
education schools. The article suggests the particular stages of conducting classes for developing skills of 
setting life goals in children with SEN. The authors also reveal the results of assessing the reasons for the 
underdevelopment of the life goal-setting skills in children with SEN, namely, the violation of the emotional, 
volitional, and motivational sphere, the lack and weakness of self-control, impulsivity, the weakness of the 
analysis and comparison with the gained experience, psychological problems associated with the post-
traumatic stress. The research highlights the major key-points and stages of correctional trainings; moreover, 
it acknowledges the conditions in which the correctional Programme will positively impact future goal-setting 
skills’ development in children with SEN. For adolescents, different areas they were designed to set goals. 
Volitional sphere, motives of activity. The correction of the emotional sphere of the teenager, impulsivity, 
formation of self-control actions is carried out. It is indicated that the Programme should be used as a tool for 
overcoming the post-traumatic stress acquired by children with SEN. In order to achieve this goal, the authors 
have developed an experimental project for creating a Regional Inclusive Education Advisory Service.

Key words: setting life goals, special educational needs, correction programme, advisory service, 
emotional-volitional sphere, activity motivation.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УПРОВАДЖЕННЯ 
ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ 
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
У статті висвітлюються психолого-педагогічні умови упровадження інклюзивного навчання 

в діяльність закладів дошкільної освіти на основі аналізу сучасних тенденцій у світі та в Україні. 
Інклюзивне навчання передбачає рівний доступ до освіти дітей з особливими освітніми потребами  
у закладах дошкільної освіти та загальноосвітніх школах за рахунок використання методів навчання, 
що враховують індивідуальні особливості дітей. В основу інклюзивної освіти закладено стратегічне 
бачення, мета якого – виключити будь-яку дискримінацію дітей; забезпечити рівноцінне ставлення 
до всіх людей, незалежно від стану їхнього фізичного чи психічного здоров’я, та створити спеціальні 
комфортні і сприятливі умови. У статті проведено аналіз нормативно-правової бази, розкриваються 
поняття «інклюзія», «інклюзивна освіта», «інклюзивне освітнє середовище» та «організація інклю-
зивної практики». Приділена увага управлінській діяльності директора закладу дошкільної освіти 
щодо впровадження інклюзивної практики та роботи всієї команди супроводу. Метою статті є пси-
холого-педагогічний аналіз особливостей впровадження інклюзивного навчання на прикладі закладів 
дошкільної освіти м. Львів. Тільки 6,5% від усіх закладів дошкільної освіти міста Львова забезпечували 
інклюзивне навчання в 2018–2019 рр. На прикладі закладу дошкільної освіти «Барвінок» міста Львова 
представлено позитивну динаміку щодо забезпечення інклюзивного освітнього середовища регіону 
через структурування навчального середовища, запровадження належної організації середовища, 
створення візуалізації правил, вказівок, завдань, урахування «сенсорного профілю» дитини і відповід-
них адаптацій, впровадження мультисенсорного стилю навчання з урахуванням сенсорних переваг 
дитини, приділення більше індивідуальної уваги дітям з особливими освітніми потребами, розробку 
індивідуальної навчальної програми, приділення уваги сприянню соціальній інтергації дитини, залу-
чення дітей до стосунків, моделювання ситуацій позитивної соціальної взаємодії, проведення тре-
нінгу соціальних навичок в оточенні, налагодження позитивної комунікації педагога і дитини, впро-
вадження принципів поведінкової терапії щодо корекції поведінкових проблем, створення куточків 
усамітнення, забезпечення закладу пандусом, створення команди психолого-педагогічного супроводу.

Ключові слова: інклюзія, інклюзивна освіта, інклюзивне освітнє середовище, команда супроводу, 
діти з ООП, адаптація, корекція.

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
розвитку держави особливо актуальним є пошук 
інструментів соціальної та духовної реабілітації, 
спеціального навчання, адаптації та інтеграції 
дітей з особливими потребами в суспільство ще 
на етапі здобуття дошкільної освіти [1; 2].

Інклюзивне навчання передбачає рівний 
доступ до освіти дітей з особливими освітніми 
потребами (ООП) у закладах дошкільної освіти 
(ЗДО) та загально-освітніх школах за рахунок 
використання методів навчання, що враховують 
індивідуальні особливості дітей. В основу інклю-
зивної освіти закладено стратегічне бачення, 
метою якого є виключити будь-яку дискримінацію 
дітей; забезпечити рівноцінне ставлення до всіх 
людей, незалежно від стану їхнього фізичного чи 

психічного здоров’я, та створити спеціальні ком-
фортні і сприятливі умови для дітей з ООП [3; 4].

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Проблематикою та дослідженнями у галузі 
розвитку вітчизняної інклюзивної освіти та від-
повідних стратегій викладання у навчальному 
закладі у різний час займалися такі відомі вчені, 
як Л.С. Виготський, О.В. Глузман, О.М. Драганова, 
А.А. Колупаєва, С. Кові, І.Ю. Кулагіна, 
С.В. Литовченко, М. Монтессорі, О.Б. Орловта, 
Л.С. Славіна багато інших.

За останні роки значно зросла кількість публі-
кацій, проблематика яких пов’язана з питаннями 
інклюзивного навчання, психолого-педагогіч-
ного супроводу дітей з ООП, організації інклю-
зивної освіти. Знаковими стали публікації таких  
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авторів, як Е. Даніелс, Н. Дятленко, С.М. Єфімова, 
В.В. Засенко, А.А. Колупаєва, Т.В. Сак, 
О.М. Таранченко, О. Романчук, Н.М. Когутяк, 
В.М. Мицько, З.П. Ленів [5; 6; 7; 8; 9]. Аналізуючи 
їхні дослідження та публікації навчально-мето-
дичного характеру, можна зробити висновок, що 
інклюзивна освіта поступово забезпечується якіс-
ним інструментарієм, базованим на інклюзивних 
цінностях. Ці зміни покликані створити справжні 
відносини співробітництва в середовищі дітей і 
педагогічних колективах навчальних закладів.

Саме з цією метою ми здійснили вивчення пси-
холого-педагогічних особливостей впровадження 
інклюзивного навчання на прикладі ЗДО м. Львів. 
Стаття присвячена опису результатів цього дослі-
дження.

Виклад основного матеріалу. У процесі реа-
лізації дослідницького задуму нами було вико-
ристано два методи дослідження: теоретичні та 
емпіричні (метод контент-аналізу). Одиницями 
контент-аналізу стали поняття: «інклюзія», 
«інклюзивне навчання», «інклюзивне освітнє 
середовище», «діти з ООП», «команда супро-
воду», «адаптація».

Об’єктом вивчення стали процеси впрова-
дження інклюзивного навчання в ЗДО загалом та 
групові осередки у роботі з дітьми з особливими 
потребами. Дослідження мало характер наукової 
розвідки і не мало на меті підтвердження чи спро-
стування провідної гіпотези.

Аналіз впровадження інклюзивного навчання 
був здійснений у період з 2017 по 2019 рр. Базою 
дослідження було обрано заклади дошкільної 
освіти міста Львова.

Інклюзія (від англ. «inclusion» – «включення») – 
це процес реального залучення осіб з особливими 
потребами до активного спільного життя [10, с. 16]. 
Основною метою інклюзивного навчання є забез-
печення права дітей з особливими потребами, від-
повідно до їхніх можливостей, на освіту за місцем 
проживання; їхня соціальна адаптація й інтеграція 

в суспільство, підвищення ролі сім’ї у вихованні та 
розвитку дитини.

Рівні можливості в плані доступу до якісної 
освіти є невіддільним правом кожної дитини. 
Актуальність впровадження інклюзивної освіти 
зумовлена невпинним зростанням кількості дітей, 
які потребують корекційного навчання. 

За даними статистики на 2019 рік, охоплення 
навчанням дітей з ООП у спеціальних загальноос-
вітніх школах-інтернатах становило 3,9%, індиві-
дуальною формою у загальноосвітніх навчальних 
закладах – 1,5%, інклюзивним та інтегрованим 
навчанням – 0,7% [11, с. 42]. Це свідчить про те, 
що більшість дітей з ООП залишаються поза ком-
петентною увагою з боку відповідних спеціалістів.

Порівняльне співвідношення кількості ЗДО  
з інклюзивним навчанням до загальної кількості 
ЗДО у м. Львів станом на 2019 рік наведено гра-
фічно (рис. 1).

З даного графіку слідує, що тільки 6,5% від усіх 
закладів дошкільної освіти (ЗДО) міста Львова забез-
печували інклюзивне навчання в 2018–2019 рр. 
Частою причиною цього є упередженість чи неготов-
ність директорів закладів дошкільної освіти вносити 
зміни в освітнє середовище, що, як наслідок, при-
зводить до перевищення наповненості інклюзивних 
груп (до 15 чоловік). Проте є й позитивні аспекти 
стосовно впровадження інклюзивного навчання у 
м. Львів. Забезпечуючи реалізацію державної полі-
тики в освітній галузі, що стосується впровадження 
інклюзивної моделі навчання, виконавча влада 
27 районів та міст Львівської області запровадила 
інклюзивне навчання в закладах освіти. Необхідно 
також відзначити велику соціальну значущість ство-
рення умов щодо забезпечення безперешкодного 
життєвого середовища для осіб з ООП.

Інклюзивне освітнє середовище – це система цін-
нісного ставлення до навчання, виховання та особи-
стісного розвитку дітей з ООП, сукупність ресурсів 
життєдіяльності в загальноосвітніх закладах і спря-
мованість на індивідуальні освітні стратегії учнів. Це 

простір соціалізації дітей з різ-
ними можливостями й особли-
востями: просторово-предмет-
ний компонент [2, с. 48].

На прикладі одного із закла-
дів дошкільної освіти міста 
Львова можна побачити пози-
тивну тенденцію щодо забезпе-
чення інклюзивного освітнього 
середовища.

У ЗДО «Барвінок» було реа-
лізовано ряд спеціальних пере-
думов для успішного навчання 
та забезпечення потреб дитини 
з ООП:

− структуровано навчальне 
середовище;Рис. 1. Співвідношення кількості ЗДО з інклюзивним навчанням
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− запроваджено належну 
організацію середовища;

− створено візуалізацію 
правил, вказівок, завдань;

− здійснено врахування 
«сенсорного профілю» дитини і 
відповідних адаптацій.

− впроваджено мультисен-
сорний стиль навчання з ура-
хуванням сенсорних переваг 
дитини;

− приділено більше індиві-
дуальної уваги дітям з ООП;

− відповідно до розвитку 
дитини, її можливостей розро-
блено індивідуальну навчальну 
програму.

− значну увагу приділено 
сприянню соціальній інтегра-
ції дитини, залученню дітей до 
стосунків, моделюванню ситу-
ацій позитивної соціальної вза-
ємодії, проведенню тренінгу 
соціальних навичок в оточенні;

− налагоджено позитивну 
комунікацію педагога і дитини;

− впроваджено викори-
стання принципів поведінкової 
терапії щодо корекції поведін-
кових проблем;

− створено куточки усаміт-
нення та дозволено мати інди-
відуальні заняття;

− заклад забезпечений пандусом;
− заклад забезпечений командою психоло-

го-педагогічного супроводу – рис. 3 «Команда 
супроводу дитини з ООП на базі ЗДО «Барвінок».

Згідно з міжнародними стандартами одним 
з основних принципів є право дитини з особли-
вими освітніми потребами на інтеграцію в соціумі 
через створення умов та доступу до якісної освіти. 
Спільне навчання дітей з особливими освіт-
німи потребами з їхніми здоровими однолітками 
забезпечує умови для їхньої успішної соціаль-
ної адаптації. Водночас така структура навчання  
є морально корисною і для здорових дітей – сприяє 
вихованню толерантності, доброти, щедрості  
і взаємодопомоги. Навчання дітей з особливими 
освітніми потребами, починаючи з дошкільного 
віку, повинно бути організоване у спільній діяльно-
сті з іншими дітьми. Загальна мета таких зусиль – 
зміна соціального бачення і ставлення, реоргані-
зація державної політики відносно дітей з ООП.

Висновки та перспективи. Впровадження 
провідних моделей освітньої інклюзивної прак-
тики в діяльність дошкільних закладів виявилося 
успішним. Було застосовано досить широкий 
спектр методик та форм проведення інклюзивного 

Рис. 2. Інклюзивне навчання в ЗДО «Барвінок»

Базова 
команда

(вихованець, 
батьки, 

вихователь)

Команда ЗДО
(директор, методист, 
медсестра, психолог, 

дифектолог, 
логопед, асистент)

Команда підтримки 
ЗДО (фахівці з галузі 
психічного розвитку, 
клініцисти, фахівці з 

охорони здоров’я, 
представники місцевих 
установ та організацій, 
терапевти, працівники 
служб підтримки дітей, 

консультанти)

Рис. 3. «Команда супроводу дитини з ООП на базі ЗДО «Барвінок»

навчання; створено модель вертикалі управління 
щодо впровадження освітньої інклюзивної прак-
тики в діяльність дошкільних навчальних закладів 
та успішна її апробація.

Впровадження у діяльність навчального закладу 
розробленої нами методики показало позитивні 
результати, однак потребує ще доопрацювання. 
Батьки дітей з особливими потребами відзначають 
гармонізацію розвитку їхніх дітей та покращення 
результатів навчання. Також батьки констатують 
покращення власних компетентностей, збільшення 
впевненості щодо виховання дітей з ООП. Водночас 
батьки «звичайних» дітей, після проведеної з ними 
просвітницької роботи, почали проявляти високу 
толерантність до особливих членів дитячого колек-
тиву. Діти поступово навчилися товаришувати й від-
мінностей у сприйнятті дітей з особливими освітніми 
потребами не спостерігається.

Також важливим є те, що батьки дітей з ООП 
мають право, щоб їхня дитина відвідувала ЗДО 
за місцем проживання без будь-яких дозволів 
і направлень. А директори ЗДО повинні забез-
печувати умови для надання якісної інклюзив-
ної освіти, адже не хвороба створює обмеження 
діяльності, а умови життя, які може запропонувати 
суспільство людям з обмеженими можливостями. 
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Mytsko V. M., Bezpiata M. M. Psychological and pedagogical conditions of implementation  
of inclusive learning in activities of preschool education

The article deals with the psychological and pedagogical conditions of the introduction of inclusive education 
in the activity of preschool education institutions on the basis of the analysis of current trends in the world and 
in Ukraine. Inclusive learning provides equal access to education for children with special educational needs 
in pre-school and general education schools through the use of teaching methods that take into account the 
individual characteristics of children. Inclusive education is based on a strategic vision that aims at eliminating 
any discrimination against children; ensure equal treatment of all people, regardless of their physical or mental 
health status, and create special comfortable and favorable conditions. The article analyzes the legal framework, 
reveals the concept of inclusion, inclusive education, inclusive educational environment and organization of 
inclusive practice. Attention is paid to the management activities of the director of the pre-school education 
institution, regarding the implementation of inclusive practices and the work of the entire support team. The 
purpose of the article is psychological and pedagogical analysis of the peculiarities of inclusive education 
implementation on the example of pre-school educational establishments in Lviv. Only 6.5% of all pre-school 
education institutions in Lviv provided inclusive education in 2018–2019. The example of the Barvinok pre-
school education institution in Lviv presented positive dynamics in providing inclusive educational environment 
in the region through structuring of educational environment, introduction of proper environment organization, 
creation of visualization of rules, instructions, tasks, taking into account the "sensor profile" of the child and 
corresponding adaptations, implementation of multisensory learning style with the sensor benefits of the child, 
giving more individual attention to children with special educational needs, developing an individual curriculum, 
paying attention to the promotion of social integration of the child, involving children in relationships, modeling 
situations of positive social interaction, conducting social skills training, communication skills, introduction 
of principles of behavioral therapy for correction of behavioral problems, creation of corners of seclusion, 
provision of an institution by a ramp, howling a team of psychological and pedagogical support.

Key words: inclusion, inclusive education, inclusive educational environment, support team, children with 
OOP, adaptation, correction.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ 
СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДІ З ВРОДЖЕНИМИ 
ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
Молоді люди з вродженими порушеннями функцій опорно-рухового апарату від самого дитинства 

переживають складності соціального адаптування. Зазначені складності не завжди виникають внас-
лідок їх фізіологічних особливостей, а переважно через недостатню готовність оточення забезпе-
чувати необхідні соціальні умови. В Україні в останні роки впроваджено велику кількість вагомих ново-
введень, що забезпечують рівні права всім її мешканцям, проте складності все ж таки виникають,  
і особливо гостро вони виявленні у молоді з обмеженнями життєдіяльності.

У статті представлені результати теоретичного та емпіричного дослідження проблеми психо-
логічних механізмів соціальної адаптації молоді з вродженими порушеннями опорно-рухового апарату.  
В роботі пропонується теоретичний аналіз проблеми соціальної адаптації молоді з порушеннями функ-
цій опорно-рухового апарату внаслідок дизонтогенезу. Встановлено, що на сучасному етапі світового 
наукового дослідження проблеми соціальної адаптації описані в багатьох наукових здобутках, зокрема, 
її особливості висвітлені у працях Г.Ю. Айзенка, А. Бандура, К. Левіна, Е.С. Маркаряна, Л. Філіпса та 
інших; структуру та компонентний склад описали Г.О. Бал, Ж. Піаже, А.А. Налчаджян, С.І. Розума 
та інші. Особливості соціальної адаптації людей з обмеженнями життєдіяльності та роль в цьому 
процесі спеціально-корекційної роботи описані у наукових здобутках Л.С. Виготського, В.В. Засенко,  
Є.П. Синьова, В.М. Синьова, Л.І. Солнцева, Л.І. Фомічової, А.Г. Шевцова, М.К. Шеремет та інших.

За результатами дослідження встановлено, що найбільш вираженими є дезадаптивні стратегії 
емоційно-афективного психологічного механізму. Дана особливість характеризується поведінкою 
з пригніченим емоційним станом, станом безнадії, піддатливості, переживанням злості, провини 
та відсутності переживань. Також виявлена вираженість таких механізмів психічного захисту як 
регресія, проекція та раціоналізація. Молодим людям притаманні: поведінкові реакції, спрямовані 
на уникання тривоги шляхом переходу на ранні стадії розвитку, локалізація на зовнішнє оточення 
неусвідомлюваних та неприйнятних почуттів та думок і створювання раціональних пояснень своїм 
думкам, поведінці та переживанням.

Досліджуванні у статті особливості вказують на необхідність проведення психокорекційних захо-
дів з метою стабілізації дезадаптивних проявів емоційно-афективного механізму та зменшення сили 
прояву механізмів психічного захисту.

Ключові слова: молодь з вродженими порушеннями опорно-рухового апарату, соціальна адапта-
ція, психологічні механізми, захисні психічні механізми.

Постановка проблеми. Молоді люди з вродже-
ними порушеннями функцій опорно-рухового апа-
рату від самого дитинства переживають складності 
соціального адаптування. Зазначені складності не 
завжди виникають внаслідок їх фізіологічних особли-
востей, а переважно через недостатню готовність 
оточення забезпечувати необхідні соціальні умови. 
В Україні в останні роки впроваджено велику кіль-
кість вагомих нововведень, що забезпечують рівні 
права всім її мешканцям, але складності все ж таки 
виникають, і особливо гостро вони виявлені у молоді 
з обмеженнями життєдіяльності. Забезпечення 
необхідних складових юнацтва (працевлаштування, 
створення сім’ї та особистісний розвиток) викликає 
ряд перешкод, якщо є наявні обмеження життєді-
яльності. Зазначені проблеми мають суспільно-іс-
торичний характер та можуть бути спровоковані 

суспільними стереотипами, які перешкоджають гар-
монійному розвитку особистості. Молоді з порушен-
нями функцій опорно-рухового апарату потрібно не 
лише долати суспільні стереотипи, але й здійсню-
вати складну внутрішньо-особистісну роботу задля 
подолання особистісних бар’єрів та перепон, що 
сформувалися в процесі життя. Особливого зна-
чення набуває проблема психологічних механізмів 
соціальної адаптації молоді з порушеннями функцій 
опорно-рухового апарату, а саме їх адаптивних та 
дезадаптивних стратегій. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Особливості соціальної адаптації молоді з обме-
женнями життєдіяльності не можливо розглядати 
без індивідуальної історії розвитку, зокрема соціа-
лізації і особливостей розвитку дитини з обмежен-
нями життєдіяльності в родини і освітніх закладах, 
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в умовах інклюзивного навчання. В межах корекцій-
ної педагогіки зазначені питання були висвітлені у 
наукових працях С.Ю. Коноплясти, С.П. Миронової, 
В.М. Синьова, М.К. Шеремет, А.Г. Шевцова [1; 6] та 
інших науковців.

Психологічні особливості суспільного розвитку 
особистості та соціальної адаптації дітей з обме-
женнями життєдіяльності висвітлені у роботах 
І.В. Мартиненко, Л.І. Фомічової, Є.П. Синьової, 
Л.М. Руденко, Д.І. Шульженко, А.Г. Шевцова, 
Л.М. Шипіциної [1; 6] та інших науковців.

Психічні та психологічні механізми соціальної 
адаптації розкриті в наукових працях: З. Фрейда, 
А. Фрейда (дослідили захисні психічні механізми осо-
бистості), С.Д. Максименка (розкрив у своїх наукових 
працях психологічні механізми адаптації особисто-
сті до нових умов і відніс до них: рефлексію, емпа-
тію, прийом зворотного зв’язку), А.А. Налчаджяна 
(визначив психічні механізми адаптації як структуру 
взаємопов’язаних дій), Т. Парсона (соціалізація 
здійснюється за допомогою трьох основних видів 
механізмів: пізнавальних (наслідування) ,імітація та 
психічна ідентифікація), С.І. Розума, Л.Ф. Обухова 
та І.В. Шаповаленка (розглянули наслідування 
як механізм соціалізації та соціальної адаптації), 
Д. Уотсона., Г. Тарда. та Е. Торндайка (визначили 
наслідування як універсальний закон суспільного 
життя) [2; 3; 4].

Мета статті. Емпірично дослідити особливості 
психологічних механізмів соціальної адаптації 
молоді з вродженими порушеннями функцій опор-
но-рухового апарату.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
моделі психологічних механізмів соціальної адапта-
ції молоді з порушеннями функцій опорно-рухового 
апарату А.Г. Шевцова, І.В. Чухрій [7] виокремлено 
такі психологічні механізми: пізнавальний, поведін-
ковий, емоційно-афективний, комунікативний та 
мотиваційно-вольовий. Зазначені механізми мають 
біполярний континуум прояву, а саме адаптивні та 
дезадаптивні стратегії. Переважання дезадаптивних 
стратегій за зазначеними механізмами спричиню-
ють порушення соціальної адаптації та є ознаками 
наявності особистісної дезадаптованості молоді з 
обмеженнями життєдіяльності. Дезадаптивні стра-
тегії за пізнавальним механізмом виявляються в 
пасивних формах поведінки з відмовою долати 
перешкоди, зневірі в власні сили та інтелектуальний 
потенціал, навмисній недооцінці ситуації, негатив-
ному індивідуальному досвіді. В межах поведінко-
вого механізму дезадаптивні стратегії проявляються 
у діяльності, що включає в себе уникання неприєм-
них ситуацій, пасивності, усамітненості, ізоляції, 
прагненні обминати активні інтерперсональні кон-
такти, відмові від вирішення проблем, суперництві, 
униканні. Дезадаптивна складова комунікативного 
механізму полягає у неадекватних комунікативних 
стратегіях, конфліктній формі спілкування, що при-

зводить до соціальної дезадаптації і міжособистіс-
них та групових конфліктів. Емоційно-афективний 
механізм розкриває свій дезадаптивний прояв у 
поведінці з пригніченим емоційним станом, станом 
безнадії, податливості, переживанні злості та про-
вини, що покладається на себе на та інших, відсут-
ності позитивних переживань. Дезадаптивні страте-
гії мотиваційно-вольового механізму виявляються 
в принципі уникнення невдач та екстернальному 
локусі контролю. 

Для дослідження психологічних механізмів 
соціальної адаптації молоді з порушеннями функ-
цій опорно-рухового апарату були застосовані 
методики:

– діагностика психологічних механізмів соці-
альної адаптації І.В. Чухрій [5];

– методика діагностики копінг-механізмів 
Е. Хейма (E. Heim);

– опитувальник Плутчика Келлермана Конте;
– методика «Індекс життєвого стилю» (Life Style 

Index, LSI);
– тест для діагностики механізмів психологіч-

ного захисту.
Дослідження здійснювалось впродовж 2016–

2018 років у:
– Вінницькій області (Вінницький держав-

ний педагогічний університет імені Михайла 
Коцюбинського, Вінницький соціально-економічний 
інститут Відкритого міжнародного університету роз-
витку людини «Україна», Вінницький міський центр 
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді 
з функціональними обмеженнями «Гармонія» імені 
Раїси Панасюк, Вінницький обласний центр соціаль-
но-психологічної реабілітації дітей та молоді з функ-
ціональними обмеженнями «Обрій», Вінницький 
міжрегіональний центр професійної реабілітації 
інвалідів «Поділля»,  Вінницький обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни Вінницької обласної ради, 
громадська організація «ВА Асоціація ветеранів, 
інвалідів війни та волонтерів АТО», Комунальний 
вищий навчальний заклад «Вінницька академія 
неперервної освіти», Вінницька обласна державна 
адміністрація (Департамент соціальної та молодіж-
ної політики., управління у справах ветеранів війни); 
Київській області (Відкритий міжнародний універси-
тет розвитку людини «Україна»);

– Роменському районі Сумської області 
(Роменський центр комплексної реабілітації для 
дітей (осіб) з інвалідністю);

– Дніпропетровській області (Управління з 
питань учасників АТО);

– Донецькій області (Центр комплексної реабі-
літації для осіб з інвалідністю «Донбас»).

У дослідження взяли участь 158 осіб з вродже-
ними порушеннями функцій опорно-рухового апа-
рату.

За результатами дослідження психологічних 
механізмів соціальної адаптації молодих людей з 
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вродженими порушеннями опорно-рухового апа-
рату І.В. Чухрій [5] встановлено, що найбільш вира-
женими є адаптивні стратегії в пізнавальному (21%), 
поведінковому (21%) та мотиваційно-вольовому 
(21%) механізмі.

Найнижчі адаптивні показники в емоційно-афек-
тивному механізмі (17%). Тобто, соціальна адапта-
ція відбувається: через аналіз труднощів, можливі 
шляхи їх подолання, освіту та набуття індивідуаль-
ного досвіду, співпрацю з досвідченими людьми, 
пошук підтримки в суспільному оточенні, контролю-
юче-вольові якості. Можна припустити, що в процесі 
комплексної соціальної реабілітації, в який молодь 
з обмеженнями життєдіяльності включена з самого 
дитинства, вироблені моделі суспільного адапту-
вання на когнітивному, поведінковому та мотива-
ційно-вольовому рівні, проте емоційно-афективна 
сфера достатньо складна в корекції, і в більшо-
сті випадків психологічної підтримки потребувала 
не лише дитина з обмеженнями життєдіяльності 
(молодь в дитинстві), але й вся родина, так як сама 
батьки сприяли або, навпаки, ускладнювали адап-
тування.

Дезадаптивні стратегії, відповідно, найбільш 
виражені за показниками емоційно-афективного 
механізму (24%), що характеризуються поведінкою 
з пригніченим емоційним станом, станом безнадії, 
податливості, переживанні злості та провини або 
відсутності переживань.

За результатами діагностики копінг-механізмів 
по методиці Е. Хейма встановлено, що провідним 
механізмом виявився когнітивний (39%), тобто є 
відповідність з високими проявами за показни-
ками пізнавального психологічного процесу. Так як 
і за результатами попередньої методики, основний 
механізм адаптації може бути когнітивний, що 
підтверджує те, що молоді люди з порушеннями 
функцій опорно-рухового апарату схильні до раці-
онального сприйняття складної реальності, а емо-
ції можуть пригальмовуватися з метою захисту від 
болю та страждань.

Найменш розвинутим за дослідженням мето-
дикою Е. Хейма є поведінковий механізм. В роз-
робленій автором дисертаційної роботи методиці 
він має невизначене положення, так як має і високі 
відсоткові значення адаптивних стратегій, так і 
занадто занижені показники дезадаптивних про-
явів. Намічені особливості можуть вказувати на про-
блемну зону зазначеного механізму.

В розгляді проблеми психологічних механіз-
мів соціальної адаптації варто виокремити меха-
нізми психологічного захисту та копінг-механізми. 
Більшість науковців розрізняють зазначені меха-
нізми за способом адаптації до стресових ситуацій. 
Захисні механізми проявляються у випадку неосмис-
леного, несвідомого реагування на стресову ситуа-
цію (З. Фрейд, Р. Лазарус, Р. Плучик), виробленого 
протягом життя. Ці інтрапсихічні зусилля спрямовані 

на розв’язання зовнішніх та внутрішніх конфліктів. 
Копінг-механізми (Р. Лазарус, Е. Хейм) використо-
вуються людиною свідомо і спрямовані на активну 
зміну ситуації.

За результатами дослідження механізмів пси-
хологічного захисту молодих людей з вродже-
ними обмеженнями життєдіяльності за методикою 
Плутчика Келлермана Конте встановлено, що про-
відними є регресія (24%), проекція (17%) та раціо-
налізація (16%). Переважання психологічного меха-
нізму захисту – регресія вказує на те, що молодим 
людям з вродженими порушеннями функцій опор-
но-рухового апарату притаманні поведінкові реак-
ції, спрямовані на уникання тривоги, шляхом пере-
ходу на ранні стадії розвитку лібідо (за концепціями 
З. Фрейда, Р. Плутчика).

Особистість при складних фруструючих впли-
вах змінює необхідні тяжкі рішення на спрощенні 
та досяжні в зазначених ситуаціях. Застосування 
звичних поведінкових стереотипів значно збіднює 
загальний арсенал домінуючих проблемних ситуа-
цій. До захисного механізму належить визначення, 
описане в психоаналітичні літературі як «реалізація 
в дії», що характеризується вираженням неусвідом-
лених бажань та конфліктів в діях, які перешкод-
жають їх усвідомленню. Можна відмітити, що при 
зазначеному захисному механізмі особистості влас-
тива імпульсивність. Можливо припустити, що пока-
зуваний захист допомагає справлятися з складними 
життєвими ситуаціями на перших порах, проте з 
часом інфантильна поведінка ускладнює взаємодію 
з оточенням та заважає адекватно оцінювати реаль-
ність перебігу життя. Власне, через осмислення 
означуваного механізму та прийняття усвідомленої 
позиції можливе зменшення сили його прояву.

Високий відсоток захисного психічного механізму 
в проекції у молоді з вродженими обмеженнями 
життєдіяльності вказує на те, що неусвідомлені та 
неприйнятні для особистості почуття та думки лока-
лізуються назовні, приписуються іншим людям для 
виправдання їх у собі. Складність зазначеного меха-
нізму полягає у витісненні неприйнятних для особи-
стості власних особливостей, що не дає змоги при-
ймати себе цілісним з негативними та позитивними 
рисами.

Раціоналізація як механізм психологічного захи-
сту надає змогу молодим людям з обмеженнями 
життєдіяльності створювати логічні (псевдоро-
зумні), проте сприятливі обґрунтування своєї або 
чужої поведінки, вчинків, переживань, викликаних 
причинами, що не визнаються через загрозу втрати 
самоповаги. При застосуванні позначеного меха-
нізму знижується цінність недосяжного для людини 
досвіду, наприклад, причин виникнення конфліктної, 
або психотравмуючої, ситуації. Деякі дослідники до 
зазначеного механізму, описаного в методиці, відно-
сять і сублімацію, яка гіпертрофовано характеризує, 
як компенсуються витісненні бажання та почуття 
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у вищі соціальні цінності. Зазначена особливість 
притаманна молодим людям з вродженими обме-
женнями життєдіяльності. Раціоналізація сприяє 
гіпертрофованому сприйняттю міжособистісних 
стосунків, в яких важливим аспектом є прийняття 
недосконалості інших, оточуючих людей.

Найменшими показниками є показники за шка-
лою заміщення (5%). Це може виникати внаслідок 
того, що молоді особи проводять свій час з невели-
кою кількістю людей, переважно з матерями, і пере-
нести емоції, викликані ними, немає на кого, тому 
механізм, можливо, і не відпрацьований.

Висновки та пропозиції. Психологічні меха-
нізми соціальної адаптації молоді з вродженими 
порушеннями функцій опорно-рухового апарату 
мають певну специфіку, а саме переважання деза-
даптивних стратегій за показниками емоційно-а-
фективного психологічного механізму. Ця особли-
вість характеризується поведінкою з пригніченим 
емоційним станом, станом безнадії, податливості, 
переживанням злості, провини або відсутності пере-
живань. Встановлено, що найбільш вираженими 
механізмами психічного захисту є регресія, проекція 
та раціоналізація. Зазначені особливості свідчать 
про притаманність молодим людям з вродженими 
порушеннями опорно-рухового апарату поведінко-
вих реакцій, спрямованих на уникання тривоги шля-
хом переходу на ранні стадії розвитку, локалізації на 
зовнішнє оточення, неусвідомлюваних та неприй-
нятних почуттів та думок і створення раціональних 
пояснень своїм думкам, поведінці та переживанням.

Досліджувані у статті особливості вказують на 
необхідність проведення психокорекційних заходів 
з метою стабілізації дезадаптивних проявів емо-
ційно-афективного механізму та зменшення сили 
демонстрації механізмів психічного захисту.
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Chukhrii I. V. The research of the psychological mechanisms of social adaptation of young people 
with motor disorders

Young people with congenital motor disorders have been experiencing difficulties of social adaptation since 
childhood. These difficulties do not always arise as a result of their physiological features, but mainly because 
of the lack of readiness of the environment to provide the necessary social conditions. In the last few years 
in Ukraine, a large number of significant innovations, ensuring equal rights for all its residents, however, 
difficulties still arise, and they are especially acutely detected among young people with disabilities.

The paper presents the results of theoretical and empirical research of an issue of psychological mechanisms 
of social adaptation of young people with congenital motor disorders. The theoretical analysis of an issue of 
social adaptation of youth with muscle-skeleton disorder due to dysontogenesis is offered. It is established that 
at the present stage of the world scientific research the problems of social adaptation are described in many 
scientific achievements, in particular, its features are highlighted in the work of G.Yu. Eysenck, A. Bandura, 
K. Lewin, E.S. Markarian, L. Phillips and others, the structure and component composition was described by 
H. O. Bal, J. Piaget, A. A. Nalchajyan, S.I. Rozum and others. The features of social adaptation of youth with 
muscle-skeleton disorder and the role of special correctional work in this process are described in the scientific 
achievements of L.S. Vygotsky, V.V. Zasenko, Ye.P. Syniova, V.M. Syniova, L.I. Solnzeva. According to the 
results of the study, it was found that the most pronounced maladaptive strategies were based on the results 
of the study of the emotional-affective psychological mechanism. This feature is characterized by behavior with 
a stress emotional state, a state of despair, amenability, an experience of anger, guilt and lack of emotional 
experience. The distinct manifestation of mental defense mechanisms such as regression, projection and 
rationalization has also been revealed. Young people have behavioral reactions aimed at avoiding anxiety 
by moving to the early stages of development, localization aimed at the external environment of unconscious 
and unacceptable feelings and thoughts and creating rational explanations for their thoughts, behavior and 
emotional experiences.

The studied features indicate the need for psychocorrection measures in order to stabilize the maladaptive 
manifestations of the emotional-affective mechanism and reduce the strength of the manifestation of the 
mechanisms of mental defense.

Key words: young people with congenital motor disorders, social adaptation, psychological mechanisms, 
mental defense mechanisms.
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заступник начальника кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військових сил
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПІДГОТОВКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ВІЙСЬК (СИЛ) ЗБРОЙНИХ СИЛ 
УКРАЇНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
У статті розкриваються сучасні погляди щодо організації психологічного забезпечення підго-

товки та застосування військ (сил) Збройних сил України. Головна мета психологічного забезпечення 
полягає у вивченні, формуванні, корекції та відновленні як індивідуальних психологічних якостей окре-
мих військовослужбовців, так і високого рівня морально-психологічного стану особового складу вій-
ськових частин (підрозділів).  Метою дослідження є уточнення та конкретизація змісту та порядку 
організації та проведення заходів психологічного забезпечення підготовки та застосування військ 
(сил) Збройних сил України у загальній системі морально-психологічного забезпечення. Для досяг-
нення визначеної мети застосовано теоретичний аналіз, порівняння, узагальнення та системати-
зацію літературних джерел та нормативно-правових актів, у тому числі аналіз емпіричних даних за 
визначеною  проблематикою. 

За результатами дослідження уточнено та конкретизовано визначення та зміст психологічної 
декомпресії (відновлення) особового складу після виведення військової частини (підрозділу) з району 
виконання завдань за призначенням як форми психологічної реабілітації військовослужбовців на кінце-
вому етапі виконання завдань за призначенням, а також деталізовано порядок організації та прове-
дення психологічної реабілітації учасників бойових дій. 

Напрям подальших досліджень полягає у визначенні  та апробації нових методик соціально-психо-
логічного діагностування та удосконаленні організації психологічного забезпечення підготовки та 
застосування військ (сил) Збройних сил України. 

Важливим залишається також дослідження можливостей використання наявної медико-соціаль-
ної інфраструктури з метою проведення заходів психологічної реабілітації (психологічної декомпре-
сії) військовослужбовців після завершення виконання ними бойових завдань (завдань за призначенням).

Ключові слова: структури морально-психологічного забезпечення, психологічна готовність, пси-
хічне здоров’я, посттравматичний стресовий розлад, бойовий стрес, психологічна реабілітація, пси-
хологічна декомпресія.

Постановка проблеми. Психологічне забез-
печення підготовки та застосування військ (сил) 
Збройних сил України – це цілеспрямована діяль-
ність органів військового управління, командувачів, 
командирів (начальників), службових осіб структур 
морально-психологічного забезпечення з метою 
психологічного відбору, формування, підтримання і 
відновлення в особового складу військ (сил) психо-
логічної готовності до виконання завдань, емоцій-
но-вольової стійкості до негативних психологічних 
чинників у будь-яких умовах обстановки, зниження 
психогенних втрат та збереження психічного здо-
ров’я військовослужбовців. 

Головна мета психологічного забезпечення 
полягає у своєчасному вивченні, формуванні, 
корекції та відновленні як індивідуальних психо-

логічних якостей окремих військовослужбовців, 
так і високого рівня морально-психологічного 
стану особового складу військових частин (підроз-
ділів), що забезпечить успішне виконання завдань 
за призначенням.

Основними завданнями психологічного забез-
печення є:

– постійний моніторинг морально-психологіч-
ного стану особового складу військ (сил);

– аналіз впливу психологічних чинників бою 
(бойових дій) на морально-психологічний стан та 
поведінку особового складу військ (сил);

– моніторинг та прогноз розвитку соціальних 
процесів у військах (силах);

– виявлення психологічних особливостей 
майбутніх бойових дій  (операцій), врахування їх 
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вимог до емоційно-вольових та психофізіологіч-
них якостей військовослужбовців, злагодженості 
та згуртованості особового складу військ (сил);

– навчання особового складу психологічних 
методів надання само- та взаємодопомоги;

– прогнозування можливих бойових психоген-
них втрат особового складу;

– розгортання та організація роботи пунктів 
психологічної допомоги та реабілітації тощо. 

Психологічне забезпечення включає соціаль-
но-психологічне діагностування, психологічну під-
готовку (загальну, спеціальну, цільову) та психоло-
гічний супровід.

За досвідом проведення Антитерористичної 
операції (Операції Об’єднаних сил) основним 
змістом соціально-психологічного діагностування 
є проведення діагностики психічних станів, сту-
пеня психотравматизації, рівня нервово-психічної 
напруженості особового складу. За результатами 
діагностики мають бути виявлені особи із психо-
соматичними захворюваннями, тривожно-депре-
сивними станами та ознаками посттравматичних 
стресових розладів.

Психологічний супровід розглядається як комп-
лекс психологічних, організаційних, медичних, 
реабілітаційних заходів, спрямованих на  подо-
лання особовим складом військ (сил) психотрав-
муючих факторів бойової (оперативної) обста-
новки, збереження їхнього психічного і фізичного 
здоров’я і боєздатності, забезпечення соціального 
захисту і гарантій військовослужбовців і членів 
їхніх сімей.

Обов’язкова психологічна реабілітація вій-
ськовослужбовців, учасників бойових дій та при-
рівняних до них осіб, які брали участь в Анти- 
терористичній операції (Операції Об’єднаних 
сил) чи виконували завдання за призначенням 
в екстремальних (бойових) умовах, може здійс-
нюватися у центрах психологічної реабілітації 
Міністерства оборони України та Міністерства 
соціальної політики України або у спеціалізованих 
Центрах психологічної підтримки військ (за регіо-
нальним принципом). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Психологічна декомпресія (відновлення) – це 
комплекс психологічних, медико-психологічних, 
культурно-освітніх та фізкультурно-оздоровчих 
заходів, які здійснюються після виведення вій-
ськової частини (підрозділу) з району виконання 
завдань за призначенням для зниження психое-
моційної напруги, відновлення психофізіологіч-
ного стану та реадаптації військовослужбовців [4].

Декомпресія – форма психологічної реабіліта-
ції військовослужбовців на кінцевому етапі вико-
нання завдань за призначенням, після виведення 
військової частини (підрозділу) з району прове-
дення Операції Об’єднаних сил на відновлення 
боєздатності, в ході якого командирами, началь-

никами, сержантами, офіцерами структур мораль-
но-психологічного забезпечення  Збройних сил 
України, медичної служби з особовим складом 
проводиться комплекс медичних, психологічних, 
соціально-психологічних, культурно-освітніх, фіз-
культурно-оздоровчих, інформаційних заходів, 
метою яких є відновлення психічного здоров’я та 
боєздатності військовослужбовців. 

Мета проведення психологічної декомпре-
сії (відновлення) – зупинка механізмів адапта-
ції до екстремальних (бойових) дій; відновлення 
емоційно-вольової сфери військовослужбовців; 
поступова реадаптація до звичайних умов життя; 
фізичне та психічне відновлення; запобігання роз-
витку психічних розладів та психогенних травм.

Завданнями проведення психологічної деком-
пресії є: 

− збереження та відновлення емоційно-во-
льової сфери військовослужбовців;

− активація механізмів адаптації до мирних 
умов та поступова реадаптація до них;

− виведення зі стресового стану,  заспоко-
єння;

− фізичне та психічне відновлення (зняття 
внутрішнього напруження);

− підготовка військовослужбовця до зустрічі із 
сім’єю;

− виявлення військовослужбовців, у яких 
виникають труднощі в адаптації та проведення  
з ними додаткових декомпресійних заходів; 

− виявлення військовослужбовців, що за ста-
ном психічного здоров’я є неспроможними пройти 
декомпресію, та направлення їх на медико-психо-
логічну реабілітацію до лікувальних закладів.

При цьому вітчизняні дослідники визнача-
ють бойовий стрес як переживання, що виникає 
у військовослужбовців під безпосередньою чи 
опосередкованою дією стрес-факторів бойової 
обстановки та проявляється у вигляді емоційних, 
інтелектуальних, фізіологічних та поведінкових 
реакцій [2, с. 109].

Також провідними вітчизняними вченими 
встановлено, що стрес, який виник під впли-
вом умов бойової обстановки, поділяється на 
дві групи – невисокої і підвищеної інтенсивності. 
Бойовий стрес невисокої інтенсивності, як пра-
вило, ефективно долається більшістю військових 
і на початковому етапі може навіть сприяти підви-
щенню їхньої бойової активності. Надалі бойовий 
стрес невисокої інтенсивності або стає звичним 
для учасників бойових дій, або переходить у бойо-
вий стрес підвищеної інтенсивності [1, с. 34].

За даними психологів армії США, відновлення 
особового складу передбачає надання 1–3-денної 
допомоги солдатам із реакціями бойового стресу 
та поведінковими розладами, зазвичай поряд 
із медичним закладом і неподалік підрозділу. 
Пацієнти із виявленими поведінковими розладами 
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мають пройти діагностику, лікування і перебувати 
під подальшим наглядом [3, с. 137].

Мета статті – уточнення змісту та порядку 
організації психологічного  забезпечення підго-
товки та застосування військ (сил) Збройних сил 
України у загальній системі морально-психологіч-
ного забезпечення.

Методи дослідження. Для досягнення мети 
дослідження використано теоретичний аналіз, 
порівняння, узагальнення та систематизацію літе-
ратурних джерел, у тому числі вивчення емпірич-
них даних за визначеною  проблематикою.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
За досвідом організації та проведення захо-
дів психологічного забезпечення підготовки та 
застосування військ (сил) Збройних сил України 
основними елементами психологічної декомпресії 
є: медичний огляд; психологічне діагностування 
(скринінг); психологічна едукація (просвіта); пси-
хоемоційне розвантаження та відновлення пси-
хологічної безпеки особистості; психофізіологічне 
розвантаження; соціальна реадаптація.

Термін проведення заходів психологічної реа-
білітації (психологічної декомпресії) може скла-
дати від трьох до п’яти діб (з урахуванням досвіду 
армій провідних країн світу).

Для проведення декомпресії формується 
робоча група з числа офіцерів – психологів (пси-
хологів) структур морально-психологічного забез-
печення Збройних сил України, військових капе-
ланів та медичної служби командувань видів 
(оперативних командувань) військових частин у 
кількості, пропорційній кількості особового складу 
військової частини (підрозділу), яка проходить 
декомпресію. 

Декомпресія проводиться в пунктах постійної 
дислокації військових частин, обладнаних військо-
вих містечках загальновійськових полігонів, сана-
торно-курортних закладах Міністерства оборони 
України. Відповідно, якісна організація та про-
ведення заходів психологічного супроводження  
в районах відновлення боєздатності, базових 
таборах, лікувальних закладах, центрах психоло-
гічної реабілітації можливі лише за умови залу-
чення центральних органів виконавчої влади, 
сприяння органів державної влади і місцевого 
самоврядування та волонтерських організацій.

Психологічне діагностування (скринінг) поточ-
ного психологічного стану військовослужбовців 
проводиться психологами з метою виявлення  
у військовослужбовців ознак бойового стресу та 
якісного проведення надалі заходів психологіч-
ного супроводу та допомоги. 

Для діагностики посттравматичних стресо-
вих розладів у військовослужбовців, що вико-
нували завдання в районах проведення Анти- 
терористичної операції та Операції Об’єднаних 
сил, рекомендовано використовувати Міссісіпську 

шкалу посттравматичного стресового розладу, 
розроблену в 1987 році Т.М. Кеапе із співавто-
рами на основі ММРІ [4] та Шкалу оцінки впливу  
травматичної події (Impact of Event Scale (IES-R)). 

Психоемоційне розвантаження та відновлення 
психологічної безпеки особистості військовослуж-
бовців включає в себе комплекс групових та інди-
відуальних методів роботи:

− дебрифінг – кризовий інтервенційний метод 
роботи з груповою бойовою психологічною трав-
мою з відреагування, переробки та мінімізації 
наслідків психотравматичної ситуації для психіч-
ного здоров’я військовослужбовців, спрямова-
ний на профілактику розвитку посттравматичних 
стресових розладів. Дебрифінги проводяться 
з метою переключення психіки військовослуж-
бовців із зони екстремальних умов до звичного 
режиму життя, отримання психоемоційного роз-
вантаження, полегшення, зниження відчуття уні-
кальності і ненормальності особливостей власних 
реакцій, зменшення внутрішнього напруження, 
зниження тяжкості психологічних наслідків після 
пережитого стресу;

− сеанси психоемоційної саморегуляції;
− психологічні тренінги за напрямом 

тілесно  орієнтованої терапії;
− індивідуальне психологічне консульту-

вання.
Очікуваними результатами проведення заходів 

психологічного забезпечення і, зокрема, психоло-
гічної декомпресії, є:

− своєчасне діагностування бойових психіч-
них травм (посттравматичних стресових розладів) 
та направлення військовослужбовців на лікування 
до спеціалізованих установ; 

− отримання психологічної, медичної допо-
моги військовослужбовцями, що її потребують;

− стабілізація соціально-психологічного клі-
мату в підрозділах;

− зменшення випадків непорозумінь у роди-
нах (сім’ях) військовослужбовців;

− переключення психіки військовослужбовців 
з воєнного на мирний спосіб мислення тощо.

Висновки і пропозиції. Таким чином, пси-
хологічне забезпечення є важливим елементом 
системи морально-психологічного забезпечення 
підготовки та застосування військ (сил) Збройних 
сил України, про що переконливо свідчить дос-
від проведення Антитерористичної операції та 
Операції Об’єднаних сил на території Донецької 
та Луганської областей.

Напрями подальших досліджень зазначеної 
проблематики полягають у визначенні та апроба-
ції нових методик соціально-психологічного діа-
гностування та удосконаленні організації психоло-
гічного забезпечення підготовки та застосування 
військ (сил) Збройних сил України. Важливим 
залишається також дослідження можливостей 
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використання наявної медико-соціальної інфра-
структури з метою проведення заходів психоло-
гічної реабілітації (психологічної декомпресії) вій-
ськовослужбовців після завершення виконання 
ними бойових завдань (завдань за призначенням).
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Vasylenko S. V. Feature of organization of psychological providing of preparation and application 
of troops (forces) of Armed Forces of Ukraine in modern terms

The article regards to modern view on organization of the psychological providing of troops (forces) 
preparation and application of Armed Forces of Ukraine. The primary objective of the psychological providing is 
a study, forming, correction and proceeding both the individual psychological features of separate servicemen 
and high level of the moral and psychological condition of personnel of military units (subdivisions).  A research 
aim is clarification and specification of maintenance and order of organization and realization of measures of 
the psychological providing of preparation and application of troops (forces) of Armed Forces of Ukraine in 
global system of the moral and psychological support. The methods of research include theoretical analysis, 
comparison, generalization and systematization of literary sources and legal acts, and analysis of empiric 
data after the certain range of problems. Due to research, results there were determinated and maintenanced 
psychological decompression (renewal) of personnel are specified after an exit military units (subdivisions) 
from the performing area as forms of servicemen psychological rehabilitation on the eventual stage of tasks 
on purpose implementation and also the order of organization and realization of psychological rehabilitation 
of battle actions participants is gone into detail. Direction of further researches consists in determination and 
approbation of new methodologies of the social and psychological diagnostics and improvement of organization 
of the psychological providing of troops (forces) of Armed Forces оf Ukraine preparation and application. 

The important is remained also by research of possibilities of the use of existent medical and social 
infrastructure with the aim of realization of measures of psychological rehabilitation (psychological 
decompression) of servicemen on completion of implementation by them combat missions (tasks on purpose).

Key words: structures of the moral and psychological support, psychological readiness, psychical health, 
posttraumatic stress disorder, battle stress, psychological rehabilitation, psychological decompression.
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ЧИННИКИ НАДІЙНОСТІ СУМІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЧЛЕНІВ ТАНКОВИХ ЕКІПАЖІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
У статті представлені результати дослідження групової надійності в сумісній діяльності у членів 

танкових екіпажів Збройних сил України. Модернізація української армії потребує не лише сучасної 
техніки, а й точних дій та виконання наказів від військових. Точність дій залежить від надійності 
екіпажу, а, у свою чергу, надійність досягається через згуртованість екіпажу. На думку вчених, згур-
тованість, яка впливає на надійність групи, складається з таких чинників: групової мети, групового 
мотиву, групової дії, групового результату. Також виділяють спільну працю, досягнення спільного 
результату. Такими факторами виділяють рольову та психологічну сумісність, що утворює єдність 
екіпажу. Дослідження цих складників у діяльності малої групи, якою є танковий екіпаж, є доцільним  
у процесах всебічного розвитку сучасної української армії.

У ході дослідження визначено, що основними чинниками групової надійності членів екіпажу танку  
є психологічні особливості особистості кожного із членів екіпажу, їх моральна зрілість до сприй-
няття інших членів екіпажу та інших екіпажів у діяльності. З іншого боку, наявний значний вплив фак-
торів сумісної діяльності, таких як: мотивація, досягнення поставленої мети, морально-етичний 
та соціально-психологічний клімат, дисциплінованість екіпажу, професійне становлення танкістів, 
наявність неформального лідерства, адаптивність кожного із членів екіпажу, рівень подолання різ-
них суперечностей як у екіпажі, так і з іншими екіпажами. Визначення цих чинників робить можливим 
зменшення впливу їх на ефективну діяльність танкового екіпажу.

Отже, у дослідженні було виявлено, що на надійність танкових екіпажів Збройних сил України 
впливає значна частина внутрішніх та зовнішніх чинників. Зокрема впливає згуртованість танко-
вого екіпажу, мотивація до спільної роботи та спільного результату, прийняття колективної відпо-
відальності за виконання поставленого завдання перед екіпажем. Уміння швидко усунути конфліктні 
ситуації, які виникають між членами екіпажу. Також важливо в бойовій ситуації бути готовими до 
екстремальних умов, можливої відмови механізмів та техніки, оперативного та грамотного коман-
дування підлеглими, чіткого виконання функцій, підвищення організованості екіпажу.

Ключові слова: танкісти, танковий екіпаж, групова надійність, групова діяльність, згуртова-
ність екіпажу, спільна діяльність.

Постановка проблеми. Сучасний перебіг 
бойових дій потребує від військових максималь-
ної уваги і точних дії. Друге досягається лише  
в разі згуртованості та чіткого виконання функцій 
кожним із членів танкового екіпажу для досяг-
нення спільної мети шляхом виконання бойового 
завдання. Це можливо лише за умови згуртова-
ності, виконання своїх безпосередніх функцій кож-
ним членом екіпажу, прийняття відповідальності 
за свої дій, особистого внеску в сумісну діяльності 
для виконання бойового завдання, що, своєю чер-
гою, є показником надійності екіпажу.

Аналіз останніх досліджень та публікації. 
Дослідження групової діяльності відображається 
в межах психології праці, інженерної та соціаль-
ної психології, також знаходить відображення  
у військовій психології та психології діяльності  
в екстремальних ситуаціях. Це питання досліджу-

вали науковці: В.М. Пономаренко, Н.І. Завалова, 
А.Л. Журавльова, Л.Р. Уманьского та інші. 
Насамперед, особливість групової діяльності 
відображається в її структурі. А.Л. Журавльов, 
А.І. Донцова виділяють такі її компоненти: 

– групова мета;
– груповий мотив;
– групова дія;
– груповій результат.
Надійність групової діяльності визначається 

згуртованістю групи та якістю виконання безпо-
милкових дій кожним членом групи (у нашому 
випадку екіпажем танку). Одним із багатьох чин-
ників безпомилковості та точності виконання дії  
у груповій діяльності виділяють мотиви досяг-
нення спільної мети виконання діяльності, осо-
бливості спілкування між членами групи та від-
сутність бар’єрів у взаєморозумінні, що ведуть до  
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надійного та безпомилкового виконання діяльно-
сті. На думку Н.Н. Обозова, С.Н. Саричева, надій-
ність групової діяльності проявляється в узгодже-
ності дій, швидкому вирішенні внутрішньогрупових 
конфліктів та сумісності членів екіпажу. Як вважа-
ють дослідники В.М. Крук та О.Л. Осадчук, надій-
ність групової діяльності можна визначити лише 
за їх результативністю у спільній праці під час 
виконання завдань без помилок та кількості допу-
щених помилок, якщо взяти до уваги причини їх 
виникнення. 

Визначення групової надійності танкового екі-
пажу, на нашу думку, повинне бути цілісним та вра-
ховувати виникнення всіх можливих проблем та 
складнощів під час виконання поставлених задач 
перед екіпажем. Групова надійність у діяльності 
танкового екіпажу передбачає те, що екіпаж бойо-
вої машини виконає поставлене завдання точно, 
збереже свої позиції з мінімальним ризиком для 
життя та цілісності танку для можливості ведення 
подальшої діяльності у вигляді виконання постав-
лених перед ним бойових задач. Отже, у визна-
ченні групової надійності танкістів значну роль 
визначають взаємопорозуміння, психологічний клі-
мат екіпажу, швидке вирішення конфліктів у діяль-
ності та точність виконання наказів екіпажем.

Мета статті. Визначення чинників надійності 
групової діяльності членів танкових екіпажів 
Збройних сил України. 

Виклад основного матеріалу. Основна від-
мінність професійної діяльності військовослуж-
бовців – членів танкових екіпажів – полягає в тому, 
що ця діяльність є груповою. Командир, меха-
нік-водій та навідник танку утворюють малу групу, 
адже виконують одне спільне завдання, здійсню-
ючи свої функціональні обов’язки. Саме тому  
і надійність, в нашому випадку, слід розглядати 
як виконання діяльності групою осіб, а не інди-
відуально. Крім того, дані опитування експертної 
групи фахівців (експертну групу утворили фахів-
ці-танкісти, стаж яких у сухопутних військах скла-
дає не менше 5 років, віком від 32 років. Серед 
них командирів – 38,89%, навідників – 27,78%,  
а водіїв-механіків – 33,33%.) засвідчили, що надій-
ність танкового екіпажу Збройних сил України 
визначається, перш за все, відносинами членів 
екіпажу один до одного, рівнем їх згуртованості та 
сумісності, оскільки вони разом мають виконувати 
спільне завдання, досягати спільного результату. 

При цьому, як свідчать дослідження цілої низки 
вчених, групова діяльність фахівців різного про-
філю характеризується такими або компонен-
тами:

− чітким розподілом виконуваних функцій між 
учасниками спільної діяльності;

− сполученням розподілених функцій у про-
сторі й часі, тобто одночасним їхнім виконанням 
різними учасниками;

− узгодженням розподілених і сполучених 
функцій, або строгою послідовністю їх виконання 
відповідно до певного алгоритму, який ураховує 
діяльність кожного фахівця. При цьому узгодження 
стосується просторових, часових та інших (темп, 
інтенсивність, ритмічність тощо) характеристик 
діяльності [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]. 

Додамо, що всі ці компоненти не є можливими 
без головного – основної загальної мети, заради 
якої і здійснюється групова діяльність. У нашому 
випадку – це бойове завдання, яке необхідно 
виконати членам танкового екіпажу Збройних сил 
України. 

Крім того, якісне існування зазначених вище 
компонентів та виконання поставленої мети не 
буде можливим за відсутності налагодженої взає-
модії в малій функціональній групі. Взаємодія, на 
думку вчених, є не тільки головною ознакою групо-
вої діяльності, а найбільш істотною її особливістю. 
Е.С. Немов під взаємодією розуміє таку систему 
дій учасників діяльності, при якій дії однієї особи 
або групи осіб обумовлюють певні дії інших осіб, а 
дії останніх викликають певні дії перших осіб [9; 10].  
Для опису групової діяльності використовують 
такі поняття, як взаємодія, спілкування, сприяння, 
узгодження й так далі.

У продовження вищезазначеного наведемо 
думку, А.В. Барабанщикова із співавторами, 
А.І. Донцова і А.Л. Журавльова [11; 7; 12–13]. Вони 
відзначають, що групова діяльність фахівців має 
певну структуру і включає такі основні елементи:

− групова мета – це те, чого прагне досягти 
група у спільній діяльності, її результат. Групова 
мета може бути представлена у вигляді окремих  
і конкретних групових завдань, поетапне вирішення 
яких наближатиме групу фахівців до досягнення 
спільної мети, до виконання поставленого завдання;

− груповий мотив – це те, що спонукає групу 
до спільної діяльності, безпосередня спону-
кальна, мотивуюча сила;

− групова дія – це елемент або структурна 
одиниця спільної діяльності, спрямований на 
виконання того чи іншого групового завдання;

− груповий результат – це те, чого реально 
досягає група фахівців при виконанні спільної 
діяльності, це якісний та кількісний підсумок суміс-
ної діяльності.

Найважливішим моментом в організації гру-
пової діяльності є необхідність розподілу, спо-
лучення й узгодження по кожному з її основних 
структурних компонентів функцій між усіма учас-
никами. В.В. Спасенніков наводить типові ознаки 
спільної групової діяльності:

а) спільність (єдність) цілей діяльності для її 
учасників;

б) розподіл і узгодження конкретних завдань, 
які учасникам діяльності необхідно виконувати 
спільно;
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в) спільність (єдність) або узгодженість моти-
вів учасників групової діяльності;

г) розподіленість і узгодженість виконуваних 
дій і операцій у спільній діяльності;

д) спільність (єдність) результату спільної 
діяльності для групи фахівців [14].

Крім того, важливою ознакою групової діяльно-
сті, звичайно, є територіальна спільність її вико-
нання [15].

Зауважимо, що групова діяльність відрізня-
ється від індивідуальної не стільки наявністю вза-
ємодії між фахівцями в процесі здійснення діяль-
ності, скільки характером включення взаємодії  
у структуру самої діяльності [16; 5].

Отже, зазначена особливість, а саме те, що 
діяльність членів танкового екіпажу має груповий 
характер, може безпосередньо визначати рівень її 
надійності. Отож, груповий характер діяльності 
танкістів може вважатись одним із механізмів, які 
впливають на цю надійність.

Крім того, враховуючи вищезазначений меха-
нізм, можна сказати, що він обумовлює й питання 
сумісності членів танкового екіпажу, яка  
є наступним механізмом надійності їх діяльності. 

У загальному плані термін «психологічна суміс-
ність» вживається для позначення оптимального 
взаємного сполучення особистісних властивостей 
учасників групи [17; 18; 8; 19; 20–22]. Крім того, ця 
категорія, за позицією A.M. Парачева [23], може 
бути трьох видів: 

− ціннісна сумісність (у сфері спілкування), 
зміст якої полягає в забезпеченні максималь-
ного психологічного комфорту, якщо можна, всім  
членам групи і їх максимальної психологічної гар-
монії;

− рольова сумісність, як система тих, які скла-
лися стихійно, психологічних ролей і вимог, які ці 
ролі пред’являють до своїх виконавців;

− ділова сумісність (у сфері праці), як крите-
рій оцінки якої висувається вимога максимального 
психологічного комфорту під час виконання про-
фесійних завдань.

Поряд із цим психологічна сумісність визна-
чається як поняття про взаємну відповідність 
властивостей членів групи. У це поняття входять: 
взаємна симпатія, позитивний характер емоцій-
них психічних установок, взаємосугестивність, 
спільність інтересів і потреб, подібність динаміч-
ної спрямованості психофізіологічних реакцій 
тощо [24; 25]. 

Сумісність членів групи розглядається у вигляді 
єдності наступних компонентів: психофізіологічної 
сумісності (темпераментальні особливості), соці-
ально-психологічної (особливості спілкування, 
збіг соціальних орієнтирів) та власне психологіч-
ної. Усі зазначені особливості є вкрай важливими 
в аспекті забезпечення надійності діяльності чле-
нів танкового екіпажу. Крім того, деякі автори гово-

рять про сумісність як про сполучення взаємодії 
індивідів [26–32]. Таке сполучення характеризу-
ється ступенем задоволеності суб’єктів взаємодії 
один одним. У нашому випадку ми можемо гово-
рити про задоволеність членів танкового екіпажу 
сумісною діяльністю. 

Наступна характеристика, яка потребує біль-
шої уваги з нашого боку, – це згуртованість 
групи в аспекті виконання фахівцями сумісної 
діяльності. Враховуючі особливості професійної 
діяльності членів танкового екіпажу, можна при-
пустити, що саме згуртованість буде черговою 
ключовою характеристикою, яка зумовлюватиме 
надійність діяльності танкістів. Ця характеристика 
може бути визначена за ступенем єдності помис-
лів, дій та поведінки членів екіпажу та відбиває 
якісний складник взаємовідносин між фахівцями. 

Основними складниками, які обумовлюють 
рівень або ступінь згуртованості, можна назвати 
такі компоненти: 

1) мотиваційно-спонукальний, який проявля-
ється у близькості членів групи в підході до ціннос-
тей, цілей і завдань взаємодії у всіх сферах жит-
тєдіяльності, в тому числі при спільному рішенні 
завдань основної діяльності;

2) професійна єдність (спрацьованість) – 
погоджена взаємодія членів групи у професійній 
сфері;

3) психологічна сумісність – оптимальне спо-
лучення особистісних властивостей членів групи, 
яке забезпечує їх ефективну взаємодію в основних 
сферах життєдіяльності.

У вітчизняних соціально-психологічних дослі-
дженнях, які розглядають проблеми спільної або 
сумісної діяльності в екстремальних умовах, 
акцент, як правило, робиться на стійкість або на 
те, що з нею пов’язано: «стресостійкість», «стій-
кість», «резистентність» [20; 33; 27; 15]. Авторами 
підкреслюється відсутність значних психодина-
мічних змін в поведінці груп, успішне вирішення 
завдань, розмірений, спокійно-діловий тон у спіл-
куванні, досить швидке досягнення єдності оці-
ночних суджень та дій. Вважаємо, що такий підхід 
до вивчення соціально-психологічних характе-
ристик сумісної діяльності дуже важливий, але 
потребує розвитку засобами аналізу динамічності, 
мінливості та адекватності дій. У цьому напрямку 
проведено низку досліджень, які можуть служити 
основою характеристики надійності членів тан-
кових екіпажів в екстремальних умовах спільної 
діяльності. 

Так, згідно з оцінкою А.І. Донцова, будь-яка 
група при виконанні сумісної діяльності неми-
нуче стикається з різноманітними труднощами  
й обмеженнями [34]. У результаті виникає потреба 
подолання незгоди, групової напруженості, проти-
річ [35]. У такому разі виділяють такі шляхи вирі-
шення проблем: 
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− група «виштовхує» протиріччя за власні 
межі і покладає відповідальність на інші групи 
(проявляє агресивність); 

− важка ситуація, загроза ззовні мобілізує 
захисні механізми самої групи.

Для опису життєдіяльності колективів в екс-
тремальних умовах використовується поняття 
опірність, за рівнем якої пропонується ранжувати 
групи [36; 5]. Так, групи «низького рівня розвитку» 
демонструють «депресивний синдром», а саме: 
байдужість, апатію, дезорганізацію, взаємодію 
конфліктного характеру, що дезорганізує діяль-
ність і так далі. «Групи-кооперації» в тих же умо-
вах відрізняються толерантністю й адаптивністю. 
«Групи-автономії» відповідають на складні ситуа-
ції зростанням активності та підвищенням ефек-
тивності діяльності.

А.А. Русалінова пов’язує соціально-психо-
логічні характеристики груп із їх психологічним 
кліматом [37]. «Оптимістичний стресостійкий клі-
мат», за її оцінкою,зумовлений перспективою роз-
витку групи і є одним із головних соціально-психо-
логічних ознак колективу.

Динамічний підхід до аналізу соціально-пси-
хологічних характеристик сумісної або спільної 
діяльності в екстремальних умовах можна помі-
тити і в рамках концепції А.С. Чернишева [38]. 
Так, у ракурсі проведеного дослідження інтерес 
представляють дані про те, що у високоорганізо-
ваних групах першої категорії у спільній діяльно-
сті переважає динамічна сторона, схильність до 
модернізації та ризику. У важких умовах такого 
роду групи оптимально використовують внутрішні 
резерви, перш за все, за рахунок удосконалення 
організаційної взаємодії.

Нетрадиційний варіант підходу до дослі-
джень різних характеристик спільної діяльності 
пропонує Ю.Л. Ханін [39–40]. У ході проведеного 
ним комплексу досліджень застосована шкала 
ситуативної тривоги й особистісної тривожно-
сті (шкала Ч.Д. Спілбергера). При цьому ситуа-
тивна тривога діагностувалася у трьох аспектах, 
які, як виявилось, істотно впливають на резуль-
тативність спільної діяльності: міжособистісна 
ситуативна тривога, внутрішньогрупова ситу-
ативна тривога й діяльна ситуативна тривога. 
Діагностика і регуляція ситуативної тривоги 
здійснювалися дослідником у контексті індиві-
дуальних зон оптимального функціонування. 
Особливу увагу було приділено емоційним 
переживанням як найважливішому компоненту 
адаптивної поведінки людини в різних формах її 
взаємодії з довкіллям. У зв’язку з цим виділені 
три можливі взаємопов’язані варіанти взаємодії 
організму й середовища: 

а) «домінування людини над середовищем», 
у результаті чого поставлена задача вирішується 
«більш чи менш легко»; 

б) «рівновага між людиною і середовищем»;
в) «дисбаланс у взаємодії людини і середо-

вища», що виявляється у високому рівні емоцій-
ної напруженості через ситуативну нездатність 
людини впоратися з вимогами конкретних завдань 
й очікуваннями партнерів. 

У всіх цих випадках емоційні переживання 
й відповідні їм поведінкові прояви виникають  
у результаті суб’єктивної оцінки людиною зовніш-
ніх вимог і своїх внутрішніх ресурсів. 

Отже, наведені погляди дозволяють виокре-
мити суттєві характеристики, які обов’язково 
варто враховувати при вивченні особливостей 
діяльності надійності членів танкових екіпажів 
Збройних сил України. 

Крім того, що стосується спільної діяльності, 
надійність групи забезпечує вибір адекватних обста-
новці засобів організації ефективної спільної діяль-
ності. Причому ця адекватність має забезпечуватися 
як стосовно внутрішніх потенційних можливостей 
групи, так і стосовно того зовнішнього середовища, 
в якому група функціонує. Оптимальне втілення цих 
засобів у спільній діяльності забезпечує оптималь-
ність функціонування групи як суб’єкта діяльності  
в конкретних умовах [41].

Для структурування та класифікації факторів 
або чинників групової надійності членів танкових 
екіпажів в умовах виконання спільної/сумісної 
діяльності, можуть бути запропоновані такі їх гра-
дації:

За характером виникнення та протікання: 
а) внутрішньо-особистісні, що об’єднують: 

військово-професійні якості танкістів: навички, 
вміння, воля, досвід, компетентність, стереотипи 
у вирішенні індивідуальних навчальних і бойових 
завдань, виконання формально-логічних, техніч-
них та інших прийомів, управлінських і виконавчих 
операцій в екстремальних умовах бойової служби 
або чергування; психологічні особливості – вла-
стивості й характеристики особистості військовос-
лужбовців; ступінь задоволення в них індивідуаль-
них потреб і мотивів служби в танкових військах, 
інтересу до своєї бойової спеціальності і професії 
та інші;

б) міжособистісні, які визначають: рівень і зрі-
лість міжособистісних відносин танкістів по верти-
калі і по горизонталі; зміст функціонально-рольо-
вого спілкування військових як основи взаємодії 
особового складу екіпажу; прояв елементів акцен-
тування й емпатії в міжособистісному спілкуванні; 
переважання кон’юктивних або диз’юнктивних 
почуттів у сприйнятті членами екіпажів один 
одного; ступінь розвиненості службових і неслуж-
бових взаємин; прояви взаємних оцінок, симпатій 
та антипатій, думок і суджень, домагань, насліду-
вання і так далі;

в) внутрішньо-групові, які включають: стан згур-
тованості колективу/групи і його організованості;  
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розвиненість демократичних засад у вирішенні 
внутрішньо-групових проблем; рівень співпраці 
і взаємодопомоги у процесі виконання функціо-
нальних обов’язків і поза ними; відповідність вну-
трішньо-колективних відносин нормам військо-
вого статуту та інші;

г) міжгрупові, які виражають: здатність опти-
мального вирішення конфліктів у рамках підроз-
ділів і розрахунків чергових змін; можливість кон-
структивного або деструктивного рішення етнічних, 
національних, релігійних, світоглядних та інших 
проблем у групах танкістів; позитивні або негативні 
підстави формування мікрогруп у чергових змінах 
екіпажів і їх спрямованість; наявність позитивних 
або негативних традицій і звичок у груповому спіл-
куванні військовослужбовців і так далі [32; 42].

За типом спрямованості та впливу: 
а) ступінь стабільності або динамічності  

соціально-психологічних процесів у групах, роз- 
рахунках, бойових постах і частинах танку;

б) динамічність соціально-психологічних 
явищ, їх зрілість або консервативність, результа-
тивність прояву; 

в) стан морально-етичного й соціально-пси-
хологічного клімату в колективах чергових змін; 
рівень військової, технічної, екологічної дисци-
пліни екіпажу;

г) ступінь дотримання режиму бойового чергу-
вання і служби секретності і так далі [14; 43].

За типом функціонування чергових змін танко-
вих екіпажів:

а) соціально-психологічні переміщення вій-
ськовослужбовців у процесі їх служби в танкових 
військах; 

б) становлення офіцерів, командирів, старшин 
у різному рольовому статусі і його зміна (або ста-
більність); 

в) наявність формального і неформального 
лідерства в екіпажах. 

За ступенем впливу на особистість: 
а) процес соціально-психологічної адаптації 

особового складу танкових екіпажів до екстре-
мальних умов спільної діяльності;

б) рівень службового, морального, матеріаль-
ного і соціального стимулювання активності тан-
кістів при виконанні бойових завдань;

в) мотивація членів екіпажу у процесі вико-
нання бойових і навчальних завдань;

г) ступінь гармонізації особистісних і групових 
інтересів в екіпажах танків;

д) ступінь і можливість подолання різних супе-
речностей між групами та окремими військовос-
лужбовцями в екіпажах; 

е) рівень сформованості у військових почуття 
відповідальності за виконання завдань, неза-
лежно від рівня їх складності [24; 30].

Різноманіття факторів надійності членів тан-
кових екіпажів в екстремальних умовах спільної 

діяльності, як ми переконалися, конкретизується 
поняттями «професійне середовище» і «сумісна 
діяльність». Тому можливе виділення й кілька 
інших груп чинників:

1) операціональні, обумовлені змістом профе-
сійної діяльності та реалізацією покладених на 
групу/екіпаж завдань;

2) когнітивні, обумовлені вимогами інформа-
ційного середовища;

3) соціально-психологічні, зумовлені змістом 
соціально-психологічних явищ у чергових змінах 
екіпажів. 

Закономірно, що запропоновані класифікації та 
аналіз не можуть претендувати на повне й вичерпне 
відображення всього різноманіття факторів, які впли-
вають на характеристику надійності танкових екіпа-
жів в умовах сумісної діяльності. Проте викладені 
аспекти, на наш погляд, відкривають можливості для 
комплексної оцінки основних критеріїв надійності вій-
ськовослужбовців-танкістів, а так само можуть бути 
використані як основа її експериментального дослі-
дження, теоретичного узагальнення та вироблення 
практичних рекомендацій та методик.

Крім того, вважаємо за потрібне додати, що 
ускладнення спільної діяльності і її надійності від-
бувається за рахунок актуалізації наступних фак-
торів екстремальних умов:

− зростання кількості об’єктів уваги при чергу-
ванні або при виконанні бойового завдання;

− збільшення швидкості протікання проце-
сів управління бойовою технікою й озброєнням, 
експлуатаційними системами танку, що вимагає 
підвищення швидкості психічних реакцій, емо-
ційно-вольової стійкості, узгодження дій у групах, 
розрахунках тощо;

− обмеження рухової активності, пов’язаної  
з режимом бойової служби або навчання;

− загрози відмов автоматизованих і звичай-
них систем озброєння і техніки, що призводять до 
аварій і катастроф;

− необхідності постійного й уважного контр-
олю показань приладів й оперативного прийняття 
рішення, його швидкого і якісного виконання.

Однією з підстав для виявлення критеріїв 
надійності сумісної діяльності танкових екіпажів  
в екстремальних умовах може з’явитися виді-
лення наступних структурних (тих, які взаємно 
перекривають один одного) компонентів: 

− організаційний (узгодження цілей, засобів, 
зусиль, механізму спільної діяльності екіпажів 
танку);

− управлінський (здійснення керуючого 
впливу на підлеглих); 

− бойовий (готовність екіпажу до рішення 
завдань бойового чергування); 

− технічний (стан бойової зброї і техніки); 
− експлуатаційний (застосування й обслуго-

вування технічних систем й озброєння танку).
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Іншою, не менш важливою, підставою для 
побудови класифікації критеріїв надійності спіль-
ної діяльності танкових екіпажів в екстремальних 
умовах може бути визначення реальних і фор-
мальних їх проявів. Останні характеризуються 
наявністю сукупності формалізованих документів 
(планів, конспектів, програм і так далі), проведен-
ням заходів і робіт, наявністю матеріальної бази 
тощо.

Реальні «діяльні» ознаки можуть бути зафік-
совані за допомогою визначення рівня досяг-
нення кінцевого результату – виконання завдань 
екіпажем, ступенем і якістю реалізації особовим 
складом своїх функціональних обов’язків. Про 
реальний стан надійності членів танкових екіпа-
жів можна судити за підсумками виконання планів 
бойової підготовки й контролю у процесі бойового 
навчання, рівнем досягнутої професійної майс-
терності (швидкість і безпомилковість у виконанні 
дій і операцій, гнучкість у реакції на екстремальні 
ситуації, наявність навичок, умінь, досвіду тощо), 
числом фахівців, які опанували суміжні спеціаль-
ності, результатами моделювання екстремальних 
умов спільної діяльності. До останніх слід відне-
сти вирішення завдань в умовах можливого ско-
рочення екіпажу, «втрати» командира, чи навід-
ника, чи механіка-водія, загрози функціонування 
танку і таке інше. 

Про реальний морально-психологічний стан 
екіпажів танків можна судити за результатами 
соціально-психологічного діагностування, харак-
тером групових і міжособистісних відносин в екі-
пажах, рівнем соціально-психологічного клімату в 
них, динаміці зміни провідних мотивів службової 
діяльності фахівців-танкістів, наявності злочинів 
та нештатних ситуацій – станом військової дисци-
пліни і так далі [44; 45].

Груповий або колективний фактор спільної 
діяльності проявляється в таких характеристи-
ках – ознаках надійності танкових екіпажів в умо-
вах виконання завдань за призначенням:

1) підвищення швидкості процесу визначення 
реальних і модельованих причин аварій і пору-
шень, прийняття рішень і їх реалізації;

2) грамотних і компетентних узгоджених спіль-
них дій на основі колективного досвіду, навичок, 
знань й умінь;

3) усвідомлених або неусвідомлюваних про-
пусках деяких етапів (особливо формальних)  
в алгоритмі спільної діяльності, їх «творче» ско-
рочення або інтенсифікація на підставі досвіду  
і стереотипів дій в екстремальних ситуаціях;

4) прояві періодичного перерозподілу ролей, 
почерговому навмисному або спонтанному вико-
нанні ролей виконавців при виконанні бойових 
завдань, почерговому виконанні ролі «лідера», 
який несе основну відповідальність за виконання 
бойового або навчального завдання;

5) прояві узгодженості дій і встановленні 
підвищеної взаємозумовленості членів екіпа-
жів – учасників спільної діяльності – у вирішенні 
службово-бойових завдань і забезпеченні життє-
діяльності танку;

6) підвищенні організованості членів танкових 
екіпажів, що проявляється у високій мобільності 
управління і самоврядування, груповому вико-
нанні більш відповідальних завдань, прийнятті 
колективного рішення виходу зі складної ситуації і 
прояві ініціативного підходу в його реалізації і так 
далі;

7) виділенні в якості основного, пріоритет-
ного компонента спільної діяльності професійних 
як індивідуальних, так і групових якостей особо-
вого складу екіпажу (безпомилковість виконання 
завдань, стабільність результатів тощо).

Отже, розгляд характеристик надійності й осо-
бливостей спільної діяльності фахівців-танкістів 
дозволяє говорити про можливість виокремлення 
критеріїв надійності спільної діяльності: 

а) стійкість результатів спільної діяльності  
в умовах, які змінюються;

б) узгодженість дій членів екіпажу;
в) організованість екіпажу в умовах спільної 

діяльності.
З аналізу випливає, що під критерієм стійкості  

результатів спільної або сумісної діяльності  
в умовах, що змінюються, у змістовному плані 
слід розуміти незмінну результативність спільної 
діяльності в різних умовах, яку можна виміряти 
за наступними показниками: оцінки за виконання 
завдань, кількість помилок при виконанні завдань, 
час їх виконання. Прояв цього критерію надійності 
сумісної діяльності відповідає тим характеристи-
кам спільної діяльності, які не виходять за межі 
поняття «результативність» [46; 47]. Тому його 
застосування для оцінки надійності груповий 
діяльності видається цілком допустимим і дореч-
ним.

Такий критерій надійності сумісної діяльності, 
як узгодженість дій членів екіпажу, може оціню-
ватися за показниками: сумісність членів екіпажу 
при виконанні спільної діяльності, взаємозумовле-
ність дій при виконанні завдань, спосіб вирішення 
при цьому розбіжностей і рівень конфліктності  
в екіпажі [30; 48]. 

Основними показниками організованості суміс-
ної діяльності, як критерію надійності, є розпо-
діл відповідальності між учасниками спільної 
діяльності в танковому екіпажі, статусно-рольова 
структура групи, що припускає відповідність функ-
ціональному розкладу по бойовому розрахунку  
і можливу зміну формальної ієрархії та структу-
рованості у зв’язку з нестандартними умовами 
діяльності, а також типовий спосіб поведінки чле-
нів групи в екстремальній ситуації. Суттєве зна-
чення набувають такі показники, як перерозподіл 



2020 р., № 1, Т. 3.

171

відповідальності, дублювання дій один одного  
в бойових розрахунках, підстраховка й допов-
нення дій [29; 49].

Крім того, організованість, як критерій надій-
ності, передбачає також й облік показників, 
пов’язаних з управлінськими діями командирів 
і фахівців, проявом авторитету лідерів групи та 
прийняття рішень на спільну діяльність і способи 
їх реалізації. Важливе місце у прояві організова-
ності займає тип ціннісно-орієнтаційної спрямова-
ності діяльності членів групи: на себе, на групу, на 
результат, що може бути досліджений за показни-
ком «типовий спосіб поведінки у групі» [23; 50; 14].

Висновки. Отже, до надійності танкових екі-
пажів Збройних сил України відноситься значна 
частина внутрішніх та зовнішніх чинників, які 
впливають на діяльність танкістів. Значний вплив 
має згуртованість танкового екіпажу, мотивація 
до спільної роботи та спільного результату, при-
йняття спільної відповідальності, психологічні 
особливості особистості кожного із членів екі-
пажу. Уміння швидко вирішувати конфлікти та 
суперечки, які виникають між членами екіпажу 
або з іншими екіпажами. У бойовій ситуації бути 
готовими до екстремальних умов, можливої від-
мови механізмів та техніки, оперативно та гра-
мотно командувати підлеглими, чітко виконувати 
функції, підвищувати організованість екіпажу, 
оперативна обробка інформації, яка надходить в 
незначній мірі. Можливість узяти кожним із членів 
екіпажу роль іншого або перебрати на себе функ-
ції того члену екіпажу, який не може їх виконати.
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Kucheriava T. O. Factors of reliability of join activities of tank crew members of the Armed Forces 
of Ukraine

The article presents the results of the study of group reliability in joint activity with members of tank crews 
of the Armed Forces of Ukraine.

The modernization of the Ukrainian army requires not only modern equipment but also accurate actions 
and orders from the military. The accuracy of the action depends on the reliability of the crew, and in turn, the 
reliability is achieved through the cohesion of the crew. According to scientists, cohesion, which in its right turn 
affects the reliability of the group, consists of the following factors: group goal, group motive, group action, 
group result. As well as teamwork and the achievement of a joint result.

The following factors distinguish the role compatibility and the psychological compatibility, which in turn 
forms the unity of the crew. Investigation of these components within the activities of such a small group as 
tank crew - are expedient in the processes of the comprehensive development of the modern Ukrainian army.

The study identified that the main factors of group reliability of the crew members are the psychological 
characteristics of each of the crew members, their moral maturity to the perception of the other crew members 
and other crews in the activity. On the other hand, it is a significant influence of factors of joint activity such as 
motivation, achievement, goal, moral, ethical and socio-psychological climate, crew discipline, the professional 
formation of tankers, availability of informal leadership, adaptability of each crew member, level of overcoming 
various contradictions both in the crew and with other crews.

Identifying these factors makes it possible to reduce their impact on the effective operation of tank crew.
Thus, the study of the reliability of tank crews of the armed forces of Ukraine includes a large part of internal 

and external factors.
The cohesion of tank crew, motivation to teamwork and joint result, joint acceptance of responsibility for 

performing the task, ability to a quick resolving of conflicts that arise between members of the crew, and in a 
combat situation - being prepared for extreme conditions, to a possible failure of mechanisms and equipment, 
prompt and competent command of subordinates, clear performance of functions, promotion organization of 
the crew - are also have a significant impact.

Key words: tankers, tank crew, group reliability, group activities, crew cohesion, joint activities.



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

174 © Мотика С. М., Кравченко К. О., 2020

УДК 159.9:331.4
DOI https://doi.org/10.32840/2663-6026.2020.1-3.31

С. М. Мотика
кандидат педагогічних наук,

заступник начальника з морально-психологічного забезпечення
Військовий інститут

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 К. О. Кравченко
кандидат психологічних наук,

т. в. о. начальника науково-дослідного відділу досліджень проблем психології 
науково-дослідного центру

Військовий інститут
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ 
ОФІЦЕРІВ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ З УРАХУВАННЯМ ВІКОВИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ КУРСАНТІВ
Метою формування позитивного іміджу офіцерів, які працюють у вищих військових навчальних 

закладах є вплив на свідомість курсантів, їх виховання як особистості, подальшу професійну спрямо-
ваність як майбутніх захисників Батьківщини. Особливо це питання стало актуальним з початком 
ведення війни на сході України. Це обумовлюється тим, що після випуску зі стін ВЗО більшість із них 
будуть мати під своїм керівництвом особовий склад, людей, за яких вони будуть відповідати, яких 
їм необхідно буде організувати для виконання службово-бойових завдань. Із цим завданням випус-
кники-курсанти зможуть упоратись лише за умови, якщо вони у своїх підлеглих зможуть створити 
власний позитивний імідж. На жаль, у навчальних програмах вищих військових навчальних закладів 
відсутні дисципліни щодо формування позитивного іміджу як Збройних сил, так і окремих офіцерів. 
Тому акцент треба робити на офіцерів, які їх навчають та виховують. Отож, курсанти зможуть 
перейняти корисний для своєї подальшої професійної діяльності досвід.

У статті наведені рекомендації щодо формування позитивного іміджу офіцерів Збройних сил 
України, які працюють у вищих військових навчальних закладах з урахуванням вікових особливостей 
курсантів. Акцент зроблений саме на вікові особливості при формуванні позитивного іміджу офіцерів 
у зв’язку з такими факторами: по-перше, ця тема є малодослідженою, по-друге, відповідно до пев-
них керівних документів, на основі яких проводиться прийом на навчання у вищі військові навчальні 
заклади, визначено, що вступати до військового закладу вищої освіти можуть як абітурієнти-випус-
кники шкіл (приблизний вік – 17 років), так і військовослужбовці-контрактники, вік яких не перевищує 
30 років. Отже, офіцери, які працюють у військових ЗВО, взаємодіють із двома віковими категоріями, 
які мають свої відмінності та особливості. Це необхідно враховувати при формуванні власного пози-
тивного іміджу з такою цільовою аудиторією.

Ключові слова: імідж, військовослужбовець, Збройні сили України, курсанти, офіцери вищих 
військових навчальних закладів, вікові особливості.

Постановка проблеми. Реформування 
Збройних сил України, геополітична ситуація  
в країні та вимоги, які висуває реальність у зв’язку 
з веденням бойових дій на сході України, зумов-
люють необхідність щодо формування позитив-
ного іміджу не тільки Збройних сил України, але  
й кожного військовослужбовця, а особливо офі-
церського складу. Також зросли вимоги до осо-
бистості військовослужбовця та їх військово- 
професійної діяльності як відображення модер-
нізації військово-професійної освіти. У статті 
«Соціально-психологічні аспекти визначення 
поняття іміджу військовослужбовця Збройних сил 
України» [1, с. 228–229] А. Шумейко зазначає: 

«Імідж військовослужбовців – це публічне явище, 
яке здійснює символічне переломлення сутніс-
них основ усієї системи Збройних сил в уявлені 
суспільства, є корпоративним іміджем військової 
служби та державним іміджем, не тільки одержу-
ючи від них нову інформацію та пристосовуючись 
до них, але й має певний зворотний вплив». 

Питання щодо формування позитивного іміджу 
саме офіцерів ВВНЗ викликало науковий інте-
рес лише у 2018 році. Були розглянуті такі його 
аспекти: досвід формування позитивного іміджу 
офіцерів Збройних Сил України в умовах підго-
товки військових фахівців; педагогічна майстер-
ність викладача як складова формування іміджу 
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майбутнього офіцера Збройних сил України; 
робота з молоддю як важливий напрямок форму-
вання позитивного іміджу Збройних сил України; 
інформаційне висвітлення освітнього процесу 
підготовки майбутніх офіцерів, як складова фор-
мування іміджу ЗС України; формування довіри 
курсантів до командирів (начальників) ВВНЗ під 
час навчання, як шлях до зміцнення позитивного 
іміджу ЗС України. Але це, так би мовити, лише 
підґрунтя для подальших досліджень та науко-
вих напрацювань. Цим і обумовлена актуальність 
обраної теми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідницькі передумови до розроблення нау-
ково-теоретичних і методологічних основ тео-
рії іміджу широко представлені світовою науко-
во-дослідною практикою (А. Адлер, М. Вебер, Дж. 
Келли, Г. Лебон, Дж. Мид, Г.Олпорт, Т. Парсонс, 
К. Роджерс, Дж. Роттер, Б. Скиннер, Е. Торндайк, 
Дж. Уотсон, З. Фрейд, Т. Халл). Вивчення феномену 
«імідж» представлено в роботах таких вітчизняних 
авторів, як: О. Абдулліної, Т. Бедяєва, П. Берда, 
Є. Бондаревської, О. Володарської, І. Вікент’єва, 
Л. Водовіча, В. Ділмана, О. Газмана, Є. Грішуніної, 
П. Гуревіча, І. Зарецької, Р. Кричевського, Ф. Кузіна, 
Н. Кузьміної, Л. Мітіної, В. Музиканта, О. Панасюк, 
Е. Перелигіної, Р. Ромашкіної, Л. Соколової, 
В. Тимошенко, Н. Трошиної, Б. Ушикова, 
О. Феофанова, І. Фьодорова, І. Черемушнікової, 
Н. Чипиленко, М. Шишкіної, В. Шепелі та інших.

Проблемам формування іміджу держави, 
лідера, корпорації, фірми присвячували свої 
дослідження досить багато вчених. Помітними 
серед них стали, наприклад, праці П. Дракера, 
Ж. Сегела, Г. Даулінга, Ж.-П. Бодуана, Г. Почепцова, 
В. Шепеля, Е. Галумова та інших. Однак проблема 
формування іміджу збройних сил (армії) зали-
шається, як зазначалося вище, малодослідже-
ною. У цій сфері можна відзначити хіба що праці 
В. Алещенка, В. Серебрянникова, Л. Прудникова, 
С. Мелькова, У. Ільницької та інших. 

Формуванню позитивного іміджу офіцерів 
ВВНЗ приділяли увагу такі науковці: О. Соколіна, 
В. Рижиков, Н. Сторожук, О. Кожедуб, Ю. Черних 
та інші. Питання щодо створення позитивного 
іміджу офіцерів з урахуванням вікових особливос-
тей курсантів залишається й на сьогодні малодо-
слідженим.

Мета статті: надати рекомендації щодо фор-
мування свого позитивного іміджу офіцерам ВВНЗ 
з урахуванням вікових особливостей курсантів.

Виклад основного матеріалу. Прийом на 
навчання у ВВНЗ здійснюється на основі пев-
них керівних документів, а саме відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556–VII 
від 01.07.2014) [2], наказу Міністерства освіти  
і науки України від 15.10.2014 № 1172 «Про 
затвердження Умов прийому на навчання до 

вищих навчальних закладів України в 2015 році», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
від 04.11.2014 № 1390/26167 [3], наказу Міністра 
оборони України від 05.06.2014 № 360 «Про 
затвердження Інструкції про організацію та про-
ведення військово-професійної орієнтації молоді 
та прийому до вищих військових навчальних 
закладів та військових навчальних підрозділів 
вищих навчальних закладів», зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України від 26 червня 
2014 року № 704/25481 [4], наказу Міністра обо-
рони України від 05.01.2015 № 4 «Про затвер-
дження Особливостей прийому на навчання до 
вищих військових навчальних закладів та військо-
вих навчальних підрозділів вищих навчальних 
закладів у 2015 році для підготовки військових 
фахівців тактичного рівня», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України від 22 січня 2015 року 
№ 74/26519 [5], наказу Міністра оборони України 
від 11.05.2016 № 248 «Про затвердження 
Особливостей прийому на навчання до вищих 
військових навчальних закладів та військових 
навчальних підрозділів закладів вищої освіти для 
підготовки військових фахівців тактичного рівня в 
умовах особливого періоду» [6].

До ВВНЗ, які здійснюють підготовку військових 
фахівців за схемою навчання «курсант», прийма-
ються за власним бажанням громадяни України, 
які здобули повну загальну середню освіту, від-
повідають установленим вимогам проходження 
військової служби та успішно пройшли вступні 
випробування:

а) особи із числа цивільної молоді та ліце-
їсти віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 
17 років виповнюється в рік зарахування на нав-
чання;

б) військовослужбовці, резервісти та військо-
возобов’язані, які мають повну загальну середню 
освіту та не мають військових звань офіцер-
ського складу, у разі зарахування їх на перший та 
наступні курси навчання, віком до 23 років;

в) військовослужбовці, які проходять військову 
службу за контрактом у разі зарахування їх на нав-
чання до ВВНЗ, що здійснюють підготовку осіб на 
посади сержантського та старшинського складу, 
віком до 30 років [7].

Отож, ми бачимо, що вікова категорія кур-
сантів, які навчаються у ВВНЗ може бути досить 
різноманітною. Згідно з класифікацією вікових  
періодів [8], курсанти, які навчаються, належать 
до наступних вікових категорій: пізній юнацький 
вік та ранній дорослий вік. Розглянемо особли-
вості кожної вікової категорії.

Юнацький вік (пізній період 18–23 роки). 
Зазначений віковий період характеризується 

як стадія завершення фізичного, статевого дозрі-
вання та активного становлення особистості, 
особистісного і професійного самовизначення,  
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розвитку самосвідомості та досягнення соціаль-
ної зрілості [9, с. 23–24]. 

Дж. Вайлд визначив такі суперечливі особли-
вості юнацького віку, які слід урахувати офіцеру:

1. Юнаки сфокусовані на своєму внутріш-
ньому світі і вважають, що світ має бути таким, як 
вони хочуть його бачити. Більшість із них не мають 
достатнього досвіду, щоб оцінити інші погляди, які 
відрізняються від їхніх.

2. Навіть якщо юнаки невпевнені у своїх нави-
чках та здібностях, вони відчайдушно намага-
ються приховати цю невпевненість і використову-
ють захисні механізми.

3. Юнаки дуже чутливі через їх надмірну скон-
центрованість на власній особі та через нама-
гання знайти своє місце в житті.

4. Юнаки емоційні, схильні до змін настрою.
5. Юнаки приділяють велику увагу своїй іден-

тичності та тому, як вони виглядають. З іншого 
боку, вони не люблять, коли їх надто виділяють від 
інших однолітків, у цьому сенсі вони мають свою 
«тонку зону комфорту».

6. Юнаки схильні до ідеалізації та швидше мір-
кують якими «слід бути», ніж якими є насправді.

7. Юнаки інколи мають нереалістичні уяв-
лення стосовно своєї персони [10].

Підсумуємо вищезазначене. Процес станов-
лення особистості в юнацькому віці може розгля-
датися у трьох ракурсах: 1) перший ракурс розгля-
дає зміни у самосприйнятті; 2) другий фокусується 
на самооцінці, а саме наскільки позитивно чи 
негативно особистість оцінює себе; 3) третій 
ракурс розглядає зміни у відчутті ідентичності – 
відчуття особистістю того, ким вона є, куди спря-
мовує свій шлях. Тому рекомендації щодо форму-
вання позитивного іміджу офіцера, спираючись на 
перераховані ракурси становлення особистості  
в юнацькому віці, можуть бути такі: звертатися 
до курсантів на «Ви» – це буде формувати само-
сприйняття курсанта не як дитини або підлітка,  
а як дорослої людини, причому, навіть, якщо офі-
цер робить зауваження курсанту за якість пору-
шення – все одно на «Ви»; обов’язково мають 
бути виключені образливі слова або будь-яке 
неповажне ставлення до особистості курсанта, 
тому навіть якщо офіцер буде робити зауваження, 
то самооцінка курсанта не буде травмована (що 
в іншому разі буде для нього досить болючим у 
даному віковому періоді і явно не сприяє форму-
ванню позитивного іміджу офіцера в його очах); 
при спілкуванні з курсантами використовувати 
«об’єднуючі поняття», а саме «ми –військовос-
лужбовці», «наші обов’язки», «наша з вами від-
повідальність», «наша професійна діяльність» та 
інше – це буде сприяти формування ідентичності 
курсанта.

Вікові особливості прийняття рішень про 
кар’єру на етапі зрілої юності. У нашому випадку 

курсанти вже визначились з вибором профе-
сії. Чи то був усвідомлений вибір, чи нав’язаний 
кимось – це питання, безумовно, важливе, тому 
що буде впливати на мотивацію до професійної 
діяльності, але на даному етапі вони вже у сті-
нах ВВНЗ. Прийняття рішень про кар’єру вимагає 
від людини з’ясування для себе життєвої мети. 
Моральна мета мобілізує сили особистості на 
тривалий період. Конкретні цілі такою властиві-
стю не наділені, тому після їх досягнення швидко 
настає спад активності [11]. Тут мається на увазі, 
що якщо юнак при виборі навчального закладу 
ставив собі за мету стати професійним військо-
вим (бажано, полковником чи генералом), бути 
захисником Батьківщини та інше, то ці моральні 
цілі будуть його стимулювати до певних досягнень 
та справлятися з особливими умовами військової 
діяльності тривалий час. Якщо юнак ставив перед 
собою мету просто поступити до ЗВО, як усі, або 
з будь-якої іншої причини, то в найближчому часі 
його активність щодо навчання та становлення як 
майбутнього офіцера спаде. У цьому випадку офі-
церу рекомендується розповідати про позитивні 
сторони військової служби, бажано на власному 
прикладі або на прикладі відомих особистостей.

У зрілому юнацькому віці актуальною стає про-
блема «незалежного» життя. Для її розв’язання 
необхідні вміння організовувати свою діяльність, 
приймати відповідальні рішення і втілювати їх 
у життя, що в більшості молодих людей у цьому 
періоді відсутнє. Але не слід забувати, що вій-
ськова служба, навіть навчання у ВВНЗ, належить 
до діяльності в особливих умовах, тому висуває 
певні вимоги до юнаків, які обрали собі цю про-
фесію. Тому на ґрунті несумісності «незалежного 
життя» і військової служби можуть виникнути певні 
порушення військової дисципліни, які можуть при-
звести до конфліктних ситуацій між офіцерами та 
курсантами. Знаючи цю вікову особливість, офі-
цер може достойно вийти з такої ситуації, зробити 
правильні та корисні зауваження, можливо, навіть 
пояснити курсанту, що насправді його бентежить 
та підштовхує до певних дій, тим самим підтри-
мати в очах курсанта свій позитивний імідж.

Розв’язування життєвих завдань передбачає 
прогнозування, орієнтацію на майбутнє й усвідом-
лення, наскільки є можливим утілення конкретних 
планів. Для цього людині потрібно мати уявлення 
про діяльність, з якою вона має справу, осмислити 
й вибудувати проект свого майбутнього. За таких 
умов її теперішнє, справи найближчої і віддаленої 
перспектив сприйматимуться як конкретні кроки 
до нього [11]. Спираючись на ці вікові особли-
вості, офіцеру можна порекомендувати ділитися 
з курсантами позитивними фактами своєї військо-
вої кар’єри, методами професійного зростання,  
а можливо, і своїми особистими професійними 
планами на майбутнє.
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Розвиток самосвідомості у зрілому юнацькому 
віці. Суттєвою складовою особистісного роз-
витку юнака є становлення його самосвідомості. 
Пов’язане воно як із продовженням розумового 
розвитку, так і з появою нових ситуацій, кутів зору, 
під якими він себе розглядає.

Як зазначають Л. Василенко та М. Савчин, 
основною відмінністю юності від попереднього, 
підліткового, періоду є зміна внутрішньої позиції: 
змінюється ставлення до сьогодення та майбуття 
[11]. Якщо брати за основу, що завдання юнаць-
кого періоду – закладка «фундаменту» в майбут-
ньому дорослому житті, до якого належать отри-
мання професії та якісної освіти, становлення 
світогляду, визначення загального життєвого 
шляху, формування уявлень про сімейне життя та 
інше, позитивний імідж офіцера тут буде відігра-
вати вирішальну роль. Це пов’язано з тим, що під 
час навчання у ВВНЗ коло людей, з якими взає-
модіє курсант, особливо тих, які живуть в казармі 
(гуртожитку), певним чином обмежене. А певна 
залежність від старших ще досі існує. Тому так 
чи інакше, свідомо чи несвідомо, вони дивляться 
на офіцерів, які їх оточують. У цьому випадку 
можна порекомендувати офіцерам використову-
вати сучасні методи впливу на курсантів, а саме 
використання соціальних мереж, у яких може 
бути відображене (безумовно, частково) життя 
офіцера поза межами ВВНЗ, а саме: культурне 
дозвілля, подорожі цікавими місцями, гармонійні 
сімейні стосунки, інтереси, досягнення тощо.

Дружба у зрілому юнацькому віці. Нових яко-
стей набувають у зрілому юнацькому віці дружні 
відносини. Вони виникають не відразу. Це пов’я-
зано з тим, що кожен поступово завойовує собі 
місце у психологічному просторі іншої людини та 
особливе ставлення до себе. У цьому віці дружба 
вимагає від особистості обов’язково бути собою. 
Важливою її умовою є взаєморозуміння, а непо-
розуміння із другом породжують переживання 
особистістю неможливості втілення власного вну-
трішнього буття. Як свідчать щоденники юнаків, 
біографічні й автобіографічні описи, юнаки дуже 
важко переживають усвідомлення того, що їхній 
друг виявився несправжнім. Спричинений цим 
душевний неспокій може сильно вплинути на їхнє 
ставлення до людей загалом, спричинити недо-
віру, яка часто буває незворотною. Вкрай актуаль-
ними в юнацькому віці є уміння відрізнити істинну 
дружбу від удаваної, уникнути взаємин, побудо-
ваних на явному чи прихованому маніпулюванні 
людини людиною [11].

Незважаючи на те, що дружба в юнацькому віці 
має вагоме значення, офіцер має завжди пам’я-
тати, що «дружити» з курсантами не можна. За 
«дружбою» з курсантами ховається некомпетент-
ність офіцера. Деякі офіцери вважають, що якщо 
вони будуть дружити з курсантами, то цей факт 

позитивно впливатиме на їх авторитет та імідж, 
а також на дисципліну курсантів. На жаль, це 
велика помилка. Отож, для формування позитив-
ного іміджу офіцера дружніх стосунків із курсан-
тами бути не повинно.

Розвиток інтелекту у зрілому юнацькому віці. 
В. Павелків стверджує, що в період зрілої юності 
завершується розвиток інтелекту. У його структурі 
виникають комплексні схеми (поєднання конфігу-
рацій, оперативних правил перетворення інфор-
мації, які використовуються для упізнавання відо-
мих предметів, ситуацій, подій, процесів тощо); 
формуються ідеальні образи реальних та ідеаль-
них предметів, явищ; фіксуються сценарії (послі-
довності очікуваних людиною подій та процесів, 
що сприяють уявному відтворенню їх, – святку-
вання дня народження, весілля, прихід весни 
тощо); створюються семантичні структури, які 
виявляються у предметних та оцінно-емоційних 
значеннях. Завдяки їм знання впливають на інте-
лектуальну поведінку молодої людини [12].

Юність – креативна пора, про що свідчать ори-
гінальні ідеї, орієнтація на продуктивний інтелек-
туальний досвід [11].

Враховуючи зазначену вище особливість, офі-
церам, а особливо викладачам, рекомендується 
демонструвати курсантам свої прагнення в роз-
витку інтелектуальних здібностей, тим самим 
формуючи відповідні інтереси в них (наприклад,  
у вивчені англійської мови).

Отже, ми розглянули вікові особливості юнаць-
кого віку, до якого належить більшість курсантів, 
та надали рекомендації офіцерам щодо форму-
вання позитивного іміджу, працюючи з цією віко-
вою категорією курсантів.

На нашу думку, необхідно в контексті обраної 
тематики розглянути ще одну вікову категорію – 
дорослість, до якої належать курсанти-контрак-
тники, які прийшли на навчання з військ. Більшість 
із них є учасниками бойових дій, тому й підходи 
щодо формування позитивного іміджу офіцера 
будуть трохи іншими. 

Рання дорослість (23–35 років).
Н. Токарєв та А. Шамне визначають дорос-

лість як найменш вивчений період онтогенезу, 
для якого характерні найвищий рівень розвитку 
духовних, інтелектуальних, творчих і фізичних 
здібностей людини. На цьому етапі виникають 
специфічні особливості Я-концепції, спонукальної 
та емоційної сфер особистості, змінюється спосіб 
життєдіяльності (створення сім’ї, сімейні стосунки, 
батьківські функції, кар’єра, творчі досягнення 
тощо). Також автори підкреслюють, що потужність 
прагнення дорослої людини до все більшої неза-
лежності від батьків, інших дорослих у прийнятті 
рішень, навіть якщо це пов’язане з ризиком для 
власного благополуччя. Цей віковий період харак-
терний своїм акцентом на близькість із партнером  
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протилежної статі. Людина усвідомлює, що 
інтимність вимагає взаємної довіри, підтримки  
та піклування для того, щоб розпочати сімейне 
життя [13].

Передумовою самостійності дорослої людини 
на роботі й у сім’ї, реалізації її здібностей і мрій є 
досягнення соціальної дорослості. Це дає можли-
вість критично оцінити життя, приймаючи рішення 
про правильність обраного життєвого шляху чи 
шукаючи нову ідентичність.

Дослідники виділяють два напрямки розвитку 
особистості дорослої людини:

а) зростання самостійності людини, її свободи 
та відповідальності, розвиток індивідуальності 
(неповторності), творчого ставлення до дійсності 
та власного життєвого шляху;

б) посилення соціально-духовної інтегровано-
сті людини, соціальної відповідальності, збага-
чення форм її життєдіяльності [13].

Перша фаза ранньої дорослості (до якої нале-
жать деякі курсанти-контрактники) триває при-
близно з 20 до 30 років життя і збігається з моло-
дістю людини. У цей період людина досягає піку  
у своєму фізичному розвитку, є здоровою, силь-
ною, витривалою, енергійною, здатною до народ-
ження дітей. Активно збагачується її психологіч-
ний і соціальний досвід, вона включається в усі 
види соціальної активності, оволодіває багатьма 
соціальними ролями.

Розвиток особистості людини зумовлюється 
передусім особливостями сімейного та професій-
ного життя. Вона відходить від батьківської сім’ї, 
обирає супутника життя, приймає рішення про 
шлюб і створення сім’ї, народження дітей, займа-
ється їх вихованням. Одночасно зі створенням 
сім’ї людина спрямовує свої зусилля на профе-
сійне навчання, пошук постійного місця зайнято-
сті, професійну адаптацію, досягнення професій-
ного успіху, кар’єру. Ці особливості можуть бути 
одними із ключових, які підштовхнули військовос-
лужбовця-контрактника отримати вищу військову 
освіту.

Варто зазначити, що всі рекомендації щодо 
формування позитивного іміджу офіцера, які були 
надані раніше, також актуальні при взаємодії з 
курсантами-контрактниками, але тут включається 
ще одна важлива складова, а саме: професіона-
лізм та досягнення у службово-бойовій діяльно-
сті. На відміну від курсантів молодшого віку, які 
більше уваги звертають на зовнішність офіцера, 
його манери, поведінку та інші особистісні якості, 
у взаємодії з дорослою людиною переважають 
знання та вміння офіцера, але самопрезентація 
(особливо при першій зустрічі) також дуже вагома.

У цьому випадку доцільніше розглядати не 
вікові особливості цільової аудиторії, а все ж таки 
соціально-психологічні особливості курсанта як 
учасника бойових дій. 

Якщо досить стисло розглянути психологічні 
особливості військовослужбовців зазначеного 
вікового періоду, які брали участь у бойових діях, 
то буде доцільним зробити акцент саме на їх сис-
темі цінностей. Вона кардинально відрізняється 
від їх цивільних однолітків, або тих військовослуж-
бовців, які не брали участі в бойових діях. Ці люди 
знають ціну життя, якісь побутові буденні труднощі 
для них не мають такого серйозного значення, як 
для інших (вони не розуміють, що може такого 
страшного статися, якщо не досить охайно буде 
застелене ліжко, або якщо він не гладко поголе-
ний, або у нього не такий сучасний телефон та 
багато інших прикладів), для них поняття «побра-
тим» майже святе, оскільки це та людина, яка 
може врятувати йому життя. Вони дуже швидко 
дорослішають за короткий проміжок часу. 

Варто зазначити, що саме для такої цільової 
аудиторії, враховуючи її особливості, все ж таки, 
на нашу думку, важливішим є поняття авторитету, 
а не іміджу офіцера.

Через актуальність та новизну проблеми 
сучасна наука чималі зусилля приділяє дослі-
дженням сутності поняття авторитету як керівника 
взагалі, так і військового керівника-командира, 
їх спроможності бути лідером серед підлеглих. 
Ці питання у своїх публікаціях розглядають, 
зокрема, такі вітчизняні науковці як Р. Алавердов, 
В. Михайловський, А. Кібанов, В. Полікашин, 
С. Поляков, Ю. Полікашин, В. Стасюк, Ф. Мисик, 
П. Ткачук, О. Бойко, О. Керницький, О. Копаниця, 
А. Луньков, А. Романишин та інші [14].

Як зазначає В. Стасюк: «Авторитет військового 
керівника формується ним самим у реальній пове-
дінці й діяльності. Словами авторитет не ство-
рити, оскільки підлеглі судять про командира за 
його справами та вчинками. Одна із сторін психо-
логічної сутності авторитету військового керівника 
особливо яскраво проявляється в екстремальних 
умовах. Упевненість у правильності дій авторитет-
ного керівника позбавляє людей у критичних ситу-
аціях від роздумів стосовно правильності прийня-
того рішення» [14]. Тобто у військовослужбовців, 
які були на війні, сформувалися чіткі поняття, як 
повинен виглядати командир. Також однією із пси-
хологічних особливостей учасників бойових дій 
є чітко сформоване поняття «свій – чужий». На 
нашу думку, досить важко офіцеру бути їх коман-
диром або викладачем, якщо він сам не є учас-
ником бойових дій. Хоча тут також велику роль 
грають професійні навички. Наприклад, якщо офі-
цер не є учасником бойових дій, але є фахівцем 
по своїй дисципліні, то взаємовідносини з такими 
курсантами можуть скластися за умови правиль-
ної та коректної подачі інформації.

Прийоми створення (формування) авторитету 
мають відповідати чинним у суспільстві нормам 
моралі й етики. Штучні прийоми не гарантують 
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успіху, як наслідок, з’являється уявний або помил-
ковий авторитет (псевдоавторитет). Розглянемо 
різновиди псевдоавторитету, які ще свого часу 
виділяв видатний педагог А. Макаренко (які, на 
жаль, є характерними для деяких сучасних коман-
дирів) [15, с. 112]:

1. Авторитет відстані. Проявляється у тому, 
що командиру здається, чим він «далі» від підлег-
лих (тримається з ними офіційно, рідше з ними 
бачиться), тим сильнішим є його вплив на них. 
Командир спеціально відгороджується від підлег-
лих для того, щоб створити видимість важливості 
й недоторканості його персони.

2. Авторитет доброти. «Завжди бути добрим» – 
девіз такого командира. Цей тип псевдоавторитету 
формується через помилкове розуміння сутності 
чуйного ставлення до підлеглих і характеризу-
ється низькою вимогливістю командира. Звідси 
негативні наслідки: послаблення волі, дезоргані-
зація, позбавлення підлеглих перспектив росту 
тощо. Полегшені завдання псують навіть гарного 
підлеглого, тобто командир робить підлеглому 
ведмежу послугу.

3. Авторитет педантизму. Означає схильність 
командира вдаватися до опіки та жорсткого визна-
чення всіх стадій виконання завдання підлеглими, 
тим самим «сковуючи» їх творчість та ініціативу. 

4. Про авторитет підкупу можна вести мову  
в тих випадках, коли командир дотримується пра-
вила «Я тобі обіцяю щось, якщо ти зробиш це». За 
такого підходу службова діяльність здійснюється 
тільки через систему нестандартних стимулю-
вань, а винагорода надається залежно від особи-
стих примх командира.

5. Авторитет резонерства. Командир набридає 
підлеглим безкінечними, нудними й беззмістов-
ними (тобто позбавленими сенсу) повчаннями.

6. Авторитет чванства будується на заро-
зумілості. Командир пишається й намагається 
всюди підкреслювати свої колишні або нинішні 
уявні заслуги. Такому керівникові здається, що ці 
«заслуги» забезпечують йому високий авторитет 

7. Авторитет придушення є найжахливішим  
і диким. І досі існує тип військових керівників, які 
думають, що авторитет може бути побудований 
на страху, і через це постійно залякують пока-
раннями. Такі командири вдаються до погроз, 
«сіють» острах серед підлеглих. Вони помилково 
вважають, що такі прийоми зміцнять їх автори-
тет. Урешті-решт це позбавляє людей упевнено-
сті, ініціативи, породжує перестраховку та навіть 
нечесність. Але люди не можуть поважати, а тим 
більше любити тих, хто постійно здійснює над 
ними будь-який вид насильства, в тому числі пси-
хологічний і матеріальний. До того ж, дослідження 
психологів показують, що в людей, які працюють в 
умовах постійного нервового напруження, викли-
каного страхом, продуктивність праці знижується 

на 40–60%, у них розвиваються серцево-судинні 
та інші захворювання.

Розглянемо деякі рекомендації щодо форму-
вання позитивного іміджу офіцера при взаємодії 
з курсантами-контрактниками – учасниками бойо-
вих дій:

1)  рекомендується бути відвертими, не вига-
дувати подвиги, якщо таких не було; бути відвер-
тими у своєму ставленні до них, якщо курсант вас 
чимось розізлив, треба йому сказати про те, що 
його вчинок викликав у вас певні емоції (люди, 
які були на війні, набагато краще відчувають 
інших, їх ставлення до себе та брехню, цей навик 
зумовлюється тим, що в зоні ведення бойових дій 
вони повинні були чітко розуміти, на кого можуть 
покластися в екстремальній ситуації, а на кого ні, 
та не мали права на помилку); 

2) намагатися не використовувати термін 
«антитерористична операція» замість «війна» 
(зустрічається досить невелика кількість вій-
ськовослужбовців, які б байдуже відносились 
до тотожності цих термінів, тому застосування 
поняття «АТО» може викликати непорозуміння та 
відсторонення від вашої особистості);

3) не жаліти курсантів через те, що їм дове-
лося пережити, повага – це не жалість (військові 
психологи звертають увагу на те, що при жалості 
до учасника бойових дій негативні психологічні 
наслідки війни тільки погіршуються);

4) за потреби (якщо курсант сам звернеться 
за допомогою) знайти час для спілкування з ним, 
а якщо буде необхідно, порекомендувати зверну-
тися до офіцера-психолога;

5) підкреслювати їх досвід (але не нав’язливо) 
та, за бажанням самого курсанта, давати можли-
вість ділитися цим досвідом з іншими.

Висновки. Отже, нами були розглянуті певні 
вікові особливості курсантів та, спираючись на 
них, були надані певні рекомендації щодо форму-
вання позитивного іміджу офіцерів, які працюють 
у ВВНЗ, а саме:

− для курсантів вікової категорії «зріла 
юність»: звертатися на «Ви», дотримуватись куль-
тури спілкування, використовувати «об’єднуючі 
поняття», ділитися з курсантами позитивними 
фактами своєї військової кар’єри, методами про-
фесійного зростання, особистими професійними 
планами на майбутнє, використовувати соціальні 
мережі, у яких буде відображене життя офіцера за 
межами служби, дружніх стосунків із курсантами 
не має бути, демонструвати курсантам прагнення 
розвитку власних інтелектуальних здібностей;

− для курсантів вікової категорії «рання 
дорослість» (з урахуванням того, що більшість 
із них є учасниками бойових дій): пам’ятати, що 
більша увага звертається на професіоналізм, 
ніж на індивідуальні особливості та на зовнішній 
вигляд, важливість наявності в офіцера досвіду 
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участі в бойових діях, бути відвертим у спілку-
ванні, не використовувати термін «АТО» замість 
«війна», не виказувати жалість до них, при потребі 
знаходити час для спілкування, підкреслювати їх 
досвід та давати можливість ділитися ним із ото-
чуючими.

Основними пропозиціями щодо подальших 
досліджень на дану тематику можна виділити такі: 
запропонувати розглянути особливості форму-
вання іміджу різних категорій офіцерського складу 
(офіцери-викладачі, керівники та курсовий апа-
рат), логічним продовженням буде розробка пси-
холого-педагогічного тренінгу для офіцерів ВВНЗ 
і заключним етапом роботи над цією темою може 
бути видання науково-практичних посібників для 
офіцерів щодо покращення їх власного іміджу.
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Motyka S. M., Kravchenko K. O. Recommendations for a positive image-building of officers working 
in higher military educational institutions in view of the cadets’ age

The purpose of a positive image-building of officers working in higher military educational institutions is 
to influence the consciousness of cadets, their upbringing as individuals, and further professional orientation 
as future defenders of the Motherland. This issue became especially relevant with the outbreak of war in 
eastern Ukraine. This is explained by the fact that after graduation most of them will have personnel under 
their command, the people for whom they will be responsible, whom they will need to organize to perform 
service and combat missions. The graduating cadets will be able to cope with this task only when they can 
build their own positive image among their subordinates. Unfortunately, there are no disciplines on the positive 
image-building of the Armed Forces or individual officers provided in the curricula of higher military educational 
institutions. Therefore, the focus should be on officers who train and educate them. Thus, cadets will be able 
to take on the experience beneficial for their future professional activity.

The article provides recommendations for a positive image-building of officers of Armed Forces of 
Ukraine working in higher military educational institutions in view of cadets’ age. Emphasis is placed on age 
peculiarities in the process of a positive image-building of officers due to the following factors: first, this topic 
is poorly researched, and secondly, according to certain guidelines regulating the admission to higher military 
educational institutions the right to enroll in the military institution have high school graduates (approximate 
age is 17), and contract service personnel under 30 years of age. Thus, officers working in military higher 
educational institutions interact with two age categories with their differences and characteristics. This should 
be taken into account during own positive image-building with such a target audience.

Key words: image, service personnel, Armed Forces of Ukraine, cadets, officers of higher military 
educational institutions, age peculiarities.
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АНАЛІЗ АВАРІЙНОСТІ СВІТОВОГО ФЛОТУ 
ТА РОЛЬ У НЬОМУ ЛЮДСЬКОГО ФАКТОРУ
У статті подано детальний аналіз аварійності світового флоту та комплексний аналіз впливу 

«людського» чинника на безпеку експлуатації суден. Відзначено, що під впливом науково-технічного 
прогресу відбувається якісне вдосконалення морських суден, оснащення їх новітньою апаратурою, 
приладами, системами, обладнанням, які підвищують живучість суден, зменшують ризик випадкових 
помилок і кількість негативних наслідків від впливу будь-якої морської небезпеки. Наслідком таких 
якісних змін суден є зниження відносної аварійності, однак швидке кількісне зростання світового 
флоту призводить до того, що абсолютне число втрат морських суден і людських життів у резуль-
таті аварій продовжує зростати. На жаль, змінити ситуацію на краще поки не вдається через цілу 
низку причин, серед них домінує людський фактор, який тісно пов’язаний із технічними, технологіч-
ними і організаційними аспектами безпеки. Суперечливі тенденції в розвитку світового морського 
флоту, які проявляються, з одного боку, в неухильному підвищення інтенсивності судноплавства, 
збільшенні розмірів і швидкості ходу суден, рівня автоматизації, і все ще високих показниках суб-
стандартного судноплавства (судна у віці 25930 і більше років складають більше 20% експлуатова-
ного флоту) – з іншого, є важливими причинами високої аварійності, що супроводжується людськими 
жертвами, колосальним матеріальним і екологічними збитками, зниженням потенціалу здоров’я  
і соціально-психологічного статусу плавскладу. Загальне визнання «людського фактору» як провід-
ного компонента більшості надзвичайних ситуацій у морі викликає нагальну необхідність перейти 
від декларативного, пасивного визнання даного факту до вивчення його глибинних механізмів і розро-
блення на цій основі дієвих заходів щодо зниження аварійності та підвищення якості системи безпеки 
мореплавства, регіональних і глобальної систем пошуку і порятунку. Важливим елементом опти-
мізації діяльності цих систем є поетапний перехід від відпрацювання слушних професійно важливих 
якостей у моряків до планомірного формування істотного зниження вкладу «людського фактора»  
в аварійність. Особливу увагу слід приділяти питанням виховання в дусі безпеки курсантів морських 
навчальних закладів, прагнучи сформувати в майбутніх морських офіцерів стійкі установки безпеч-
них дій, рішень і вчинків, виховувати в них почуття високої відповідальності за безпеку судна, своїх 
товаришів, збереження природного середовища, не забуваючи при цьому про прищеплення навичок  
і виховання загальної людської культури.

Ключові слова: морські судна, неблагополучні регіони, тенденції, безпека, страхові компанії, 
аналіз статистики, причини аварій, інцидент, порт.

Постановка проблеми. Щорічно морські 
судна перевозять мільйони пасажирів, до 90% 
зовнішньоторговельних вантажів світу, видобува-
ють понад 80% споживаної людством риби, море-
продуктів, морського звіра, здійснюють масовий 
видобуток нафти, газу та інших корисних копа-
лин, проводять важливі наукові дослідження,  
в тому числі й ті, що стосуються прогнозування 
погоди і виникнення аномальних природних явищ, 
забезпечують проведення морських буксиру-

вань, криголамних і лоцманських проводок, мор-
ського туризму і спорту та інших видів діяльно-
сті у Світовому океані. Функціонування світового 
флоту забезпечується роботою багатьох тисяч 
морських портів, суднобудівних заводів, маяко-
вих служб, класифікаційних товариств, науко-
во-дослідних установ, міжнародних організацій. 
На морських судах у Світовому океані в кожен 
момент часу знаходяться кілька десятків міль-
йонів чоловік. Функціонування такого складного 
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і різноманітного міжнародного механізму, яким 
є Світовий флот, відбувається далеко не без-
хмарно, бо щорічно приблизно кожне третє судно 
із плаваючих на морі потрапляє в ту чи іншу ава-
рію, а самі аварії щорічно забирають тисячі люд-
ських життів. Причини аварій дуже різноманітні. 
Крім впливу стихії та інших зовнішніх факторів, на 
частку яких припадає 20-25% аварій, вирішальну 
роль відіграє діяльність самої людини, яка в силу 
професійних, психофізичних і біологічних якостей 
сприяє аваріям або не може їм запобігти.

Необхідно відзначити, що під впливом нау-
ково-технічного прогресу відбувається якісне 
вдосконалення морських суден, оснащення їх 
новітньою апаратурою, приладами, системами, 
обладнанням, які підвищують живучість суден, 
зменшують ризик випадкових помилок і кількість 
негативних наслідків від впливу будь-якої мор-
ської небезпеки. Наслідком таких якісних змін 
суден є зниження відносної аварійності, однак 
швидке кількісне зростання світового флоту при-
зводить до того, що абсолютне число втрат мор-
ських суден і людських життів у результаті аварій 
продовжує зростати.

На жаль, змінити ситуацію на краще поки не 
вдається через цілу низку причин, серед них домі-
нує людський фактор, який тісно пов’язаний із тех-
нічними, технологічними й організаційними аспек-
тами безпеки.

За 2018 рік світовий флот втратив 46 суден. Це 
майже у два рази менше, ніж показник 2017 року – 
98 суден, і на 55% менше за середній показник 
за останні десять років – 104 судна. Такі дані 
наводять у своєму звіті Allianz Global Corporate & 
Specialty (AGCS).

Основною причиною морських аварій є по- 
ломки, пошкодження або відмова двигунів і облад- 
нання. На них припадає більше третини, або 
8,8 тис. із 26 тис. інцидентів, зафіксованих за 
останні 10 років. Із цієї ж причини виникають най-
дорожчі страхові позови – 10 млрд. доларів за 
останні п’ять років (дані на основі аналізу 230 тис. 
страхових позовів у морській галузі за участі 
AGCS і інших страхових компаній у період із липня 
2013 по липень 2018 роки). У 2018 році відбулося 
близько 2,7 тис. пригод, пов’язаних із пошкоджен-
ням або поломкою двигунів чи обладнання.

Найбільш неблагополучними регіонами з точки 
зору морських пригод, як випливає зі звіту AGCS, 
є води Південного Китаю, Індонезії та Філіппін. 
Кожен четвертий випадок у 2018 році відбувся 
саме в тих районах. Усього в цих регіонах зафік-
совано 12 фактів загибелі суден (у 2017 році їх 
було 29). Незважаючи на те, що Азія залишається 
найнесприятливішим регіоном із точки зору най-
жвавіших маршрутів і старого флоту, тут просте-
жується позитивна тенденція скорочення числа 
загибелі суден, перш за все, за рахунок нової інф-

раструктури, сучасного навігаційного обладнання  
і поліпшення портових операцій. Далі йдуть Східне 
Середземномор’я і Чорне море (6 інцидентів) та 
Британські острови (4 випадки загибелі суден).

Мета статі. Метою даної статті є комплексний 
аналіз впливу «людського» чинника на безпеку 
експлуатації суден.

Виклад основного матеріалу. Третина всіх 
загиблих у 2018 році суден – вантажні. Найбільш 
поширена причина загибелі – затоплення. Із цієї 
причини за 10 років загинуло 551 судно з 1036. 
У 2018 році було зафіксовано 30 випадків зато-
плення суден. Загальна кількість подій із суднами 
в 2018 році склало 2,7 тис. Кількість інцидентів, 
пов’язаних із пожежею, зростає. У 2018 році від-
булося 174 таких випадків. Найбільшу стурбова-
ність, як відзначають автори дослідження, викли-
кають автомобілевози і контейнеровози – на їх 
борту пожежі відбуваються в середньому кожні 
60 днів.

На початку 2019 року відбувся ряд аварій мор-
ських суден: так, 28 лютого 2019 року російське 
суховантажне судно Seagrand водотоннажністю 
6 тис. на рік маневру під час входу в порт Пусан 
не впоралося з управлінням і врізалося в міст, 
зробивши в ньому пробоїну розміром 5 × 5 м між 
опорами, отримавши значні пошкодження.

7 квітня 2019 року на півночі Бразилії річковий 
вантажний пором через помилки під час маневру-
вання протаранив міст через річку Можу (штат 
Пара), який завалився, а сам пором затонув. Без 
жертв не обійшлося. На сьогодні їх кількість ще не 
встановлено, тривають пошукові роботи.

23 березня 2019 року аварійний випадок стався 
з новим круїзним пасажирським лайнером Viking 
Sky (2017 року побудови), який належить компанії 
Viking Cruises зі штаб-квартирою у Швейцарії.

Судно виконувало звичайний круїз арктич-
ними водами між норвезькими портами Тромсе  
і Ставангер. На борту разом ыз командою пере-
бувало 1373 людини, переважно туристи – грома-
дяни США і Великобританії. Viking Sky потрапив 
у сильний шторм. На судні відмовили всі чотири 
головні двигуни, і під дією сильного вітру воно 
стало швидко дрейфувати в бік скелястого берега. 
У рамках оперативно організованої норвежцями 
рятувальної операції вертольоти евакуювали на 
берег 420 пасажирів. 10 постраждалим надали 
необхідну медичну допомогу.

21 січня 2019 року в районі Керченської про-
токи під час перекачування зрідженого газу в морі 
загорілися два танкери – газовози Candy і Maestro 
(прапор Танзанії). Пожежа тривала до початку 
березня. Усього загинуло 14 моряків, 10 пропало 
безвісті.

На борту італійського контейнеровоза Grande 
America, що знаходиться в Атлантичному оке-
ані поблизу берегів Франції, в ніч на 11 березня 
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2019 р. виникла пожежа. Незабаром він зато-
нув у французьких територіальних водах разом 
із 365 контейнерами, в яких транспортувалися 
хімічно небезпечні матеріали, а також 2,2 тис. 
важкого мазута. 26 членів команди і один пасажир 
врятувалися на шлюпці і були підібрані британ-
ським фрегатом [3].

 Глобальний центр корпоративних і спеціалі-
зованих ризиків Allianz провів дослідження корін-
них причин. 14 828 претензій за даними про-
відних страхових компаній морського сектора 
за 2011–2016 рр., які показали, що на горезвіс-
ний людський фактор припадає 75% вартості  
($ 1,6 млрд) всіх збитків. Цим лише підкреслю-
ється, що питання підготовки екіпажів суден у всій 
судноплавній індустрії продовжує стояти гостро. 

Екс-президент Морського інституту Велико- 
британії (Nautical Institute) професор Ph. Anderson 
протягом ряду років займався дослідженням 
впливу «людського» чинника на безпеку експлу-
атації суден. Він опитав сотні моряків щодо того, 
що їм заважає в роботі на судні і як можна ці про-
блеми вирішити. У результаті він виділив кілька 
основних факторів, що негативно впливають на 
безпеку суднового персоналу, які можна вважати 
факторами ризику. Це: надмірна кількість робочих 
годин, що викликає втому, традиційна тенденція 
до підтримки на борту судна авторитарного стилю 
управління, що виключає делегування частини 
владних повноважень старших офіцерів підлег-
лим, «мовні» труднощі спілкування, відсутність 
достатнього досвіду в обох – рядового моряка 
і керівника-офіцера, береговий «тиск» у формі 
відвідування судна представниками PSC, сюрве-
єрами, імміграційною службою і т.п., надмірний 
обмін інформацією між судном і компанією, над-
мірна кількість «паперової» роботи, відсутність 
на борту доброго соціального середовища, від-
сутність або невеликі розміри громадських примі-
щень, наявність численних чек-листів і процедур, 
які замінюють необхідність тренувань і навчань, 
відсутність у деяких старших офіцерів необхід-
них навичок керівництва персоналом, що створює 
погану робочу обстановку на борту судна.

В останні роки все більше уваги у плані безпеки 
звертається на втому членів екіпажу. Японські 
дослідження показали, що втома і брак пильно-
сті відповідальні за більш 50% посадок на мілину 
і близько 38% випадків зіткнень. Австралійські 
експерти встановили, що люди, які перебували 
без сну протягом 25 годин і більше, перебували 
у стані, подібному алкогольному сп’янінню рівня 
0,1%, що перевищує у 2 рази межу, встановлену 
береговою охороною США для моряків.

Будучи причиною аварій суден у переважній 
більшості випадків, «людський» фактор уже давно 
вийшов на перший план уваги морського співто-
вариства. Різноманітним аспектам впливу «люд-

ського» чинника на безпечну експлуатацію суден 
останнім часом присвячені численні публікації, 
семінари, конференції, круглі столи. Мета такого 
роду заходів – пошук практично придатних засо-
бів і методів мінімізації впливу людського фактора 
на аварійність. Таке прагнення може бути реалі-
зовано виключно на контрольованій основі і лише 
способами управління безпекою [3].

Висновки і пропозиції. Суперечливі тенденції 
в розвитку світового морського флоту, які прояв-
ляються, з одного боку, в неухильному підвищенні 
інтенсивності судноплавства, збільшенні розмі-
рів і швидкості ходу суден, рівня автоматизації, 
і все ще високих показниках субстандартного 
судноплавства (судна у віці 25930 і більше років 
складають більше 20% експлуатованого флоту) –  
з іншого, є важливими причинами високої аварій-
ності, що супроводжується людськими жертвами, 
колосальним матеріальним і екологічними збит-
ками, зниженням потенціалу здоров’я і соціаль-
но-психологічного статусу плавскладу [3].

Загальне визнання «людського фактора» як 
провідного компонента більшості надзвичайних 
ситуацій у морі викликає нагальну необхідність 
перейти від декларативного, пасивного визнання 
даного факту до вивчення його глибинних меха-
нізмів і розроблення на цій основі дієвих заходів 
щодо зниження аварійності та підвищення яко-
сті системи безпеки мореплавства, регіональних  
і глобальної систем пошуку і порятунку [3, с. 57].

Важливим елементом оптимізації діяльності 
цих систем є поетапний перехід від відпрацювання 
слушних професійно важливих якостей у моряків 
до планомірного формування істотного зниження 
вкладу «людського фактора» в аварійність.

Особливу увагу слід приділяти питанням вихо-
вання в дусі безпеки курсантів морських навчаль-
них закладів, прагнучи сформувати в майбутніх 
морських офіцерів стійкі установки безпечних дій, 
рішень і вчинків, виховувати в них почуття високої 
відповідальності за безпеку судна, своїх товари-
шів, відповідальність за збереження природного 
середовища, не забуваючи при цьому про прище-
плення навичок і виховання загальної людської 
культури.
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Soroka O. M., Korotchenkov M. P., Soshnikov S. H. Аnalysis of the accident of the world fleet and 
its role in the human factor

The article presents a detailed analysis of the accident of the world fleet and a comprehensive analysis of 
the impact of the “human” factor on the safety of the operation of ships. It is noted that under the influence of 
scientific and technological progress there is a qualitative improvement of seagoing vessels, equipping them 
with the latest equipment, instruments, systems, equipment that increase the survivability of ships, reduce the 
risk of accidental errors and the number of negative consequences from the impact of any marine hazard. The 
consequence of such qualitative changes in ships is the reduction of relative incidence, however, the rapid 
quantitative growth of the world fleet causes the absolute number of losses of ships and lives resulting from 
accidents to continue to increase. Unfortunately, for a number of reasons, it is not possible to change things 
for the better, among them being a human factor that is closely related to the technical, technological and 
organizational aspects of security. Controversial trends in the development of the world's navy, which are, on 
the one hand, a steady increase in the intensity of shipping, increasing the size and speed of ships, the level of 
automation, and still high rates of substandard shipping (ships over 25930 and over make up more than 20% 
fleet), on the other hand, are important causes of the high accident rate, accompanied by human casualties, 
enormous material and environmental damage, reduced health potential and social psychologist crew status. 
The universal recognition of the “human factor” as a leading component of most maritime emergencies calls for 
the urgent need to move from declarative, passive recognition of this fact to the study of its depth mechanisms 
and to develop on this basis effective measures to reduce the accident rate and improve the quality of the 
maritime safety system, regional global search and rescue systems. An important element of optimizing the 
activities of these systems is the gradual transition from working out from the right professionally important 
qualities in seafarers to the systematic formation of a significant reduction in the contribution of the “human 
factor” in the accident rate. Particular attention should be paid to the education of maritime cadets in the 
spirit of safety of cadets, seeking to form stable installations of safe actions, decisions and actions for future 
naval officers, to instill in them a sense of high responsibility for the safety of the ship, their comrades, while 
preserving the natural environment about grafting skills and nurturing a common human culture.

Key words: ships, disadvantaged regions, trends, security, insurance companies, statistics analysis, 
causes of accidents, incident, port.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ГВАРДІЇ УКРАЇНИ В ПРОЦЕСІ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті подано аналіз процесу адаптації офіцерів Національної гвардії України до мінливих умов 

службово-бойової діяльності на основі дослідження психологічних аспектів появи втомлюваності. 
Такий процес адаптації дозволяє отримувати довгостроковий ефект у вигляді зниження втомлено-
сті та напруженості військових і відповідного підвищення боєздатності та бойового духу офіцерів. 
Вказано, що пріоритетними напрямками зміни системи управління для адаптації офіцерів є: аналіз 
психологічних аспектів появи втомлюваності офіцерів Національної гвардії України в процесі служ-
бово-бойової діяльності; дослідження динаміки формування дефіциту тонізуючої нервової імпульсації; 
оцінка стресової ситуації офіцерів Національної гвардії України при виконанні службово-бойової діяль-
ності. Основними процесами, що змінюються в центральній нервовій системі, є процеси збудження 
і гальмування. В статті вказано, що, залежно від співвідношення процесів збудження і гальмування, 
сили і локалізації будуються керуючі зони впливу. Визначено, що при затяжному характері нейро-
конфлікту, який виникає під час стомлення офіцерів Національної гвардії України в процесі службо-
во-бойової діяльності і тривалої стабілізації його стадій, дефіцит тонізуючої нервової імпульсації 
формується поступово, а регрес виявляється не у всіх, а тільки в окремих відділах мозку. У статті 
вказано, що подальше зростання дефіциту тонізуючої нервової імпульсації виявляється в більшому, 
ніж раніше, обмеженні до здатності гальмування, внаслідок чого порушується той гальмуючий про-
цес, за допомогою якого виключаються неадекватні способи досягнення наміченої мети або рішення 
виробничого завдання. У роботі запропоновано класифікацію ознак втоми офіцерів Національної 
гвардії України в процесі службово-бойової діяльності. Розроблено мультимодальний інтерфейс 
оцінки стресової ситуації офіцерів Національної гвардії України при виконанні службово-бойової діяль-
ності. Найліпшим варіантом оцінки для визначення втоми офіцерів Національної гвардії України при 
напруженому довготривалому виконанні службово-бойової діяльності за допомогою мультимедійного 
інструменту пропонується когнітивний спосіб, який оснований на перевірці пам’яті, уваги та швид-
кості реагування.

Ключові слова: психологічні умови, втомлюваність, службово-бойова діяльність, аналіз.

Постановка проблеми. В процесі службово-бо-
йової діяльності офіцерів Національної гвардії 
України під впливом напруженого психологічного 
клімату та нестримного потоку завдань команду-
вання виникає нагальна необхідність адаптації 
офіцерів Національної гвардії України до мінливих 
умов несення служби. Внаслідок цього актуаль-
ного значення набуває зміна системи управління, 
пріоритетними напрямками якої є:

1) аналіз психологічних аспектів появи втом-
люваності офіцерів Національної гвардії України 
в процесі службово-бойової діяльності;

2) дослідження динаміки формування дефі-
циту тонізуючої нервової імпульсації;

3) оцінка стресової ситуації офіцерів Націона- 
льної гвардії України при виконанні службово- 
бойової діяльності.

У роботах [1–4] піднімаються питання подо-
лання втомлюваності в різних умовах діяльності 
людини. Аналіз специфіки використання сучасних 
інформаційних технологій візуалізації інформа-
ції для зниження втоми поданий в дослідженнях 

[5–8]. Ключовим аспектам вдосконалення управ-
ління якістю виконання виробничих процесів на 
основі подолання втомленості присвячені наукові 
статті [7–9].

Однак на сьогодні в спеціалізованій літературі 
відсутній ретельний та всебічний аналіз процесу 
адаптації офіцерів Національної гвардії України 
до мінливих умов несення служби офіцерів 
Національної гвардії України в процесі службо-
во-бойової діяльності.

Мета статті: здійснити аналіз процесу адап-
тації офіцерів Національної гвардії України до 
мінливих умов службово-бойової діяльності на 
основі дослідження психологічних аспектів появи 
втомлюваності.

Виклад основного матеріалу. В процесі служ-
бово-бойової діяльності в офіцерів Національної 
гвардії України поступово виникає втомлюва-
ність від напруженості виконання повсякденних 
завдань командування та неоднорідності оточу-
ючого середовища. Ця втомлюваність з плином 
часу прогресує та збільшується, внаслідок чого 
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у офіцерів знижується мотивація та погіршується 
якість виконання поставлених завдань. Тому акту-
альним значенням фундаментальних і приклад-
них досліджень є вивчення механізмів появи втом-
люваності офіцерів Національної гвардії України 
в процесі службово-бойової діяльності та методів 
подолання цієї втомлюваності.

У той час, як відносно прості форми нерво-
вої діяльності визначають рефлекторну регуля-
цію гомеостаза і вегетативних функцій організму, 
вища нервова діяльність (далі – ВНД) забезпечує 
складні індивідуальні форми поведінки в мінли-
вих умовах життя. ВНД реалізується за рахунок 
дії домінуючої зони кори на всі нижчі структури 
центральної нервової системи. Основними про-
цесами, що змінюються в центральній нерво-
вій системі, є процеси збудження і гальмування. 
Залежно від їх співвідношення, сили і локалізації 
будуються керуючі зони впливу.

При затяжному характері нейроконфлікту, що 
виникає під час стомлення офіцерів Національної 
гвардії України в процесі службово-бойової діяль-
ності і тривалої стабілізації його стадій, дефі-
цит тонізуючої нервової імпульсації формується 
поступово, а регрес виявляється не у всіх, а тільки 
в окремих відділах мозку. Недолік тонізуючої нер-
вової імпульсації позначається на функції уваги. 
Припустимо, що у виконавця роботи трудові нави-
чки міцно закріплені. Це означає, що він виконує 
роботу легко, але, якщо його увага привернута 
на побічні подразники, він так само легко виконує  
і побічну діяльність (наприклад, виконавець веде 
розмову на сторонню тему). В умовах нейрокон-
флікту дефіцит тонізуючої нервової імпульсації 
проявляється в тому, що увага у виконавця зосе-
реджена тільки на виконуваній роботі. Виконавець 
роботи тепер не може охопити своєю увагою 
побічні подразники і відмовляється виконувати 
сторонні дії.

При ще більшому дефіциті тонізуючої нервової 
імпульсації обмежується здатність мозку форму-
вати процес гальмування. Тепер людині важко 
затримувати думки, образи і дії, засновані на 
мотивації, сторонньої по відношенню до виконува-
ної роботи. Як наслідок цього у виконавця роботи 
виявляється високий рівень відволікання. Іншими 
словами, тут наслідком дефіциту є повернення 
нервової діяльності до початкової стадії коорди-
нації – нейрофізіологічного конфлікту в сфері про-
тиборства функціональних систем, різноманітних 
складових  професійної діяльності.

Подальше зростання дефіциту тонізуючої нер-
вової імпульсації виявляється в більшому, ніж 
раніше, обмеженні до здатності гальмування. 
В такому випадку порушується той гальмуючий 
процес, за допомогою якого виключаються неа-
декватні способи досягнення наміченої мети або 
рішення виробничого завдання. Так, на цій стадії 

дискоординації в розумовому процесі порушу-
ється затримування по відношенню до незначної 
альтернативи, що веде до її актуалізації. Іншими 
словами, раніше розсуд мав ймовірність тієї чи 
іншої альтернативи, тепер трансформується в бік 
її збільшення.

Але як тільки фізіологічні витрати перевищать 
цю міру, подальше функціонування коркового цен-
тру стане фізіологічною перешкодою, яка заважає 
відновній функціональній системі, а саме її пере-
творенню на нейрофізіологічному рівні в домі-
нанту. Починаючи з цього критичного моменту 
діюча функціональна одиниця вже не може в один 
і той же час без «боротьби» виконувати свою спе-
цифічну функцію, наприклад, нервова клітина без 
«боротьби» не може переробляти вхідну інфор-
мацію і разом з тим зберігати її. Тепер настав 
момент, коли безперешкодно може здійснюватися 
тільки одне: або діяльність нервової клітини по 
переробці інформації, або її зберігання.

З цієї причини неминуче включається утриму-
ючий процес – гальмування. Його призначення – 
блокувати панівний акт, створити для пов'язаних 
з ним функціональних одиниць відпочинок і, тим 
самим, забезпечити безперешкодну роботу функ-
ціональної системи, яка відновлює витрачений по 
ходу роботи енергетичний потенціал.

Після того як нервові клітини витратили частину 
свого заряду, збудилися для вирішення якоїсь 
конкретної задачі, їм потрібен час для відпочинку. 
Нейромедіатори повинні відновитись, та іонам, які 
вийшли з клітки під час її поляризації, необхідно 
повернутись назад. Якщо ж новий сигнал надійде 
в клітку перш цього, то вона вже просто не зможе 
обробити його адекватно.

Відновлення витрачених енергетичних речо-
вин підкоряється принципам саморегуляції, тому 
подразником відновної функціональної системи 
є саме відхилення фізіологічної константи, тобто 
зменшення кількості енергетичних речовин, 
витрачених для забезпечення відповідної роботи. 
Крім того, роль подразника тут відіграють метабо-
літи – проміжні продукти, що виникають при роз-
паді енергетичних речовин.

Відновлювальна функціональна система реа-
лізується завдяки процесу збудження. Цей про-
цес надає рефлекторний стимулюючий вплив  
в різних напрямках. Збудження змушує енергетичні 
речовини виходити з «депо» і швидко надходити в 
працюючі органи. Цей процес стимулює підкіркові 
центри, залози внутрішньої секреції та інші органи, 
які у процесі взаємодії призводять до різноманітних 
фізіологічних і біохімічних перетворень.

Інша істотна риса, яка належить до відновної 
функціональної системи, полягає в тому, що її 
здійснення пов'язане з неодмінною участю галь-
муючої нервової імпульсації і формуванням про-
цесу гальмування. Включення цього нервового  
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процесу відбувається відповідно до відомих 
загально-фізіологічних законів. Відновлювальна 
функціональна система також підкорюється 
цьому закону. Як тільки будь-який робочий акт 
(основна функціональна система) приводиться 
в дію, кожна функціональна одиниця, залучена 
в цей акт, наприклад, нервова клітина, відразу ж 
стає об'єктом, куди починає конвергувати функці-
ональний вплив. 

При постійному гальмуванні витрачається 
багато енергетичних речовин, які мають обмежену 
кількість в людському організмі. Для відновлення 
нормального нервового стану витрачається тоні-
зуюча нервова імпульсація. Якщо їй нема звідки 
братись, то виникає дефіцит тонізуючої нерво-
вої імпульсації, коли зменшується уважність та 
неможливо виконувати багатозадачні доручення. 
При ще більшому гальмуванні збільшується дефі-
цит тонізуючої імпульсації, тому важко зупинити 
процес гальмування, що призводить до неможли-
вості утримання думки, дії.

У табл. 1 представлена класифікація ознак 
зниження працездатності за допомогою стом-
лення. Класифікація має дві головні групи ознак 
стомлення: психомоторні і ментальні.

На рис. 1 представлений мультимодаль-
ний інтерфейс, де видно, як людина реагує на 
арифметичне завдання.

Найліпший варіант оцінки для визначення втоми 
офіцерів Національної гвардії України при напру-
женому довготривалому виконанні службово- 
бойової діяльності за допомогою мультимедійного 

Таблиця 1
Класифікація ознак втоми офіцерів 

Національної гвардії України в процесі 
службово-бойової діяльності

Вид ознаки втоми  Ознака втоми
1. Ментальні 
ознаки

Труднощі мислення
Уповільнена реакція прийняття рішень
Зникнення гумору і жвавості в 
спілкуванні
Фіксація на другорядній операції
Звуження розподілу уваги
Ослаблення судження
Забування 

2. Психомоторні 
ознаки
Мова 

Нерозбірлива артикуляція
Хрипкий голос
Паузи і вигуки перед і між фразами
Пропускання слів у фразах і 
спотворення відмінків
Збільшення пауз в розмові і спілкуванні
Тривале мовчання

Кінестетичні ознаки Вирівнювання предметів: олівця, ручки
Порушення координації руху рук
Злипання та опускання вік
Сонні кивання

Зорові ознаки Тенденція фіксації погляду  
на одному предметі
Звуження фокусу погляду: просторова 
міопія
«Тунельне бачення»
Труднощі читання
Зниження гостроти зору

Аудіальні ознаки Гул і шум у вухах
Фізіологічні ознаки Озноб

Розпухлі, червоні очі
Позіхання
Мікрозасипання
Непереборне засипання («криза-сон»)

Рис. 1. Мультимодальний інтерфейс оцінки стресової ситуації офіцерів Національної гвардії України  
виконанні службово-бойової діяльності
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інструменту – це когнітивний спосіб, який основа-
ний на перевірці пам’яті, уваги та швидкості реа-
гування.

Висновки. Процес адаптації офіцерів 
Національної гвардії України до мінливих умов 
службово-бойової діяльності на основі дослі-
дження психологічних аспектів появи втомлюва-
ності дозволяє отримувати довгостроковий ефект 
у вигляді зниження втомленості та напруженості 
військових і відповідного підвищення боєздатності 
та бойового духу офіцерів.

Втомлюваність офіцерів Національної гвардії 
України з’являється при напруженому довготри-
валому виконанні службово-бойової діяльності. 
Це результат того, що під час будь-якого процесу 
задіяні мільйони нейронів. Будь-яка реакція орга-
нізму викликає збудження певних груп нервових 
клітин. При появі другого подразника, який три-
ває довгий час, з’являється нейроконфлікт, так як 
гальмується домінуючий процес. Якщо людина 
не справляється з реакцією вчасно або не вирі-
шує проблему, то процес гальмування впливає 
постійно.
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Tovma М. I. Improvement of the process of adaptation of officials of the National guard of Ukraine 
in the process of official-military activities

This article provides an analysis of the process of adaptation of officers of the National Guard of Ukraine to 
the changing conditions of combat service based on the study of psychological aspects of fatigue. The process 
of adaptation of officers of the National Guard of Ukraine to the changing conditions of combat service on the 
basis of research of psychological aspects of fatigue emergence allows to obtain a long-term effect in the 
form of reduction of fatigue and tension of military and corresponding increase of fighting ability and morale 
of officers. It is pointed out that the priority directions of change of the management system for the adaptation 
of officers are: analysis of psychological aspects of fatigue appearance of officers of the National Guard of 
Ukraine in the course of military service; study of the dynamics of the formation of a deficit of tonic nerve 
impulse; assessment of the stressful situation of officers of the National Guard of Ukraine in the performance of 
military service. The main processes that change in the central nervous system are the processes of excitation 
and inhibition. The article states that, depending on the ratio of excitation and inhibition processes, force and 
localization, control zones of influence are built. It is determined that in case of prolonged nature of neuroconflict 
that occurs during fatigue of officers of the National Guard of Ukraine in the course of military service and 
long-term stabilization of its stages, the deficit of tonic nerve impulse is formed gradually, and the regression 
is not detected in all, but only in departments. It is stated in this article that the further increase in the deficit 
of tonic nerve impulsion is more than previously restricted to the ability to inhibit, which disrupts the inhibitory 
process by which inadequate methods of achieving the intended purpose or solution of the production task are 
eliminated. The article offers a classification of signs of fatigue of officers of the National Guard of Ukraine in 
the course of military service. A multimodal interface for stress assessment of officers of the National Guard of 
Ukraine in performing combat service has been developed. The best option for assessing fatigue for officers of 
the National Guard of Ukraine in strenuous, long-term combat duty with a multimedia tool is a cognitive method 
that is based on memory, attention, and responsiveness.

Key words: psychological conditions, fatigue, combat service, analysis.
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БІЗНЕС-КОУЧИНГ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРАКТИКА 
САМОПІЗНАННЯ ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 
ЛЮДCЬКИХ РЕСУРСІВ
У статті представлено теоретико-методологічне обґрунтування поняття «бізнес-коучинг» як 

практики, яку застосовують для оптимізації бізнес-процесу. Зазначено, що основними джерелами 
коучингу як сучасної концепції практичної психології є  спортивне (індивідуальне і командне) тре-
нерство, мистецькі моделі наставництва та духовно-буттєві практики. Акцентовано увагу на 
проблему духовності: проникнення у сутнісні горизонти буттєвості людини, у світ значущих пере-
живань, цінностей і смислів. Духовно-буттєві практики автори розглядають як складник духовної 
культури, що проявляється в прагненні до саморозвитку через наближення до ідеалів істини, добра  
і краси. Доказово заявлено, що застосування бізнес-коучингу – це великий внесок у корпоративну куль-
туру, в результаті якого формується позитивне ставлення до людини, віра в те, що кожен – чемпіон. 
Зауважено силу коучингових інструментів і процесів, які підтримують людей у побудові нових пла-
нів, оцінці життєвих цінностей, роз’ясненні виборів розвитку та баченні професійного майбутнього. 
Звернено увагу на основні принципи коуч-процесу (з усіма все в порядку; людина робить найкращий 
вибір з доступних їй; зміни не тільки можливі, але і відбуваються завжди; у кожної людини є всі ресурси 
для того, щоб досягти того, що вона хоче; у кожній дії лежить позитивний намір) та застосування 
їх у бізнесі. Констатовано, що коучинг як концепція практичної психології, з одного боку, спирається 
на загальновідомі методи психологічної науки: спостереження, опитування, бесіда, тестування, 
моделювання тощо, а з іншого боку, має власні стандартизовані та апробовані процедури, моделі 
та технології самоактуалізації (SMATR, GROW та ін.), коротко ознайомлено з ними. Показано, що 
коуч-консультування актуальне для всіх сфер бізнесу, адже воно сприяє створенню умов для якісних 
змін діяльності ділової людини, що неминуче призведе до отримання бажаного результату відповідно 
до власних вимог та нового витка у розвитку самої компанії.

Ключові слова: коуч, коучинг, духовно-буттєва практика, принципи коучингового процесу,  
технології коучингу.

У вас немає мети домогтися якогось особливого 
результату, крім одного – допомогти вийти на 

поверхню генію всередині людини, у якої вже є всі 
ресурси для досягнення успіху.

Постановка проблеми. Сучасна ситуація в еко-
номіці змушує людей кардинально міняти профе-
сію, спосіб життя і ставлення до глобальної еколо-
гії. Для того щоб рухатися вперед, людям потрібна 
сильна репрезентація їхніх результатів як особистіс-
них, так і професійних. Бізнес як система вимагає 
від співробітників старанності, з одного боку, і твор-
чості у встановлених рамках – з іншого. Як підібрати 

співробітників, мотивувати їх на корисну для компа-
нії діяльність, щоб завдання бізнесу виконувалися 
максимально ефективно? Найчастіше під словом 
«мотивація» розуміється грошова винагорода, яка 
залежить від результатів роботи, та за численними 
дослідженнями гроші – хоч і сильний, але коротко-
строковий мотиватор. І тут на допомогу приходить 
інноваційний вектор консультування – коучинг.

Коучинговий підхід у роботі з клієнтами, що 
націлений на результат, полягає, за словами 
професіоналів, не в зароблянні великих грошей,  
а в тренуванні особистісного успіху або досяг-
нення цілей вашої бізнес-команди. 
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Слід також зазначити, що багато залежить від 
позиції першого керівника. Адже професіонал 
(талановитий співробітник) може прийти в колек-
тив через харизматичного лідера, великого ком-
пенсаційного пакета і високоякісного навчання. 
Але кількість часу, протягом якого працівник зали-
шається в компанії, і ефективність його роботи 
залежать від відносин з безпосереднім керівни-
ком. Коучинг, на нашу думку, створює не тільки 
перехід до нової свідомості в управлінні підпри-
ємствами, але і розвитку індивідуальних ресурсів 
особистості фахівця. Тому відзначається велика 
затребуваність у бізнес-коучингу і командному 
коучингу, які створюють швидкий і гнучкий процес 
змін і перехід компанії на більш високий усвідом-
лений рівень діяльності. 

Натепер кваліфіковані коучі успішно працю-
ють у 170 країнах світу. Як зауважують автори 
першого українського підручника з коучингу,  
в нашій країні ця ніша майже пуста, адже «в Україні 
(за даними ICF Global, 2017 р.) всього 32 коучі  
є членами цього професійного співтовариства,  
а сертифікованих коучів ICF – лише 9 осіб. Вказані 
цифри тільки підтверджують те, що професійний 
коучинг в Україні тільки починає формуватися. 
Якщо порівняти ці дані на сьогодні, наприклад,  
з Росією, то там близько 250 коучів є членами ICF, 
а в Польщі – близько 700 коучів» [6, с. 8]. Таким 
чином, актуальність запропонованої теми не 
викликає сумнівів та буде корисною для майбут-
ніх фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичний аналіз літератури показав, що коучинг 
має науково-методологічне підґрунтя та є законо-
мірним продовженням ідей психологічної практики, 
властивих для гуманістичної, екзистенційної, пост-
модерністської, трансперсональної та інтеграль-
ної психологічної парадигми кінця ХХ століття.

Щодо історичних витоків, то слід зазна-
чити, що першим запропонував концепцію 
цього методу У. Тімоті Голвей (англ. W. Timothy 
Gallwey), видавши у 1974 році книгу «Внутрішня 
гра в теніс» [8]. Основна ідея цієї книги полягає в 
тому,  що реалізації  нашої цілі заважає «суперник 
у голові», а не інша людина чи обставина. Саме 
Т. Голвею належить революційна методика гри в 
теніс, яка вчить через подолання внутрішніх пере-
шкод  самостійно досягати своїх цілей. 

Пізніше вона стала називатися коучингом. 
Застосування методу внутрішньої гри у бізнесі 
полягала у пошуку найкращих способів управ-
ління змінами. Серед основних завдань – допо-
могти всім працівникам компанії навчитися вчи-
тися та самостійно приймати рішення; допомогти 
менеджерам навчитися бути коучами; допомогти 
керівникам навчитися створювати «організації, 
які постійно вдосконалюються у процесі навчання 
власних працівників» [2].

Надалі Джон Уїтмор у книзі «Коучинг високої 
ефективності» [7] розвиває ідеї коучингу, застосу-
вавши їх до менеджменту і бізнесу, та виділяє такі 
переваги застосування коучингу в особистісній  
і професійній діяльності:

 – поліпшення продуктивності діяльності – це 
головне, для чого застосовується коучинг;

 – швидке навчання «без відриву від роботи», 
причому цей процес надає почуття радості та 
задоволення; 

– поліпшення взаємин у колективі;
 – покращення якості життя: поліпшення вза-

ємин і пов’язаний з цим успіх змінюють на краще 
всю атмосферу на роботі; 

– краще використання внутрішніх ресурсів 
людей: коучинг відкриває багато не виявлених 
раніше талантів серед працівників компанії; 

– зростає особиста ефективність клієнта та 
швидкість його просування до мети; 

– висока еластичність і адаптивність до змін 
[7 с. 20]. 

Також Джон Уїтмор у своїх працях відзначає, 
що основоположним принципом коучингу є тверда 
впевненість у тому, що практично всі мають наба-
гато більше здібностей, ніж ті, які вони виявляють 
у своєму повсякденному житті. Коуч допомагає 
повірити в те, що всередині кожної людини є від-
повіді на питання, які її хвилюють [7]. Так, напри-
клад, віра керівника у підлеглих може помітно 
підвищити їхню мотивацію, співробітники нама-
гатимуться виправдати довіру, за рахунок чого 
будуть краще працювати.

Щодо визначення самого поняття «коучинг», 
то зарубіжні та вітчизняні вчені вказують на такі 
його сторони. «У загальному сенсі коучинг – це 
процес, у ході якого окремим людям і цілим колек-
тивам допомагають діяти продуктивно і  макси-
мально реалізовувати свої здібності. Він вклю-
чає розкриття та використання сильних якостей 
людей, підтримку їх у подоланні особистих бар’є-
рів і обмежень у досягненні кращих результатів, 
а також підвищення результативності їх роботи в 
команді. Таким чином, ефективний коучинг вима-
гає акценту як на завданні, так і на стосунках між 
людьми» (Роберт Ділтс) [3, с. 19]. 

Ми повністю погоджуємося з визначенням 
зазначеного терміна Е. Зеєром, який розуміє 
коучинг як індивідуальне тренування людини для 
досягнення значимих для неї цілей, підвищення 
ефективності планування, мобілізації внутріш-
нього потенціалу, розвитку необхідних здатно-
стей та навичок, опанування передових стратегій 
досягнення результату [4]. 

Хотілося б до цього додати, що навіть надраці-
ональна економіка не запрацює, якщо їй не відпо-
відають духовні настанови особистості, що легіти-
мізовані суспільним менталітетом. Проникнення  
у сутнісні горизонти буттєвості людини, у світ  
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значущих переживань, цінностей і смислів вказує, 
що проблему духовності у коучингу не можна не 
враховувати.

Розвиток наукової думки показує, що духов-
ний світ людини нескінченно різноманітний. Так, 
соціально-філософський підхід до феномена 
духовності предметом життєтворчості людини 
визначає свідомість, зміст, якість та спрямова-
ність людського буття. А духовність як смисложит-
тєву цінність сходження особистості до власних 
ідеалів цінностей та реалізації їх у своєму житті 
та діяльності шляхом самопізнання та самовдо-
сконалення світу душі людини, що є фундамен-
том її існування – буття. Це підкреслює необхід-
ність включення духовно-буттєвих практик до 
роботи будь-якого коуч-процесу і, зокрема, біз-
нес-коучингу.

Духовно-буттєві практики ми пропонуємо роз-
глядати як складник духовної культури, що прояв-
ляється в прагненні до саморозвитку через набли-
ження до ідеалів істини, добра та краси.

Отже, бізнес-коучинг – це метод, який мобілізує 
внутрішній потенціал людських ресурсів, зокрема 
самопізнання та самовдосконалення, та застосо-
вується для оптимізації бізнес-процесу. 

Мета статті. Головна мета нашої роботи – пока-
зати, що застосування практики бізнес-коучингу – це 
великий внесок у корпоративну культуру, в резуль-
таті якого формується позитивне ставлення до 
людини, віра в те, що кожен – чемпіон. 

Виклад основного матеріалу. ICF 
(Міжнародна організація коучів) дає таке визна-
чення: «Професійний коучинг – це безперервні 
професійні стосунки, які допомагають людям ство-
рювати видатні результати у своєму особистому 
житті, кар’єрі, бізнесі або організації. За допомо-
гою процесу коучингу клієнти поглиблюють свої 
знання, покращують свій коефіцієнт корисної дії 
(ККД) та підвищують якість свого життя» [9].

Ми повністю погоджуємося з думкою, що 
«коучинг здійснює позитивні зміни за рахунок вну-
трішнього потенціалу людей, команд, організацій» 
(Мерілін Аткінсон) [1, с. 11]. 

Найбільшої уваги, на нашу думку, заслугову-
ють основні принципи коучингового процесу, які 
детально описані в роботах всесвітньо відомої 
ведучої навчальних програм з коучингу, керівника 
International Ericson University, доктора психології 
Мерілін Аткінсон [1]. 

Саме крізь призму цих пресуппозицій налашто-
вана робота коуча.

Розглянемо їх детальніше.
1. З усіма все в порядку. Коуч не дає порад, 

не намагається виправити і скорегувати, він допо-
магає знайти найкращий для вас спосіб реалізації 
того, що ви хочете. Для бізнес-коучингу це озна-
чає будувати успіх компанії на сильних сторонах 
співробітників. Цей принцип перевертає з ніг на 

голову парадигму зворотного зв’язку, який вико-
ристовували в XX столітті. Раніше вважалося, що 
керівник має працювати над нівелюванням недо-
ліків співробітників. Однак коучингова культура 
управління підприємством ґрунтується на тому, 
що у кожного співробітника є його сильні сторони. 
Гарного результату можна досягти, користуючись, 
наприклад, опитувальником сильних сторін Gallup 
Strengths Finder, колесом компетенцій та іншими 
інструментами, а також наглядом за тим, що  
у співробітників виходить найкраще.

2. Людина робить найкращий вибір з доступ-
них їй. Кожен апріорі вибирає для себе найкраще. 
Ми періодично потрапляємо в «точки вибору»,  
в яких змушені приймати рішення, що визначають 
наше майбутнє. Будь-яка поведінка – вибір най-
кращого варіанта з наявних у цей момент. 

3. Зміни не тільки можливі, але і відбуваються 
завжди. Це про розвиток, про еволюцію, про рух, 
про перетворення. У нас є вибір спостерігати за 
змінами або впливати на них, бути серфінгістом 
на їх хвилі і управляти переходом до бажаного 
майбутнього. 

4. У кожної людини є всі ресурси для того, щоб 
досягти того, що вона хоче. У нас є інформація, 
ідеї, цінності, здібності, навколишній простір – 
усе, що може допомогти досягненню наших цілей 
і може стати підтримуючим середовищем, усе, 
що додає нам можливості для вибору. Коуч допо-
магає увійти в ресурсний стан – той, в якому ми 
володіємо найбільшим потенціалом.

І найголовніше, на нашу думку, в бізнесі це 
означає, що керівник допомагає співробітни-
кам поєднати важливі цілі в особистому житті і 
кар’єрі і корпоративні цілі, поставлені перед ними 
керівництвом. Що важливо, ресурси часто пере-
бувають у полі нематеріальних активів. Якщо 
співробітники розпакують творчий підхід, то вони 
знаходять нестандартні способи вирішення про-
блем, приносять компанії користь.

5. У кожній дії лежить позитивний намір. 
Зберігаючи позитивний намір, можна змінювати 
свою поведінку, спосіб дій, оточення і працювати 
з сенсом. 

На кого ж насамперед орієнтована послуга біз-
нес-коучингу? Як випливає з назви, на людину, 
що визначає, що моделює і відслідковує бізнес- 
процес –  власника бізнесу, керуючого, директора, 
топ-менеджера, керівника підрозділу. Бізнес-
коучинг може відбуватися як у форматі індиві-
дуального консультування, так і бути складовою 
частиною корпоративного коучингу.

Згідно з даними Міжнародної федерації 
коучингу (ICF), під час роботи коучів з персоналом 
досягаються такі результати: підвищення усвідом-
леності на 67%; зниження рівня стресу – на 57%; 
постановка більш масштабних цілей – на 62%; 
відкриття в собі більшого потенціалу – на 53%; 



2020 р., № 1, Т. 3.

193

більш збалансоване життя – на 60%; велика впев-
неність у собі – на 52%. 

“Metropolitan Life Insurance Company” пора-
хувала, що продуктивність серед продавців, які 
брали участь у програмі інтенсивного коучінгу, 
зросла в середньому на 35% (Джерело: http://
www.coaching.biz.ua/roi.php).

Наведемо методику роботи з організацією:
Крок 1. Коучинг з першою особою компанії. 

Результат: визначення кола завдань, які стоять 
перед компанією, стратегічного бачення, поста-
новка цілей, деталізація проєкту змін. Аудит про-
цесів підприємства на предмет сильних/слаб-
ких сторін, можливостей і ризиків. Виділення 
кола учасників, які будуть задіяні в проєкті змін. 
Затвердження плану і графіка робіт. 

Крок 2. Коучинг з ТОР-менеджерами компанії. 
З кожним з топ-менеджерів, від яких залежать 
результати проєкту змін, проводяться індивіду-
альні коучингові сесії згідно з планом проєкту і гра-
фіком впровадження. Забезпечуються розуміння 
кожним топ-менеджером поставленого завдання, 
планування ресурсів, деталізація плану його осо-
бистих робіт, наслідки впровадження змін (робота 
з майбутнім). 

Крок 3. Робота з наступним рівнем підпоряд-
кування (підлеглі топ-менеджера; груповий фор-
мат). Забезпечуються розуміння кожним учасни-
ком групи поставленого завдання, планування 
ресурсів, деталізація плану його особистих робіт, 
наслідки. Зворотний зв’язок для функціонального 
керівника.

Крок 4. Реалізація проєкту та контроль вико-
нання зобов’язань на кожному кроці. Постійний 
зворотний зв’язок з першою особою про хід про-
єкту в контрольних листах (документування кож-
ного кроку).

Результати застосування такої системи: реа-
лізація проєктів будь-якої складності; системний 
підхід, системне бачення одним консультантом 
усієї компанії; виявлення мотивації співробітни-
ків; імплементація стратегічного підходу на всі 
рівні компанії – від плану розвитку організації до 
індивідуальних планів розвитку кожного співро-
бітника; побудова чіткої системи владних повно-
важень, відповідальності і підзвітності; усвідом-
лення і правильний розподіл ресурсів – особистих 
і організації; індивідуальний коучинг ключових 
фігур для реалізації планів і ефективного досяг-
нення поставлених цілей; уміння співробітників 
правильно планувати, мислити стратегічно, оці-
нювати майбутнє; знання та використання кожним 
співробітником організації Концепції правильного 
рішення (вміння вибирати з безлічі варіантів); 
оптимізація ризиків; самомотивація співробітни-
ків, робота «не з-під палки».

Підсумовуючи вищезазначене, можна кон-
статувати: аналіз підходів, методів та технологій 

коучингу показує, що коучинг як концепція прак-
тичної психології, з одного боку, спирається на 
загальновідомі методи психологічної науки: спо-
стереження, опитування, бесіда, тестування, 
моделювання тощо, а з іншого боку, має власні 
стандартизовані та апробовані процедури, моделі 
та технології самоактуалізації (SWOT, GROW та 
ін.). Коротко ознайомимо з ними.

Модель GROW: абревіатура GROW означає 
ключові точки, через які варто провести клієнта: 
Goal – розстановка цілей, визначення цілей на 
короткий і тривалий термін. Reality – обстеження 
поточної ситуації на реальність. Options – визна-
чення переліку можливостей і стратегії плану дій. 
Will – наміри: що, коли, ким і заради чого буде 
робитися.

Мікромодель SWOT-аналіз: з 60-х років мину-
лого століття й донині SWOT-аналіз широко 
застосовується у процесі стратегічного плану-
вання, що полягає в розділенні чинників і явищ 
на чотири категорії: сильних (Strengths) і слаб-
ких (Weaknesses) сторін проєкту, можливостей 
(Opportunities), що відкриваються у разі його реа-
лізації, та загроз (Threats), пов’язаних з його здійс-
ненням.

Висновки і пропозиції. Отже, основними дже-
релами коучингу як сучасної концепції практичної 
психології є  спортивне (індивідуальне і командне) 
тренерство, мистецькі моделі наставництва та 
духовно-буттєві практики. 

Духовно-буттєві практики ми пропонуємо роз-
глядати як складник духовної культури, що прояв-
ляється в прагненні до саморозвитку через набли-
ження до ідеалів істини, добра та краси.

Отже, бізнес-коучинг – це метод, який мобілізує 
внутрішній потенціал людських ресурсів, зокрема 
самопізнання та самовдосконалення, та застосо-
вується для оптимізації бізнес-процесу. 

Перспективними напрямами цієї проблеми, на 
нашу думку, залишається всебічний розгляд та 
публічна поінформованість якнайбільшої аудито-
рії для зацікавлення та впровадження в Україні 
цієї інноваційної технології. Наразі поза увагою 
залишилися інші види коучингу, які є не менш акту-
альними практиками щодо розвитку індивідуаль-
ності, розкриття основних складників, виявлення 
особливостей її прояву, встановлення психоло-
гічних закономірностей, узагальнення практичних 
рекомендацій щодо реалізації індивідуальності  
у професійному та соціальному оточенні. 
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Vinnyk N. D., Кutishenko V. P. Business coaching as social-psychological practice of human 
resources self-knowing and self-improvement

This article presents theoretically-methodologic underpinning of business-coaching term as practices, 
which are used for business process optimization. It is reported that the main coaching sources as modern 
conception of practical psychology are sportive (individual and team) coaching, creative guidelines models 
and spiritual-being practices. It is paid attention to spirituality problems: penetration in the essential horizons 
of human being, in the world of valuable experience. The authors consider spiritual-being practices as spiritual 
culture content that find expression in self-improvement seeking through approaching to ideals of the truth, 
goodness and beauty. It is evidence-based established that business coaching using is a major contribution to 
corporate culture which resulted in generation of positive attitude to human, belief in the fact that everybody is 
a champion. It is mentioned the force if coaching instruments and processes which support people by new plan 
construction, life values rate, explanation of choices of development and vision of the professional future. It is 
paid attention to the main coaching processes principles (everything is all right; people make the best choice 
available to them; the changes are not only possible but always take place; every person has all resources 
to reach his own aim; every action has positive purpose) and using them in the business. It is reported that 
coaching as practical psychology conception, on the one hand, bases on well-known methods of psychological 
science: observation, interviewing, conservation, testing, modelling and etc., and on the other hand, has its 
own standardized and tested models and technologies of self-actualization (SMATR, GROW and etc.), it is 
become short acquainted with them. It is shown that coaching-consultation is actually for all business spheres 
as it facilitates creation of conditions for qualitative changes of business man activities that unavoidable causes 
reaching the desired results due to personal requirements and new turn in company development.

Key words: coach, coaching, spiritual-being practices, coaching process principles, coaching technologies.
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДО КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ 
ФАХІВЦІВ ІЗ РІЗНИМ СТАЖЕМ РОБОТИ В СЛУЖБІ ЗАЙНЯТОСТІ: 
ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті здійснено аналіз дослідження складових мотивації до кар’єрного зростання фахівців із 

різним стажем роботи в службі зайнятості. Визначена проблематика кар’єрного зростання фахівців 
Державної служби зайнятості, яка пов’язана з відсутністю зовнішніх стимулів щодо зайняття 
потенційно спроможними фахівцями управлінських посад середньої ланки (посади заступника 
начальника та начальника відділу). Особливо актуальним стимулювання кар’єрного зростання 
фахівців служби зайнятості постає у зв’язку із новими підходами та запровадженням нового 
інструментарію у діяльність Державної служби зайнятості. 

У своєму дослідженні ми спиралися на праці вітчизняної дослідниці А. Мудрик, яка експериментальним 
шляхом визначила стадії професійного становлення та розвитку фахівців служби зайнятості, а також 
здійснила опис характеристик, які проявляються на кожній стадії. Стадії, які виділила дослідниця: 
стадія адаптації, інтернальна стадія і стадія стагнації. А. Мудрик довела, що після 6-и років стажу 
роботи у службі зайнятості працівники переходять до стадії стагнації і проявляють адаптивну модель 
у своїй професійній діяльності. Здійснені вітчизняною дослідницею висновки дозволили підтвердити 
той факт, що стаж роботи в службі зайнятості впливає на розвиток кар’єри, а отже і на кар’єрне 
зростання. Ми припустили, що працівники служби зайнятості на певних стадіях своєї професійної 
кар’єри залежно від стажу роботи в службі зайнятості демонструють і різний рівень мотивації до 
кар’єрного зростання. Дослідження мотивації до кар’єрного зростання фахівців служби зайнятості 
здійснювалося за такими структурними компонентами: кар’єрна інтуїція, кар’єрна причетність, 
кар’єрна стійкість, орієнтація на владу, орієнтація на матеріальну винагороду (орієнтація на гроші), 
прагнення до статусного росту, прагнення до досягнення. Було з’ясовано, що у фахівців залежно від 
стажу роботи в службі зайнятості змінюються й середні показники складників кар’єрної мотивації. 
Окрім того, визначено найбільш значущі кореляційні зв’язки між складниками мотивації до кар’єрного 
зростання. 

Ключові слова: кар’єрна інтуїція, кар’єрна причетність, кар’єрна стійкість, підвищене прагнення 
до статусного росту, орієнтація на владу, орієнтація на гроші, стадії кар’єри. 

Постановка проблеми. Кар’єрне зростання 
фахівців будь-якого профілю завжди залежить 
від низки соціальних та психологічних чинників. 
Зокрема, зайняття працівником посади більш 
високого за статусом (управлінського) рівня  
в організації (начальника, керівника) залежить 
насамперед від його особистісних, внутрішніх чин-
ників – мотивації, бажання обіймати таку посаду. 

У Державній службі зайнятості України після 
2015 року, коли з працівників служби зайнято-
сті було знято статус державного службовця, 
кар’єрне зростання фахівців служби зайнятості як 
структурно-організаційний елемент їхньої профе-
сійної діяльності перестав буди чітко регламен-
тованим. Прийняття рішення про зайняття пра-
цівником керівної посади, наприклад начальника 
відділу, здійснюється за погодженням директора 
базового центру зайнятості, і в багатьох випадках 
відбір таких працівників відбувається за формаль-
ними ознаками, зовнішніми факторами, зокрема 
за стажем роботи в службі зайнятості. Причому 

все більше працівників, які тривалий час працю-
ють в службі зайнятості, відмовляються від запро-
понованої керівної посади, оскільки не вбачають 
певних переваг у зайнятті статусної позиції.

Сьогодні Державна служба зайнятості пере-
живає докорінні трансформації: починаючи з 
перепідпорядкування від Міністерства соціаль-
ної політики України до Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства 
України, та завершуючи запровадженням у свою 
діяльність інститутів кар’єрного радника та кон-
сультанта роботодавця, що, у свою чергу супро-
воджується зміною підходів до надання послуг 
клієнтам та оволодінням фахівцями центрів 
зайнятості новим професійним інструментарієм. 
Це потребує від існуючих начальників профіль-
них відділів центрів зайнятості опанування нових 
професійних компетентностей із метою органі-
зації та супроводу відповідного навчання підлег-
лих, а також відбору нових потенційно спромож-
них до зайняття керівної посади та з вираженою 
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мотивацією до кар’єрного зростання працівників 
служби зайнятості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вітчизняних досліджень із проблеми побудови 
кар’єри, кар’єрного та професійного зростання 
саме фахівців Державної служби зайнятості 
існує досить обмежена кількість. Заслуговує на 
увагу праця вітчизняної дослідниці А. Мудрик, 
яка досліджувала проблему професійного ста-
новлення та розвитку фахівців Державної служби 
зайнятості. Науковець у своєму дослідженні зазна-
чає, що фахівці Державної служби зайнятості  
у своєму професійному становленні та розвитку 
проходять три стадії: стадію професійної адапта-
ції, яка триває до 2-х років виконання діяльності 
в службі зайнятості; інтернальну стадію, до якої 
входять фахівці зі стажем роботи в службі зайня-
тості від 2-х до 6-и років; стагнаційну, яка харак-
терна для фахівців служби зайнятості з досвідом 
роботи більше 6-и років. Так, на стадії професій-
ної адаптації, яка триває до 2-х років виконання 
своєї діяльності, фахівець служби зайнятості 
поступово включається до системи соціальних, 
соціально-психологічних та професійно-діяльніс-
них зв’язків і відносин, знайомиться з особливос-
тями виконання відповідних рольових функцій, 
психологічно адаптується до вимог й обмежень 
професійної діяльності. На даному етапі праців-
ник служби зайнятості намагається усвідомити 
морально-нормативні вимоги та адаптуватися до 
умов професійної діяльності. 

Працівники зі стажем роботи в службі зайня-
тості від 2-х до 6-и років знаходяться на інтер-
нальній стадії, яка характеризується тим, що 
фахівець на основі набутих знань, досвіду може 
самостійно приймати рішення, готовий нести від-
повідальність за них, конструктивно розв’язувати 
професійні задачі, кваліфіковано виконувати про-
фесійні обов’язки та отримувати задоволення від 
власних досягнень. Але, як зауважує А. Мудрик, 
саме на цій стадії відбувається зниження профе-
сійної активності й виникають умови для стагнації 
професійного розвитку. Фахівці зі стажем роботи 
в службі зайнятості більше 6-и років, які повністю 
задоволені процесом власної адаптації, опану-
вали свій функціонал і стають лише носіями про-
фесійних знань, умінь та набутого досвіду, вхо-
дять до стадії стагнації. Їх професійний розвиток 
змінюється пристосуванням, стабілізацією стере-
отипів й асиміляцією готових форм, прийомів та 
технологій [3, с. 200–201]. 

На кожній стадії працівник служби зайнятості 
застосовує певний свій особистісний та професій-
ний набір якостей, особливостей та інших харак-
теристик, який дозволяє опанувати обраний ним 
напрям професійної діяльності. 

З огляду на вищеозначене ми вважаємо, що пра-
цівники служби зайнятості на певних стадіях своєї 

професійної кар’єри демонструють і різний рівень 
мотивації до кар’єрного зростання. Якщо взяти за 
основу характеристики стадій професійного ста-
новлення та розвитку працівників служби зайня-
тості А. Мудрик, то можемо припустити, що моти-
ваційний компонент, який є важливим чинником  
у визначені напряму розвитку і побудови кар’єри, 
теж якісно змінюється в залежності від стажу роботи 
працівника в службі зайнятості. Тобто на певній 
стадії з певним стажем роботи в службі зайнятості 
працівники будуть демонструвати найвищий рівень 
мотивації до кар’єрного зростання, а на іншій –  
з іншим стажем роботи в службі зайнятості – най-
нижчий. Отже, ми припускаємо, що існує певна 
динаміка у прагненні фахівців служби зайнятості 
зайняти керівну посаду. І найбільш ефективним 
буде рішення з боку керівництва центру зайнято-
сті розглядати кандидатури на посади заступників 
і начальників відділів саме з числа тих працівників, 
які продемонстрували високий рівень мотивації до 
зайняття керівної посади. Зрозуміло, що при цьому 
треба враховувати й наявність організаторських, 
комунікативних та інших важливих якостей.  

Мета статті – визначення особливостей моти-
вації до кар’єрного зростання фахівців з різним 
стажем роботи в службі зайнятості для роз-
роблення і надання відповідного методичного 
інструментарію Державній службі зайнятості щодо 
визначення потенційно-спроможних для зайняття 
керівної посади фахівців із числа працюючих пра-
цівників служби зайнятості. 

Виклад основного матеріалу. З метою пере-
вірки нашої гіпотези щодо існування певної дина-
міки у мотивації до кар’єрного зростання фахівців 
з різним стажем роботи в службі зайнятості нами 
було проведено дослідження. 

У дослідженні взяли участь 128 спеціаліс-
тів відділів активної підтримки, надання соці-
альних послуг з організації профорієнтації та 
працевлаштування базових центрів зайнято-
сті (Хмельницької, Тернопільської, Луганської, 
Запорізької обласних служб зайнятості та служби 
зайнятості міста Києва). 

Вибірка спеціалістів відділів активної під-
тримки та надання соціальних послуг базових 
центрів зайнятості обґрунтована тим, що спе-
ціалісти на базовому рівні виконують не лише  
свої конкретні функції, як це відбувається  
у спеціалістів міського та регіонального рівня, а 
й функції спеціаліста будь-якого відділу центру 
зайнятості. Таким чином, відпала потреба у вибір-
ках фахівців конкретних профільних відділів цен-
трів зайнятості.

Зазначимо, що розподіл за статтю та освітою 
не здійснювався, оскільки усі опитані спеціалісти 
були жіночої статі та мали вищу освіту. 

За стажем роботи в службі зайнятості група 
спеціалістів розподілилася таким чином:
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− зі стажем роботи до 3-х років – 27 респон-
дентів (21,10% від загальної кількості опитаних 
спеціалістів);

− зі стажем роботи від 4-х до 8-и років – 
26 респондентів (20,31% від загальної кількості 
опитаних спеціалістів);

− зі стажем роботи від 9-и до 13-и років – 
25 респондентів (19,53% від загальної кількості 
опитаних спеціалістів);

− зі стажем роботи від 14-и і більше років – 
50 респондентів (39,06% від загальної кількості 
опитаних спеціалістів).

За віком група спеціалістів розподілилася 
таким чином:

− віком до 26-и років – 17 респондентів (13,29 від 
загальної кількості опитаних спеціалістів);

− віком від 27-и до 33-х років – 21 респондент 
(16,40% від загальної кількості опитаних спеціа-
лістів);

− віком від 34-х до 40-а років – 27 респонден-
тів (21,10% від загальної кількості опитаних спеці-
алістів);

− віком від 41-го року і старше – 63 респон-
денти (49,21% від загальної кількості опитаних 
спеціалістів).

Отже, майже половина опитаних спеціаліс-
тів (49,21%) підпадають до вікового діапазону 
від 41-го року і старше, і майже 40% має досвід 
роботи в службі зайнятості від 14-и і більше років. 

Надалі групу спеціалістів було поділено на 
4-и підгрупи респондентів відповідно до їх стажу 
роботи в службі зайнятості. Це дозволило про-
слідкувати динаміку мотиваційних структурних 
компонентів до кар’єрного зростання на різних 
етапах професійного розвитку спеціалістів та їх 
взаємозв’язок. 

У структурі мотивації до кар’єрного зростання 
науковці виокремлюють такі складові, як: мотив 
прагнення до влади, мотив прагнення до успіху, 
мотив афіліації (дотичності) Девіда Макклелланда, 
який дотримується думки, що підвищення мотива-
ції діяльності в значній мірі залежить від задово-
лення потреб більш високих рівнів. Вчений виділив 
три основні групи потреб вищого рівня: прагнення 
влади, прагнення успіху та прагнення співпричет-
ності, приналежності (партиципативна потреба). 
Прагнення влади виражається не лише у бажанні 
впливати на інших людей і керувати ними, але й 
у бажанні продемонструвати своє уміння успішно 
працювати та успішно керувати на різних рівнях 
та на різних керівних посадах. Люди з розвиненою 
потребою у владі, як правило, активні, енергійні, 
не бояться конфронтації, здатні відстоювати свої 
позиції. 

Потреба в успіху (мотивація досягнення) роз-
глядається як відносно стійке прагнення людини 
до досягнення високих результатів в діяльності, як 
бажання не зупинятися на досягнутому. Успіх роз-

цінюється як особисті досягнення, як готовність 
брати участь у прийнятті складних рішень і нести 
за них персональну відповідальність. 

Прагнення до визнання – це бажання пока-
зати свою спроможність бути лідером, мати свою 
власну думку і вміння переконувати навколишніх у 
своїй правоті. На думку Макклелланда, необхідно 
задовольняти бажання тих, хто прагне влади, бо 
вони здатні продемонструвати свої переваги, коли 
обійматимуть ті посади, яких прагнуть [1]. 

Зарубіжні дослідники кар’єри М. Лондон, 
Д. Брей, Р. Ное, Е. Ное, Дж. Бахубер, розгля-
даючи мотивацію до кар’єри, визначили три її 
основні складові: ідентифікацію з кар’єрою (career 
identity); кар’єрну інтуїцію (career insight); кар’єрну 
стійкість (career resilience). Центральним аспектом 
мотивації до кар’єрного зростання є ідентифікація 
з кар’єрою (кар’єрна причетність, лояльність) – 
спрямовуючий компонент мотивації до кар’єри, 
завдяки якому визначається ступінь готовності 
працівника жертвувати своїм позаробочим часом 
заради досягнення цілей організації. 

Спонукальним компонентом мотивації до 
кар’єри є кар’єрна інтуїція, яка виступає у якості 
системи психологічних установок до кар’єрного 
зростання. Працівники з високим рівнем кар’єрної 
інтуїції знають свої сильні й слабкі сторони щодо 
професійного і посадового просування, вміло 
модифікують свої кар’єрні цілі і активно діють в 
напрямку досягнення цих цілей. 

Третій компонент мотивації до кар’єри – 
кар’єрна стійкість, що включає в себе здатність 
працівника швидко адаптовуватися до мінливих 
обставин і справлятися з негативними робочими 
ситуаціями [4, с. 62–63; 5]. 

Спираючись на визначені у наукових дослі-
дженнях структурні компоненти мотивації до 
кар’єрного зростання, нами було здійснено дослі-
дження мотивації до кар’єрного зростання фахів-
ців служби зайнятості за такими структурними 
компонентами: кар’єрна інтуїція, кар’єрна причет-
ність, кар’єрна стійкість, орієнтація на владу, орі-
єнтація на матеріальну винагороду (орієнтація на 
гроші), прагнення до статусного росту, прагнення 
до досягнення. 

Для дослідження особливостей мотивації до 
кар’єрного зростання фахівців служби зайнято-
сті нами було використано такі психодіагностичні 
методики: «Мотивація до кар’єри» (А. Ное, Р. Ное, 
Дж. Бахубер, адаптація Є.О. Могильовкіна), 
«Методика діагностики соціально-психологічних 
установок особистості у мотиваційно-потреб-
нісній сфері» (О.Ф. Потьомкіна), опитувальник 
«Потреба у досягненні» (Ю.М. Орлов), опитуваль-
ник «Соціально-комунікативна компетентність» 
(Е.І. Рогов). 

Середні значення структурних компонен-
тів мотивації до кар’єри в залежності від стажу 
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роботи працівників в службі зайнятості за опиту-
вальником «Мотивація до кар’єри» представлені 
на рис. 1.

Відповідно до методики А. Ное, Р. Ное, Дж. 
Бахубер в адаптації Є.А. Могільовкіна, мотивація 
до кар’єри у працівників містить три ключові ком-
поненти – кар’єрну інтуїцію, кар’єрну причетність, 
кар’єрну стійкість. За компонентами «кар’єрна 
причетність» та «кар’єрна стійкість» працівники 
служби зайнятості з різним стажем роботи про-
демонстрували середній рівень мотивації до 
кар’єри. В той же час, спеціалісти зі стажем до  
3-х років показали високий рівень за таким пара-
метром кар’єрної мотивації як кар’єрна інтуїція, 
що свідчить про те, що саме у працівників, які 
нетривалий час працюють в службі зайнятості, 
є певні кар’єрні амбіції і бажання до кар’єрного 
зростання. Високий рівень за кар’єрною інтуїцією 
демонструють і працівники зі стажем роботи від 
9-и до 13 років, але їх середні значення є трохи 
нижчими за середні значення працівників зі ста-
жем до 3-х років. Як зазначає Є.О. Могильовкін, 
з трьох основних аспектів мотивації до кар’єри 
найбільш значущими у кар’єрному зростанні є 
кар’єрна інтуїція і ступінь ідентифікації фахівця з 
кар’єрою (кар’єрна причетність) [3, с. 141–142, 223].  
Щодо кар’єрної причетності, як структурного ком-
понента мотивації до кар’єрного зростання, то най-
вищі середні значення демонструють працівники 
від 4-х до 8-ми років, що свідчить про їх готовність 
докладати зусилля для втілення цілей організації 
як своїх, в тому числі за рахунок свого особистого 
часу і без додаткової оплати. Кар’єрна стійкість, 
як здатність працівника проявляти наполегливість 
при втіленні своїх кар’єрних амбіцій, подоланні 
труднощів і вирішенні проблем, що виникають, 
а також як здатність адаптуватися до мінливих 
обставин із збільшенням стажу, зростає, і най-
більші значення продемонстрували працівники зі 
стажем від 9-и до 13-и років. Таким чином, най-

більше бажання до кар’єрного зростання виникає 
у працівників на початку кар’єри в службі зайнято-
сті і в середині кар’єри (стаж від 9-и до 13-и років). 

За результатами методики діагностики соціа- 
льно-психологічних установок особистості у моти-
ваційно-потребнісній сфері (О.Ф. Потьомкіна) 
(рис. 2), орієнтація на владу та на гроші, як значущі 
компоненти у мотивації до кар’єрного зростання, 
найбільше проявилася у працівників зі стажем від 
9-ти до 13-и років. Ці орієнтації набувають зна-
чення в залежності від стажу роботи працівників 
у службі зайнятості, але після 14-и років стажу 
наведені вище орієнтації перестають бути най-
значущими для фахівців служби зайнятості. Це 
означає, що працівники із збільшенням стажу від-
чувають себе більш впевнено і хотіли б здійсню-
вати контроль над іншими, але не реалізувавши з 
часом цю потребу, відмовляються від неї, спряму-
вавши свою орієнтацію в інший напрям, зокрема 
на результат у своїй професійній діяльності.

За опитувальником «Потреба у досягненні» 
(Ю.М. Орлов), працівники з різним стажем роботи 
в службі зайнятості продемонстрували серед-
ній рівень досягнення (рис. 3), що свідчить про 
нестабільність у прагненнях покращувати резуль-
тати своєї роботи; про періодичну невдоволеність 
досягнутим; про нестійкість у наполегливості щодо 
досягнення своїх цілей і прагнення домогтися свого 
за будь-яких обставин. Можуть приймати на себе 
відповідальність, але за певних обставин; можуть 
долати перешкоди і застосовувати нові прийоми 
роботи при виконанні звичних справ, але здійсню-
ють це ситуативно. Найвищі середні значення про-
демонстрували спеціалісти зі стажем до 3-х років  
і спеціалісти зі стажем від 9-и до 13-и років. 
Найнижчий рівень потреби у досягненні продемон-
стрували спеціалісти із стажем роботи у службі 
зайнятості більше ніж 14-ть років, що свідчить про 
небажання брати на себе відповідальність, засто-
совувати нові прийоми роботи, долати перешкоди.

Рис. 1. Середні значення структурних компонентів мотивації до кар’єри працівників служби зайнятості  
з різним стажем роботи в службі зайнятості
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Підвищене прагнення до статусного росту 
було виявлено за допомогою опитувальника 
«Соціально-комунікативна компетентність» 
(Е.І. Рогов). У цьому опитувальнику зазначений 
параметр є складовим компонентом соціально-ко-
мунікативної компетентності фахівця і визнача-
ється як прагнення до керування, домінантності, 
незалежності. Працівник із підвищеним прагнен-
ням до статусного росту зазвичай має високий 
рівень домагань, є самовпевненим, із високою 
самооцінкою.

Середні значення за шкалою «підвищене праг-
нення до статусного росту» спеціалістів з різним 
стажем роботи в службі зайнятості підпадають 
до середнього рівня прояву (рис. 4), що свідчить 
про ситуативність прояву таких характеристик, як 
домінантність, привертання уваги з боку оточую-
чих, демонстративність, впливовість, визнання 
серед колег, авторитетність. Водночас найвищі 
середні значення демонструють працівники зі 
стажем роботи в службі зайнятості до 3-х років і 
від 9-ти до 13-и років. Найнижчі середні значення 
виявилися у спеціалістів зі стажем від 14-и років 

і старше і майже такими ж є середні значення  
у спеціалістів зі стажем від 4-х до 8-и років. Це 
може свідчити про те, що, завершивши стадію 
адаптації, спеціалісти на другому етапі після 
4-х років стажу в службі зайнятості ще не замис-
люються над тим, щоб зайняти статусну, керівну 
позицію. На цьому етапі фахівці набувають про-
фесійних знань та умінь, а також намагаються 
максимально застосовувати набуті професійні 
компетенції у своїй діяльності. А ось фахівці зі 
стажем від 9-и і до 13-и років в деякій мірі про-
являють бажання піднятися по кар’єрних сходах, 
але це не є для них самоціллю. 

Проведення кореляційного аналізу у програмі 
SPSS Statistics v.22 за критерієм Спірмена дозво-
лило виявити значущі зв’язки серед мотиваційних 
складових, які впливають на кар’єрне зростання 
фахівців з різним стажем роботи у служби зайня-
тості. Встановлено значущі кореляційні зв’язки 
між потребою у досягненнях і кар’єрною причет-
ністю (-0,208, р≤ 0,05), що свідчить про те, що 
спеціаліст, який більше ідентифікує себе зі своєю 
організацією, в першу чергу задовольняє потреби 

Рис. 2. Середні значення соціально-психологічних установок працівників з різним стажем роботи  
в службі зайнятості у їхній мотиваційно-потребнісній сфері

Рис. 3. Середні значення потреби у досягненні працівників з різним стажем роботи в службі зайнятості
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організації, а не власні. Ініціатором постановки 
цілей виступає сама організація, а не працівник. 
Перед працівником вже поставлені цілі, яких він 
має досягти.

Кар’єрна інтуїція має значущі кореляційні 
зв’язки із кар’єрною причетністю (0,346, р≤ 0,01), 
з кар’єрною стійкістю (0,224, р≤ 0,05), як із складо-
вими мотивації до кар’єри в межах однієї методики, 
а також і з підвищеним прагненням до статусного 
росту (0,322, р≤ 0,01). Це пояснюється тим, що 
кар’єрна інтуїція (кар’єрний інсайт) як спонукаль-
ний компонент мотивації до кар’єрного зростання 
дозволяє спеціалістові ставити реальні кар’єрні 
цілі і досягати їх за рахунок розуміння своїх силь-
них і слабких сторін, що, в свою чергу, посилює 
прагнення бути визнаним, мати певну впливовість, 
авторитетність. Кар’єрна причетність (ідентифіка-
ція фахівця із кар’єрою) як спрямувальний компо-
нент мотивації до кар’єри, теж виявляє значущі 
кореляційні зв’язки із підвищеним прагненням до 
статусного росту (0,450, р≤ 0,01), що свідчить про 
можливість зайняття управлінської посади спе-
ціалістом, як прояву певного заохочення з боку 
організації за служіння і єдність в реалізації цілей 
організації. Тобто, статусну позицію надає сама 
організація, це є рішення керівництва щодо заохо-
чення працівника саме таким чином.

Кар’єрна стійкість як змістовний компонент 
мотивації до кар’єри, окрім підвищеного праг-
нення до статусного росту (0,324, р≤ 0,01), вияв-
ляє значущі кореляційні зв’язки з такою соціаль-
но-психологічною установкою, як орієнтація на 
владу (0,223, р≤ 0,05). Це свідчить про те, що 
завдяки кар’єрній стійкості, яка дозволяє швидко 
адаптовуватися до мінливих обставин і вирішу-
вати складні робочі ситуації, та за рахунок набу-
того, наприклад професійного досвіду, спеціаліст 
відчуває свою значущість, впевненість, певну 
впливовість у вирішені проблемних організацій-
них ситуацій.

Орієнтація на владу виявляє кореляцій-
но-значущі зв’язки з орієнтацією на гроші (0,175, 
р≤0,05) в межах однієї методики, що підтверджує 
бажання працівників у разі зайняття посади більш 

вищого статусного рівня отримувати й підвищену  
матеріальну винагороду.

Висновки. Отже, проведене емпіричне дослі-
дження дозволило нам підтвердити, що у фахівців 
залежно від стажу роботи в службі зайнятості змі-
нюються й середні показники у складових кар’єр-
ної мотивації. Окрім того, визначено найбільш 
значущі кореляційні зв’язки між складовими моти-
вації до кар’єрного зростання. Незважаючи на те, 
що працівники з різним стажем роботи в службі 
зайнятості продемонстрували загальний середній 
рівень мотивації до кар’єрного зростання, у спеці-
алістів зі стажем до 3-х років і від 9-и до 13-и років 
майже за всіма складовими кар’єрної мотивації 
виявлено показники вищі, ніж у спеціалістів зі ста-
жем роботи в службі зайнятості від 4-х до 8-років  
і від 14-и років і старше. Лише за кар’єрною при-
четністю фахівці зі стажем від 4-х до 8-ми років 
продемонстрували більш високі середні значення, 
ніж фахівці зі стажем від 9-и до 13-років. 

Найбільш значущі кореляційні зв’язки були 
виявлені між такими складовими: потребою  
у досягненнях і кар’єрною причетністю; кар’єр-
ною інтуїцією і кар’єрною причетністю, а також  
з кар’єрною стійкістю і з підвищеним прагненням 
до статусного росту; кар’єрною стійкістю і орієнта-
цією на владу; орієнтацією на владу і орієнтацією 
на гроші.

Отже, зазначимо, що потенційно підходящими 
щодо зарахування до резерву на зайняття керів-
ної посади за мотиваційною складовою є пра-
цівники зі стажем роботи у службі зайнятості від  
9-ти до 13-років.

Подальші дослідження пов’язані з експеримен-
тальним визначенням необхідних якостей та чин-
ників, які впливають на кар’єрне зростання фахів-
ців служби зайнятості. 
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Ortikova N. V. Characteristics of career growth motivation for professionals with different length of 
work in employment service: practical aspect

The article analyzes the study of career motivation components for professionals with different length of work 
in employment service. Identified the problems of career growth of the State Employment Service employees, 
which problems are related to the lack of external incentives for the taking of middle management positions 
(Head of Department and Deputy Head of Department) by potentially capable officers. Stimulating the career 
development of employment service professionals is particularly topical in the context of new approaches and 
the introduction of new tools in the State employment service practice.

In our study, we relied on the works of the domestic researcher A. Mudryk, who experimentally determined 
the stages of professional formation and development for employment service professionals, and also provided 
a description of the characteristics that are inherent to each stage. Stages identified by the researcher: 
adaptation stage, internal stage and stagnation stage. A. Mudryk proved that after 6 years of work experience 
in the employment service, employees enter the stagnation stage and show an adaptive model in their 
professional activity. The findings of this domestic researcher confirmed the fact that length of work in the 
employment service affects career development and therefore career growth as well. We have assumed that, 
depending on the length of work in employement service, the employees show different levels of motivation for 
career growth at certain stages of their professional careers. The study of employment services professionals’ 
motivation for career growth was performed by the following structural components: career insight, career 
involvement, career resilience, orientation to power, orientation to material reimbursement (money), pursuit of 
status growth, pursuit of achievements. It has been discovered that, depending on the length of work in the 
employment service, the professionals’ average indicators of career motivation also change. In addition, the 
most significant correlations between the components of career motivation are identified.

Key words: career insight, career involvement, career resilience, increased pursuit of status growth, 
orientation to power, orientation to money, career stages.
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