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Подростковый возраст – период активного формиро-
вания и развития сферы самосознания личности. Опира-
ясь на многочисленные внешние оценки и собственные 
внутренние ориентиры, подростки выстраивают систему 
представлений о себе, как носителе индивидуального 
начала, раскрывающегося в контексте социальных отно-
шений. По мере взросления она претерпевает множество 
качественных и количественных изменений и лишь к кон-
цу юношеского возраста становится относительно диф-
ференцированной и стабильной. Как подтверждают мно-
гочисленные прикладные исследования, в дальнейшем 
именно сложившаяся система самовосприятия выступает 
основой для полноценной реализации человека во всем 
многообразии видов жизнедеятельности [1–5]. Следова-
тельно, особую важность приобретает необходимость 
исследования структурных компонентов образа-Я подро-
стков и юношей и их содержательной представленности. 
Отсюда цель нашей работы – изучить структурно-содер-
жательные характеристики системы представлений о 
себе подростками и юношами.

В исследовании приняли участие 168 человек в воз-
расте от 11 до 23 лет, из которых 102 – лица женского 
пола, остальные 66 – лица мужского пола. Респонденты 
в возрасте от 11 до 15 лет отнесены к группе подростко-
вого возраста (76 человек), а в возрасте от 16 до 23 лет – 
к группе юношеского возраста (92 человека).

Для сбора данных нами была использована модифици-
рованная методика Куна-Мак-Партленда «Кто Я?». В отли-
чие от стандартной процедуры проведения исследования, 
время выполнения задания и количество возможных отве-
тов были неограниченны. Для минимизации вероятности 
получения неточных данных, обусловленных расхожде-
нием представлений подростков о значении указываемых 
характеристик, они поясняли значение каждого выбранно-
го ими ответа на вопрос «Кто Я?».

Для структурирования содержательных характеристик 
образа-Я подростков была использована «Шкала иденти-
фикационных характеристик», предложенная авторами 
методики М. Куном и Т. Мак-Партлендом. Данная шка-
ла включает в себя 24 параметра, которые обобщаются 
в семь компонентов идентичности («социальное Я», «ком-
муникативное Я», «материальное Я», «физическое Я», 
«деятельное Я», «перспективное Я», «рефлексивное Я») 
и два самостоятельных показателя («проблемная иден-
тичность» и «ситуативное состояние»). Следует обратить 
внимание, что в рамках «деятельного Я» и «рефлексив-

ного Я» авторы методики объединяют качества, которые 
могут быть условно отнесены к следующим сферам обра-
за-Я: деятельностная, познавательная, аффективная, 
нравственная и сфера взаимодействия.

С целью организации собранных данных в наглядные 
структуры был использован метод древовидной класте-
ризации, применяемый при формировании кластеров 
несходства или расстояния между объектами. В каче-
стве объектов выступили 11 сфер образа-Я личности 
подростков и юношей, выделенных в результате анализа 
в соответствии со шкалой идентификационных характе-
ристик и дополнительного структурирования таких обоб-
щенных показателей идентичности, как «рефлексивное 
Я» и «деятельное Я». 

Результаты проведения кластеризации данных в груп-
пе респондентов подросткового возраста графически 
представлены на рис. 1. Расстояние между объектами 
варьирует от 2,5 до 23,5 единиц. Чем меньшее евклидово 
расстояние между показателями, тем в большей степени 
они схожи между собой по параметрам количественной 
наполняемости и качественной представленности.

Наименьшее расстояние (2,5 единицы) зафиксиро-
вано между «материальным Я» и «ситуативным Я», что 
говорит о наибольшем сходстве между данными пока-
зателями идентичности и подтверждает их наименьшую 
представленность в количественном и в качественном 
параметрах в общей структуре образа-Я. Близко распо-
ложенным к вышеописанной паре показателей является 
«перспективное Я». Разделяющее их расстояние, как 
видно из диаграммы, минимально. Столь малая пред-
ставленность данных показателей в общей структуре 
образа-Я подростков свидетельствует о том, что на дан-
ном возрастном этапе материальное положение, акту-
ально переживаемое состояние и перспектива даль-
нейшей жизни не являются аспектами, составляющими 
основу их системы представлений о себе. Это, в свою 
очередь, можно объяснить нестабильностью, относи-
тельностью и изменчивостью данных показателей иден-
тичности во времени. Современные подростки зачастую 
не склонны стремится к ранней материальной незави-
симости от родителей, обладают размытыми представ-
лениями о собственном будущем, которые в значитель-
ной мере определяются взглядами и планами значимых 
взрослых и сверстников, не придают ценности пережи-
ваемым эмоциям, чувствам, состояниям, акцентируя 
внимание на их временном характере. 
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Существенно дальше (на 4 единицы) от группы дан-
ных трех показателей отстоит «коммуникативное Я», что 
отражает их меньшее сходство, но, в то же время, также 
свидетельствует об относительно небольшой представ-
ленности данного показателя в количественном и в каче-
ственном отношении. Как известно, ведущим видом дея-
тельности в подростковом возрасте выступает общение 
со сверстниками. На сегодняшний день межличностная 
коммуникация претерпевает существенные трансформа-
ции и все в большей степени становится опосредованной 
Интернет-сетью. В большинстве своем подростки отдают 
предпочтение общению в социальных сетях, где мож-
но без особых затруднений заводить новые знакомства 
и постоянно обновлять и расширять круг своих друзей. Как 
следствие, качества, необходимые для достижения успе-
ха в коммуникации, постепенно теряют свою значимость 
на фоне других структурных составляющих образа-Я. 

Графическая близость сферы взаимодействия, дея-
тельностной и познавательной сфер отражает тесное 
сплетение соответствующих видов деятельности в жизни 
личности, находящейся на этапе подросткового возраста. 
Девочки и мальчики осуществляют учебную деятельно-
сть, будучи активно включенными во взаимодействие со 
сверстниками (одноклассниками, друзьями вне школьных 
стен). В то же время на данной возрастной ступени перед 
человеком еще не стоит задача выбора приоритетного 
вида деятельности для достижения жизненных целей.

Таким же образом графически объединены аффек-
тивная, физическая, социальная и нравственная сферы, 

что также возможно объяснить закономерностями подро-
сткового возраста. Находясь в подростковом возрасте, 
личность придает особую значимость собственной внеш-
ности и социальной принадлежности, все чаще и глубже 
погружается в мир связанных с этим переживаний и, как 
следствие, выстраивает свой нравственный образ, вклю-
чающий духовные и моральные качества, и лежащий 
в основе полноценной жизни в обществе.

Несколько иначе представлены результаты класте-
ризации данных в группе респондентов юношеского воз-
раста (рис. 2). Расстояние между объектами варьирует от 
2,5 до 34,5 единиц.

Наименьшее расстояние (2,5 единицы) наблюдается 
между «материальным Я» и «ситуативным Я». Это сви-
детельствует о сохранении тенденции к приданию мини-
мального значения собственному материальному поло-
жению и ситуативно переживаемым состояниям в общей 
структуре образа-Я личности в юношеском возрасте. 

Значительно дальше (на расстоянии 6,5 единиц) 
отстоят друг от друга «физическое Я» и «перспектив-
ное Я». Графическое расположение данных показа-
телей позволяет говорить о том, что представления о 
собственной внешности на данной возрастной ступени 
стабилизируются, постепенно утрачивая свою важность 
на фоне других показателей идентичности, и приравни-
ваются к представлениям о перспективах дальнейшей 
жизни в количественном и качественном отношении. 
Вышеописанные пары показателей объединяет сход-
ство на уровне 7,5 единиц.

 
Рис. 1. Соотношение структурных показателей образа-Я подростков
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На расстоянии 11 единиц к группе «материальное Я» – 
«ситуативное Я» – «физическое Я» – «перспективное Я» 
примыкает «коммуникативное Я». На расстоянии 12 еди-
ниц к данной совокупности показателей присоединяется 
по степени сходства «социальное Я». В сопоставлении 
с результатами кластеризации данных в группе подро-
сткового возраста видно, что коммуникативная сфера 
у респондентов группы юношеского возраста существен-
но расширилась в русле количественной наполняемости 
и качественной представленности, а характеристикам 
«социального Я», напротив, уделяется значительно 
меньше внимания в общей системе самовосприятия.

В другую группу объединились на уровне 20,5 еди-
ниц «деятельностная сфера», «сфера взаимодействия», 
«познавательная сфера», «аффективная сфера» 
и «нравственная сфера». «Познавательная сфера» 
и «аффективная сфера» характеризуются сходством на 
уровне 13 единиц. На уровне 16,5 единиц к данной паре 
показателей примыкает «нравственная сфера». На зна-
чительном расстоянии по степени сходства (15,5 единиц) 
также располагаются показатели «деятельная сфера» 
и «сфера взаимодействия».

Графическое представление данных показателей 
подобным образом позволяет говорить о том, что в юно-
шеском возрасте качества, характеризующие когнитивные 
способности личности, а также сферу ее эмоциональных 
проявлений, обретают меньшее значение на фоне харак-
теристик сферы взаимодействия, деятельностной и нрав-

ственной сфер. Это, в свою очередь, отражает возрастные 
закономерности юношества. Находясь на данном возраст-
ном этапе, личность, как правило, определяется со сферой 
профессиональной реализации, избирательно ограничива-
ет круг значимых для нее лиц и функционирует в обществе 
наравне с другими сознательными индивидами. 

Исходя из сравнительного анализа представлен-
ных древовидных диаграмм, можно сделать следующие 
выводы. Расстояния, объединяющие кластеры, отража-
ют существенные различия между обобщенными пока-
зателями идентичности в отношении их количественной 
наполненности и качественной представленности. В груп-
пе респондентов подросткового возраста степень подо-
бия между показателями больше, нежели чем в группе 
респондентов юношеского возраста. Это, в свою очередь, 
подтверждает теоретические положения о характере раз-
вития образа-Я по мере взросления личности, выражаю-
щемся в повышении уровня его дифференцированности, 
когнитивной сложности и контрастности. 

Таким образом, результаты проведенного эмпири-
ческого исследования свидетельствуют о существова-
нии ряда особенностей в структурно-содержательных 
характеристиках образа-Я подростков и юношей, отра-
жающих как внутренние возрастные закономерности, так 
и внешние социокультурные условия. Полученные дан-
ные имеют прикладное значение и могут быть использо-
ваны в сфере консультативной и коррекционной работы 
с подростками и юношами.

 
Рис. 2. Соотношение структурных показателей образа-Я юношей
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В последние годы интенсифицируются поиски новых, 
более эффективных психолого-педагогических подходов 
к процессу реорганизации системы дошкольного воспита-
ния и обучения, как начальной ступени раскрытия потен-
циальных способностей ребёнка.

Дошкольное образование является начальным зве-
ном системы непрерывного образования. Оно обеспе-
чивает формирование здоровой, развитой личности 
ребенка, пробуждая тягу к учению, подготавливая к сис-
тематическому обучению. Осуществляется дошкольное 
образование до 6–7 летнего возраста в государственных 
и негосударственных детских дошкольных учреждениях 
и в семье. Цель дошкольного образования — подготовка 
детей к обучению в школе, формирование здоровой, раз-
витой, свободной личности ребенка, раскрытие его спо-
собностей, воспитание тяги к учебе, к систематическому 
обучению. 

В системе образования, данные процессы предпо-
лагают совершенствование педагогических технологий, 
совокупности методов, приемов и средств обучения. 
В настоящее время инновационная педагогическая дея-
тельность является одним из важнейших компонентов 
образовательной деятельности любого учебного заведе-
ния. В Узбекистане по итогам «Года диалога с народом 
и интересов человека», в соответствии с предложения-
ми многих родителей, учителей и учащихся, широкой 
общественности было восстановлено 11-летнее общее 
образование. Вместе с тем, продление школьного обра-
зования ставит новые задачи перед государством, такие 
как обновление материально-технической базы, подго-
товка и переподготовка кадров, создание новых учебных 
программ. Появление новых учебных дисциплин требует 

пополнения информационных ресурсов в целях постоян-
ного поиска новых форм обучения.

В подобных условиях высоко ценится не только вне-
дрение новых педагогических технологий (что, по своей 
сути является новацией), но прежде всего повышение 
роли и авторитета самих преподавателей, их знаний 
и навыков [3].

В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного 
образования необходимо уметь ориентироваться в мно-
гообразии интегративных подходов к развитию детей, 
в широком спектре современных технологий.

Современные педагогические технологии в дошколь-
ном образовании направлены на реализацию государ-
ственных стандартов дошкольного образования. А также 
предлагается проект Государственных требования к раз-
витию детей раннего и дошкольного возраста Республики 
Узбекистан Министерством дошкольного образования 
Республики Узбекистан. [4]. В данном проекте определя-
ются цели и задачи, основные принципы, составные части 
Государственных требований, порядок их введения, а 
также порядок контроля за выполнением Государствен-
ных требований. Государственные требования представ-
ляют собой набор утверждений, относительно того, какие 
минимальные ожидания предполагаются к развитию, 
знаниям и умениям детей дошкольного возраста на опре-
деленных возрастных этапах развития. В этом документе 
информируются все взрослые, участвующие в процессах 
воспитания, образования и развития детей, относительно 
ожидаемых результатов развития ребенка с точки зре-
ния целостного подхода ко всем аспектам гармонично-
го развития и являются важным средством ориентации 
действий с целью поддержки и стимулирования обучения 



Випуск 1(16)

17

и всестороннего развития детей. В этом особое значение 
имеют дошкольные учреждения, где ребенок формирует-
ся как личность.

Детское дошкольное учреждение – это тип образова-
тельного учреждения в Республике Узбекистан, реали-
зующего общеобразовательные программы дошкольного 
образования различной направленности. Дошкольное 
образовательное учреждение обеспечивает воспитание, 
обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возра-
сте от 2-х до 7 лет [2]. Рассмотрим современную систе-
му детских дошкольных учреждений в Узбекистане  
(см. рис. 1) [2].

 

Рис. 1. Система дошкольного образования

Рассмотрим основные задачи учреждений дошколь-
ного образования [2]. Дошкольное образование, незави-
симо от форм и способов его получения, решает следую-
щие задачи:

− целенаправленная и систематическая подготовка 
детей к обучению в школе;

− развитие их индивидуальных способностей и ода-
ренности;

− приобщение детей к национальным и общечелове-
ческим этическим и культурным ценностям, интеллекту-
альное развитие ребенка;

− формирование основ высокой духовности и нрав-
ственности;

− укрепление физического и психического здоровья 
детей.

В реализации целей и задач дошкольного образова-
ния активно участвуют общественные и благотворитель-
ные организации, махалля, международные фонды.

Дошкольное образование в Узбекистане осуще-
ствляется на государственном языке, а также на кара-
калпакском, русском, таджикском, киргизском, казахском.

Принципиально важной стороной является позиция 
ребенка в воспитательно-образовательном процессе, 
отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый 
в общении с детьми придерживается положения: «Не 

рядом, не над ним, а вместе!». Его цель – содействовать 
становлению ребенка как личности.

Сегодня насчитывается больше сотни образователь-
ных технологий, к числу можно принести несколько при-
меров из них:

− здоровьесберегающие технологии;
− технологии проектной деятельности
− технология исследовательской деятельности
− информационно-коммуникационные технологии;
− личностно-ориентированные технологии;
− технология портфолио дошкольника и воспитателя
− игровая технология;
− технология «ТРИЗ»;
− технологии предметно – развивающей среды.
Таким образом, используя современные образова-

тельные технологии, можно решить следующее взаимо-
обусловленные проблемы:

1. Через формирование умений ориентироваться 
в современном мире, способствовать развитию личности 
учащихся, с активной гражданской позицией умеющей 
ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и пози-
тивно решать свои проблемы.

2. Изменить характер взаимодействия субъектов 
системы образования: педагог и воспитанник – партнеры, 
единомышленники, равноправные члены одной команды.

3. Повысить мотивацию детей к учебной деятель- 
ности.

Позитивная мотивация у ребенка может возникнуть 
в том случае, когда соблюдены условия:

− мне интересно то, чему меня учат;
− мне интересен тот, кто меня учит;
− мне интересно как меня учат.
Высокая мотивация к учебной деятельности обуслов-

лена еще и многогранностью образовательного процес-
са. Идет развитие разных сторон личности, путем внедре-
ния в учебно-воспитательный процесс различных видов 
деятельности учащихся.

4. Уделять больше внимания изучению и овладению 
современными педагогическими технологиями, позво-
ляющими существенно изменить методы организации 
образовательного процесса, характер взаимодействия 
субъектов системы, и, наконец, их мышление и уровень 
развития [3].

Однако внедрение современных образовательных 
и информационных технологий не означает, что они пол-
ностью заменят традиционную методику преподавания, 
а будут являться её составной частью. Ведь педагогиче-
ская технология – это совокупность методов, методиче-
ских приемов, форм организации учебной деятельности, 
основывающихся на теории обучения и обеспечивающих 
планируемые результаты. Педагогу очень сложно пре-
одолеть сложившиеся годами стереотипы проведения 
занятия [1]. Современная система дошкольного образо-
вания предоставляет воспитателю возможность выбрать 
среди множества инновационных методик «свою», по-но-
вому взглянуть на собственный опыт работы.
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В настоящее время педагогические коллективы ДОУ 
интенсивно внедряют в работу инновационные техноло-
гии. Поэтому основная задача педагогов дошкольного 
учреждения – выбрать методы и формы организации 
работы с детьми, инновационные педагогические техно-
логии, которые оптимально соответствуют поставленной 
цели развития личности.

Для успешного функционирования педагогической 
системы нужна тщательно продуманная отладка всех ее 
составляющих. Любая современная педагогическая тех-
нология представляет собой синтез достижений педаго-
гической науки и практики, сочетание традиционных эле-
ментов прошлого опыта и того, что рождено социальным 
прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества.

В дошкольном образовании педагогическая техноло-
гия представляет совокупность психолого-педагогических 
подходов, определяющих комплекс форм, методов, спо-
собов, приёмов обучения, воспитательных средств для 
реализации образовательного процесса как в нескольких 
ДОУ, так и в конкретном детском саду или даже группе.

Сущностью технологизации образовательного про-
цесса дошкольников является реализация объектив-
ной потребности перевода образовательного процесса 
с дошкольниками от парадигмы обучения к парадигме 
учения. По сути, роль дошкольного образования долж-
на состоять не столько в обучении детей, сколько в том, 
чтобы произвести учение каждого ребенка за счет его 
самостоятельной активности, используя любые наиболее 
подходящие для этого средства.

Целью технологии обучения в условиях перехода 
к новой парадигме образования являются личностные 
достижения детей, под которыми понимаются:

а) степень прогресса личности по отношению 
к ее предшествующими проявлениями в образователь-
ной деятельности;

б) личностное продвижение учащегося по лестнице 
достижений в процессе освоения знаний, умений, разви-
тия психических процессов, личностных качеств.

Принципиально важной стороной в педагогической 
технологии является позиция ребенка в воспитатель-
но-образовательном процессе, отношение к ребенку 
со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми 
придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а 
вместе!». Его цель – содействовать становлению ребен-
ка как личности.

Сегодня насчитывается больше сотни образователь-
ных технологий. Одним из них является здоровье сбе-
регающая технология где обеспечиваются возможность 
сохранения здоровья ребенка.

Целью здоровьесберегающих технологий является 
обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 
формирование у него необходимых знаний, умений, 
навыков по здоровому образу жизни. Здоровьесберегаю-
щие педагогические технологии включают все аспекты 
воздействия педагога на здоровье ребенка на разных 
уровнях — информационном, психологическом, биоэнер-
гетическом. В современных условиях развитие человека 
невозможно без построения системы формирования его 
здоровья. Выбор здоровьесберегающих педагогических 
технологий зависит:

• от типа дошкольного учреждения,
• от продолжительности пребывания в нем детей,
• от программы, по которой работают педагоги,
• конкретных условий ДОУ,
• профессиональной компетентности педагога,
• показателей здоровья детей.
Выделяют (применительно к ДОУ) следующую клас-

сификацию здоровьесберегающих технологий:
Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

динамические паузы (комплексы физ. минуток, которые 
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могут включать дыхательную, пальчиковую, артикуля-
ционную гимнастику, гимнастику для глаз и т.д.); под-
вижные и спортивные игры; контрастная дорожка, трена-
жеры; стретчинг; ритмопластика; релаксация

Технологии обучения здоровому образу жизни: 
утренняя гимнастика; физкультурные занятия; бассейн; 
точечный массаж (самомассаж); спортивные развле-
чения, праздники; День здоровья; СМИ (ситуативные 
малые игры – ролевая подражательная имитационная 
игра); игротренинги и игротерапия; занятия из серии 
«Здоровье».

Коррекционные технологии
• технология коррекции поведения
• арттерапия
• технологии музыкального воздействия
• сказкотерапия
• технология воздействия цветом
• психогимнастика
• фонетическая ритмика
Педагог, стоящий на страже здоровья ребенка, 

воспитывающий культуру здоровья ребенка и родителей, 
прежде всего сам должен быть здоров, иметь валеоло-
гические знания, не переутомлен работой, должен уметь 
объективно оценивать свои достоинства и недостатки, 
связанные с профессиональной деятельностью, соста-
вить план необходимой самокоррекции и приступить к его 
реализации.

Для осуществления обогащенного физического разви-
тия и оздоровления детей в детском саду используются 
нетрадиционные приемы работы. В каждой группе должны 
быть оборудованы «Уголки здоровья». Они оснащены как 
традиционными пособиями (массажными ковриками, мас-
сажерами, спортивным инвентарем и т.д.), так и нестан-
дартным оборудованием, сделанным руками педагогов.

«Сухой аквариум», который способствует снятию 
напряжения, усталости, расслаблению мышц плече-
вого пояса. Ходьба по коврику из пробок, где происхо-
дит массаж стопы ног. Для развития речевого дыхания 
и увеличения объема легких, используем традиционное 
и нетрадиционное оборудование (султанчики, вертуш-
ки). Общеизвестно, что на ладонях рук, находится много 
точек, массируя которые можно воздействовать на раз-
личные точки организма. Для этого можно использовать 
различные массажеры, в том числе и самодельные. Для 
массажа ступней ног и развития координации движений 
используются коврики из веревки с узелками. Ходьба по 
дорожкам из металлических пробок босиком. Ежедневно 
после сна проводить оздоровительную гимнастику боси-
ком под музыку.

В структуру оздоровительных режимов каждой груп-
пы, должны быть вплетены спектры медико-восстанови-
тельных методик, приемов, способов:

– мимические разминки
– гимнастика для глаз (способствующая снятию ста-

тического напряжения мышц глаз, кровообращения)
– пальчиковая гимнастика (тренирует мелкую мото-

рику, стимулирует речь, пространственное мышление, 
внимание, кровообращение, воображение, быстроту 
реакции)

– дыхательная гимнастика (способствует развитию 
и укреплению грудной клетки)

– точечный массаж
– игры, упражнения для профилактики и коррекции 

плоскостопия и осанки.
Здоровьесберегающая деятельность в итоге форми-

рует у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ 
жизни, полноценное и неосложненное развитие.

Динамические паузы, которые проводятся воспитате-
лем во время занятий, 2–5 мин., по мере утомляемости 
детей. Могут включать в себя элементы гимнастики для 
глаз, дыхательной гимнастики и других в зависимости от 
вида занятий.

При помощи правильного дыхания можно избежать 
гайморита, астмы, неврозов, избавиться от головной 
боли, насморка, простуды, расстройства пищеварения 
и сна и быстро восстановить работоспособность после 
умственного и физического утомления. Для полноценно-
го дыхания необходимо соблюдать следующие правила: 
дышать надо только через нос равномерно и ритмично; 
стараться максимально наполнять легкие воздухом при 
вдохе и делать максимально глубокий выдох; при появ-
лении малейшего дискомфорта занятия дыхательной 
гимнастикой прекратить.

Подвижные и спортивные игры. Проводят воспита-
тели, руководитель физического воспитания. Как часть 
физкультурного занятия, на прогулке, в групповой комна-
те – малоподвижные игры.

Релаксация. Проводят воспитатели, руководитель 
физического воспитания, психолог в любом подходящем 
помещении. Для всех возрастных групп. Можно исполь-
зовать спокойную классическую музыку, звуки природы.

Гимнастика пальчиковая. Проводится с младшего 
возраста индивидуально либо с подгруппой ежедне-
вно воспитателем или логопедом. Рекомендуется всем 
детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится 
в любое удобное время, а также во время занятий.

Гимнастика для глаз. Ежедневно по 3–5 мин. в любое 
свободное время и во время занятий, чтобы снять зри-
тельную нагрузку у детей.

Гимнастика дыхательная. В различных формах физ-
культурно-оздоровительной работы, на физ. минутках во 
время занятий и после сна: во время гимнастики.

Гимнастика бодрящая. Ежедневно после дневного 
сна, 5–10 мин. Форма проведения различна: упражнения 
на кроватках, обширное умывание; ходьба по ребристым 
дощечкам. Проводит воспитатель.

Гимнастика корригирующая и ортопедическая. В раз-
личных формах физкультурно-оздоровительной работы. 
Проводят воспитатели, руководитель физического воспи-
тания.

Физкультурные занятия. Проводятся в хорошо про-
ветренном помещении 2–3 раза в неделю, в спортивном 
зале. Младший возраст – 15–20 мин., средний возраст – 
20–25 мин., старший возраст – 25–30 мин. Проводят воспи-
татели, руководитель физического воспитания.

Проблемно-игровые ситуации. Проводится в свобод-
ное время, можно во второй половине дня. Время строго 
не фиксировано, в зависимости от задач, поставленных 
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педагогом. Занятие может быть организовано не заметно 
для детей, посредством включения педагога в процесс 
игровой деятельности.

Возможность целенаправленного формирования 
основ психической саморегуляции у детей 5-летнего воз-
раста достигается через подвижные, сюжетно-ролевые 
игры, физкультминутки.

Самомассаж. В различных формах физкультур-
но-оздоровительной работы или во время физ.минуток, 
в целях профилактики простудных заболеваний. Прово-
дят воспитатели.

Психогимнастика. 1 раз в неделю со старшего возрас-
та по 25–30 мин. Проводит психолог.

Технология воздействия через сказки. Сказка – зер-
кало, отражающее реальный мир через призму личного 
восприятия. В ней, возможно, все чего не бывает в жизни. 
На занятиях по сказкотерапии ребята учатся составлять 
словесные образы. Вспоминают старые и придумывают 
новые образы, дети увеличивают свой образный репер-
туар, и внутренний мир ребенка становится интереснее, 
богаче. Это истинный шанс понять и принять себя и мир, 

повысить самооценку и измениться в желаемом направле-
нии. Поскольку чувства бывают не только положительные, 
но и отрицательные, то и образы у детей рождаются не 
только радостные, но и пугающие. Одна из важных целей 
этих занятий – преобразовать отрицательные образы 
в положительные, чтобы мир ребенка был красив и радо-
стен. Спокойное состояние нервной системы возвращает 
ребенку здоровье. Сказку может рассказывать взрослый, 
либо это может быть групповое рассказывание, где рас-
сказчиком является не один человек, а группа детей.

Технологии музыкального воздействия. В различных 
формах физкультурно-оздоровительной работы. Исполь-
зуются для снятия напряжения, повышения эмоциональ-
ного настроя и пр. Проводят воспитатели и музыкаль-
ный руководитель. Дополнительно можно использовать 
методы закаливания.

Здоровый образ жизни включает в себя адекватную 
физическую активность, рациональное питание, лич-
ную гигиену, здоровый психологический климат в семье, 
в школе, в детском саду отсутствие вредных привычек, 
внимательное отношение к своему здоровью.

ЛИТЕРАТУРА
1. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: учебник. М.: Академия,  

2010. 452 с.
2. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М.: Россия, 2011. 414 с.
3. Практикум по возрастной психологии. СПб.: Речь, 2011. 682 с.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ  
ПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ У ДІТЕЙ  

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Т. В. Андрейчикова
Криворізький державний педагогічний університет, 

kdpu@kdpu.edu.ua
Науковий керівник: к. психол. н., доцент Н. М. Макаренко

Вступ.	Основним завданням гуманізації освіти в Укра-
їні є розвиток людини як самобутньої особистості, спрямо-
ваної на самостворення і самоздійснення власного життя; 
людини, яка б могла бути самостійною у власних вибо-
рах, відповідальної за наслідки своєї поведінки і здатної 
відстоювати власну життєву позицію. Почуття власної гід-
ності поряд із відповідальністю, свободою дій та вибору, 
гуманістичною спрямованістю і відчуттям справедливості 
складає основу соціально бажаних, суспільно очікуваних 
і високоадаптивних морально-етичних, ціннісних орієнти-
рів поведінки особистості на етапі дорослішання.

Отже, в умовах реформування та гуманізації освіти пси-
хологічно-педагогічна наука знаходиться в пошуку нових 
шляхів розвитку та виховання молоді. Враховуючи те, що 

сьогодні відбувається активний перерозподіл в ієрархії 
ціннісних орієнтацій підростаючого покоління, то і вихо-
ваний процес зазнає значних змін. Сучасне виховання, 
ґрунтуючись на особистісно-орієнтований підхід та визна-
ючи самоцінність особистості, ставить перед собою мету – 
розвиток людини як неповторної особистості, що здатна 
стати творцем самої себе та свого життя. Варто відміти-
ти, що орієнтація на формування особистості, якій прита-
манні основоположні морально-духовні цінності, в тому 
числі і почуття власної гідності, є умовою розвитку особи, 
з активною, самостійною громадською позицією. Питання 
морального розвитку особистості особливої актуальності 
набуває в молодшому шкільному віці, оскільки саме цей вік 
вважається сенситивним до розвитку моральних почуттів.
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Виклад	основного	матеріалу. До проблеми морально-
го виховання та формування почуття власної гідності осо-
бистості звертались такі науки як філософія, етика, педаго-
гіка та психологія. Варто відмітити, що у психології почуття 
власної гідності розглядалось в контексті ряду різноманітних 
проблем, зокрема: як вид самоставлення, форма само-
контролю та самооцінки особистості (І. Бех, О. Колишко, 
П. Кравченко), моральна цінність людини та феномен само-
свідомості (В. Савельєв, М. Юрій, В. Столін). В зарубіжній 
психології почуття власної гідності вивчалось: в контексті 
задоволення потреб особистості (А. Маслоу), як складова 
зрілої особистості (Г. Оллпорт), як компонент самооцінки 
(М. Вагнер), як змістове наповнення поняття «прийняти 
себе» (К. Роджерс). Також варто відзначити, що досліджен-
ня проведені у минулому столітті вітчизняними та зарубіжни-
ми науковцями доводять, що сензитивним періодом форму-
вання моральних якостей особистості є молодший шкільний 
вік (Л. Виготський, Л. Кольберг, Е. Еріксон, Л. Божович, 
Д. Ельконін, А. Бандура, І. Кон, В. Мухіна). Саме у цьому віці 
морально-етичні якості особистості можуть бути сформова-
ні за допомогою цілеспрямованого впливу з боку дорослого, 
вихователя, вчителя. Отже, питання морального розвитку 
особистості особливої актуальності набуває в молодшому 
шкільному віці, оскільки саме цей вік вважається сенси-
тивним до розвитку моральних почуттів. Враховуючи те, 
що соціум потребує життєздатних та самостійних людей, 
які водночас є творчими, практично-умілими, креативними 
з розвиненими почуттями власної гідності, відповідально-
сті та совісті, тому пріоритетними напрямками виховання 
підростаючого покоління є морально-ціннісне виховання, 
яке сприятиме морально-соціальному розвитку особистості 
з перших років життя.

Людська гідність є первинною та визначальною для 
всіх інших соціальних та моральних цінностей. Сучасні 
дослідники пов’язують гідність людини з її особистістю як 
сукупністю високих моральних якостей і високим інтелек-
туальним розвитком.

Варто відмітити слушність думки І. Д. Беха, який визна-
чає гідність як усвідомлення і переживання особистістю 
самої себе у сукупності морально-духовних характерис-
тик, що викликають повагу оточення [1, c. 158].

Можна також погодитись із думкою Л. М. Кулакової про 
те, що індивід відчуває себе особистістю, коли усвідомлює 
власну гідність. Разом з тим особистість знаходить особи-
стісний смисл у діяльності. Тобто усвідомлення того, хто 
ми є, відчуття власної гідності відбувається через взаємо-
зв’язок з іншими, через стосунки з оточуючими в межах 
певних етнічних груп, культур. Саме у сучасному соціаль-
ному просторі самосвідомість виступає на рівні захисту 
власного «Я», відповідності «образу Я» його життєвому 
еквіваленту, розкривається як статус індивіда у певній 
надіндивідуальній цілісності, що охоплює суб’єктивний 
час, особистісну діяльність, культуру.

В контексті нашого дослідження варто відмітити, що 
молодший шкільний вік є, як правило, сприятливим для 
цілеспрямованого, послідовного та систематичного вихо-
вання морально-етичних та гуманних якостей особисто-
сті. Характерною ознакою молодшого шкільного віку є під-
вищена чутливість до зовнішніх впливів, віра в істинність 

всього, що говорять і чому вчать дорослі. На формування 
самооцінки та самоусвідомлення молодшого школяра 
впливає те, що сприйняття Я-образу невіддільне від 
позитивного стороннього схвалення особи дитини. Тобто, 
дитина творить свій образ відповідно до тих соціальних 
уявлень про моральні та фізичні якості людини, які над-
ходять ззовні, від найближчого авторитетного оточення. 
В зв’язку із чим його емоційно-ціннісне ставлення до себе 
залежить від впевненості в тому, що він хороший.

Почуття власної гідності молодшого школяра являє 
собою моральне почуття, яке базується на емоційно-цін-
нісному ставленні до себе та до оточуючих. Також воно 
має складну структуру, що включає в себе такі конструк-
ти: самоцінність, моральну самооцінку та самоповагу, 
моральний самоконтроль. Враховуючи зазначене, фор-
мування почуття власної гідності у молодшому шкільному 
віці проходить під впливом багатьох факторів.

Почуття власної гідності, як зазначає І. С. Кон, 
«залежить від власного життєвого досвіду особистості, 
її практичної діяльності, у ході якої складаються як її 
моральні поняття, так і моральні почуття, звички й інші 
неусвідомлювані компоненти моральної поведінки. Сут-
ність моральності розкривається у вчинках і формується 
вчинками ж» [4, c. 217]. Можемо погодитись із тверджен-
нями Л. М. Кулакової, що основним шляхом формування 
почуття честі й власної гідності, є шлях самоствердження, 
пройдений конкретною особистістю [4, с. 218].

Розглядаючи питання формування почуття власної 
гідності у молодших школярів Л.М. Кулакова вказує на 
умови, необхідні для ефективного становлення такої осо-
бистісної якості [4, с. 217]:

• створення для учнів в межах сім’ї та школи, іншого 
соціального оточення та сфер комунікації справжніх демо-
кратичних, гуманістичних умов прояву власної активності;

• організація різнобічної морально повноцінної діяль-
ності молодшого школяра, в основі якої закладені елемен-
ти формування самосвідомості, адекватної самооцінки, 
самоствердження і самореалізації його особистості;

• зміна соціального ставлення щодо формування 
почуття власної гідності в родині, школі, позашкільних 
навчальних закладах та організаціях;

• формування національної самосвідомості, плекан-
ня етнокультурних традицій регіону, нації, держави.

Відмітимо, що вирішальну роль у формуванні самосві-
домості та почуття власної гідності дитини відіграє сім’я, 
яка, в ідеалі, має створювати відповідний моральний 
клімат та умови прийнятні для адекватного морально-е-
моційного та духовного розвитку дитини. Як стверджує 
П. Кравченко: «Коли моральне середовище ненормальне, 
то почуття гідності розбивається об «підводне каміння» на 
шляху розвитку дитини. Зберегти в сім’ї власну гідність — 
це означає зберегти ту основу, без якої людина елемен-
тарно невільна. Водночас почуття гідності необхідне для 
послідовного й цілісного формування морального світу 
індивіда, його уявлення про свободу» [2, с. 3].

Оскільки для учнів молодших класів притаманним 
є інтерес до всього нового, прагнення якомога більше 
дізнатись про навколишній світ, сформувати власний сві-
тогляд та світобачення, тому важливу роль на цьому ета-
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пі формування почуття власної гідності належить школі, 
зокрема педагогу, який може стати незаперечним автори-
тетом. Створюючи адекватний навчально-виховний про-
стір, використовуючи оптимальні методи виховного впли-
ву на дітей молодшого шкільного віку, педагог збагачує 
їх духовний світ та допомагає у визначенні таких понять 
як добро, зло, благородство, честь, гідність, самоцінність.

Результати численних психолого-педагогічних дослі-
джень, зокрема, І.О. Трухіна, свідчать, що молодший шкіль-
ний вік у житті дитини відзначається «позитивною спрямо-
ваністю інтересів і настанов, є дуже сприятливим об’єктом 
формування позитивних звичок поведінки, але їх моральні 
погляди ще не стали переконаннями, не мають достатньо 
узагальненого характеру», тому навчально-виховна робо-
та з молодшими школярами повинна бути спрямована на 
створення підґрунтя формування громадянської позиції, а 
саме, забезпечення умов для накопичення суспільно-корис-
них знань та формування вмінь свідомо оцінювати власні дії 
та давати об’єктивну оцінку поведінці інших» [5, с. 262].

Формування почуття власної гідності у молодшому 
шкільному віці великою мірою залежить від зовнішніх 
настанов і оцінок з боку дорослого (переважно вчителів), 
корелює із самооцінкою, оцінкою молодшого школяра 
в колективі, з набуттям соціальних навичок самоконтро-
лю, корекції власної поведінки, відчуттям «Ми». Молод-
ший шкільний вік, будучи сенситивним для формування 
почуття власної гідності, є тільки початковим етапом 
у становленні даної особистісної якості. З переходом 
у підлітковий вік почуття власної гідності все більше почи-
нає визначатися сформованими ціннісно-смисловими орі-
єнтирами, внутрішніми морально-етичними поглядами, 
незалежним ставленням, відношенням.

Одним із важливих механізмів формування почуття 
власної гідності в молодшому шкільному віці є рефлексія 
[1, с. 153]. Як головне динамічне новоутворення віку, що 
переважно визначає поведінковий та особистісний роз-
виток, рефлексія дає можливість аналізувати, сприймати 
та оцінювати самого себе, ідентифікувати себе з інши-
ми, «побачити себе очима інших», передбачати реакцію 
і поведінку як власну, так і інших людей, моделювати ситу-
ації вибору і прийняття рішення, бути завбачливим у влас-
ній поведінці, оцінювати власні вчинки з позиції соціальних 
норм, правил поведінки. Завдяки рефлексії відбувається 
перехід від конкретно-ситуативної самооцінки до узагаль-
неної, такої, що характеризує особистість в цілому.

Слід зазначити, що на формування почуття власної 
гідності впливає система факторів, які взаємопов’язані 
між собою [6, с. 125]:

1. Об’єктивні суспільні фактори – соціально-економіч-
ні умови розвитку особистості; характер діяльності, в яку 
включена особистість; демографічні умови; культурні 
можливості (ступінь віддаленості від осередків культури).

2. Суб’єктивні фактори розвитку особистості – психо-
логічні особливості особистості (задатки, здібності, харак-
тер); зміст духовного життя (світогляд, політичні, правові, 
моральні погляди і норми, ставлення до цінностей та іде-
алів, сімейні традиції); культурний рівень: освіта, рівень 
вихованості тощо.

3. Суб’єктивні зовнішні впливи – сім’я, вчителі, одно-
класники, друзі, сусіди, засоби масової інформації, куль-
турно-виховні заклади.

Для накопичення особистістю особистого досвіду від-
носин гідності й честі необхідно створити таку систему 
виховних впливів і такі соціальні умови (педагогічні, пси-
хологічні, правові й ін.) діяльності кожному учневі, у яких 
буде відбуватися зрушення від прямих зовнішніх вимог 
до самостійних спонукань, від довільної саморегуляції 
до мимовільної саморегуляції, від оцінок інших людей до 
моральної самооцінки.

Основними із цих умов і методів є [3, с. 497].
1. Моральна освіта молодших школярів і формування 

в їх свідомості відповідних зразків людей з розвиненим 
почуттям честі й гідності.

2. Накопичення досвіду моральних переживань, 
пов’язаних з почуттям честі й власної гідності.

3. Самоствердження особистості в різноманітних сфе-
рах життєдіяльності, охарактеризованому як основний 
шлях формування почуття власної гідності.

Почуття власної гідності формується, зміцнюється 
й розбудовується тільки через утвердження в будь-якому 
виді діяльності або спілкуванні, де школяр досягає певно-
го успіху (проявляє компетентність), одержує схвалення 
інших (імпонує іншим), а також відчуває емоційне задово-
лення від зробленого.

Висновки. Таким чином, почуття власної гідності 
дитини – це складний морально-емоційний процес усві-
домлення дитиною цінності своєї особистості. Створю-
ючи адекватний навчально-виховний простір, який має 
базуватись на загальнолюдських цінностях, заснованих 
на принципах моралі цивілізованого світу та, водночас, 
на принципах української національної ідеї, педагогам 
та батькам слід пам’ятати, що почуття власної гідності 
необхідно утверджувати та розвивати з раннього дитин-
ства. Почуття власної гідності формується в процесі 
виховання та самовиховання, самопізнання та самооцін-
ки, в основі якої лежать рефлексивні процеси розуміння 
дитиною, що вона собою являє, які моральні якості їй при-
таманні. Почуття власної гідності є складним динамічним 
ціннісно-смисловим утворенням в структурі особистості 
та поведінки людини, основу якого складають засвоєні 
та відрефлексовані морально-етичні стандарти пове-
дінки, прагнення до самореалізації, самоствердження, 
належний рівень самооцінки, сформована мотивація на 
досягнення успіху.
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У вітчизняних та зарубіжних наукових роботах 
останнього часу все більш актуальним стає досліджен-
ня поняття медіації. Питання доступності судочинства 
та ефективності процедури медіації дає поштовх для 
вивчення медіації, зокрема, особистості медіатора, як 
головної складової цього процесу. Вивчення емоційного 
інтелекту медіатора, є актуальним з огляду на специфіку 
професійної діяльності медіатора та попит на ефектив-
них медіаторів.

Аналіз	 досліджень	 і	 публікацій	 показав, що 
досліджували проблему медіації та особистість медіатора 
вітчизняні вчені В.Б. Бучко, В.І. Рижий, В.П. Самохвалов, 
Ю.Д. Притика.

Спеціальність медіатора особлива тим, що у цій спеці-
альності рівень професіоналізму прямо пов’язаний з осо-
бистісною неординарністю спеціаліста, з його, зокрема, 
емоційним розвитком як особистості. Тому у спеціальній 
підготовці медіаторів дедалі більшу увагу приділяють їхній 
особистісній відповідності професійній діяльності. Одним 
із головних показників особистісної відповідності медіато-
рів до професійної діяльності вітчизняні та зарубіжні вчені 
вважають рівень розвитку емоційного інтелекту медіатора 
та його окремих складових.

У ситуації, коли неможливо вирішити спір із застосу-
ванням способів альтернативного врегулювання спорів 
(АВС) без участі незалежної особи – претензійного поряд-
ку або переговорів, а також якщо конфлікт досяг стадії, 
коли звернення до переговорів стає неможливим, зокре-
ма, з психологічних причин, найефективнішим способом 
вирішення спору, що дає змогу повною мірою врахувати 
інтереси сторін і знайти взаємоприйнятне рішення є меді-
ація. Медіація один з найпоширеніших у світі способів 
АВС, який передбачає участь незалежної особи. Наразі, 
як в Україні, так і в інших країнах колишнього СРСР меді-
ація ще не набула широкого поширення, що пов’язано, 
насамперед, з її яскраво спрямованим приватноправовим 
характером і специфікою взаємодії сторін та медіатора. 
Однак, ефективність медіації доведено світовою практи-

кою. Так, зокрема, у країнах Європи 80% спорів, що пере-
бувають у провадженні суду і передаються на медіацію, 
вирішуються без судового розгляду, а у США, країні, яка 
дуже активно використовує засоби АВС під час вирішен-
ня цивільно-правових спорів та соціальних конфліктів, 
медіацію використовують з 60-х років ХХ ст. Основою 
формування цього способу АВС стали застосовувані 
ще квакерами та єврейськими громадами (типу Jewish 
Conciliation Board) способи втручання (інтервенції) у різні 
види конфліктів – спори про спадкування, власність або 
з питань сімейного права – які, у свою чергу, брали поча-
ток з давньоєврейських традицій. У 1982 р. в США було 
вже понад 300 осіб і організацій, які займалися медіацією 
під час врегулювання сімейних конфліктів [1].

Поняття «медіація» походить від лат. mediare, що 
означає «бути посередником». У перекладі з англійської 
мови термін медіація – mediation означає посередництво, 
клопотання, заступництво.

Деякі автори визначають медіацію через характе-
ристику діяльності медіатора. Медіатор, зазвичай, визна-
чається як «третя, нейтральна, незалежна сторона, що 
надає сприяння сторонам, втягнутим у суперечку, і добро-
вільно беруть участь у процедурі медіації, з метою виро-
блення взаємоприйнятного і життєздатного рішення на 
умовах взаємної поваги і визнання права кожної зі сторін 
захищати свої інтереси» [2]. Медіатор, при розгляді меді-
ації в соціально психологічному аспекті, виступає носієм 
певного досвіду і його особисті якості, таким чином, суттє-
во впливають безпосередньо на ефективність процедури 
медіації. Важливість розвиненості емоційного інтелекту 
(далі – ЕІ) для всіх професіоналів, які працюють в соці-
альній сфері, зокрема, медіаторів вимагає спеціального 
обгрунтування, яке базується на тому, що в рамках пред-
ставленого визначення у медіатора є двояке завдання: 
сприяння зміні відносин між сторонами до рівня «вза-
ємної поваги і визнання права кожної зі сторін захища-
ти свої інтереси» і вироблення рішення, що відповідає 
зазначеним умовам. Виконання цього завдання потребує 
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від медіатора необхідності володіти якостями, або здіб-
ностями, які оформлені в концепціях ЕІ. Найбільш відомі 
та розроблені з них концепції ЕІ Р. Бар-Она, Дж. Майє-
ра і П. Селовея, Д.Гоулмана. Згідно з цими концепціями, 
успішність особистості, ефективність її відносин з навко-
лишнім середовищем, ефективність в соціальних взаємо-
діях ставлять в центр уваги здібності в емоційно-мотива-
ційної та соціальній сферах [3].

Так, Д. Майер і П. Селовей виділили серед таких зді-
бностей чотири основні: «здатність до ідентифікації емо-
цій, здатність використовувати емоції для фасилітації 
мислення, здатність розуміти емоції і здатність регулю-
вати емоції [4]. Д. Гоулман виокремлює три базові осно-
ви ЕІ: особистісні компетенції («внутрішньоособистісний 
ЕІ»); соціальні компетенції («міжособистісний ЕІ»); пізна-
вальні здібності, які допомагають вести пошук інформа-
ції і мислити стратегічно. Особистісні компетенції скла-
даються з трьох блоків: самоосмислення, саморегуляції 
і мотивації. Самоосмислення – це знання і розуміння своїх 
емоціональних станів, переваг, інтуїтивних уявлень і мож-
ливостей, в якому Д. Гоулман виділив три складових: 
1. »Емоційна обізнаність» – знання та розуміння своїх 
емоцій і наслідків, пов’язаних з їх вираженням; 2. «Точ-
на самооцінка» – знання своїх сильних сторін і меж своїх 
можливостей; 3. «Впевненість в собі» – стійке відчуття 
власної цінності і можливостей. Саморегуляція включає 
п’ять складових, пов’язаних з умінням розпоряджати-
ся своїми духовними ресурсами і справлятися зі своїми 
внутрішніми станами та спонуканнями: 1) самоконтроль;  
2) надійність і сумлінність; 3) свідомість – готовність нести 
відповідальність за свою діяльність; 4) пристосованість;  
5) новаторство [5].

Мотиваційний блок (також відноситься до внутріш-
ньоособистісних ЕІ) – це чотири емоційні схильності, які 

сприяють досягненню цілей і полегшують цей процес:  
1) прагнення до самовдосконалення; 2) відданість, що 
розуміється як приєднання до цілей групи або організації; 
3) ініціативність; 4) оптимізм. Міжособистісний ЕІ пред-
ставлений двома складовими: емпатіей і соціальними 
навичками. Ця частина ЕІ показує і визначає, наскільки 
добре людина вміє взаємодіяти з іншими, розуміючи їхні 
проблеми. Емпатія включає: розуміння інших; сприяння 
розвитку інших; прийняття несхожості людей, яке доз-
воляє рухатися до мети. Розглянуті перші дві підстави  
ЕІ – особистісні і соціальні компетенції, як такі, що критич-
но важливе значення для ефективності медіатора.

Так, як медіатор за наведеним визначенням [2] є про-
фесіоналом, що працює саме у соціальній сфері, в якості 
основних якостей медіатора виділяються такі компонен-
ти, як впливовість – встановлення особистого емоційного 
контакту з учасниками, отримання кредиту довіри з їхньо-
го боку, проникливість – виявлення і аналіз особистих 
здібностей кожного з учасників, оцінка діапазону можли-
востей особистісних змін, толерантність – здатність безо-
ціночної поведінки медіатора по відношенню до інших 
учасників взаємодії, прийняття різних форм самовира-
ження і точок зору в групі. Уміння налагоджувати контакт 
з людьми, підтримувати і направляти хід спілкування, 
тактовно і дипломатично підходити до вирішення розбіж-
ностей є ключовою компетенцією медіатора. Робота над 
даною компетенцією невіддільна від особистого самовдо-
сконалення – розвитку таких емоційних характеристик, як 
самосвідомість, саморегуляція, мотивація, соціальна чуй-
ність і емоційне лідерство [5, с. 311].

Таким чином, необхідність вивчення емоційного інте-
лекту диктується викликами практики, які полягають 
у визначенні чинників, які впливають на ефективність про-
фесійної діяльності медіаторів.

ЛІТЕРАТУРА
1. Канішева К.М. Розвиток примирливих процедур врегулювання спорів, які виникають із шлюбно-сімейних правовідносин. 

Право і безпека : Науковий журнал. Харків, 2009. № 2. С. 59 .
2. Шамликашвили Ц.А. Медиация как альтернативная процедура урегулирования споров. М.: Из-во Межрегиональный 

центр управленческого и политического консультирования. 2010. С. 23.
3. Goleman D. Emotional intelligence: Issues in paradigm building. San Francisco: Jossey-Bass, 2001. P. 13–26.
4. Mayer J.D., Salovey P. The Emotionally Intelligent Manager: Haw to Develop and Use the Four Key Emotional Skills of Leadership. 

Published by Josses-Bass, San Francisco. 2004 Mayer, Salovey 2004. С. 317.
5. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. М.: АСТ, 2008. 478 с.



Випуск 1(16)

25

МОТИВАЦІЯ АФІЛІАЦІЇ У СТРУКТУРІ  
ПОТРЕБНІСНО-МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ

С. І. Бабатіна, Н. А. Скрипка
Херсонський державний університет, 

2014.natasha65@gmail.com

Актуальність	 теми. Процес становлення студен-
та-психолога як майбутнього фахівця, в наш час, при-
вертає увагу багатьох теоретиків і практиків психології, 
тому що професійна діяльність задає напрямок розвитку 
особистості, впливає на формування інтересів, навичок, 
настанов, рис особистості.

Потребо-мотиваційна сфера особистості студента-пси-
холога передбачає реалізацію певних індивідуальний 
та професійних цілей, розвинуту мотивацію досягнення 
успіху, тому що мотивація афіліації, як один із чинників праг-
нення успіху, є однією із складових губристичної мотивації 
як прагнення до переваги та досконалості, яке виявляється 
та пов’язане з особливостями спрямованості особистості.

Питанням формування особистості студента – пси-
холога як носія певних якостей, необхідних для розвитку 
майбутнього фахівця, приділяли увагу науковці, зокрема: 
І.В. Дубровіна, В.Г. Панок, Н.В. Чепелєва, Н.І. Пов'якель, 
О.В. Савицька, О.А. Мірошниченко, Т.В. Дудткевич, та ін.

Розвитком професійно значущих особистісних харак-
теристик, як важливою складовою підготовки практичних 
психологів, та потребнісно-мотиваційною сферою осо-
бистості займалися такі дослідники як Н.О. Антонова, 
Н.М. Дідик, К.І. Фоменко, Т.Б. Хомуленко та ін. На їх дум-
ку, важливі професійні якості це високий рівень особистіс-
ної відповідальності, цілеспрямованість, високий рівень 
самоорганізації, прагнення до саморозвитку та самов-
досконалення, інтерес та повага до іншої людини, зріла 
ідентичність тощо, які формуються під впливом певних 
потреб та мотивів особистості.

Виклад	 основного	 матеріалу. Аналіз психологічної 
літератури показує, що провідна роль у життєдіяльності 
особистості належить спрямованості, що включає різно-
маніття мотиваційних проявів. С.Л. Рубінштейн визначає 

спрямованість як «сукупність або систему мотиваційних 
утворень», О.М. Леонтьєв – як «системотвірний мотив», 
В.М. Мясищев – як «домінуюче відношення». На думку 
В.С. Мерліна, спрямованість особистості може виявля-
тися по відношенню до інших людей, до суспільства, до 
самого себе (див. рис.1).

Дослідження спрямованості особистості здійснюється 
шляхом вивчення всієї системи психічних властивостей 
і станів особистості: потреб, інтересів, схильності, моти-
ваційної сфери, ідеалів, ціннісних орієнтацій, переконань 
тощо. Таким чином, спрямованість є системотвірною 
властивістю особистості, яка визначає її психічний склад 
та дає відповіді на питання чому людина прагне здійс-
нення тих чи інших потреб, які визначають її поведінку 
та діяльність.

Визначаючи природу мотиву, вчені говорять про 
потреби, які є підґрунтям мотивів – біологічні потреби, 
потреби в афіліації, потреби в повазі, статусні потреби, 
потреби в самоактуалізації. Мотив це – відображення 
потреби, яка діє як об’єктивна закономірність, виступає як 
об’єктивна необхідність. Також мотив – це те що, спону-
кає людину до діяльності, спрямовуючи її на задоволення 
певної потреби. Підґрунтям будь якої діяльності є мотив, 
який спонукає людину до цієї діяльності. У процесі діяль-
ності мотив може змінюватися і, навпаки, при збереженні 
мотиву може змінюватися виконувана діяльність. Таким 
чином, мотив виступає компонентом складної системи 
мотиваційної сфери особистості.

Під мотиваційною сферою особистості розуміється 
уся сукупність мотивів, які формуються і розвиваються 
протягом її життя.

Мотиваційна сфера особистості є визначальною для ста-
новлення студента-психолога як майбутнього фахівця, який 

 

Спрямованість 
особистості 

Сукупність або система 
мотиваційних утворень 

(С.Л. Рубінштейн) 
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вальний мотив 

(О.М. Леонтьєв) 

Домінуюче 
відношення 

(В.М. М’ясищев) 

Основна життєва 
спрямованість 
(Б.Г. Ананьев) 

Рис. 1. Аналіз підходів до визначення конструкту «Спрямованість особистості» у працях вчених 
Авторська розробка
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постійно розвивається. За визначенням В.В.Рибалки, особи-
стість – це суб’єкт свідомої продуктивної діяльності та сус-
пільної поведінки, індивід із соціально зумовленою та інди-
відуально своєрідною системою психічних властивостей, що 
формується i виявляється у діяльності, спілкуванні та опосе-
редковує, регулює взаємодію людини з навколишнім світом.

Система психічних властивостей функціонує у трьох 
вимірах психологічної структури особистості – соціаль-
но-психолого-індивідуальному, діяльнісному та віковому. 
У системі психічних властивостей виділяється мотива-
ційна підсистема, яку ще можна назвати мотиваційною 
сферою особистості. Вона виявляється у потребнісно-мо-
тиваційному компоненті діяльнісного виміру та у спрямо-
ваності як підструктурі соціально-психолого-індивідуаль-
ного виміру. Мотиваційна сфера формується за рахунок 
привласнення особистістю суспільно вироблених ідеалів, 
ціннісних орієнтацій, соціальних установок у формі суб’єк-
тивно прийнятих значень і смислів. Цілеспрямоване фор-
мування мотиваційної сфери особистості – це, по суті, 
формування самої особистості.

Дослідження мотиваційної сфери особистості вивчали 
такі науковці як К.О. Абульханова-Славська, В.Г. Асєєв, 
О.Г. Асмолов, Є.П. Ільїн, В.Г. Леонтьєв, А.К. Маркова, 
В.Д. Шадріков, А.А. Файзулаєв й ін.

В.Г. Асєєв стверджує, що важливою особливістю моти-
ваційної сфери людини є двомодальна, позитивно-нега-
тивна, її будова. Ці дві модальності, у вигляді прагнення до 
чого-небудь і уникнення, виявляються у потягах і потребах.

Вивчаючи потребнісно-мотиваційну сферу особисто-
сті, Г.Мюррей запропонував класифікацію соціальних 
мотивів: мотиви досягнень, мотиви успіху, мотиви влади, 
мотиви афіліації, мотиви допомоги.

Д. МакКлелландом запропонований діспозіціонний 
підхід до дослідження мотивації [3], який полягає в тому, 
що поведінка людини детермінована потребою або моти-
вом досягти певної мети (П). При реалізації поставленої 
мети людина може очікувати успіху (О+) або невдачі (О-). 
Для досягнення мети людина проявляє певну інструмен-
тальну активність (І), яка приводить до здійснення мети 
(І+) або ні (І-). Іноді на шляху до поставленої мети вини-
кають бар’єри, перешкоди, які можуть бути локалізовані 
в оточуючому світі (ПРз) або в самій людині (ПРв). При 
здійсненні діяльності для досягнення поставленої мети 
людина відчуває певний емоційний стан, який може бути 
позитивним (С+) або негативним (С-). Іноді хтось допома-
гає людині (Пд), що сприяє досягненню мети (рис. 2).

Д. Макклелландом та його колегами, для вивчення 
структури мотивації, було розроблено систему контент-а-
налізу для вивчення мотивації досягнення-уникнення, 
мотивації влади, мотивації афіліації. Вони виділили чотири 
мотиваційні системи: мотивація влади, афіліації, досягнен-
ня і уникнення. Перші три системи це відображення роз-
витку соціальних мотивів особистості, четверта система 
є відображенням потреби в безпеці. Ці системи знаходяться 
в тісній взаємодії між собою та кожна з трьох мотиваційних 
систем, відчуває на собі вплив четвертої. Будь-який соці-
альний мотив може проявитися в «спотвореному» вигляді 
(мотив влади в уникненні відповідальності; мотив досягнен-
ня в уникненні невдачі; мотив афіліації в страху відкидання).

Складові потребнісно-мотиваційної сфери особисто-
сті представлені мотивами різного порядку: мотивами 
направленими на себе, на досягнення успіху та інш.

Губристична мотивація, як складова потребнісно-мо-
тиваційної сфери особистості – це мотивація прагнення 
досконалості, яку розглядали такі вчені як Ю. Козелецький 
[1], К.І. Фоменко [4], Т.Б. Хомуленко [6], та ін.

Поняття губристичної мотивації вперше було введе-
но Ю. Козелецьким [1], який визначав його як прагнення 
людини до підвищення власної значущості та підкрі-
плення своєї самооцінки. Також, губристична мотивація 
визначалась як прагнення до переваги та прагнення до 
досконалості, що визначає зв’язок губристичної мотивації 
з психологічними факторами досягнення успіху. Досяг-
нення успіху обумовлене розвитком та вдосконаленням 
тих якостей та умінь, яких вимагає досягнення цілей.

В контексті нашого дослідження нас цікавить мотив 
афіліації, як однієї із складових губристичної мотивації. 
Мотив афіліації, в структурі потребнісно-мотиваційної 
сфери особистості, виступає як потреба в досягненні 
успіху, самовдосконаленні, самоствердженні і як компо-
нент спрямованості особистості, лежить в основі губрис-
тичної мотивації.

Вперше термін афіліація було введено в психологію 
відомим американським психологом Генрі Мюрреєм, який 
вважав основною потребою людини потребу в афіліа-
ції. Вчений досліджував ситуації, які сприяють афіліації, 
мотиви афіліації, її результати. Дослідження показали, що 
прагнення бути з іншими збільшується в умовах приємних 
обставинах, що приносять задоволення (радість), а також 
в загрозливих обставинах (небезпека, тривога, страх). 
Дослідниками, в цьому напрямку, було встановлено, що 
загальними чинниками афіліації є: необхідність порівняти 
себе з іншими, позбавитись невпевненості; необхідність 
отримати позитивну стимуляцію завдяки цікавому живо-
му спілкуванню; потреба в отриманні схвалення, уваги; 
потреба в емоційній підтримці.

Мотивація афіліації (англ. Affiliation — поєднання, 
зв´язок) емоційна потреба в спілкуванні, контактах, дружбі, 
взаєморозумінні, любові, що виявляється через прагнення 
бути в соціумі, контактувати з іншими індивідами, взаємоді-

 
Рис. 2. Схема формування мотивації досягнення  

за Д. Макклелландом
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яти з ними, надавати їм допомогу тощо [2]. Цей вид моти-
вації має комплексний характер і зв´язок з пізнавальними 
та комунікативними мотивами, мотивами співробітництва, 
самореалізації, самоутвердження. Мотивація афіліації 
включає в себе різноманітні аспекти соціальної взаємодії: 
професійні, особисті та ситуативно-емоційні.

Афіліаційний мотив для студента-психолога – це спо-
нукання, психічна активність, яка спрямована на встанов-
лення конкретних міжособистісних відносин, який може, 
з певною кількістю часу, стати характерним для особисто-
сті і «переродитися» у риси особистості.

Дж. Аткінсон, Д. Маккклелланд, X. Хекхаузен вважа-
ють, що деякі мотиваційні риси забезпечують особисту 
успішність людини. До мотиваційним рис автори відносять 
стійкі властивості особистості, які наповнюють енергією 
і спрямовують діяльність людини: «прагнення до успіху» 
і «прагнення уникати невдачі» [3].

Мотивація афіліації стає більш актуальною у про-
цесі спілкування людей і частіше проявляються в якості 
прагнень індивіда налагодити позитивні, добрі взаєми-
ни з іншими індивідами. Внутрішньо мотивація афіліації 
виступає у вигляді вірності і відчуття приязності, а зовніш-
нє її прояв це спілкування, прагнення до співпраці з інши-
ми індивідами, прагнення перебувати постійно поруч 
з партнером по афіліації.

Домінування у людини мотивації афіліації призводить 
до стилю спілкування, що характеризується упевненістю, 
невимушеністю та соціальною сміливістю. Мотив афі-
ліації корелюється з прагненням людини до схвалення 
з боку оточуючих, до самоствердження. Внаслідок цього 
вона проявляє велику активність і ініціативу в спілкуванні 
з оточуючими (в листуванні, в розмовах по телефону, на 
зборах і ін.). Вважає за краще такого партнера по спіл-
куванню, який володіє почуттями прив’язаності, дружби, 
вірності. При цьому і сама людина, добре ставлячись до 
людей, користується симпатією і повагою оточуючих, їх 
відносини будуються на основі взаємної довіри.

Протилежним мотиву афіліації є мотив відкидання, 
який проявляється в страху бути відкинутим, неприйня-
тим значущими для нього людьми. Превалювання тако-
го мотиву веде до скутості, невпевненості, напруженості, 
незручності.

Слід зазначити, що мотиваційною особливістю особи-
стості, у цьому випадку, є не просто прагнення бути серед 
людей, а співвідношення цього прагнення з острахом бути 
відкинутим. Переважання того чи іншого і стає мотивацій-
ною особливістю особистості, що визначає постійні осо-
бливості її поведінки, тобто схильність до того чи іншого 
способу поведінки.

Мотив афіліації може актуалізуватися в різні періо-
ди онтогенезу; пов’язаний з стилем вихованням дитини 
і формується в стосунках з батьками та однолітками. 
В подальшому проявляється у дорослих станах як актив-
ність, відкритість, соціальна сміливість, відсутність соці-
альної вразливості, відсутність тривожних станів та емо-
ційної нестабільності [3].

Мету афіліації з точки зору особистості, що до неї праг-
не, можна визначити як прийняття, бажаності себе, друж-
ньої підтримки і симпатії. Про вмотивованість поведінки 
прагненням до афіліації розпізнається за кількістю і пози-
тивним змістом мовних висловлювань, за доброзичливим 
виразом обличчя, за тривалістю контакту очей, за часто-
тою кивання головою, за позою та жестикуляцією та ін.

Таким чином, під терміном афіліація прийнято розу-
міти конкретний вид соціальної взаємодії, яка володіє 
фундаментальним і в той же час повсякденним характе-
ром, що полягає в комунікаціях з іншими індивідами (зна-
йомими або не дуже, або взагалі незнайомими) в такому 
прояві, яке збагачує всі сторони спілкування і приносить 
задоволення. Мотивація афіліації є одним із проявів 
потребнісно-мотиваційної сфери особистості студента–
психолога, що коригує, розвиває адекватну професійну 
мотивацію та формує спрямованість його як практичного, 
практикуючого психолога.

ЛІТЕРАТУРА
1. Козелецкий Ю. Человек многомерный (психологические эссе). К. : Лыбидь, 1991. 288 с.
2. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. К.: Знання, 2005. 486 с.
3. Макклелланд Д. Мотивация человека. СПб. : Питер, 2007. 672 с.
4. Фоменко К.І. Атрибутивні особливості губристичної мотивації особистості майбутніх психологів // Вісник Одеського націо-

нального університету. Серія «Психологія». Т.18. Вип. 4 (30), 2013. С. 292–299.
5. Хекхаузен X. Психология мотивации достижения. СПб.: Речь, 2001. 240 с.
6. Хомуленко Т.Б. Губристична мотивація у структурі кар’єрної спрямованості особистості. Вісник ХНПУ імені  Г.С. Сковороди. 

Сер. Психологія. Вип. 51. Х. : ХНПУ, 2015. С. 256–266.



Науковий журнал

28
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Актуальність	 теми: Діяльність особистості відбува-
ється у часі і з часом. А отже, саморегуляція є важливою 
ланкою у формуванні відношення особистості до тепе-
рішнього, минулого і майбутнього, розвинена система 
саморегуляції дозволяє використовувати жорсткі схеми 
планування і в юнацькому віці особистість повинна бачити 
своє життя транспективно з позиції теперішнього минуло-
го і майбутнього, не уникати минулого і не спрямовувати 
себе тільки в майбутнє, за розвиненою системою саморе-
гуляції людина може структурувати і планувати своє май-
бутнє не зміщуючи свого часового центру [3; 4].

Нині активно розробляють питання темпоральності 
та саморегуляції у царині української психології: Світлана 
Бабатіна, Марина Дворник, Зоя Кіреєва, Роман Свинарен-
ко, Тетяна Титаренко, Ігор Попович, Віктор Плохіх, Тама-
ра Хомуленко та інші.

Корифеями у напрямі дослідження психології часу 
та саморегуляції є: Ксенія Абульханова-Славська, Людмила 
Анциферова, Євген Головаха, Віктор Ковальов, Олександр 
Кронік, Любов Кубліцкене, Варвара Моросанова та ін.

Саморегуляція впливає на направлену діяльність по 
відношенню до планування усього життя особистості.

Досягнення мети передбачає вирішення таких 
завдань: проаналізувати дослідження вчених за поруше-
ною проблемою; визначити особливості саморегуляції 
та часової направленості у осіб юнацького віку.

Саморегуляція – це індивідуальний спосіб коорди-
нації психічних процесів, станів, властивостей тощо, ком-
пенсації дефіцитарних і оптимізації потенційних якостей, 
властивостей і можливостей.

В. Моросановою було визначено стильові особливос-
ті саморегуляції, вони є типовими для людини і найбільш 

істотні індивідуальні особливості самоорганізації і управ-
ління зовнішньої та внутрішньої цілеспрямованої актив-
ністю, стійко виявляється у різних її видах.

Стиль саморегуляції проявляється у тому, яким чином 
людина планує і програмує досягнення життєвих цілей, 
враховує значущі зовнішні та внутрішні умови, оцінює 
результати і коригує свою активність для досягнення 
суб’єктивно-прийнятних результатів, в тому, якою мірою 
процеси самоорганізації розвинені і усвідомлені.

Саморегуляція особистості характеризується регу-
ляторними процесами, що реалізують основні її ланки: 
планування, програмування, моделювання, оцінювання 
результатів тощо (див. рис. 1).

– Планування характеризує індивідуальні особливос-
ті цілепокладання та утримання цілей, рівень сформова-
ності у людини усвідомленого планування діяльності.

– Моделювання дозволяє діагностувати індивідуаль-
ну розвиненість уявлень про систему зовнішніх і внутріш-
ніх значущих умов, ступінь їх усвідомленості, деталізова-
ності та адекватності.

– Програмування діагностує індивідуальну розвине-
ність усвідомленого програмування людиною своїх дій.

– Оцінювання результатів характеризує індивідуаль-
ну розвиненість і адекватність оцінки особистості себе 
та результатів своєї діяльності і поведінки.

– Гнучкість діагностує рівень сформованості регулятор-
ної гнучкості, тобто здатності перебудовувати систему само-
регуляції у зв’язку зі зміною зовнішніх і внутрішніх умов.

– Самостійність характеризує розвиненість регуля-
торної автономії.

За низьких показників саморегуляції у особистості 
недостатньо розвинена потреба планування. Планування 
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Рис. 1. Основні ланки саморегуляції
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може бути, проте недієве, не реалістичне і реалізовувати-
ся як фантазії, мрії тощо. Плани часто змінюються і мета 
рідко досягається.

Особистість не замислюється над майбутнім, цілі 
ситуативні, несамостійні а отже і особистісний розвиток, 
побудова образу Я майбутнього відбувається хаотично 
і не поступово.

Для досягнення особистісного і професійного розвитку 
важливо розвивати регуляторні процеси саморегуляції.

Для розвитку високого рівня саморегуляції важливий 
взаємозв’язок усіх ланок саморегуляції.

Ученими психологами було доведено, що успішність 
різних видів практичної діяльності забезпечується сфор-
мованістю цілісної системи саморегуляції, а будь-яка 
структурно-функціональний дефект (недостатня реалі-
зація якого функціонального компонента саморегуляції, 
нерозвиненість міжфункціональних зв’язків) процесу регу-
лювання суттєво обмежує ефективність виконання різних 
видів діяльності.

Психічна регуляція діяльності, що виконується 
суб’єктом розглядається К. Абульхановою-Славською 
як процес саморегуляції. Вона визначає процес само-
регуляції як такий, що полягає у спрямованій активіза-
ції психічних процесів, в створенні певного характеру 
і інтенсивності перебігу психічних процесів, забезпечує 
безперервність психічної активності в проведені акту-
альної діяльності [2; 5].

О. Конопкін стверджує, що механізми саморегуляції 
формується у зв’язку і єдності з віковим розвитком психі-
ки, а також з розширенням різноманітності і ускладненням 
видів виконуваної діяльності.

Спираючись на концепцію Є. Головахи і О. Кроніка, які 
відзначали часову децентрацію, як здатність поглянути на 
своє життя з будь-якої часової позиції з будь якого хроно-
логічного моменту свого життя, яка має три направленості 
такі, як: направленість на сьогодення, направленість на 
минуле, направленість на майбутнє [1].

Така децентрація передбачає можливість відділення 
особового часового центру від моменту хронологічного 
теперішнього і перенесення цього центру в будь-який 
інший момент хронологічного минулого або майбутнього. 
Часові децентрації проявляються в таких висловлюваннях 
особистості про свої поточні події, як: «цього я й чекав» 
або «буде про що згадувати».

Цілісне, об’єктивне сприймання й осмислення влас-
ного життєвого шляху, зокрема, адекватне ставлення до 
майбутнього вважається одним із найважливіших крите-
ріїв розвитку особистості, її соціальної й психологічної 
зрілості.

Децентрації докорінно можуть змінити часовий статус 
різних міжподієвих зв’язків. Актуальні по відношенню до 
хронологічного сьогодення зв’язки можуть переживатися 
реалізованими, якщо особистість «живе у майбутньому» 
або ненадовго подумки пішла у нього; актуальні зв’яз-
ки можуть перетворюватися в потенційні, якщо людина 
«живе у минулому». У свою чергу реалізовані зв’язки 
можуть актуалізуватися за рахунок зміщення часового 
центру у хронологічне минуле або навіть переживатися як 
потенційні, якщо людина «залишилася у своєму далекому 

минулому». Так, спогад може стати настільки яскравим, 
що затьмарить собою актуальне сьогодення, реалізовані 
зв’язки актуалізуються і з одиниць психологічного мину-
лого перетворяться у одиниці психологічного сьогодення. 
Аналогічні перетворення відбуваються у момент «мрії 
і надії», коли актуалізовані потенційні зв’язки з психоло-
гічного майбутнього переходять у фонд психологічного 
сьогодення [1].

Зміна статусу часових міжподієвих зв’язків може при-
вести до змін у ступені актуальності, потенційності і реалі-
зованості подій і тим самим – до зміни оцінок психологіч-
ної віддаленості. Парадокси виявляються і при зміщенні 
часового центру в майбутнє. При цьому в «дуже давнє» 
минуле віддаляються не тільки хронологічно минулі події, 
але й майбутня подія.

Таким чином, часові децентралізації деформують 
оцінки психологічної віддаленості і чреваті парадокса-
ми на кшталт «спогадів про майбутнє» і «передба-
чень минулого». Взаємоперетворення психологічного 
минулого, теперішнього і майбутнього виявляються 
у феноменах «вже баченого» і «ніколи не баченого», 
«двоколійності переживань», «спалах пережитого», 
«хронологічному регресі».

Навіть «спалах пережитого» – актуалізація і вторин-
не переживання фрагментів минулого життя під впливом 
електричної стимуляції кори головного мозку – має свої 
прототипи в нормальному стані, коли, захоплюємося 
«потоком свідомості», ми йдемо у світ спогадів, повністю 
відмовляючись від інтересів сьогоднішнього дня.

Таким чином, завдяки децентраційній одиниці психо-
логічного минулого, теперішнього і майбутнього втрача-
ють свою стійкість і трансформуються один в одного.

Завдяки часовій децентрації особистість має змогу 
реорганізувати (переосмислювати, передивлятися) свої 
цілі, мотиви і актуальні потреби для досягнення своєї 
мети, свого розвитку та для внутрішньої гармонії осо-
бистості.

Будь яка особистість у соціумі, не може існувати тіль-
ки у актуальному сьогоденні. Без занурення у минуле 
неможливо оцінити власний досвід, без моделювання 
майбутнього не можливо саморозвиватись, як особисто-
сті і як професіоналу. Якщо особистість буде бачити своє 
життя транспективно, тобото минуле використовувати 
як позитивне і досвід, а майбутнє планувати і все це не 
буде суперечити функціонуванню у теперішньому, тоді 
і не буде зміщено часового центру (децентрацій), часова 
перспектива буде збалансованою, а отже і саморегуляція 
особистості буде на високому рівні.

Отже, часові децентрації відсутні якщо часова пер-
спектива збалансована і саморегуляція особистості роз-
винена на високому рівні.

Висновок: Вивчивши наукову літературу з проблеми 
дослідження, нами було проаналізовано диференціацію 
змісту категорії часу, що таке час, які є його часові модуси, 
розглянуто поняття темпоральності, темпоральну струк-
туру особистості, що таке саморегуляція та її темпоральні 
ланки. Час, як міра людського існування, стає тією приз-
мою, крізь яку особистість бачить світ зацікавлено, плану-
ючи та моделюючи в ньому свої плани, інтереси, цінності, 
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певні цілі тощо. Різні складові психологічного часу осо-
бистості такі як, часова орієнтація, часова перспектива, 
переживання часу тощо, допомогли виокремити поняття 
темпоральності, як охоплення усіх різновидів значення 
часу. У широкому розумінні розглядаються певні якості 
особистості, які можуть змінюватись з часом у процесі 

розвитку. Проаналізувавши літературу нами було визна-
чено, що саморегуляція є важливою ланкою застосування 
особистістю жорстких форм самопрогнозування, а саме 
програмування, моделювання, планування і якщо систе-
ма саморегуляції розвинена на високому рівні то особи-
стість планує своє життя перспективно та гармонійно.

 
Рис. 2. Модель збалансованої часової перспективи (авторська розробка)
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Постановка	 проблеми	 та	 її	 зв’язок	 з	 важливими	
практичними	 завданнями.	Сучасний світ швидко змі-
нюється. Виховний та педагогічний процес супроводжу-
ється впровадженням нових технологій, підвищенням 
вимог до дітей.

Але за останні роки збільшилась тенденція народжу-
ванності малюків, що мають певні відхилення від норми. 
Серед них дуже велика кількість дітей з мовленнєвими 
порушеннями. Дошкільний вік є найбільш сензитивним 
для психолого-педагогічного втручання та проведення 
психокорекційних занять.

Задача, якомога раніше виявити наявний дефект у дити-
ни, стоїть не лише перед логопедами-дефектологами, а 
й перед психологами. Тому що затримки в розвитку мовлен-
ня обмежують загальний потенціал розвитку дитини. Мов-
леннєві проблеми в подальшому житті спричинюють погану 
успішність у школі. Внаслідок цього – занижена самооцінка, 
закомплексованість, неврози, тривожність або прояви агресії.

Отже, дослідження особливостей емоційної сфери 
дошкільнят з вадами мовленнєвого розвитку є особливо 
значущим, оскільки будь-яке відхилення від норми супро-
воджується зміною емоційного стану дитини.
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Аналіз	останніх	досліджень	та	публікацій. Згідно із 
сучасними дослідженнями в галузі логопедії, спеціальної 
психології й загальної психології, загальним для мовлен-
нєвих порушень будь-якої етіології є труднощі форму-
вання не тільки когнітивних, а й комунікативних функцій 
людини, що робить мовленнєві порушення особистісно 
значущими. Однак ця значущість опосередкована власне 
особистістю та її соціальним оточенням. Те, що дитина 
з вираженими мовними порушеннями в багатьох випад-
ках викликає до себе певне негативне ставлення однолі-
ток, ображає її самолюбство, змушує уникати колективних 
ігор, спілкування в інших випадках діяльності, призводить 
до ряду небажаних відхилень у поведінці, характері (замк-
неності, дражливості, апатії, негативізму). Внаслідок вира-
женості цього дефекту, який дається в знаки у спілкуванні 
з навколишніми, такі діти, маючи збережений інтелект, 
дуже часто гостро переживають свій недолік [1].

Однією з проблем, з якою зіштовхуються діти 
та вихователі, є здатність до самооцінки, самовираження. 
У процесі дослідження розвитку особистості дошкільників 
з порушенням мовлення І.Ю. Левченко, І.С. Марченко, 
Г.Х. Юсунова виявили низку особливостей, які поляга-
ють у заниженій самооцінці, комунікативних порушеннях, 
виявах тривожності й агресивності.

Залежно від рівня комунікативних порушень і ставлен-
ня до мовленнєвого дефекту дошкільники з порушенням 
мовлення поділяються на три групи:

1) дітей не турбує власний мовленнєвий дефект, тому 
немає труднощів з мовленнєвим контактом; активно взає-
модіють з дорослими і ровесниками, застосовуючи невер-
бальні засоби спілкування;

2) у дітей виникають труднощі у процесі встановлення 
контакту з оточенням; вони не прагнуть до спілкування; 
уникають ситуацій, в яких потрібно застосовувати мовлен-
ня. У процесі гри вдаються до невербальних засобів спіл-
кування, гостро переживають свій мовленнєвий дефект;

3) у дітей спостерігається мовленнєвий негативізм – 
відмовляються спілкуватися; замкнені; можуть бути агре-
сивними; мають занижену самооцінку [2].

Впровадження за кордоном програм ранньої діагнос-
тики і корекції порушень у розвитку, зокрема мовленнє-
вого, представлено в працях Н. Байлей, Н. Дік, А. Геселл, 
К. Кеннінг, Д. Лешлі, Д. Хант та ін. Так, первинний дефект, 
недорозвиток або пошкодження різних ланок мовлен-
нєвої системи за умови браку спеціальних корекційних 
заходів, обов’язково спричинює вторинні і навіть третинні 
відхилення: недорозвиток усіх структурних компонентів 
мовлення, обмеженість сенсорних, часових, просторових 
уявлень; недорозвиток мнестичних процесів; недостатню 
цілеспрямованість і сконцентрованість уваги; зниження 
рівня узагальнень; недостатнє вміння планувати власну 
діяльність, робити висновки, встановлювати причинно-на-
слідкові зв’язки тощо [1].

На сьогоднішій час, в якості засобів для забезпечення 
емоційного благополуччя в дітей з обмеженими можливос-
тями здоров’я педагоги та психологи, такі як Є.Н. Лебедєва, 
А.І. Копитін, Є.Є. Свистовська, Л.Д. Мардер, С.Г. Рибакова 
та ін. розглядають мистецтво та художньо-творчу діяль-
ність, а саме арт-терапевтичні методи. Мистецтво роз-

глядається не як засіб відображення дійсності в художніх 
образах, а як засіб самовираження, зниження психоемо-
ційного напруження та корекції емоційної сфери.

Метод арт-терапії є сучасною та ефективною техні-
кою у системі психокорекційних заходів, адже вона немає 
протипоказань. В світовій психологій арт-терапія має 
вже досить значну історію. Як самостійна психотерапе-
втична практика вона сформувалася вже у 40-50 роках 
минулого століття у Великій Британії та США. Термін 
арт-терапія ввів Адріан Хілл (1938 р.) при описанні своєї 
роботи з туберкульозними хворими, а в контексті теоре-
тичних ідей вона виникла в працях З. Фрейда та К. Юнга 
й в подальшому набула більш широку концептуальну 
базу, включаючи гуманістичні моделі розвитку особисто-
сті К. Роджерса і А. Маслоу.

Застосування елементів арт-терапії знаходимо в пра-
цях Є.А. Медведьової, І.Ю. Левченко, Л.Н. Комісарової 
та Л.А. Добровольської. Найбільш ефективні результати 
використання арт-терапії саме в емоційній сфері. Сам 
творчий процес виконує профілактичну та терапевтичну 
функції [3].

Формулювання	цілей	і	постановка	завдань	статті.	
Дослідити особливості емоційної сфери дітей старшого 
дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями. Розкрити 
значущість впливу психокорекційних заходів із застосу-
ванням методів арт-терапії.

Виклад	 результатів	 досліджень.	 Дослідження 
проводилося на базі Голопристанського дошкільного 
навчального закладу № 2 «Посмішка» серед дітей стар-
шого дошкільного віку (5–6 років). Вибірку склали вихо-
ванці старшої логопедичної групи «Квіточка» у кількості 
15 дітей (9 – дівчаток, 6 – хлопчиків).

З метою визначення ефективності психокорекційної 
роботи з дітьми, що мають особливості мовленнєвого 
розвитку, було проведено дослідження в умовах форму-
вального експерименту.

Для дослідження особистісно-емоційної сфери малю-
ків було використано три методики: методика діагностики 
типу самооцінки дошкільника «Драбинка» (В.Г. Щур), мето-
дика «Вибери потрібне обличчя» для дослідження тривож-
ності в дітей 5–7 років (Р. Теммпл, В. Амен, М. Доркі), гра-
фічна методика «Кактус» (Панфілова М.А.). Дослідження 
особистісно-емоційної сфери дошкільнят з особливостями 
мовленнєвого розвитку показує, що за рівнем самооцінки 
досить велика кількість дітей (73%) мають завищену або 
адекватну самооцінку, що є нормою для віку 5–6 років 
і говорить про те, що діти не звертають увагу на власні 
недоліки. Занижена самооцінка виявлена у 27% дошкіль-
нят з вадами мови. Також за рівнем тривожності показни-
ки логопедичної групи дітей вказують на те, що 67% дітей 
мають високий та середній рівень тривоги. За рівнем агре-
сії показники логопедичної групи вказують на те, що 5% 
дошкільнят мають агресію та 13% – імпульсивні.

За даними вхідної діагностики в логопедичній групі 
у кількості 15 дітей (з них 9 – дівчат і 6 – хлопців) були 
виявлені дошкільнята, що мають емоційні порушення: 
знижена самооцінка у 4 дітей (1 хлопчик, 3 – дівчинки), 
висока тривожність у 1 дитини (дівчинка), прояви агре-
сії у 4 дітей (2 – хлопчики, 2 – дівчинки). Отримані попе-
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редні дані є констатувальними і слугували підставою для 
формування контрольної та експериментальної груп. 
Експериментальну групу склали саме діти з потребою 
в психокорекційній роботі – 8 дітей (5 – дівчат, 3 – хлоп-
ці). В контрольній групі залишилось 7 дітей (4 – дівчини, 
3 – хлопці).

Експеримент проводився в природньому для дошкіль-
нят середовищі, тобто в звичних умовах. Психокорекційні 
заняття проходили один раз на тиждень протягом двох 
місяців. Тривалість одного заняття 40 хвилин. Усього за 
кількістю занять – 8. Форма проведення – групова. При-
йоми та методи психокорекції: вправи, ігри, казки, бесі-
ди, малювання, ліплення та пісочна терапія. Очікуваний 
результат: після закінчення корекційно-розвивальної 
роботи очікувалося зниження рівня тривожності, набуття 
дітьми впевненості, формування адекватної самооцінки; 
розширення спектру емоцій, почуттів та зняття емоційно-
го м’язового напруження. Основними інструментами по 
досягненню емоційного благополуччя дітей було обрано 
саме арт-терапевтичні методи: ізо-терапія, казкотерапія, 
ліплення, пісочна терапія.

Структура заняття містить в собі ритуал привітання, 
організаційний етап, основний або розвивально-корекцій-
ний етап, підсумковий етап та ритуал прощання. В основі 
кожного заняття лежить вправа знайомства з основними 
емоційними станами, бесіди з дітьми про емоції, рухо-
ві ігри з метою згуртування групи, релаксаційні вправи 
з метою зняття напруги та саме арт-терапевтичні методи 
(малювання, ліплення, використання піску, крейди, манної 
крупи і т.ін).

Метою використання арт-терапевтичних методів було 
не навчити дитину, як правильно зробити те чи інше 
завдання, а за допомогою спеціальних прийомів дати 
вихід її творчій енергії.

Експериментальна робота засвідчила ефективність 
застосування арт-терапевтичних методів. Так, наприклад, 
за данними повторної діагностики показник тривожності 
серед дітей піддослідної групи знизився на 60%, показник 
агресії знизився на 32%, а показник ціннісного відношення 
вказує на те, що самооцінка піднялась на 92%.

Отже, психокорекція емоційної сфери дошкільнят 
з вадами мовленнєвого розвитку є дуже ефективною, 
особливо за допомогою викорстання методів арт-терапії. 
При більш довготривалій роботі, можливо досягти бажан-
ні результати.

Висновки	 і	 подальші	 перспективи	 досліджень. 
В ході наукового дослідження психоемоційної сфери 
дошкільнят із особливостями мовленнєвого розвитку, 
було виявлено, що такі діти потребують психологічної 
корекції з підвищення самооцінки та зниження проявів 
тривожності та агресії.

Більш доцільно застосовувати методи арт-терапії 
в психокорекції емоційної сфери дітей, тому що саме 
через творчу діяльність дитина найбільш здатна самови-
разитися, розслабитися та пережити позитивні емоції.

Перспективу подальшого дослідження розглянутої 
проблеми вбачаємо у пошуку нових профілактичних 
та корекційних засобів, націлених на становлення осо-
бистості дитини, як для групової, так і для індивідуаль-
ної роботи.

ЛІТЕРАТУРА
1. Брушневська І. Закономірності розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. Східноєвропейський нац. ун-т 

ім. Лесі Українки. Луцьк, 2016. C. 115–118.
2. Слуцкий В.М. Влияние оценки взрослого на формирование отношения к себе у детей: автореф. дисс. на соиск. учен. 

степени канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогическая и возрастная психология» / В.М. Слуцкий. М., 1986. 13 с.
3. Медведева Е.А., Левченко И.Ю., Комиссарова Л.Н., Добровольская Т.А. Артпедагогика и арттерапия в специальном 

образовании. М.: Академия, 2001. 248 с.

ОСОБЕННОСТИ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ  
БЕЛОРУССКОГО И ИНДИЙСКОГО ЭТНОСОВ

Е. В. Балабанович
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

missis.safiulina@mail.ru
Научный руководитель: кандидат психологических наук,  

доцент М. М. Карнелович

Самопрезентация представляет собой способ 
установления взаимодействий субъекта с социумом, 
представляя собой важную составляющую процесса 
социального взаимодействия. Самопрезентация являет-
ся постоянным процессом предъявления Я-информации 

в межличностном общении, независимо от осознанности 
субъектом самопрезентации своих поведенческих дей-
ствий. Осуществляясь в условиях социального контекста, 
представление себя другим как социально-психологичес-
кий феномен включает в себя три неотъемлемых состав-
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ляющих: субъект самопрезентации, объект самопре-
зентации и социальную ситуацию, в рамках которой 
происходит социальное взаимодействие [1; 2; 3].

В нашем исследовании мы рассмотрим стратегии 
самопрезентации личности студентов-белорусов и сту-
дентов-индийцев.

Данное эмпирическое исследование было проведе-
но на базе Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы и Гродненского государственного 
медицинского университета. В исследовании приняли 
участие 135 человек в возрасте от 17 до 25 лет. В их чис-
ле 100 – белорусов и 35 – индийцев. В качестве основных 
методов сбора информации использовались тестовые 
опросники в бланковом варианте с последующей обра-
боткой данных и интерпретацией результатов. В качестве 
методики измерения стратегий самопрезентации лично-
сти использовалась методика «Шкала измерения тактик 
самопрезентации» (С. Ли, Б. Куигли).

Рассмотрим стратегии самопрезентации личности сту-
дентов-белорусов. Выявлено, что значительное количе-
ство студентов белорусской национальности используют 
стратегию самопрезентации «Извинение» (31,47). Сту-
денты-белорусы, для которых характерна данная страте-
гия самопрезентации, в процессе формирования впечатле-
ния о себе склонны признавать свою вину за некие ошибки, 
выражают раскаяние. Второе место в выборке студен-
тов-белорусов принадлежит такой стратегии самопрезен-
тации, как «Желание/старание понравится» (26,54), что 
говорит о том, что для формирования впечатления, сту-
денты-белорусы склонны совершать действия, вызываю-
щие симпатию у объекта самопрезентации, причем, при 
использовании данной стратегии субъект может пресле-
довать цель получения определенной выгоды. Третьей 
по мере выраженности у студентов-белорусов стратегией 
самопрезентации является «Пример для подражания» 
(22,53). Данным респондентам в некоторой мере характер-
но поведение, направленное на то, чтобы вызвать у оппо-
нента чувство восхищения либо подражания их личности.

Следующей по степени выраженности в белорусской 
студенческой выборке стратегией самопрезентации являет-
ся «Приписывание себе достижений» (19,74) – попытки 
субъекта обратить внимание других на какие-либо свои 

достижения, которые ранее не были замечены другими 
людьми, субъект может преувеличивать свои достижения 
и успехи и приписывать себе больше сделанного им, чем 
есть на самом деле. Пятое и шестое места занимают стра-
тегии «Отречение» (17,4) и «Преувеличение своих дости-
жений» (17,06). Это значит, что современным студентам-бе-
лорусам свойственно объяснение причин своего поведения, 
ещё до того, как произошло что-либо, а также преувеличе-
ние своих достижений, при которых субъект пытается убе-
дить других людей, что выполненная им деятельность имеет 
большую значимость, чем есть на самом деле.

Наименее представленными в выборке студен-
тов-белорусов стратегиями самопрезентации являются 
«Оправдание с отрицанием ответственности» (16,89), 
«Оправдание с принятием ответственности» (16,71), 
субъект избирательно подходит к своим действиям 
и последствиям от них, он может как оправдываться, не 
принимая своей вины за содеянное, так и принимать на 
себя ответственность, если субъекту это будет выгодно.

Для определения наиболее характерных и наименее 
характерных стратегий самопрезентации личности сту-
дентов-белорусов мы провели квартилизацию. Результа-
ты представлены в таблицах 1, 2.

Из приведенной таблицы видно, что наиболее пред-
ставленной стратегией самопрезентации личности совре-
менных студентов-белорусов является такая стратегия, 
как «Извинение», «Желание/старание понравится», 
«Пример для подражания».

Наименее выраженными стратегиями самопрезента-
ции личности являются такие стратегии, как «Негатив-
ная оценка других», «Запугивание».

Таким образом, результаты исследования позволяют 
говорить о том, что наиболее характерными стратеги-
ями самопрезентации личности для современных сту-
дентов-белорусов являются «Извинение», «Желание/
старание понравится» и «Пример для подражания», а 
наименее предпочитаемыми стратегиями – «Негатив-
ная оценка других» и «Запугивание».

Рассмотрим особенности стратегий самопрезентации 
студентов- индийцев. Выявлено, что студентам-индийцем 
наиболее присущи такие стратегии самопрезентации, как 
«Пример для подражания» (6,72), «Желание/старание пон-

Таблица 1
Содержание	первого	квартиля	стратегий	самопрезентации	личности	студентов-белорусов

Стратегия		
самопрезентации	личности

Показатель
частоты Ранг Относительный	

ранг PR Квартиль

Извинение 31,47 1 1 8
ІЖелание/старание понравится 26,54 2 2 16

Пример для подражания 22,53 3 3 24

Таблица 2
Содержание	четвертого	квартиля	стратегий	самопрезентации	личности	студе	нтов-белорусов

Стратегии		
самопрезентации	личности

Показатель	
частоты Ранг Относительный	

ранг PR Квартиль

Негативная оценка других 12,34 11 11 84 IVЗапугивание 12,28 12 12 92
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равится» (6,07), т.е. поведение, предъявляется субъектом, 
как морально-привлекательное, вызывающее уважение, 
подражание или восхищение, обычно субъекты могут быть 
принципиальны в вопросах нравственности и морали, им 
свойственно самоотверженное отношение к работе. Вто-
рое место занимают стратегии самопрезентации «Отре-
чение» (5,06), «Препятствие самому себе» (5,03), прояв-
ляется в вербальном объяснении субъектом причин своего 
поведения прежде, чем произойдет затруднительная или 
неприятная ситуация (для предотвращения обвинений). 
В некоторых случаях субъекты могут ссылаться на внешние 
препятствия или помехи, как причины своих неудач.

Следующими стратегиями самопрезентации по мере 
выраженности в студенческой индийской выборке явля-
ются «Оправдание с принятием на себя ответственно-
сти» (4,78), «Извинение» (4,68), что говорит о признании 
ответственности студентов-индийцев за любые обиды, 
вред, нанесенные субъектом другим, или за негативные 
поступки. На четвертом месте находятся такие стратегии 
самопрезентации личности, как «Оправдание с отрица-
нием ответственности» (3,86), «Негативная оценка дру-
гих» (3,48), «Мольба/просьба» (3,19), «Приписывание себе 
достижений» (3,05). Респондентам свойственны заявле-
ния, отрицающие ответственность за негативные поступки 
или события (по типу «Я этого не делал»); высказыва-
ние негативных оценок в адрес других людей, с которыми 
эти люди ассоциируются; выделение своих недостатков 
в попытке быть расцененным как находящимся в невыгод-
ном положении; заявления субъекта о своих достоинствах 
и прошлых достижениях, которые таковыми не являются.

Для определения наиболее характерных и наименее 
характерных стратегий самопрезентации личности сту-
дентов-индийцев мы провели квартилизацию. Результа-
ты представлены в таблицах 3, 4.

Как показано в таблице 3, студентам-индийцам в большей 
степени присущи такие стратегии самопрезентации, как «При-
мер для подражания» и «Желание/старание понравится».

Как отражено в таблице 4, наименее выраженными 
стратегиями самопрезентации личности у студентов-ин-
дийцев являются «Преувеличение своих достижений», 
«Запугивание».

Применение U-критерия Манна-Уитни при сравнении 
стратегий самопрезентации личности студентов-бело-

русов и студентов-индийцев позволил выявить статис-
тически значимые различия по следующим стратегиям 
самопрезентации:

- «извинение» (U=300; p≤0,05). Студентам-бело-
русам в большей степени присущ тип «извинение», чем 
студентам-индийцам, что свидетельствует о том, что 
у студентов-белорусов чаще наблюдается акцентирова-
ние субъектом личной вины вслед за уже совершенной 
ошибки либо погрешности в своем поведении;
- «желание/старание понравится» (U=879; p≤0,05). 

Студентам-белорусам в большей мере присуща данная стра-
тегия самопрезентации, что говорит об возможности стать 
для оппонента положительным собеседником через стремле-
ние угодить ему с помощью своих положительных качеств;

- «запугивание» (U=384; p≤0,05). Студентам-бело-
русам характерны больше, чем студентам-индийцам, 
проявляется в аккумулировании своих личностных харак-
теристик либо возможностей других людей для устраше-
ния своего оппонента;

- «просьба/мольба» (U=819; p≤0,05). Студентам- 
индийцам характерны больше, чем студентам-белору-
сам, выражается в той деятельности субъекта, в которой 
он не может (или не хочет) сам самостоятельно решить 
поставленную перед ним задачу и в свою очередь обра-
щается за помощью к более знающему субъекту;

- «приписывание себе достижений» (U=348; 
p≤0,05). Студентам-белорусам характерны больше, чем 
студентам- индийцам;

Таким образом, можно отметить, что для студентов- 
белорусов наиболее характерны такие стратегии самопре-
зентации, как «извинение», «желание/старание понравит-
ся» и «пример для подражания», а наименее – «негативная 
оценка других» и «запугивание». В то же время у студен-
тов- индийцев наиболее выражены «пример для подража-
ния» и «желание/старание понравится», наименее – «пре-
увеличение своих достижений» и «запугивание».

Таким образом, в эмпирическом исследовании дока-
заны специфические особенности самопрезентации лич-
ности у студентов-белорусов и студентов- индийцев по 
следующим типам стратегий: «извинение», «желание/
старание понравится», «запугивание», «просьба/моль-
ба», «приписывание себе достижений», «преувеличение 
своих достижений».

Таблица 3
Содержание	первого	квартиля	стратегий	самопрезентации	личности	студентов-	индийцев

Стратегии	самопрезентации	личности Показатель	
частоты Ранг Относительный	

ранг PR Квартиль

Пример для подражания 6,72 1 1 8 IЖелание/старание понравится 6,07 2 2 25

Таблица 4
Содержание	четвертого	квартиля	стратегий	самопрезентации	личности	студентов-индийцев

Стратегии		
самопрезентации	личности

Показатель	
частоты Ранг Относительный	

ранг PR Квартиль

Преувеличение своих достижений 2,03 11 11 92
IV

Запугивание 2,01 12 12 98
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Профессия диспетчера по управлению движением 
воздушного транспорта является одной из первых среди 
операторских профессий п напряженности труда. Тех-
нический прогресс в управлении воздушным движением 
породил проблемы, обусловленные увеличением интен-
сивности воздушного движения. Анализ деятельности 
авиадиспетчера представлен в ряде работ [1; 2].

Главная цель деятельности авиадиспетчера – обеспе-
чение безопасности, регулярности и экономичности воз-
душного движения.

При анализе деятельности авиадиспетчера выделяют 
пять главных этапов:

1) обработка информации и решение задач УВД;
2) сбор и регистрация необходимой информации;
3) реализация решений;
4) контроль;
5) координация.
На этапе сбора и регистрации информации выделяют 

следующие действия:
• прием визуальной информации;
• прием аудиальной информации;
• фиксация принятой информации.
На этапе обработки информации и принятия решений 

можно выделить действия, связанные с решением сле-
дующих задач УВД:

• задача приема и передачи управления воздушны-
ми судами;

• стереотипные задачи, обусловленные установлен-
ной технологией управления;

• проблемные задачи, связанные с конфликтными 
или аварийными ситуациями.

Для этапа реализации решений характерны следую-
щие действия:

• регистрация принятых решений;
• передача команд управления;
На этапе контроля управления выделяют действия:
• передача запросов информации;

• регистрация отклонений параметров полета воз-
душного судна от заданной программы;

• передача указаний по коррекции траектории.
При координации управления:
• передача информации по координации;
• регистрация информации по координации.
Для данного уровня структуры деятельности авиа-

диспетчера также характерно совмещение и наложение 
структурных единиц во времени. Однако это не мешает их 
непосредственному наблюдению, т.е. имеется возможность 
четко зафиксировать моменты их начала и окончания [2].

В деятельности авиадиспетчера пространственный 
образ ситуации, который можно рассматривать как ког-
нитивную карту, играет главенствующую роль. Воздуш-
ная обстановка прежде всего характеризуется структурой 
размещения самолетов в воздушном пространстве по вер-
тикали и горизонтали и динамикой этой структуры во време-
ни, т.е. направлением движения самолетов и их скоростью.

Для управления воздушным движением авиадиспетче-
ру необходимо точное знание воздушной обстановки и ее 
постоянный анализ, который осуществляется на основе 
информации, закрепленной в опыте диспетчера (в виде 
постоянных сведений о географической среде, инструк-
ций, правил и наставлений по производству полетов 
и руководству ими, схем различных маневров, сведений 
о технической оснащенности аэропортов и летных харак-
теристик различных типов самолетов и т.д.), и информа-
ции, поступающей к диспетчеру по различным каналам 
связи (радиосвязь, индикационные устройства и т.д.) от 
других диспетчеров, диспетчерских и информационных 
служб и ведомых бортов (в виде оперативно меняющихся 
сведений о характере и ходе полетов, состоянии объекта 
управления, метеообстановки). Интегрируя всю поступаю-
щую информацию, диспетчер создает некий субъективный 
образ, с опорой на опыт и экстраполяцию обстановки.

Пространство, используемое для полетов, разделено на 
зоны, в которых управление движением самолетов осуще-
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ствляет определенный диспетчерский пункт. Зона управле-
ния разделена на секторы, в которых руководят полетами 
один-два диспетчера. Сектор имеет строго ограниченное 
для перемещения самолетов пространство – «коридоры». 
Схема «коридоров» похожа на карту участка автодорог.

«Коридоры», «эшелоны» – это элемент долговре-
менной концептуальной модели и глобального опера-
тивного образа. Эта пространственная информация 
интегрируется в когнитивную карту, которая являет-
ся достаточно стабильной. Динамические изменения 
в когнитивной карте происходят при перемещении воз-
душных судов и отчасти при изменении метеоусловий. 
В результатах этих изменений достигается адекват-
ность когнитивной карты текущей воздушной обста-
новки и решаемых диспетчером задач по управлению 
воздушным движением.

Только перечень задач, которые должен решать 
диспетчер сектора управления воздушным движением, 
показывает многообразие с ложность принимаемых 
оператором решений. Вот их краткий перечень: 1) сбор 
и восприятие информации о воздушной обстановке, 
определение фактического полета самолета и момента 
входа в его зону ответственности диспетчера; 2) разра-
ботка текущего плана полета и согласование его с эки-
пажем и смежными пунктами управления; 3) слежение 
за текущей траекторией полета, сравнение ее с траекто-
рией плана полета, определение отклонений; 4) прогно-
зирование воздушной обстановки и текущей траектории 
полета на интервале времени Д и предупреждение пило-
та о тенденции к отклонению; 5) определение возможно-
сти дальнейшего полета по траектории текущего плана 
и принятие решения о разрешении конфликта; 6) согла-
сование с пилотом и смежными пунктами управления мер 
по ликвидации отклонений от текущего плана вплоть до 
разработки нового плана полета; 7) прием на управление 
самолетов от соседних секторов управления и передача 
их диспетчерам соседних секторов.

Каждая задача, решаемая диспетчером, требует нали-
чия информации. К такой информации, которую должен 
помнить диспетчер, относится постоянная информация 
(инструкции, позывные и т.д.), общеосведомительная 
(сообщения о погоде, состоянии аэродрома), конкретно 
осведомительная (время подхода самолета к зоне, состо-
яние самолета), оперативная (сообщение с самолета типа 
«Прошел Тулу, высота 1200, разрешите подход»). На основе 
этой информации, а также информации, которую он получа-
ет, ведя наблюдение за состоянием экрана радиолокатора, 
у диспетчера строится пространственно-временной образ 
воздушной обстановки (когнитивная карта), на основе кото-
рого он принимает конкретное управленческое решение.

Анализ авиационных происшествий при УВД за 
12 последних лет показывает, что человеческий фактор 
является одним из основных, определяющих уровень 
безопасности полетов, и на его долю приходится от 70 до 
80% (в отдельные годы до 90%) всех нарушений и авиа-
ционных происшествий. В случаях опасных сближений 
основную долю составляют ошибки, связанные с непра-
вильным прогнозом и оценкой воздушной обстановки при 
радиолокационном контроле (до 80%), взаимодействие 

между смежными наземными абонентами (до 36%), нару-
шение рубежей передачи УВД без уведомления смежного 
органа УВД (до 10%).

К факторам, оказывающим влияние на качество дея-
тельности диспетчерского состава, относятся:

• высокая ответственность за выполнение постав-
ленной задачи;

• дефицит времени;
• недостаток или избыток информации;
• недостаточный уровень профессиональной подго-

товки;
• несоответствие психологических и психофизиологи-

ческих свойств личности характеру выполняемой работы;
• групповая несовместимость, которая может воз-

никнуть при неправильном комплектовании смены;
• экстремальные факторы обитаемости (перегрузка, 

интенсивный шум, вредные примеси воздуха и т.д.).
Некоторые из этих факторов непосредственно свя-

заны со способностью к формированию когнитивных 
карт и оперированию ими (способность действовать по 
представлению, умение свободно оперировать простран-
ственными образами), другие – опосредствованно. Изу-
чение способности к формированию когнитивных карт 
необходим в конечном итоге для повышения безопас-
ности движения воздушного транспорта.

Целью исследования явилось изучение психологиче-
ских закономерностей формирования когнитивных карт 
и оперирования ими у авиадиспетчеров. В исследовании 
уточнялась гипотеза о том, что способность к «когнитив-
ному картированию» является комплексным образова-
нием, интегрирует мнемические и имажинитивные свой-
ства психики человека. В то же время эта способность 
является самостоятельным феноменом и не сводится 
к сумме перечисленных свойств.

Задача исследования состояла в том, чтобы выявить 
динамику продуктивности формирования когнитивных 
карт, связанную с развитием процесса утомления.

Эксперимент состоял из трех этапов, первый прово-
дился в начале смены, второй – в середине и третий – 
в конце смены. На каждом этапе испытуемым предъяв-
лялась в течение 1 мин «карта-схема» и предлагалось ее 
запомнить (при этом использовались различные карты). 
Затем экспериментатор диктовал в случайной последо-
вательности названия объектов, представленных на кар-
те (10 из 12 объектов), и испытуемый должен был про-
ставлять номера названных объектов в соответствующие 
клетки матрицы в бланке ответов.

Результаты исследования показывают снижение про-
дуктивности формирования когнитивных карт в течение 
рабочей смены (рис. 1).

Можно констатировать резкое снижение продуктив-
ности запоминания в середине смены и некоторое повы-
шение к концу смены Исследование проводилось на 
рабочем месте, и «чистоту» процедуры (создание оди-
наковых условий проведения эксперимента) соблюдать 
было иногда затруднительно. Можно предположить, что 
некоторое увеличение продуктивности запоминания на 
третьем этапе связано с тем, что часть испытуемых уча-
ствовала в третьем этапе после перерыва.
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При общей тенденции снижения точности воспроизве-
дения наблюдаются индивидуальные различия в продук-
тивности формирования когнитивных карт в связи с раз-
витием утомления в течение смены (рис. 2).

У некоторых испытуемых наблюдалось резкое сни-
жение продуктивности запоминания к концу смены 
(например, исп. 20), у других показатели продуктивности 
запоминания были относительно стабильными (исп. 1), 
у третьих, напротив, отмечалось даже некоторое воз-
растание продуктивности запоминания (исп. 2, 4). Тем не 
менее общая тенденция состоит в снижении продуктив-
ности формирования когнитивных карт в связи с разви-
тием утомления к концу смены.

Таким образом, продуктивность формирования 
когнитивных карт снижается к концу рабочей смены 
авиадиспетчера. Выявлены индивидуальные различия 

в устойчивости к влиянию утомления на продуктивность 
формирования когнитивных карт.

В нашем исследовании не проводилось сопостав-
ления продуктивности когнитивного картирования 
с эффективностью профессиональной деятельности 
авиадиспетчеров, поскольку эффективность деятель-
ности всех диспетчеров, участвовавших в эксперимен-
те, была высокой. Иначе говоря, уровень способности 
к когнитивному картированию не влияет на эффектив-
ность профессиональной деятельности авиадиспетче-
ров. Полагаю, что он может влиять на «психофизиоло-
гическую цену» деятельности, в значительной степени 
увеличивая психофизиологические затраты в случае 
недостаточного уровня развития данной способности. 
Однако это предположение нуждается в эксперимен-
тальной проверке.

 
Рис. 1. Гистограмма точности воспроизведения «карты-схемы» в связи с динамикой утомления

 
Рис. 2. Графики индивидуальных проявлений динамики точности воспроизведения  

в связи с развитием утомления (исп. 1, 2, 4 и 20)
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Вступление.	 Заданием этого исследования являет-
ся сравнение особенностей явления прокрастинации 
у студентов технической и гуманитарной специальнос-
тей. Несмотря на свою популярность среди психологов, 
эта тема остаётся актуальной из-за распространённости 
среди людей, которые пытаются с ней справиться или не 
знают как это сделать. Ведь прокрастинация забирает 
такой ценный ресурс, как время, и препятствует своевре-
менному выполнению задач.

Основной	 материал. Тема прокрастинации хорошо 
изучена психологами и учёными из разных стран мира, 
но большинство людей до сих пор не имеют представле-
ние о ней, что является плохим признаком, так как без 
знания проблемы невозможно найти её решения. Один 
из ведущих европейских тренеров по личностному раз-
витию, чешский психолог Петр Людвиг, вывел такую 
дефиницию прокрастинации, как откладывание заданий 
и обязанностей. В своей книге «Победи прокрастинацию. 
Как перестать откладывать дела на завтра» он четко 
провел грань между прокрастинацией, ленью и отдыхом. 
Психолог утверждает, что ленивый человек по своей при-
роде не имеет желания что-либо делать и не чувствует 
никакого беспокойства по этому поводу, а прокрасти-
нирующий хотел бы что-то сделать, но он не знает, как 
начать или заставить себя выполнить какое-либо дело. 
Но также нельзя отождествлять это явление с отдыхом, 
так как во время отдыха мы наполняемся новой энергией, 
а прокрастинация, наоборот, её забирает. И чем больше 
мы прокрастинируем, тем меньше у нас остаётся энергии 
и тем выше становятся шансы отложить выполнение нуж-
ной задачи на неопределенный срок [1].

Чтобы уметь справляться с прокрастинацией, нужно 
знать причины её появления, которые выделил амери-
канский блогер, журналист и писатель Лео Бабаута в сво-
ей книге «Нет прокрастинации!». Лео также убеждает 
нас, что откладывание важных дел имеет больше недо-
статков, чем полезного влияния и кроме того определяет 
6 причин появления прокрастинации: отсутствие неага-
тивных последствий; желание мгновенного удовлетво-
рения; страх/опасение чего-то; переоценивание своего 
будущего; отсутствие мотивации; инертность [2].

Но психолог Фьоре Нейл в своей работе «Легкий спо-
соб перестать откладывать дела на потом» пишет про 
факторы возникновения прокрастинации так: «Существу-
ет одна основная причина прокрастинации: она дарует 
временное избавление от стресса. В каком-то смысле мы 
ищем в откладывании дела способ временно уменьшить 
тревогу, связанную с его выполнением. Если выяснится, 
что работу, которую мы считали необходимой, делать на 

самом деле не нужно, мы чувствуем себя оправданными 
и получаем двойное вознаграждение за прокрастинацию. 
Получается, что мы не только использовали ее, чтобы 
совладать с нашими страхами, но еще и сберегли силы». 
Также Фьоре Нейл утверждает, что типичный прокрасти-
натор справляется с большинством задач вовремя, но 
страх при спешке в последнюю минуту ухудшает качество 
конечного результата [3]. Поэтому становится ясно, что 
откладывание дел совершенно очевидно ни в какой сте-
пени не помогает в успешном выполнении задач, а толь-
ко заставляет нас чувствовать себя менее уверенными 
и понижает самооценку.

Наше собственное исследование наличия про-
крастинации проводилось среди студентов-второкур-
сников технических и гуманитарных специальностей 
методом опроса. Цель исследования – сравнение отно-
шения к прокрастинации у людей, которые занимают-
ся разным родом деятельности, поиск доказательств 
влияния специальности на периодичность откладыва-
ния дел и уровня самодисциплины. Общая выборка 
составляет 60 человек. 30 опрошенных – студенты 
второго курса факультета иностранных языков Криво-
рожского государственно педагогического университе-
та, другая половина опрошенных – студенты второго 
курса Национального университета «Львовская поли-
техника» института химии и химических технологий. 
Опрос проводился онлайн, что позволило получить 
быстрые результаты исследования и максимально 
честные ответы. Опрашиваемые, по нашему убежде-
нию, со всей ответственностью отнеслись к поставлен-
ной задаче и проявили интерес к этой теме, потому что 
студенты часто с ней сталкиваются при выполнении 
всех своих задач. Основные причины прокрастинации 
представлены на рис.1.

Участникам исследования предлагалось ответить 
на 10 вопросов авторской анкеты, среди которых были 
вопросы с открытым ответом и выбором одного или 
нескольких вариантов ответа. Условием исследования 
было предоставление реальной и честной информа-
ции о себе.

В первую очередь было проанализировано ответы 
студентов на знание самого определения прокрастина-
ции. И в результате этого было выявлено, что 71,6%, то 
есть 43 человека из 60 опрошенных, имеют представ-
ление о понятии прокрастинации, что свидетельствует 
о том, что студенты интересуются этим явлением и ско-
рее всего методами, которые могут помочь избавиться 
от него. Но больше знаний о явлении откладывания дел 
имеют именно студенты-гуманитарии, среди которых 
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только 23,3% не осведомлены об этом понятии. Даль-
нейшие вопросы исследования помогли установить, что 
ровно по 10% из каждой опрошенной группы не имеют 
склонности откладывать дела и делают всё заранее. 
Также этот вопрос показывает, что 20% студентов тех-
нической специальности и 13,3% гуманитарной не имеют 
выраженной склонности, но постоянно борются с отвле-
кающими от дел факторами. Но большинство студентов 
имеют предрасположенность к прокрастинации, хотя всё 
равно укладываются в поставленные сроки (66,7% сту-
дентов института химии и химических технологий, 
56,7% студентов на факультете иностранных языков). 
Однако 20% студентов-гуманитариев позволяют себе 
откладывать дела до последнего момента и часто не 
выполнять поставленные задачи, что свидетельствует об 
их несерьёзности и отсутствии ответственности. Один из 
вопросов дал чёткое понимание того, что главными при-
чинами прокрастинации у всех опрашиваемых является 
отсутствие мотивации, которую указали 60% студен-
тов факультета иностранных языков и 73,3% студентов 
института химии и химических технологий. На втором 
месте причин – неумение правильно распределять время 
(46,7% и 33,3% респондентов соответственно). Большин-
ство опрашиваемых при борьбе с этими причинами моти-
вируют себя чем-нибудь приятным, то есть после выпо-
лнения задания вознаграждают себя. Одними из самых 
распространенных ответов профилактики прокрастина-

ции являются: принуждение себя к выполнению задания, 
ограждение от отвлекающих факторов, планирование 
предстоящих дел, которое даёт четкое понимание важ-
ных/неважных/срочных/несрочных задач и моделирова-
ние будущего с его последствиями.

Важной составляющей прокрастинации является дея-
тельность, на которую респонденты тратят время вместо 
выполнения задач. Это могут быть как полезные дела, 
так и типичные «пожиратели» времени. По результатам 
исследования использование социальных сетей являет-
ся у всех студентов лидирующим, составляя 83,3% рес-
пондентов гуманитарной специальности и 76,6% техни-
ческой. Следующим по использованиию есть просмотр 
интересующих видео (60% и 73,3% соответственно), 
которые часто могут быть обучающими, что позволяет 
студентам освоить новые навыки или усовершенство-
вать уже имеющие знания. Одним из негативных мето-
дов времяпровождения являются излишние перекусы 
и перерывы на чай, так как это один из способов «заесть» 
стресс, возникающий при недовольстве собой и из-за 
невозможности решить приходящие проблемы.

Вывод. В результате проведенного анкетирования 
было выявлено, что предрасположенность к прокрасти-
нации зависит не от рода деятельности, а от мотивиро-
ванности, заинтересованности в своей специальности, 
готовности преодолевать различные страхи, и умения 
расставлять приоритеты при выполнении задач.

 Рис. 1. Результаты опроса студентов (n=60)
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Постановка	 проблеми. Проблема тривожності 
займає особливе місце у сучасному науковому знанні 
і викликає неабиякий інтерес у дослідників. Це пов’язано 
зі змінами у соціальній сфері, напруженим ритмом життя 
людини, також через те, що тривожність є одним з най-
більш дезорганізуючих психічних станів. Обрана нами 
тема потребує уваги тому, що тривожність іноді важко 
розпізнати, а її актуальність зумовлена поширеністю 
невротичних і психосоматичних розладів, явищ шкільної 
дезадаптації у підлітковому віці. Тому не дивно, що цій 
проблемі присвячена велика кількість досліджень.

Аналіз	досліджень	і	публікацій. Вивченням тривожно-
сті займались такі видатні вчені як: В. М. Астапов, А. В. Долин-
ська, О. І. Захаров, І. Е. Ізард, І. В. Імемадзе, Н. Д. Левітов, 
А. В. Петровський, Г. М. Прихожан, К. Р. Роджерс, Ч. Д. Спіл-
берг, Ю. К. Ханін, К. Хорні, З. Фройд та ін.

У дослідженні тривожності вчені мають різні позиції 
та теорії. Але загалом тривожність вважається емоційним 
станом особистості, що характеризується напруженістю, 
настороженістю, хвилюванням, душевним дискомфор-
том, підвищеною вразливістю, не визначенням та перед-
чуттям неясної загрози.

Підвищена тривожність, як і інші емоційні розлади 
та порушення поведінки характерна для підліткового 
віку. І є особливо гострою проблемою в даному періо-
ді становлення особистості. Зумовлюється це тим, що 
підлітковий вік – є одним з вирішальних етапів пост-
натального онтогенезу, що визначає подальший розви-
ток особистості. Через ряд вікових особливостей, цей 
період часто називають «віком тривог». Саме тривож-
ність знаходиться в основі цілого ряду психологічних 
труднощів, в тому числі порушень розвитку та пове-
дінки. В стані тривоги особистість переживає не тіль-
ки саму «тривогу», а комбінацію різних емоцій, кожна 
з яких впливає на соціальні взаємовідносини, на сприй-
няття, мислення, поведінку, соматичний стан. Тобто 
підліток постійно знаходиться в очікуванні несприятли-
вого розвитку подій.

Основною емоцією в процесі переживання три-
воги є страх. Домінування страху, очікування невдач 
та неуспіху [2; 3] роблять особистість невпевненою, 
блокують самостійність, знижують творчу активність, 
призводить до заниження самооцінки, відсутності 
креативності уяви, зниження продуктивності пам’я-
ті, можливості програмувати свої дії, адекватно оці-
нюючи власні ресурси – в результаті відбувається 
деструкція і гальмування розвитку особистості [4; 5]. 
Виходячи з цього можна стверджувати, що самооцін-
ка взаємопов’язана з тривожністю. Дитина, що має 

адекватну самооцінку, впевнена у собі, не тривожить-
ся з приводу невдач, легко переключається з однієї 
роботи на іншу, тобто підліток не є фрустрованим [6].

Причини тривожності дуже різноманітні: це і емоцій-
на нестійкість, і вибір майбутнього професійного спря-
мування, взаємини з протилежною статтю, умови життя 
та сімейний мікроклімат.

Оскільки одним з головних завдань суспільства є ство-
рення найбільш оптимальної бази соціальних інститутів, 
які супроводжуватимуть людину на шляху її соціалізації, а 
саме: виховання, навчання здорової особистості, готової 
переживати емоційні збурення в житті. Реалізація цього 
завдання допоможе підліткові впевненіше почуватися 
перед новизною соціальних подій, навчить витримки, роз-
судливості і адекватного реагування на прояви навколиш-
нього середовища.

Виявлення чітких детермінант появи тривожності, 
об’єктивна оцінка наслідків надмірної тривоги та страху, 
розробка сучасних корекційних програм – стане дієвим 
інструментом при вирішенні проблеми тривожності.

Мета	 статті	– дослідити та проаналізувати психоло-
гічні особливості, причини виникнення тривожності у під-
літковому віці та розробити психокорекційну програму для 
подолання даної проблеми.

Виклад	основного	матеріалу. Нами було проведене 
емпіричне дослідження рівня тривожності серед підлітків. 
В дослідженні брали участь 57 учнів 7, та 10 класів (віком 
12–13 та 14–16 років) Хрестівської загальноосвітньої шко-
ли І-ІІІ ступенів.

Для виявлення рівня тривожності у підлітків ми вико-
ристали методику О. Кондаша «Шкала тривожності» [1]. 
Особливість шкал такого типу полягає в тому, що оціню-
ється не наявність або відсутність переживань, симптомів 
тривожності, а саме той факт, що дасть можливість вияви-
ти наскільки вона може викликати тривогу.

Аналізуючи дані, отримані під час дослідження 
рівня тривожності за методикою О. Кондаша, в яко-
му брало участь 29 учнів 7 класу та 28 учнів 10 кла-
су, можна зробити наступні висновки: 16 учнів 7 класу 
(55%) та 5 учнів 10 класу (18%), мають підвищений 
рівень загальної тривоги, що говорить, про деяку 
невпевненість і незначні переживання в ситуації пере-
вірки знань або при спілкуванні з вчителями та одно-
літками; 9 підлітків (31%) 7 класу та 17 (60%) 10 класу 
мають нормальний показник рівня тривожності, тобто 
діти не бояться виступати перед класом, спілкуватися 
з вчителями і загалом людьми з вищими статусом. Ще 
4 учні (14%) 7 класу та 3 учні (11%) 10 класу мають 
високий рівень шкільної тривожності, тобто в підлітків 
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виникають певні труднощі у взаємодії з однокласника-
ми, вчителями і при виконанні різних шкільних робіт. 
Жоден респондент 7 класу не показав дуже низького 
показника тривожності по даній шкалі, проте 3 учні 
(11%) 10 класу показали дуже низький рівень тривож-
ності. На цей факт потрібно також звернути увагу, бо 
нерідко дуже низький показник загальної тривожності 
є результатом активного витіснення особистістю висо-
кої тривоги з метою показати себе «у кращому світлі»; 
має компенсаторний, захисний характер та чинить опір 
повноцінному формуванню особистості.

Серед опитуваних семикласників 55%, переважав під-
вищений рівень тривожності – у а у більшості учнів 10 кла-
су (60%) (рис. 1) навпаки загальний рівень тривожності 
проявляється в межах норми. Це свідчить, що тривож-
ність знижується ближче до юнацького віку, оскільки для 
підлітка є необхідним створювати нові соціальні зв’язки, 
розширювати коло своїх знайомств, прагнути до спілку-
вання і загалом взаємодіяти з оточуючими.

Аналізуючи показники рівня тривожності, можна зро-
бити висновок, що серед учнів 7 класу 24% показали 
високий рівень саме шкільної тривожності, 55% мають 
підвищену шкільну тривожність, 38% нормальний рівень 
шкільної тривожності. Серед учнів, які мають високий 
і підвищений рівень шкільної тривожності, що пов’язана 
зі школою, шкільним життям, варто враховувати їх осо-
бливе відношення до успіху, неуспішності, оцінок. Ці діти 
надзвичайно чутливі до результатів своєї праці, бояться 
неуспіху та уникають його. Це накладає відбиток на моти-
вацію до навчання, дитина робить все заради похвали. 
В роботі з такими учнями необхідно використовувати зміс-
товні оцінки, особливо фокусуючись на окремі особливо 
успішні елементи.

Самооціночний компонент дослідження у 24% є  
високим, 38% мають підвищену самооціночну тривож-
ність, 38% опитуваних мають самооціночну тривожність 
в межах норми. Самооціночна ж тривожність пов’язана 

з ситуаціями, актуалізуючими уявлення підлітка про 
себе. Учні що мають підвищені та високі показники 
пояснюють власні невдачі – неповноцінністю, відсут-
ністю здібностей.

Міжособистісна тривога є у 28% високого рівня,  
34% мають підвищений рівень і 38% підлітків мають нор-
мальний рівень міжособистісної тривожності, яка виникає 
у ситуаціях спілкування з однолітками. Щоб нівелювати 
негативний плив міжособистісної тривожності, потрібно 
підтримувати в класі атмосферу безпеки. Показувати під-
літкові, що його цінують, приймають незалежно від успіхів 
чи поведінки.

Говорячи про учнів 10 класу бачимо наступну картину 
(див. рис. 3). В порівнянні в учнями 7 класу середньогру-
повий показник високого і підвищеного рівня тривожності 
знизився. Відповідно і число учнів з нормальним рівнем 
тривожності по кожному параметру збільшився. А саме: 
показники шкільної тривожності 3% – дуже низький рівень, 
54% –нормальний рівень тривожності, 18% – підвищений 
і 25% показали високий рівень тривожності. Самооціноч-
на тривожність 11% – дуже низький, 64% – нормальний, 
14% – підвищений і 11% – високий рівень. За показником 
міжособистісної тривожності маємо наступні результати: 
3% дуже низький, 57% нормальний, 14% підвищений,  
18% високий рівень тривожності.

Висновки. Виходячи з результатів отриманих 
даних емпіричного психологічного дослідження, мета 
якого вивчити рівень тривожності підлітків, ми визначи-
ли наступне: особливої уваги потребують підлітки «гру-
пи ризику» з високим та підвищеним рівнем загальної 
тривоги. У випадку неуспішного положення підлітка 
серед однолітків, невстигання в навчальній діяльності, 
конфліктів з батьками, ефективним буде формування 
необхідних навичок праці, навчання, спілкування, що 
дозволить пристосуватися і як наслідок зменшити про-
яви тривожності. Також тривожність може бути наслід-
ком конфліктності самооцінки, через протиріччя між 

 

Рис. 1. Порівняльна таблиця загального рівню тривожності серед учнів 7 та 10 класів
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Рис. 2. Показники шкільної, самооціночної та особистісної тривожності учнів 7 класу

 
Рис. 3. Показники шкільної, самооціночної та особистісної тривожності учнів 10 класу

високими намаганнями та невпевненістю у собі, своїх 
силах. Таким підліткам необхідна корекція самооцінки, 
подолання внутрішніх конфліктів. Необхідно навчати 

учнів долати підвищену тривожність. В цьому допомо-
же аутотренінг, ауторелаксація, прийоми психологічно-
го зменшення напруження та тривоги.
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Актуальність	 дослідження. На сьогоднішній день 
соціальній рекламі приділяється велике значення, тому 
що вона спрямована на досягнення благодійних цілей, на 
поліпшення суспільного добробуту. Її мета – привернення 
уваги до проблеми, вплив на погляди, на законодавство 
або на зміну поведінки в сторону, видається бажаною 
для суспільства. Це пропаганда нормальних взаємин 
між людьми – в сім’ї, колективі, суспільстві. Це спонукан-
ня дотримуватися законів і творити добро, берегти здо-
ров’я і не падати духом.

У силу особливостей рекламної комунікації – повто-
рюваності, масовості, вироблений точності, емоційної 
насиченості – тексти соціальної реклами можуть служити 
моральним каталізатором стану суспільства і позитивній 
коригування його життєдіяльності. Апеляція до духовних 
цінностей і моральним нормам може сформувати потре-
би духовного плану. Соціальна реклама, як психотерапія, 
здатна оздоровити соціальні відносини. Серед важливих 
цілей можна назвати пропаганду основних принципів еко-
логічної етики; зміцнення та налагодження сім’ї, а також 
зв’язку між поколіннями; формування поважного ставлен-
ня до людей; розвиток соціального капіталу, об’єднання 
громадян на основі спільності інтересів і цілей для вирі-
шення соціально-культурних проблем.

Поняття емоційного інтелекту – це показник нашої 
здатності до спілкування, вміння усвідомлювати свої емо-
ції та розуміти почуття інших людей. ЕQ вважається емо-
ційним еквівалентом пізнавального інтелекту (IQ).

У психологічній науці емоційний інтелект людини 
відображений в різноманітних аспектах. Дослідженням 
емоційного інтелекту займалися такі зарубіжні вчені, як 
Д. Гоулман (теорія емоційної компетентності), Р. Бар-
Он (некогнітивна теорія емоційного інтелекту), Х. Вай-
сбах і У. Дакс (емоційний інтелект як уміння “інтелекту-
ально” керувати своїм емоційним життям), Дж. Майєр, 
П. Селовей, Д. Карузо (теорія емоційно-інтелектуаль-
них здібностей) та інші. У вітчизняній психології ідею 
єдності афективних та інтелектуальних процесів, що 
належала Л. Виготському, розвивали С. Рубінштейн 
(інтелектуальний процес не можливий без участі емо-
цій) і О. Леонтьєв (мислення має емоційну (афективну) 
регуляцію). Одним з перших вітчизняних дослідників 
емоційного інтелекту став Д. Люсін, що представив 
двокомпонентну теорію даного феномена. І. Андрєє-
вою розглянуті передумови розвитку емоційного інте-
лекту, гендерні відмінності у виразності компонентів 
емоційного інтелекту, а також можливості розвитку 

емоційного інтелекту в процесі психологічного тренінгу. 
Т. Березовська довела можливість розвитку емоційного 
інтелекту шляхом спеціально організованого навчання. 
А. Панкратовою був проведений аналіз різних підхо-
дів до формування емоційного інтелекту й здібностей, 
що входять до його складу. С. Дерев’янко встановила 
ефективність використання психологічного тренінгу 
в розвитку емоційного інтелекту. В Україні теж з’яви-
лись дослідження з проблеми концептуалізації цього 
феномена, його функцій (Е. Носенко), вивчення EQ як 
детермінант внутрішньої свободи особистості (Г. Бере-
зюк) та показника цілісного її розвитку (О. Філатова) [1].

Багато вчених, які досліджують емоційний інтелект, 
все ж погоджуються у тому, що він відрізняється від інших 
наших інтелектуальних здібностей тим, що він є не врод-
женою, а опановуваною рисою. Саме такий підхід до емо-
ційного інтелекту сприяв його популяризації та створенню 
різних рекомендацій, програм та тренінгів з його розвитку.

Тест Н. Холла на визначення рівня емоційного інте-
лекту спирається на змішану модель емоційного інтелек-
ту та збудований як опитувальник, що передбачає оцінку 
5-ти складових частин емоційного інтелекту: емоційна 
обізнаність, управління емоціями, самомотивація, емпа-
тія, розпізнавання емоцій інших людей. Шкала відповідей 
є шестиступеневою та включає наступні варіанти відпові-
дей: повністю не погоджуюсь, в основному не погоджуюсь, 
частково не погоджуюсь, частково погоджуюсь, в основ-
ному погоджуюсь, повністю погоджуюсь. Автор методики 
виділяє три рівні емоційного інтелекту за кожною зі шкал: 
низький (7 і менше), середній (8–13) та високий (14 і біль-
ше балів) [2].

Постановка	завдання.	У своєму емпіричному дослі-
дженні, ми поставили за мету дослідити вплив соціальної 
реклами на осіб з різним рівнем інтелекту.

Виклад	 основного	 матеріалу	 дослідження. Емпі-
ричне дослідження емоційного інтелекту проводилося 
на працівниках Новокаховського філіалу рекламного 
агенства «Admixer.ua» у кількості 15 осіб (з них 8 жінок 
і 7 чоловіків) віком 18–35 років. Дослідження рівня емо-
ційного інтелекту було проведено за допомогою методики 
М. Холла. Дана методика призначена для виявлення здіб-
ності особистості розуміти відносини, що репрезентується 
в емоціях, і керувати своєю емоційною сферою на основі 
прийняття рішень.

За результатами методики у більшості половини гру-
пи досліджуваних (68%) виявлено високий інтегративний 
рівень емоційного інтелекту.
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Таблиця 1
Загальний	результат	рівня		

емоційного	інтелекту	вибірки	
Кількість з показником EQ

Низький 7%
Середній 25%
Високий 68%

Аналіз отриманих даних дозволяє говорити про те, 
що за ступенем сформованості та домінування перева-
жають шкали «управління своїми емоціями», «емоційна 
обізнаність» та «самомотивація». І за іншими шкалами 
методики хоча й отримано менший результат, однак він 
є досить високим. Так, управління своїми емоціями хоча 
й є нижчим, однак має середній показник. А решта шкал, 
а саме самомотивація, емпатія та розпізнавання емоцій 
інших людей, перебувають майже на однаковому рівні 
й демонструють високі результати.

Аналіз з урахуванням гендерних відмінностей показав, 
що у групі показник сформованості чоловіків і жінок не від-
різняється.

На рис. 1 показано результати, скільки набрала та чи 
інша шкала: емоційна обізнаність – 72%, управління свої-
ми емоціями – 68%, самомотивація – 56%, емпатія – 38%, 
розпізнання емоцій інших людей – 35%.

Продовжуючи дослідження, показуємо групі респон-
дентів ролик соціальної реклами «Я ціную своє!». Після 
чого проводиться тестування за допомогою методики 
«Шкала диференціальних емоцій» К. Ізарда.

Шкала диференціальних емоцій (ШДЕ) – інструмент 
самозвіту, створений для оцінки вираження індивідом 
фундаментальних емоцій або комплексів емоцій, а також 
діагностики самопочуття випробуваного. Вона являє 
собою список загальновживаних визначень, які в той же 
час стандартизовані і переводять індивідуальний опис 
емоційного переживання в окремі категорії емоцій. За 
допомогою цієї шкали можна оцінювати цілий ряд емоцій 
людини. Зміна в інструкції дозволяє використовувати той 
же самий набір шкал для оцінки емоційних переживань 

(частота, з якою протягом певного часу переживається 
емоція, може розглядатися як «емоційна риса») [3].

Випробовуваному пропонується оцінити міру вираже-
ності кожного емоційного переживання за п’яти бальною 
шкалою: від його повної відсутності (1 бал) до максималь-
ної вираженості (5 балів).

Процедура обробки даних за «Шкалою диференці-
альних емоцій» включає два етапи. На першому етапі 
підраховуються оцінки по кожній з 10 базових емоцій. Це 
робиться шляхом сумування балів по трьох шкалах, що 
описують прояви відповідних емоцій. В результаті вихо-
дять 10 показників, значення кожного з яких може варію-
вати в діапазоні від 3 до 15 балів.

На другому етапі підраховуються узагальнені показни-
ки по укрупнених групах емоцій респондентів:

Індекс позитивних емоцій (ІПЕ) – характеризує міру 
позитивного емоційного відношення суб’єкта до поточної 
ситуації. Підраховується як сума балів по трьох перших 
блоках базових емоцій :

ІПЕ = ∑ I, II, III (Інтерес + Радість + Здивування).
Значення ІПЕ у досліджених коливаються в діапазоні 

35 балів.
Індекс гострих негативних емоцій (ІГНЕ) – відбиває 

загальний рівень негативного емоційного відношення 
суб’єкта до поточної ситуації. Підраховується як сума 
балів по чотирьох подальших блоках базових емоцій:

ІГНЕ = ∑ IV, V, VI, VII (Горе + Гнів + Відраза + Презирство).
Значення ІГНЕ у досліджених коливаються в діапазоні 

17 балів.
Індекс тривожно–депресивних емоцій (ІТДЕ) – відбиває 

рівень відносно стійких індивідуальних переживань тривож-
но–депресивного комплексу емоцій, що вказують на суб’єк-
тивне відношення до поточної ситуації. Підраховується як 
сума балів по трьох останніх блоках базових емоцій :

ІТДЕ = ∑ VIII, IX, X (Страх + Сором + Вина).
Бали ІТДЕ у досліджених коливаються в діапазоні 

8 балів.
Для інтерпретації даних за узагальненими показника-

ми «Шкали диференціальних емоцій» використовуються 
наступні градації по кожному з названих індексів:

 
Рис. 1. Порівняльна діаграма рівнів парціального емоційного інтелекту
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На рис. 2 показана діаграма шкали емоцій респонден-
тів після перегляду соціального ролика, на якому показа-
но, що загалом у досліджуваної групи виникали позитивні 
емоції, інтерес та подив.

Оскільки метою дослідження було проаналізувати 
залежність впливу соціальної реклами від рівня емоцій-
ного інтелекту, то ми співставили результати за двома 
методиками та отримали наступні дані: у 7% респон-
дентів з низьким рівнем емоційного інтелекту наявна 
висока ступінь тривожних, депресивних емоцій – 43%; 
індекс гострих негативних емоцій – у 32%; індекс пози-
тивних емоцій – 25%. Середній рівень емоційного інте-
лекту серед 25% респондентів – у 64% породжує індекс 
позитивних емоцій; у 19% – тривожно-депресивних 
емоцій; у 17% – гострих негативних емоцій. 68% рес-
пондентів з високим інтелектом мають 88% індексу 
позитивних емоцій та 12% тривожно-депресивних 
емоцій. Такі результати вказують на те, що між емо-
ційним інтелектом та соціальною рекламою існує пев-
ний взаємозв’язок: високий рівень емоційного інтелек-
ту в основному забезпечує високу ступінь взаємодії, 
середній – порогову, низький – низьку.

Висновок. Нами було проведено 2 методики, одна 
з яких М.Холла, інша «Шкала диференціальних емоцій» 
К. Ізарда для визначення впливу соціальної реклами на 
осіб із різним рівнем емоційного інтелекту.

Після проведення дослідження ми отримали такі 
результати:

• респодентів с високим рівнем емоційного інтелекту 
складає 68%;

• після проведення перегляду соціального ролика, від-
слідкували зміну емоцій особистості, та дійшли висновку, 
що чим нижче у людини рівень емоційного інтелекту, тим 
гірше вона сприймає дану інформацію. І навпаки, якщо 
у людини високий рівень, вона легко засвоюєтиме данні, 
та робити для себе висновки, щодо нового матеріалу.

Люди з низьким рівнем сформованості емоційного 
інтелекту реагують на соціальну рекламу відразою, нега-
тивом і презирством. При більш високому емоційному 
інтелекту переважають більш-менш позитивні емоції, але 
людина чітко не увідомлює всю ідею та думку показан-
ної реклами. Найвищий рівень емоційного інтелекту від-
значається гармонійним поєднанням позитивних емоцій, 
де людина робить для себе висновки подальшого вико-
ристання побаченого у своєму житті. Поведінка людини 
базується на широкому спектрі добре сформованих соці-
альних навичок. В даному випадку розвиток емоційного 
інтелекту можна розвивати багатьма методами.

В результаті проведеного емпіричного дослідження нами 
було виявлено, що опитувані з низьким рівнем емоційного 
інтелекту мають низьку ступінь взаємодії з рекламою (7%), 
з середнім – порогову (25%), з високим – високу (68%).

 
Рис. 2. Шкала емоцій респондентів
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Проблема исследования организации образователь-
ной среды, определение степени влияния образова-
тельной среды на развитие субъекта занимает одно из 
ключевых мест в сфере образовательной теории и прак-
тики. Образовательная среда дошкольного учреждения, 
согласно стандарту, в первую очередь, должна гаранти-
ровать охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей, обеспечивать эмоциональное благопо-
лучие дошкольников.

Дошкольный возраст – период становления и раз-
вития наиболее общих способностей, которые по мере 
взросления ребенка будут совершенствоваться и диф-
ференцироваться. Проблема развития познавательно-
го интереса у дошкольника – одна из актуальных задач 
дошкольного образования. Очень важно развитие 
интереса ребенка к окружающему миру, к труду и к жиз-
ни людей. Интерес побуждает к поиску новых знаний, 
новых навыков и умений, новых способов активности, 
он делает ребенка более деятельным, энергичным 
и стойким в этих исканиях. Интерес помогает расши-
рить и углубить знания, повысить качество деятельно-
сти, он способствует творческому подходу дошкольника 
к своей деятельности [1, с. 94].

Образовательная среда – это психолого-педаго-
гическая реальность, сочетание уже сложившихся 
исторических влияний и намеренно созданных педа-
гогических условий и обстоятельств, направленных на 
формирование и развитие личности обучающегося. 
Педагоги и психологи активно изучают и нередко кри-
тично оценивают состояние предметно-развивающей 
среды в современных дошкольных учреждениях, делая 
выводы о ее однообразии и ограниченности содержа-
ния. Следует согласиться, что во многих дошкольных 
учреждениях образования наблюдается недостаток 
средств, позволяющих детям самосовершенство-
ваться в освоении познавательно-игровой деятель-
ности; недостаток объектов, отвечающих интересам 
дошкольников (материалы для экспериментирования, 
занимательный материал для интеллектуального 
развития и др.). Недостаток материала затрудняет 
развитие мотивации и взаимодействия детей, не поз-
воляет максимально реализовать возможности пред-
метно-пространственной среды в качестве фактора 
развития познавательных интересов.

Важнейшим показателем развития ребенка – 
дошкольника является уровень овладения им различ-

ными видами детской деятельности, которая, с одной 
стороны, служит источником и движущей силой разви-
тия ребенка, а с другой – именно в них наиболее ярко 
проявляются все его достижения. Главную, определяю-
щую роль в познавательном развитии ребенка играет 
социальный опыт, зафиксированный в форме предме-
тов, знаковых систем. Условиями освоения социального 
опыта выступают активная деятельность ребенка и его 
общение со взрослым в предметно-развивающей обра-
зовательной среде.

Психолого-педагогические основы развивающего 
образования и основы организации развивающей среды, 
применительно к дошкольной ступени, освещены в трудах 
отечественных ученых двадцатого столетия: Н.А. Ветлу-
гиной, Л.А. Венгера, Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, 
А.Н. Леонтьева, С.Л. Новоселовой, В.А. Петровского, 
Н.Н. Поддякова, С.Л. Рубинштейна, Л.П. Стрелковой, 
Д.Б. Эльконина, Т.М. Савельевой и др.

Данные психолого-педагогических исследований 
позволяют сделать вывод о том, что организация пред-
метно-развивающей среды является непременным эле-
ментом в осуществлении педагогического процесса, 
имеющего развивающий характер. Так как, с точки зре-
ния психологии, среда – это условие, процесс и резуль-
тат саморазвития личности; а с точки зрения педагогики, 
среда – это условие жизнедеятельности ребенка, фор-
мирования отношения к базовым ценностям, усвоения 
социального опыта, развития жизненно необходимых 
личностных качеств, способ трансформации внешних 
отношений во внутреннюю структуру личности, удов-
летворения потребностей субъекта.

В соответствии с типом государственного учреждения 
образования и общеобразовательной программой педа-
гогами создается развивающая предметно-простран-
ственная среда для развития индивидуальности каждого 
ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 
и интересов [2, с. 175]. Необходимым представляется 
сравнение того, как родители дошкольников и педагоги 
оценивают образовательную среду учреждений дошколь-
ного образования.

Исследование проводилось на базе дошкольных цен-
тров развития ребенка и ясли-садов г. Гродно. В иссле-
довании приняло участие 10 педагогов и 30 родителей 
дошкольников-воспитанников дошкольных центров раз-
вития и 10 педагогов и 30 родителей дошкольников из 
яслей-садов г. Гродно.
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По данным рисунка 1 можно отметить, что в целом 
родители дошкольников и педагоги дошкольных центров 
развития ребенка, удовлетворены работой ГУО по разви-
тию образовательной среды. Так как одной из основных 
задач ГУО является удовлетворение потребностей целе-
вой группы (дошкольники и их родители), для успешно-
го ее решения учреждения дошкольного образования 
создают разнообразные виды образовательных услуг. 
Можно наглядно увидеть, что результаты анкетирования 
педагогов и родителей, позволили выявить, что оцен-
ка родителями воспитанников образовательной среды 
данного дошкольного учреждения высока, как у родите-
лей, так и у педагогов дошкольного учреждения. Общей 
характеристике дошкольного учреждения как представ-
лено на рисунке 1, родители и педагоги дали одинаковую 

оценку. Характеристика организации образовательной 
среды и защищённость от администрации педагоги дали 
более высокую оценку, чем родители. Родители оценили 
более высоко, чем педагоги, преобладание позитивного 
настроения при посещении дошкольного учреждения.

Анализируя данные рисунка 2, можно наглядно уви-
деть, что результаты анкетирования педагогов и роди-
телей позволили выявить преобладание более высоко-
го положительного уровня оценок практически по всем 
характеристикам образовательной среды ясли-сада 
у педагогов, чем у родителей. Родители дошкольников 
и педагоги дошкольного образования дали одинаковую 
оценку общей характеристике учреждения. Характеристи-
кой организации образовательной среды родители нем-
ного больше удовлетворены, чем педагоги. По критерию 

 

Рис. 1. Оценка педагогами и родителями дошкольников характеристик образовательной среды  
дошкольного центра развития ребенка

 
Рис. 2. Оценка педагогами и родителями дошкольников характеристик образовательной среды ясли-сада
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«защищенность от негативного воздействия администра-
ции» педагоги дали более высокую оценку, нежели роди-
тели дошкольников. При посещении дошкольного учреж-
дения преобладает положительное настроение субъектов 
с небольшой разницей у педагогов, чем у родителей.

По результатам диагностики педагогов и родителей 
дошкольников было установлено, что для дошкольных 

центров развития ребенка характерны признаки разви-
вающей среды образования, в то время как в ясли-садах 
доминирует традиционная образовательная среда. Осо-
бенно необходимо при этом отметить указания исследо-
вателей, что каждый тип среды имеет как достоинства, 
так и недостатки, и нельзя абсолютизировать один тип 
среды и считать недостойным – другой тип.
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Проблемі готовності людини до професійної діяльно-
сті в сучасній психологічній науці приділяється особлива 
увага, оскільки формування готовності до професій-
ної діяльності складає сутність професійного навчання 
та є головним критерієм його якості.

Особливий інтерес до професійного становлення 
майбутніх психологів зумовлюється високою соціальною 
значущістю цієї професії, стрімким зростанням її популяр-
ності та розширенням сфер застосування.

Проблема професійної підготовки майбутніх психоло-
гів знаходиться в центрі уваги багатьох учених (Г.О. Балл, 
О.Ф. Бондаренко, С.Д. Максименко, В.Г. Панок, Н.В. Про-
рок, В.А. Семіченко, Н.В. Чепелєва та ін.).

Останнім часом зростає кількість досліджень україн-
ських та зарубіжних психологів, спрямованих на вивчення 
змісту професійної підготовки психологів в умовах вищих 
навчальних закладів, ролі різних форм та методів навчання, 
комплексу професійно важливих якостей особистості психо-
логів та умов їх формування (Т.А. Вілюжаніна, Ж.П. Вірна, 
Л.В. Долинська, М.І. Д’яченко, Н.Л. Коломенський, Л.М. Міті-
на, Е.Л. Носенко, В.Г. Панок, Н.І. Пов’якель, Н.В. Пророк, 
О.П. Саннікова, В.А. Семіченко, Т.В. Сінельнікова, Н.А. Ста-
фуріна, Л.Г. Терлецька, Н.В. Чепелєва, Т.С. Яценко та ін.).

Разом із цим, сучасний стан психологічної практики 
виявляє недостатній рівень розробленості проблеми пси-
хологічної готовності майбутніх психологів до здійснення 
професійної діяльності в цілому та емоційно-вольвого її 
компоненту зокрема [1].

Актуальність	 визначеної проблеми, її недостатня 
розробленість, об’єктивні суспільні потреби у фахівцях, 

які вирізняються емоційною готовністю до виконання сво-
їх професійних обов’язків, зумовили вибір теми магістер-
ського дослідження «Психологічна готовність майбутніх 
психологів до професійної діяльності».

Мета	дослідження	полягає у визначенні особливос-
тей становлення та цілеспрямованого розвитку емоцій-
но-вольової сфери майбутніх психологів як компоненту 
їхньої психологічної готовності до професійної діяльності.

Для збору емпіричних даних були використані такі 
методики: методика вивчення емоційного інтелекту 
Н. Холла; шкала самооцінки особистісної та ситуативної 
тривожності Ч.Д. Спілбергера; тест «Самооцінка пси-
хічних станів» (за Г. Айзенком); методика дослідження 
нервово-психічної стійкості особистості «Прогноз» (за 
В.О. Бодровим) [3]; методика вивчення стилів пояснення 
успіхів та невдач «СТОУН-В» (за Т.О. Гордєєвою); мето-
дика вивчення мотивів навчальної діяльності студентів 
А.О. Реана та В.О. Якуніна

Дослідження проводилося на базі ПВНЗ «Міжнародний 
Класичний Університет імені П. Орлика». Загальна вибір-
ка досліджуваних склала 60 осіб віком від 17–22 років. 
Розвивально-корекційною програмою було охоплено 
15 студентів (експериментальна група) та 15 студентів 
увійшли до контрольної групи.

Мета	статті	полягає у представлені результатів дослі-
дження з виявлення типів емоційно-вольової готовності 
майбутніх психологів до професійної діяльності та ефек-
тивності корекційно-розвивальної програми.

Констатуюче дослідження проводилося в три етапи. 
Перші два етапи дослідження здійснювалися відповідно 
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до діагностичних блоків, визначених на початку роботи – 
емоційного та вольового діагностичних блоків, третій етап 
передбачав статистичну обробку отриманих результатів.

Аналіз	результатів	констатувального	дослідження. 
Узагальнюючи результати порівняння середніх значень 
показників емоційно-вольової готовності до майбутньої 
професійної діяльності студентів-психологів на третьому, 
четвертому та п’ятому курсах навчання, можна зробити 
такі висновки. У представників достатнього типу емо-
ційної готовності на третьому та четвертому курсу ниж-
чі, ніж у студентів із помірним типом, середні показники 
особистісної тривожності й ситуативної тривожності на 
статистично значущому рівні. Разом із цим у студентів 
із достатнім рівнем емоційної готовності під час навчан-
ня на третьому та четвертому курсах вищі на статистич-
но значущому рівні, порівняно зі студентами з помірним 
типом готовності, середні показники емоційного інтелекту 
та оптимістичного атрибутивного стилю. На п’ятому кур-
сі студенти, що представляють достатній тип емоційної 
готовності, у порівнянні з представниками несприятливого 
типу, мають значно нижчі показники особистісної та ситу-
ативної тривожності, зовнішньої мотивації навчальної 
діяльності в поєднанні з вищими значеннями показників 
емоційного інтелекту та оптимістичного атрибутивного 
стилю (на статистично значущому рівні).

За результатами теоретичного узагальнення та емпі-
ричного дослідження емоційної готовності майбутніх пси-
хологів до професійної діяльності нами було виявлено 
три типи емоційної готовності – несприятливий, помірний 
та достатній. Студенти, що мають несприятливий тип 
емоційної готовності до професійної діяльності виявляють 
низький рівень емпатії, здатності до розпізнавання емоцій, 
управління своїми емоціями. Такі тенденції поєднуються 
з високою тривожністю та схильністю до песимізму, який 
характеризується нестабільністю атрибуцій, нездатністю 
контролювати події свого життя. Досліджувані з помір-
ним типом характеризуються середнім рівнем емоційного 
інтелекту, оптимізму та тривожності. Студенти, що пред-
ставляють достатній тип емоційної готовності, виявляють 
високий рівень оптимізму, емоційного інтелекту та низь-
кий рівень особистісної та ситуативної тривожності.

Серед виявлених типів жоден повністю не відповідає 
бажаному типу емоційної готовості студентів-психологів 
до майбутньої професійної діяльності, який можна було б 
умовно визначити як оптимальний. На нашу думку, опти-
мальний тип емоційної готовності майбутніх психологів 
до професійної діяльності повинен передбачати високий 
рівень усвідомлення власних емоцій, управління влас-
ними емоціями, емоційної компетентності, емпатії, опти-
мізму, в поєднанні з несхильністю до афектів і швидкої 
немотивованої зміни настроїв та переважанням внутріш-
ніх професійно значущих мотивів навчальної діяльності.

Розвивально-корекційна програма з розвитку емоцій-
ної готовності майбутніх психологів до професійної діяль-
ності була впроваджена на четвертому курсі. Для реаліза-
ції програми було створено дві групи: експериментальна 
та контрольна в кількості 15 студентів кожна. У студентів, 
що ввійшли до обох груп, попередньо було визначено 
профілі емоційної готовності до професійної діяльності, 

характерні для несприятливого та помірного типів емоцій-
ної готовності. Обрання студентів четвертого курсу зумов-
лене отриманими на етапі попереднього констатуючого 
дослідження результатами, що свідчать про зниження 
показників оптимістичного атрибутивного стилю, загаль-
ного показника емоційного інтелекту та зростання нега-
тивних проявів у функціонуванні емоційної сфери саме на 
четвертому році підготовки майбутніх психологів.

Метою застосування розвивально-корекційної про-
грами є розвиток емоційно-вольової готовності студен-
тів-психологів до майбутньої професійної діяльності.

До впровадження розвивально-корекційної програ-
ми експериментальна група складалася зі студентів із 
несприятливим типом (переважно) та помірним типом 
емоційної готовності. Студентів із достатнім типом у гру-
пі не було. Після впровадження розвивально-корекцій-
ної програми кількість студентів із несприятливим типом 
емоційної готовності зменшилася на статистично значу-
щому рівні (φ*=2,74, p<0,01) за рахунок збільшення чис-
ла студентів із помірним та достатнім типами емоційної 
готовності до професійної діяльності. Після впроваджен-
ня розвивально-корекційної програми кількість студентів 
із достатнім типом емоційної готовності до професійної 
діяльності склала 30,4% студентів від загальної кількості 
тих, що брали участь у розвивально-корекційній програмі 
(φ*=2,543, p<0,01). Отримані дані свідчать про ефектив-
ність упровадженої розвивально-корекційної програми 
(що графічно представлено у рисунку 1).

Узагальнимо	 проведену	 нами	 роботу.	 Загальна 
структура розвивально-корекційної програми, спрямованої 
на розвиток емоційної готовності студентів-психологів до 
майбутньої професійної діяльності, представлена трьома 
блоками, які передбачають роботу психолога зі студентами, 
а саме: мотиваційним, інформаційним та інструменталь-
ним. Метою мотиваційного блоку був розвиток позитивної 
мотивації до професійно-навчальної діяльності, особистіс-
них змін та саморозвитку емоційної сфери; інформаційно-
го – засвоєння інформації про зміст явища емоційної готов-
ності, її структури та ролі в ній емоційного інтелекту, засобів 
її діагностики та розвитку; інструментального – оволодіння 
засобами емоційної саморегуляції, формування здатностей 
до подолання негативних проявів у функціонуванні емоцій-
ної сфери, розвиток оптимістичної моделі реагування на 
успіхи та невдачі. Тривалість застосування розвивальної 
програми склала 14 тижнів (по 2 заняття на тиждень).

Розвивально-корекційна програма складалася з низки 
занять із використанням як групових, так і індивідуальних 
форм роботи. Основу розвивально-корекційної програми 
склали методи психологічного впливу, які базуються на 
активних методах групової роботи з використанням спе-
цифічних форм подачі знань. Робота зі студентами була 
реалізована шляхом проведення психологічних лекцій, 
евристичних бесід, диспутів, рольових ігор, створення 
проблемних ситуацій, наближених до можливих реаль-
них, та їх аналізу тощо. Як допоміжні використовувалися 
такі засоби: методи активного соціально-психологічного 
навчання, тренінгові технології, психогімнастичні вправи, 
елементи арт-терапії, музикотерапії, елементи аутогенно-
го тренування та вправи на релаксацію тощо [2].
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Після завершення реалізації розвивально-корекційної 
програми було проведено контрольне дослідження, в ході 
якого порівнювалися показники емоційного інтелекту, атри-
бутивного стилю та тривожності в представників експери-
ментальної та контрольної груп. Значущість відмінностей 
між результатами контрольної та експериментальної груп 
до та після впровадження розвивально-корекційної програ-
ми перевірялася за допомогою критерію t-Стьюдента, дво-
факторного дисперсійного аналізу, критерію Пірсона χ2 (для 
визначення розрізнень у розподілі студентів за показниками 
емоційної готовності) та критерію φ* Фішера. Між експери-
ментальною та контрольною групами до реалізації роз-
вивально-корекційної програми значущих відмінностей за 
показниками емоційної готовності виявлено не було.

За результатами контрольного дослідження в експе-
риментальній групі спостерігається:

- збільшення середніх показників емоційного інтелекту 
(t= –3,17, p<0,01);

- збільшення середніх показників оптимізму (t= –3,67, 
p<0,01);

- зменшення середніх показників особистісної (t= –2,11, 
p<0,05) та ситуативної (t= –3,88, p<0,01) тривожності.

Результати двофакторного дисперсійного аналізу 
підтвердили позитивну динаміку розвитку емоційного 
інтелекту, показники якого збільшувалися в студентів 
експериментальної групи протягом реалізації розвиваль-
но-корекційної програми (p<0,001).

Також підтверджено позитивну динаміку показників 
оптимістичного атрибутивного стилю в студентів експери-
ментальної групи протягом реалізації розвивально-корек-
ційної програми (p<0,01).

Установлено, що до реалізації розвивально-корекційної 
програми в 65,22% представників експериментальної групи 
було визначено несприятливий тип, а в 34,78% – помірний. 
У ході контрольного дослідження в експериментальній групі 
було встановлено, що кількість студентів із несприятливим 
типом знизилася до 26,09% (φ*=2,74, p<0,01), з помірним – 
збільшилася до 43,48% (φ*=0,604, розрізнення не досягає 
статистичної значущості), а крім того в 30,43% студентів 
експериментальної групи було визначено достатній тип 
емоційної готовності, якого не було зафіксовано на початку 
реалізації програми (φ*=2,543, p<0,01).

Отримані в ході констатуючого дослідження дані свід-
чать про ефективність розробленої розвивально-корекцій-
ної програми щодо розвитку компонентів емоційної готов-
ності майбутніх психологів до професійної діяльності.

Перспективи	подальших	досліджень ми вбачаємо 
в більш глибокому вивченні емоційно-вольової сфери 
особистості майбутніх психологів, зовнішніх та внутріш-
ніх чинників формування емоційної готовності до профе-
сійної діяльності, визначенні впливу сформованого типу 
емоційної готовності на адаптацію та успішність подаль-
шої практичної діяльності, а також до професійної готов-
ності роботи з дітьми – інвалідами.
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Постановка	 проблеми. Перешкодою для досягнень 
та виконання завдань може стати прокрастинація, за якої 
людина відкладає до моменту «дедлайну» актуальні спра-
ви і завдання, а також прийняття рішень. Ще однією пере-
шкодою може стати перфекціонізм, за якого особистість 
встановлює для себе недосяжно високі стандарти і нереа-
лістичні цілі, що може вплинути на виконання роботи аж від 
повної відмови від неї або виникнення депресивного стану.

Прокрастинація проявляється в діяльності, результат 
якої дуже важливий для особистості [1, с. 507–512]. Підви-
щену значущість результату, що визначає ситуацію його 
оцінки як стресову, може зумовити таке явище, як перфек-
ціонізм. Проблема прокрастинації досліджується в україн-
ській науці відносно нещодавно, і практично немає одно-
значно виявлених причин, що зумовлюють схильність 
відтерміновувати. У зв’язку з цим виникають питання, що 
саме впливає на виникнення прокрастинації у студентів, 
чи пов’язане з нею явище перфекціонізму, а також чи 
існує взаємозв’язок між перфекціонізмом і прокрастинаці-
єю (як явища, що проявляється в стресовій ситуації).

Вивченню феномену прокрастинації в українській нау-
ковій літературі присвячені праці С. Бабатіної, Є. Базики, 
Д. Бикова, М. Дворник, К. Фоменко та ін.

Отже, мета	 статті	 – дослідити особливості впливу 
перфекціонізму на прокрастинацію та встановити взаємо-
зв’язок між ними.

Виклад	основного	матеріалу. Прокрастинація вияв-
ляється практично у всіх сферах діяльності людини, і акту-
альність вивчення факторів прокрастинації обумовлена 
надзвичайної поширеністю вищеописаного явища. За 
даними В. Ковиліна, від 46% до 95% студентів є прокрасти-
наторами [5, с. 24–35]. Прокрастинація не є вродженою, 
а є набутою поведінкою, це означає, що з симптомами її 
прояву можна боротися і проводити заходи з її корекції, 
що повинні ґрунтуватися на розподіленні всіх життєвих 
завдань на відповідні категорії. Перш ніж визначати засо-
би корекції прокрастинації, потрібно визначити причини, за 
яких вона може бути наявною в особистості [4, с. 38–42].

Здорова форма перфекціонізму сприяє розвитку 
особистості, розкриття її здібностей і творчого потенці-
алу. Невпевненість у високій якості своєї роботи і страх 
помилки змушують перфекціоністів постійно перевіряти 
себе. Виконуючи роботу, така людина знову і знову змі-
нює, і виправляє те, що вже не вимагає виправлення. Все 
це може бути зумовлене страхом невдачі, що сприятиме 
активації компенсаторних стратегій. У такому випадку 
людина, орієнтуючись на високі стандарти, починає над-
мірно ретельно перевіряти свої дії, надмірно довго роз-
думувати перед прийняттям рішення, шукати схвалення 

з боку інших людей, постійно критикувати оточуючих. 
Уникаюча стратегія може проявлятися в поведінці, в фор-
мі переривання діяльності, незавершення завдання або 
в формі прокрастинації [3, с. 172–180].

Крім ліні, відсутності сили волі, низького ступеня роз-
витку організаційних навичок, вплив на здійснення діяль-
ності можуть надавати й інші фактори, тісно пов’язані 
з мотиваційно–ціннісної сферою особистості. До такого 
фактору можна віднести перфекціонізм. Вплив перфек-
ціоністських тенденцій через формування мотивації 
досягнення у випадках позитивного перфекціонізму і фор-
мування мотивації уникнення у випадках негативного пер-
фекціонізму, можуть безпосередньо регулювати здійснен-
ня діяльності, зокрема, призводити до її відкладання.

Люди, які прикладають більше зусиль та є більш ста-
ранними, часто відчувають дискомфорт у колективі, колеги 
часом ставляться до них упереджено, вважають егоїста-
ми. Таке ставлення до «відмінників» обумовлено специфі-
кою організації трудової діяльності, що виключає групові 
форми роботи, де гідності відмінника стали б очевидними 
і соціально значущими для його колег. Працівники з вищи-
ми показниками ефективності проявляють конформізм 
і знижують обсяги і якість роботи, таким чином іденти-
фікуючи себе з ними. Мабуть, такі працівники можуть 
виявляти демонстративну прокрастинацію, проявляючи 
конформізм і показуючи іншим, що вони такі ж люди і не 
прагнуть виділятись із колективу. Працівники з низькою 
успішністю схильні до ідентифікації з відмінниками. У них 
прокрастинація може бути пов’язана з деструктивним пер-
фекціонізмом, якщо вони уникають посередніх результатів 
і прагнуть до досягнення тільки максимальних результатів.

Нами було проведене емпіричне дослідження особли-
востей впливу перфекціонізму на прокрастинацію та вза-
ємозв’язку між ними. У дослідженні брали участь 50 осіб 
юнацького віку 17–23 років, що були випадковим чином 
відібрані серед студентів 1–4 курсів Херсонського держав-
ного університету, з них: 28 дівчат (середній вік групи – 
19,5 років); 22 хлопці (середній вік групи – 20,8 років).

З метою визначення загального рівня перфекціонізму 
і визначення домінуючого складника, було використано 
методику «Опитувальник перфекціонізму» (Н. Гаранян, 
А. Холмогорової). У результаті оброблення та інтерпре-
тування зібраних даних, нами було отримано такий розпо-
діл рівнів перфекціонізму: у 24% було виявлено високий 
рівень перфекціонізму, у 46% середній рівень, у 30% пер-
фекціонізму виявлено не було.

З метою визначення домінуючого компоненту перфек-
ціонізму, нами було використано методику «Багатовимір-
на шкала перфекціонізму» (П. Х’юїтт, Г. Флетт) (табл. 1).
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Серед досліджуваних переважає соціально-обумовле-
ний перфекціонізм – 45,7%. Це можна пояснити бажанням 
відповідати вимогам та стандартам суспільства. Таким 
чином, людина відчуває себе у безпеці, й такою ж як і інші, 
не виділяючись при цьому, і не привертаючи увагу, розцінює 
вимоги, що пред’являються до неї оточуючими, як завищені 
і нереалістичні, тому діяльність суб’єкта може «блокувати-
ся» страхом негативної оцінки або страхом бути знецінени-
ми іншими, не досягнувши рівня їх очікувань, що породжує 
прокрастинацію (суб’єкт відкладає виконання справ в спробі 
відтягнути цю ситуацію засудження іншими).

Для визначення ступеня вираженості схильності відкла-
дати справи «на потім», нами було використано «Шкалу 
загальної прокрастинації» (К. Лей). Прокрастинацію було 
виявлено у 38 осіб: переважає високий рівень прокрасти-
нації – 52%. Це означає, що прокрастинація є для них нор-
мальним робочим станом, в якому вони проводять більшу 
частину часу. Вони відкладають все важливе на потім, а 
коли виявляється, що всі терміни вже пройшли, або просто 
відмовляються від запланованого, або намагаються зробити 
все відкладене за нереально короткий проміжок часу. Про-
крастинація пояснюється наявністю у людини ряду суб’єк-
тивних причин: нерішучості, страху поразки і несхвалення 
з боку оточуючих, невпевненості в собі, перфекціонізму.

З метою встановлення кореляції між показниками про-
крастинації та перфекціонізму проведено обробку даних 
за допомогою статистичного методу коефіцієнту лінійної 
кореляції Пірсона. Між показниками було встановлено 
прямий кореляційний зв’язок (r=0,40, при р≤0,01).

З метою встановлення залежності між прокрастина-
цією та домінуючими компонентами перфекціонізму (орі-
єнтований на себе, на інших, та соціально-обумовлений 
перфекціонізм), що допоможе більш детально дослідити 
вплив, нами також було проведено обробку даних за допо-
могою коефіцієнту лінійної кореляції Пірсона (табл. 2).

Отримані результати свідчать про те, що між показника-
ми прокрастинації та соціально-обумовленого перфекціоніз-
му встановлено прямий корелятивний зв’язок (r=0,803, при 
р≤0,001). Ми пояснюємо такий зв’язок тим, що прокрасти-
нація значною мірою є соціально-обумовленим явищем. 
Прокрастинатори вважають, що соціум висуває надто висо-
кі вимоги та стандарти і відкладають виконання справи до 
останнього. За теорією В. Грандта, страх невдачі та сприй-
няття очікувань оточуючих, як надто високих є спільними 
для прокрастинації та перфекціонізму. Тому це може бути 
причиною корелятивного зв’язку між ними [2, с. 30–35].

Взаємозв’язок прокрастинації та перфекціонізму пов’яза-
ний зі спільними чинниками, що спонукають виникнення обох 
явищ, що співпадають зі шкалами в «Опитувальнику перфек-
ціонізму Н. Гаранян, А. Холмогорової»: 1) сприйняття інших 
людей як таких, що делегують високі очікування; 2) селекту-
вання інформації про власні невдачі та помилки; 3) залеж-
ність від думки оточення; 4) тривожність; 5) високі стандарти.

Відкладання справ в цьому випадку може бути наслідком 
впевненості особистості в тому, що їх виконання ніколи не 
буде позитивно оцінено оточуючими, котрі висувають осо-
бистості занадто високі стандарти діяльності [3, с. 172–180].

Висновок. Перфекціонізм і прокрастинація – взаємо-
пов’язані феномени, що підтверджується наявністю зв’яз-
ків. Виражений перфекціонізм, коли особистість прагне до 
недосяжних стандартів виконання діяльності, обумовлює 
прояв прокрастинації. Перфекціонізм є соціально-обу-
мовленим фактором, а тому сприймаючи вимоги, що 
пред’являються до неї оточуючими, як завищені і нере-
алістичні, що поєднується з страхом оцінки, діяльність 
суб’єкта може «блокуватися» страхом негативної оцінки 
або страхом бути знеціненими іншими, не досягнувши рів-
ня їх очікувань, що породжує прокрастинацію (суб’єкт від-
кладає виконання справ в спробі відтягнути цю ситуацію 
засудження іншими).

Таблиця 1
Розподіл	домінуючих	компонентів	перфекціонізму	

серед	досліджуваних
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Таблиця 2
Показники	кореляції	між	прокрастинацією		

та	домінуючими	компонентами	перфекціонізму

Ш
ка

ли
 

Со
ціа

ль
но

-
об

ум
ов

ле
ни

й 
пе

рф
ек

ціо
ніз

м

Пе
рф

ек
ціо

ніз
м,

 
ор

ієн
то

ва
ни

й  
на

 се
бе

Пе
рф

ек
ціо

ніз
м,

 
ор

ієн
то

ва
ни

й  
на

 ін
ши

х

Прокрастинація 0,803* –0,547** –0,457**
* p>0,05; **p≤0,001
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Вступ. Проблема агресивності людини та її проявів 
завжди була у центрі уваги науковців. Але саме зараз 
рівень агресивності підвищено у рази. Тому у нас, молодих 
науковців, виникла потреба дослідження рівня агресивності 
молоді. Але, перш ніж приступити до аналізу цієї проблеми, 
потрібно спочатку проаналізувати поняття «агресія», «агре-
сивність». Науковці-психологи детально вивчали пробле-
му, зокрема, вивели різноманітні дефініції цього терміну.

Основна	частина. Першим визначив дефініцію амери-
канський психолог Арнольд Басс, який зазначав що: «агре-
сія – це будь-яка поведінка, що містить загрозу або нано-
сить шкоди іншим». Досліджували агресивніть та агресію: 
американський психолог Леонард Берковіц та Герман 
Фешбах. Дослідження містить таке положення: « щоб ті чи 
інші дії були кваліфіковані як агресія, вони повинні містити 
в собі наміри образи». Наступна точка зору була вислов-
лена Д. Зільманном, яка обмежує вживання терміну «агре-
сія» як: «спробу нанесення іншим тілесних або фізичних 
ушкоджень». Не зважаючи на значні розбіжності щодо 
визначень агресії все ж таки нині більшість спеціалістів із 
області соціально-психологічних наук прийняли наступне 
визначення: «Агресія – це будь-яка форма поведінки, наці-
леної на образу або заподіяння шкоди іншій живій істоті, не 
бажаючої подібного звернення» [1, с. 26].

Зважаючи на те, що прояви агресії у людини можуть 
бути різноманітними, Басс визначив категорії агресії. На 
його думку агресивні дії можуть поділятися на: фізичні/ 
вербальні, активні/пасивні, прямі/непрямі. Їх комбінація 
дає вісім можливих категорій, якими класифікують біль-
шість агресивних дій. Перш за все, це фізична, активна, 
пряма агресія якою класифікують такі дії: нанесення іншій 
людині ударів холодною зброєю, побиття чи поранен-
ня з допомогою вогнепальної зброї. Другий тип – фізич-
на, активна, непряма агресія, прикладами якої можуть 
бути закладання мін, пасток; змова з найманим убивцею 
з метою знищення ворога. Наступний тип – фізична, 
пасивна, пряма, цією категорією класифікують прагнення 
фізично не дозволити іншій людині досягти бажаної цілі чи 
зайнятися бажаною діяльністю. Четверта категорія – це 
фізична, пасивна, непряма агресія, нею систематизують 
відмову від виконання необхідних завдань ( наприклад, 
відмова звільнити територію під час сидячої демонстра-
ції). Наступна – це вербальна, активна, пряма, це можуть 
бути словесна образа чи приниження іншої людини. Далі 
йде вербальна, активна, непряма, цим типом класифіку-
ють поширення злісного наклепу чи пліток на іншу люди-
ну. Наступна категорія – вербальна, пасивна, пряма агре-
сія, це може бути відмова розмовляти з іншою людиною. 

І останній тип – вербальна, пасивна, непряма агресія, 
якою систематизують відмову дати певні словесні пояс-
нення (наприклад, відмова висловитися на захист люди-
ни, яку незаслужено критикують) [3].

Що ж стосується агресивності, то вона являє собою 
особливу форму поведінки людини, що знаходить свій вияв 
у ставленні до інших людей і відрізняється наміром завда-
вати шкоди або шкоди, а також створювати їм різного роду 
неприємності. Р.Нємов вважає агресивність людини необ-
хідною реакцією, неспровокованої ворожістю, яка спрямо-
вана як до окремих людей, так і до навколишнього світу. 
Також агресивність у психології розглядається в якості вла-
стивості і риси особистості, що проявляється в наступному:

• тенденції нападати на інших людей і тварин;
• завдавати неприємності оточуючих людей і доміну-

вати над ними;
• наносити шкоду людям, тваринам і навколишнього 

світу [4].
Причини агресивності криються як в особливостях самої 

особистості, так і у впливі навколишнього середовища, тому 
означена властивість часто визначається як біполярний 
феномен. По-перше, агресивність проявляє себе як форма 
ворожості, яка проявляється в агресивних формах поведін-
ки, таких як бійки, сварки, насильство тощо. По-друге, як 
динамічна характеристика адаптивності та активності люди-
ни, спосіб самозахисту людини, відстоювання прав, збере-
ження незалежності й автономності своєї особистості.

Особистісні особливості, які впливають на розвиток 
агресивності:

• Схильність до імпульсивних звичок;
• Емоційна сприйнятливість-схильність відчувати 

почуття незадоволеності, вразливість, дискомфорт;
• Вдумливість (інструментальна агресія) і неуваж-

ність (емоційна агресія);
• Ворожа атрибуція — інтерпретація будь-яких неод-

нозначних стимулів як ворожості;
• Діти, які спостерігають за батьками, які використо-

вують фізичні вирази гніву, такі як удар по стіні, швидше 
за все, будуть використовувати ту ж поведінку. Діти, які 
спостерігають, що батьки спокійно справляються з гнівом, 
з більшою ймовірністю будуть робити те ж саме.

Леонард Берковіц у своїй книзі «Агресія: причини, 
наслідки і контроль» описував добре відомий метод лабора-
торного дослідження фізичної агресії, який був винайдений 
Бассом. Ця техніка використовувалася для того, щоб оціни-
ти ступінь агресивності випробовуваних в дослідженнях [2].

Ми також вивчали означений феномен. Наше досліджен-
ня проводилося серед учнів 7-го та 10-го класів однієї з місце-
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вих шкіл та студентів Криворізького державного педагогічного 
університету. Воно направлене на визначення рівня агресив-
ності та адаптивних можливостей сучасної молоді у різному 
віці. Загальна кількість досліджуваних складає 53 особи. З них 
17 – учні 7 класу, 18 – учні 10 класу, 18 – студенти другого кур-
су факультету іноземних мов. Опитування було проведене 
онлайн, завдяки чому було затрачено мінімум часу.

Опитування було проведене за методикою Л.Г. Почебут 
«Тест виміру агресії». У тесті було запропоновано 40 твер-
джень, на які треба було відповісти «так» або «ні». Завдяки 
тому, що опитування було анонімним (треба було тільки 
зазначити стать) ми отримали досить чесні відповіді. Метою 
нашого опитування було не тільки виявити рівень агресивнос-
ті, а й дізнатися хто ж більш агресивний дівчата або хлопці.

В першу чергу було проаналізовано, який відсоток 
хлопців та дівчат приймав участь у анкетуванні. Резуль-
тати такі: 7 клас (12 дівчат – 70,5%, 5 хлопців – 29,5%); 
10 клас (13 хлопців – 72,2%, 5 дівчат – 27,8%); і студенти 
університету (13 дівчат – 72,2%, 5 хлопців – 27,8%).

Далі були питання на визначення різних типів агресії, такі 
як: вербальна агресія (ВА), фізична агресія (ФА), предметна 
агресія (ПА), емоційна агресія (ЕА) та самоагресія (СА).

В результаті опитування у 7-му класі було виявлено, 
що 7 осіб (41%) мають високий ступінь агресивної пове-
дінки та низькі адаптивні можливості.

Синдромальний	аналіз	результатів	7-го	класу:
1. Вербальна агресія (ВА), коли людина вербально, 

словами, виражає агресію, висловлює словесні образи. 
Високий рівень з цього типу отримали – 4 осіб (24%);

2. Фізична агресія (ФА) – людина схильна фізично 
виражати агресію і може задіювати грубу фізичну силу. До 
такого типу відносяться 4 осіб (24%);

3. Предметна агресія (ПА) – людина виражає свою 
агресію на навколишніх предметах. Високий рівень мають 
5 (30%) досліджуваних;

4. Емоційна агресія (ЕА) – у людини під час спілкуван-
ня виникає емоційне відчуження, почуття підозри, воро-
жості по відношенню до іншої людини. Високий рівень 
отримали 6 (35%) досліджуваних;

5. Самоагресія (СА) – у людини відсутні механізми 
захисту «Я», він беззахисний по відношенню до агресив-
ного середовища – 12 (70%) досліджуваних .

Під час дослідження стилю поведінки учнів 10-го класу 
в стресових і конфліктних ситуаціях було виявлено, що 
6 осіб (33%) мають високий ступінь агресивної поведінки 
та низькі адаптивні можливості.

Синдромальний	аналіз	результатів	10-го	класу:
1. Вербальна агресія (ВА) – високий рівень з цього 

типу отримали – 13 осіб (72%);
2. Фізична агресія (ФА) – до такого типу відносяться 

6 осіб (33%);
3. Предметна агресія (ПА) – високий рівень мають 

6 (33%) досліджуваних;
4. Емоційна агресія (ЕА) – високий рівень отримали 

2 (11%) досліджуваних;
5. Самоагресія (СА) – 3 (16%) досліджуваних .
В результаті опитування серед студентів виявлено, 

що 2 осіб (11,1%) мають високий ступінь агресивної пове-
дінки та низькі адаптивні можливості.

Синдромальний	аналіз	результатів	студентів	уні-
верситету:

1. Вербальна агресія (ВА) – до такого типу відносять-
ся 14 осіб (77,7%);

2. Фізична агресія (ФА) – високий рівень мають 2 осіб 
(11,1%);

3. Предметна агресія (ПА) – 5 осіб (27,7%);
4. Емоційна агресія (ЕА) – 4 досліджуваних (22,2%);
5. Самоагресія (СА) – 8 осіб (44,4%).
Графічно отримані результати можна представити  

на рис. 1.

 
Рис. 1. Результати діагностики рівня агресивності (за методикою Л. Почебут)
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Проаналізувавши відповіді і результати саме тих, хто 
отримав високі бали, виявлено, що серед досліджуваних 
7-го класу агресивнішими виявилися дівчата (85,7%). 
У 10-му класі агресивніші хлопці (66,6%). Зі студентами 
було складніше, тому що високий результат отримали як 
дівчата, так і хлопці, але серед тих, хто отримав високий 
бал (від 20 до 24 балів), виявилося, що це дівчата (66,6%).

Методом підрахунку усіх остаточних балів ми дізнали-
ся, що найагресивнішими є студенти (усього 335 балів), 

далі це учні 7-го класу (314 балів) і на останньому місці – 
десятикласники (313 балів).

Висновок. У результаті проведеної діагностики 
було виявлено, що рівень агресії у молоді різного віку 
відрізняється . Також, ми дізналися, що молодь більш 
схильна до вербальної агресії та самоагресії, і менш 
за все до фізичної. Це свідчить про те, що молоді 
люди схильні виражати свою агресивність не фізично,  
а вербально.
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Постановка	 проблеми. В ХХІ столітті самовираження 
займає одну з головних складових життя сучасної людини. 
Кожна особистість стикається з проблемою: пошуку свого 
шляху, свого місця у житті, з пошуком своєї унікальності. 
Ми поступово відходимо від стандартів радянського союзу, 
коли усі повинні бути схожі один на одного. Люди все частіше 
прагнуть створити щось таке чого ще не бачив світ. Нажаль 
суспільство не завжди приймає не схожих на себе людей, 
вважаючи їх чужими, а значить небезпечними. Більшість 
людей намагаються влитися до колективів нехтуючи своєю 
унікальністю, задля задоволення потреби в спілкуванні. Інша 
частина людей не звертаючи увагу на оточення і не чекаю-
чи схвалення від суспільства самовиражає себе у творчому 
плані намагаючись поєднати роботу з тією сферою творчості 
яка їм подобається. Нині більшість творчих людей вимушені 
шукати собі «звичайну роботу», щоб забезпечити достатній 
рівень життя тим самим залишають своє покликання.

Завдання	статті:	проаналізувати фактори які спону-
кають людей до творчого самовираження, визначити пер-
спективи подальших досліджень цієї теми в Україні.

Виклад	 основного	 матеріалу. Творчість – продук-
тивна людська діяльність, здатна породжувати якісно нові 
матеріальні та духовні цінності суспільного значення [2]. 
Проблема розуміння творчості і розвитку творчої актив-
ності на сьогоднішній момент є найбільш актуальною.

Засновник психоаналізу 3. Фрейд вважав, що резуль-
татом сублімації сексуальних інстинктів є творчість, при 

цьому відбувається переміщення енергії з більш неди-
ференційованих, примітивних і небажаних імпульсів до 
більш диференційованим, вищим, духовним, культурним.

У свою чергу К. Юнг припускав, що вроджені спога-
ди (архетипи) – ідеї, що лежать в «колективному несві-
домому», часто зустрічаються в культурі у вигляді сим-
волів і легко виявляються в літературі, живопису, релігії 
будь-якого народу.

Дослідження А. Адлера розкривають поняття «твор-
чості» через ідею так званого «Креативного» Я», згідно 
з якою людина є господарем своєї долі і самостійно тво-
рить свою особистість. Саме індивід відповідає за те, як 
він себе поведе і ким стане. На його думку «Креативне 
Я» є творчою силою, яка робить людину вільною особою. 
Саме у свободі вибору і проявляється унікальність і само-
детермінація індивідуальності.

Г. Олпорт і К. Роджерс вважали, що мотивація осо-
бистісного зростання допомагає людям розвиватися 
в напрямку повноцінного функціонування і ускладнен-
ні. У концепції актуалізується тенденції К. Роджерса 
позначені області напруги, мотивації, потреби, а також 
креативність.

К. Роджерс говорить про те, що продуктами творчості 
людини можуть бути не тільки проекти, ідеї, дії, а й твор-
чий спосіб життя – «добре» життя. Він писав: «Добре 
життя є процес, а не стан буття. Це напрямок, а не місце 
призначення».
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Вчений Ф. Баррон, стверджує, що для того, щоб бути 
творчим, треба бути трошки невротиком; отже, емоційні 
порушення, що спотворюють «нормальне» бачення світу, 
створюють передумови для нового підходу до дійсності [4].

А. Маслоу зазначав, що у творчих людей їх психоло-
гічне «Я» стає більше «Я» тілесного. Тільки «щира» моти-
вація дозволяє людині творити, тільки прислухаючись до 
самого сeбe, ми зможемо вибрати тoй єдиний шлях, сліду-
ючи якому ми будемо перетворюватися з крихітного атома 
«одного з» у нескінченний Всесвіт [4]. А. Маслоу розглядав 
творчість як універсальну функцію людини, яка допомагає 
йому в самовираженні. На його думку, здатність до твор-
чості є вродженою і не вимагає спеціальних талантів

Самовираження – потужне джерело позитивних емо-
цій, натхнення і відмінний спосіб розрядки, що дає вихід 
накопиченої негативної енергії [1].

За А. Ребером «самовираження» розуміється як відо-
браження зовні своїх внутрішніх почуттів, переконань, 
установок, будь-яку поведінку, яка здійснюється для чисто-
го задоволення індивіда, особистісну форму активності, 
що формується і розвивається у спілкуванні і діяльності [1].

Згідно з визначенням Я. А. Пономарьова творчість 
в широкому сенсі слова це взаємодія, що веде до розвит-
ку. Творчість, як пише Я. А. Пономарьов, – надзвичайно 
широке поняття. У своїх дослідженнях природи творчості 
і самовираження особистості Я. А. Пономарьов виділяє 
три підходи, кожен з них в ході свого розвитку стикається 
з низкою труднощів.

При першому підході творчість розглядається як 
діяльність людини, яка творить нові цінності, що мають 
суспільну значимість. Перший підхід акцентує увагу на 
новоутвореннях в області речей та ідей, що виникають 
у сфері людської діяльності. Нові цінності не завжди 
мають позитивний вплив на суспільство. Якщо говори-
ти про нові винаходи, то можна сміливо казати, що нині 
людина не уявляє своє життя без гаджетів, тим самим 
нехтує реальним життям. Хоча новітні технології значно 
спрощують людську буденність. Сучасне суспільство не 
завжди може знайти рівновагу в новітніх творчих воле-
виявлень. Разом з розвитком новітніх технологій виникає 
потреба в спеціалістах які мають творчі здібності. Творчі 
особистості бачать і сприймають світ по своєму і можуть 
помітити те чого не помітила людина з нерозвиненою 
уявою і творчими здібностями.

При другому підході творчість пов’язується з діяль-
ністю людини, спрямованою на самовираження, само-
актуалізацію особистості. Тим самим другий підхід тісно 
пов’язаний з областю мотивів до творчої діяльності. 
Самовираження виникає ще в дитинстві, наповнюється 
новими змістом у підлітковому або юнацькому віці. Само-
вираження в розвитку особистості стає основою само-
ствердження, самореалізації процесів у життєтворчості 
людини. Самоствердження – складний психологічний 
феномен. Сам термін застосовується принаймні у двох 
значеннях. Перше значення розкриває спроби особи-
стості мати сталу соціальну позицію, знайти своє місце 
в суспільстві. В іншому значенні поняття «самоствер-
дження» ідентифікується із «самореалізацією» інакше як 
прагнення реалізувати себе в реальному світі. Сучасні 

психологи стверджують, що жага реалізації своєї індивіду-
альності та свого «Я» яскраво виявляється в юнацькому 
віці. Дослідники стверджують, що людина має мотивацію 
саме тоді коли керується майбутнім, а також мотивацій-
ними причинами самоствердження часто є незадоволені 
амбіції і зарозумілість, неусвідомлена мотивація самозве-
личення. Іншими словами з психологічної точки зору 
присутня певна ненормальність особистості, розбіжність 
виявляється у незадоволених амбіціях які викликають цим 
неусвідомлений страх, невпевненість і тривога з приводу 
свого особистого і соціального статусу. Зовнішня сторона 
поведінки самостверждувальної особистості може сприй-
матися навколишнім світом як вдале досягнення цілей, а 
сама людина домагається усього наперекір оточуючим 
труднощам. Самореалізація – реалізація потенціалу осо-
бистості, при усвідомленні людиною самої себе. Саморе-
алізацію пояснюють як самоактуалізацію. Американський 
психолог А. Маслоу творець теорії самоактуалізації осо-
бистості концепція якої є мотивація поведінки особистості. 
Основними орієнтирами розвитку людини є бажання до 
самовираження та самовдосконалення. Зазвичай говоря-
чи про теорію А. Маслоу мають на увазі ієрархічну класи-
фікацію людських потреб. Як вважав А. Маслоу «Людина 
повинна бути тим, ким вона може бути: музикант повинен 
створювати музику, художник малювати, а письменник 
писати». А. Маслоу називав самоактуалізованими осо-
бистостями тих, хто живе повнішим життям ніж середній 
індивід, тим самим вказував про вміння користуватися 
своїм внутрішнім потенціалом.

При третьому підході творчість розглядається як 
процес вирішення задач. Третій підхід концентрується 
на розумінні процесуального аспекту творчості. Процес 
вирішення задач ділиться на декілька етапів: формуван-
ня задачі, стратегія і тактика вирішення задачі і практичне 
вирішення даної задачі. Значне значення в процесі вирі-
шення має саме формування задачі. При первинному ета-
пі творчості перш за все проявляється незалежність, сво-
єрідність і незвичайність мислення творчої особистості. 
При формуванні задачі вагоме значення мають образи 
жаданої мети як результату діяльності творця. Коли зада-
ча сформована далі відбувається пошук вирішення зада-
чі, тобто пошук стратегій і тактик. Основні складники стра-
тегії є поняття, задум та переконання у їх правильності. 
Тактика залежить головним чином від самої ситуації, саме 
тому її називають ситуативною ознакою процесу вирішен-
ня, а стратегія розкриває індивідуальні риси особистості 
творця. Саме вирішення творчої задачі розпочинається 
з моменту виділення первісного шляху вирішення. Дум-
ка про шлях і остаточний пункт діяльності є задум. Задум 
зазвичай з’являється як образ чи ідея того, що потрібно 
робити. Вирішення задачі – перевірка задуму, який існу-
вав у формі здогадки.

Висновки. Проаналізувавши публікації, що стосують-
ся творчого самовираження особистості, можна говори-
ти про те, що це питання є досить актуальним і цікавить 
багатьох сучасних дослідників. Однак більшість опубліко-
ваних статей мають теоретичні дані і базується на вузько-
му колі досліджень. Результатів опитувань є недостатньо 
для більшого розуміння і розкриття даної теми. При цьому 
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творчість не стоїть на місці і с кожним днем з’являється 
все більше ланок і сторін з яких можна вивчати творче 
самовираження. Тому можна зробити висновок, що кіль-
кість творчих особистостей які самовиражаються буде 
зростати. Тому сфера творчості потребує поглибленого 
вивчення для створення більших можливостей і просто-

ру для самовираження творчих особистостей. Саме тому 
подальше дослідження цієї теми є досить важливим. Пер-
спективи подальших досліджень ми вбачаємо у розробці 
анкети для виявлення факторів творчих самовиражень 
особистостей, а також у з’ясуванні подальших перспектив 
у виборі життєвого шляху.
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Регуляция человеческого поведения, его убеждений 
и отношений с другими людьми, является достаточно 
острым вопросом. Особенно эта проблема актуаль-
на во времена, когда общество разделено на группы, 
в основе которых лежит отождествление человека 
с различными социальными институтами, группами. 
Отождествляя себя с той или иной социальной группой 
или институтом человек, тем самым, заявляет о своих 
интересах, ценностях, мировоззренческих взглядах на 
мир и определяет свою систему отношений с миром. 
Ценности как феномен одним из первых стал изучать 
Э. Шпрангер. Результатом исследования великого 
немецкого ученого философа, психолога, педагога ста-
ла первая классификация ценностей, в основе которой 
была заложена идея ориентации людей на объектив-
ные ценности. В дальнейшем, все исследования ценно-
стей и ценностных ориентаций в большей, или меньшей 
степени опирались на эту классификацию [1].

Дальнейшие исследования ценностей как феноме-
на, привели ученых к выводу о том, что ценности в той 
или иной степени могут выступать в качестве этическо-
го показателя, стремлений и долженствований человека 
в процессе жизни. Ценности выступают фактором регуля-
ции оценки других людей и себя в отношениях с другими. 
Также ценности – это вектор, задающий направленность 

достижений личности с помощью тех средств, которые 
носят одобрительный характер в том или ином социу-
ме. Нужно отметить, что в более поздних своих работах 
М. Рокич показал, что средства достижения целей тоже 
являются ценностями, что отобразилось в его идее о тер-
минальных ценностях.

Исследования, проведенные психологами в разных 
научных школах и направлениях, показали, что актуаль-
ные ценности, могут быть связаны с возрастом, полом 
и культурой окружающей человека социальной группой. 
При этом некоторые ценности могут изменяться под дей-
ствием тех или иных событий в жизни, тогда как другие 
ценности лежат в основе целостности личности на протя-
жении всей жизни индивида.

В связи с этим можно отметить, что в качестве наи-
более стабильных ценностей человечества выделя-
ют социальный тип ценностей, которые Э. Шпрангер 
описывал как «обращенность к чужой жизни». Автор 
подчеркивал, что данный тип ценностей также высту-
пает в качестве оценочного средства так-как именно 
социальная группа, с которой отождествляет себя 
человек, наиболее часто выступает неким «мерилом» 
нормы [2].

Также стоит отметить, что среди причин, по которым 
люди склонны ориентироваться или вступать в ту или 
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иную социальную группу выступает неспособность чело-
века к конструктивному одиночеству. Так, например, уеди-
нение как особый вид конструктивного одиночества, может 
выступать причиной поиска человеком религиозной груп-
пы, в деятельности которой предполагается личное уеди-
нение. По мнению многих теологов, религиозное уеди-
нение тесно связано с пребыванием с Богом. Немецкий 
социолог, социальный психолог Э. Фромм выделяет тер-
мин «душевное одиночество» как пребывание в духовном 
мире, который полон общения с собой и Богом. В связи 
с этим следует вспомнить отшельничество как особое 
явление в культуре Христианства, которое подразумева-
ет изоляцию от физического общения с социумом, при 
этом важным аспектом этого явления выступает духовное 
общение с Творцом как некая деятельность [3].

Большое значение позитивному одиночеству прида-
вал отечественный психолог, доктор психологических 
наук Дмитрий Алексеевич Леонтьев. Так, совместно 
с Е.Н. Осиным, они смогли выделить позитивное одино-
чество, как чувство, характеризующееся низким уровнем 
дискомфорта и высоким уровнем социальной изоляции. 
Таким образом, в рамках данной концепции, помимо 
физического (объективного) одиночества, важным высту-
пает и то, как человек себя в этом состоянии чувствует 
(субъективное одиночество) [4].

Рассматривая одиночество в структуре личности 
можно также предположить, что верующий человек реже 
сталкивается с негативными аспектами этого состояния, 
так как контакт с духовной сферой открывает недоступ-
ные для атеистов механизмы преодоления чувства оди-
ночества, как общение с Богом, созерцание мира, позна-
ние себя и т.д. Исходя выше обозначенной идеи, можно 
сделать предположение о том, что одиночество как нега-
тивное переживание более характерно для атеистов, чем 
для Христиан.

Для того чтобы понять как особенности переживания 
одиночества связаны с ценностями и последующим выбо-
ром той или иной социальной группы, нами была предпри-
нята попытка исследования ценностей у переживающих 
одиночество людей разных религиозных групп. Основной 
теоретической идеей выступила теория Ш. Шварца о 
разделении ценностей на уровне убеждений и на уров-
не поведения, а инструментом для исследования была 
выбрана методика изучения ценностей [5]. Так ценности 
на уровне нормативных идеалов являются целеполагаю-
щими, так как показывают те идеи и убеждения, которые 
не всегда проявляются в реальном поведении. Для изуче-
ния особенностей переживания одиночества нами было 
решено использовать «Дифференциальный опросник 
переживания одиночества», который позволяет выделить 
такие аспекты, как собственно одиночество, зависимость 
от общения и позитивное одиночество [4].

Исследование было проведено в 2019 году, респон-
дентами выступили 30 человек в возрасте от 18 до 60 лет. 
Респонденты были разделены на 2 группы согласно их 
религиозной принадлежности: группа, представляющая 
Христиан в количестве 14 человек, и атеисты –16 человек.

Полученные данные были обработаны при помощи 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена, что поз-
волило нам обнаружить структуру ценностей в группах 
респондентов с разным переживанием одиночества.

Анализ структуры ценностей в группе респондентов, 
обозначивших себя как атеистов, позволил нам обна-
ружить достаточно объемную корреляционную плеяду, 
состоящую из десяти различных ценностей и двух факто-
ров одиночества (рис. 1). В корреляционную плеяду цен-
ностей респондентов-атеистов вошли два независимых 
ядра, одно из которых включает в себя 8 ценностей, 
связанных с позитивным одиночеством положительной 
связью на уровне значимости (p≤0,05).

 Рис. 1. Корреляционные плеяды ценностей у респондентов-атеистов



Випуск 1(16)

59

Также следует отметить, что выделенное в структу-
ре плеяды ядро имеет два ярко выраженных центра. 
В одном центре ценности «гедонизм», «достижения» 
и «власть» связаны между собой на уровне значимости 
p≤0,05, в другом центре между ценностями «доброта», 
«стимуляция», «универсализм» и «безопасность» обна-
ружены тесные связи на 5% уровне значимости. Можно 
предположить, что для респондентов-атеистов наслаж-
дение, власть и достижения ценности, которые способ-
ствуют формированию социального статуса, успехов 
в социуме, а также получению чувственного удоволь-
ствия. Нами установлено, что ценность «самостоя-
тельность» имеет прямую сильную связь с ценностью 
«достижения». Это позволяет нам предположить, что 
в понимании атеистов самостоятельность способствует 
достижениям в социуме.

Второй центр в обнаруженном нами корреляционном 
ядре, связан с первым через такую ценность как «стиму-
ляция». Согласно описанию данной ценности Ш. Швар-
цем, она характеризуется наличием волнения и новизны, 
что может свидетельствовать о глубоких переживаниях 
и активности атеистов, в контексте их широкой просо-
циальной деятельности, а также выступать прямым пока-
зателем личного успеха.

Нами установлено, что между такими переживания-
ми одиночества как «зависимость от общения» и «пози-
тивное одиночество» существует отрицательная связь 
(p= –0,51). Данная связь может свидетельствовать о том, 
что чем больше человек воспринимает одиночество как 
позитивное, тем меньше он зависит других людей. Как 
известно, низкий уровень комфорта переживания оди-
ночества заставляет искать человека социальное обще-
ние. С другой стороны позитивное одиночество имеет 
связь и с ценностью «самостоятельность», что, на наш 
взгляд, свидетельствует о том, что переживание уеди-
нения зависит от возможности самостоятельного при-
нятия решений, личной свободы, наличия собственного 
мнения и действия.

Нами также была проанализирована структура 
ценностей у представителей Христианства. Выявлен-
ная структура имеет менее разветвленный вид, выде-
ленные всего два корреляционных ядра не связанных 
между собой, состоящих из 4 ценностей (первое ядро) 

и двух ценностей (второе ядро), что отражено на рисун-
ке 2. В структуре первого ядра включены такие ценно-
сти как «универсализм», «традиции», «стимуляции» 
и «доброта». На наш взгляд это те универсальные 
ценности, которые составляют ядро личности Христиа-
нина, согласно представлению наших респондентов. 
Так, данные ценности могут свидетельствовать о 
значимости для наших респондентов-христиан таких 
характеристик как понимание, терпимость, защита бла-
гополучия всех людей, уважение и ответственность за 
культурные и религиозные обычаи.

Также стоит отметить, что ценность «стимуляция» 
имеет положительную связь с ценностью «доброта», 
что может свидетельствовать о глубоком эмоциональ-
ном отклике при благополучии во взаимодействии 
с близкими людьми.

Во втором корреляционном ядре ценности «гедо-
низм» и «достижения» связаны между собой сильной 
прямой связью на 5% уровне значимости. На наш взгляд, 
данные ценности получили свою обособленность, так как 
в представлении Христиан, они, чаще всего, носят нега-
тивный характер. Достижение личного успеха зачастую 
соотносится с эгоистическими наклонностями, которые 
в данной культуре не приветствуются.

Не смотря на то, что у наших респондентов-христиан 
выявлены разные уровни одиночества, однако нами не 
установлена связь между ценностями и уровнями пере-
живания одиночества у представителей христианства.

Таким образом, проведенное нами исследование поз-
воляет сделать вывод о том, что у наших респондентов 
структура ценностей отличается по своему количествен-
ному и качественному составу. Респонденты-атеисты, 
которые не соотнесли себя ни с одной из религиозных 
групп, имеют разветвленную систему ценностей, которая 
связана с позитивным переживанием одиночества.

Корреляционные пледы в структуре ценностей наших 
респондентов-христиан свидетельствуют о привержен-
ности и защите культурных обычаев, идей, о понима-
нии, уважении и ответственности за жизнь всех людей 
и сохранении и повышении благополучия близких людей. 
Переживание одиночества не имеет связей и не вклю-
чено в корреляционные плеяды в структуре ценностей 
наших респондентов, исповедующих Христианство.

 
Рис. 2. Корреляционные плеяды ценностей у представителей Христианства
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В рамках науково-дослідної роботи лабораторії вікової 
психофізіології, що має назву «Психофізіологіне забез-
печення професійного самоздійснення людини» нами 
з 2016 по 2018 роки проводилося дослідження особли-
востей професійного самоздійсення працівників проф-
спілкових організацій. Безумовно, ця професія належить 
до типу «людина – людина» і характеризується певними 
професійно важливими якостями та складовими їхньої 
професійної компетентності, зокрема, таких, як:

– поєднання стійкого характеру, лідерських якостей 
з суспільною спрямованістю;

– «авторитарний» або «демократичний» стиль керів-
ництва; комунікативність, організаційні здібності, громад-
ська активність, емоційна стійкість, тощо [1].

Експериментальне дослідження психофізіологічних 
закономірностей професійного самоздійснення працівни-
ків профспілок проводилося у профспілкових організаціях, 
що підпорядковуються Київській міській раді профспілок. 
Загальна кількість досліджуваних складала 32 працівника 
профспілок різного віку і статі.

Під час дослідження було використано такі методики:
1. Опитувальник професійного самоздійснення;
2. Самоактуалізаційний тест Е. Шострома (САТ);
3. Шкала самоефективності Р.Шварцера та М. Єруса-

лова;
4. Мотивація професійної діяльності (методика К. Зам-

фір у модифікації А. Реана).
5. Багатофакторний опитувальник лідерства;
6. «Комунікативні і організаторські схильності» (КОС);
7. «Шкала емоційної стабільності – нестабільності 

(нейротизму)» Г.Айзенка.
На основі аналізу результатів дослідження ми зробили 

такі висновки.
1. Серед загальної кількості досліджуваних фахівців 

більшість виявила середній та вищий за середній рівень 
прояву професійного самоздійснення [2].

2. У переважної більшості фахівців не зафіксовано 
значної різниці між ступенем вираженості показників різ-
них типів мотивації. При цьому, серед загальної кілько-
сті обстежених чітко простежується тенденція переваги 
зовнішньої позитивної мотивації (грошовий заробіток, 
просування по службі, соціальний престиж) над іншими 
мотиваційними комплексами. Лише у 12% обстежува-
них спостерігається перевага внутрішньо-мотиваційного 
комплексу. Цей факт свідчить про доцільність психологіч-
ної допомоги з метою підвищення внутрішньої мотивації 
і звідси – підвищення рівня їхнього самоздійснення [3].

3. Вияв високого рівня творчості у професійній 
діяльності знаходиться у прямому достовірному зв’язку 
майже з усіма показниками ознак внутрішньо-профе-
сійного та зовнішньо-професійного самоздійснення, що 
свідчить про значущість творчого підходу до професій-
ної діяльності [3].

4. Переважна більшість досліджуваних виявила 
середній та високий рівні прояву лідерської обдарова-
ності [3].

5. Результати дослідження свідчать про доцільність 
психологічної допомоги з метою підвищення рівня таких 
чинників професійного самоздійснення працівників проф-
спілок, як комунікативні та організаторські властивості.

6. Проведене емпіричне дослідження виявило достат-
ній рівень емоційної стійкості досліджуваної групи праців-
ників профспілок як важливого чинника їхнього професій-
ного самоздійснення [3].

На основі аналізу результатів проведеного досліджен-
ня було окреслено шляхи та методи підвищення рівня 
професійного самоздійснення працівників профспілок. 
Розглянемо їх коротко.

1. Вдосконалення професійної освіченості фахів-
ців. Цей фактор є базисним, оскільки володіння профе-
сійними знаннями щодо трудового законодавства, а також 
необхідними навичками профспілкової роботи значно 
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підвищує рівень професійного самоздійснення фахівця 
[5]. Дуже важливу роль при цьому відіграє післядипломна 
освіта, оскільки у вищих навчальних закладах не існує спе-
ціальності «голова профкому». Це виборча посада, тому 
оволодіти специфікою даної діяльності, а також підвищити 
її рівень можливо саме на курсах підвищення кваліфікації 
та постійно діючих семінарах всіх галузевих профспілок. 
Досягти високого рівня професійного самоздійснення 
неможливо, якщо людина не зацікавлена у постійному влас-
ному особистісному і професійному розвитку. Основними 
заходами для професійного саморозвитку є вивчення зако-
нодавчої та професійної літератури, участь у профспілко-
вих семінарах та конференціях. Великого значення для під-
вищення професійного самоздійснення у будь-якій сфері 
набуває постійний розвиток людиною власного загального 
особистісно-культурного рівня [4].

Другий важливий метод підвищення рівня про-
фесійного самоздійснення працівників профспілок – 
це психологічне супроводження. Оскільки результати 
психологічного дослідження виявили недостатній рівень 
розвитку комунікативних та організаційних здібностей, 
психологічна підтримка та допомога набувають велико-
го значення в їхньому вдосконаленні. На індивідуальних 
та групових тренінгах, а також психологічних консультаціях 
психологи здатні допомогти у вирішенні таких питань, як:

• активізація лідерського потенціалу як сукупності 
умінь самоуправління і управління іншими людьми;

• розвиток гнучкості поведінки та вміння орієнтувати-
ся в емоційно-напружених, проблемних ситуаціях;

• розширення соціальної та комунікативної компе-
тентності;

• регуляція власного емоційного стану [4].
І третій важливий захід щодо підвищення рівня 

професійного самоздійснення працівників профспі-
лок – це профілактика розумово-емоційного перена-

пруження. Оскільки професійна діяльність профспілкових 
працівників дуже часто пов’язана з вирішенням напруже-
них та конфліктних ситуацій, профілактичні заходи щодо 
поліпшення емоційного стану фахівців набувають вели-
кого значення у підвищенні рівня їхнього професійного 
самоздіснення.

Нами окреслено такі рекомендації щодо попереджен-
ня хронічного емоційного стресу:

1. Розумове тренування і безперервна самоосвіта, що 
сприяють не тільки підвищенню дієздатності, але й змен-
шенню непотрібних емоційних напружень. Інколи розлади 
в роботі виникають від незнання і недосвідченості, в зв’яз-
ку з чим мають місце стресові ситуації.

2. Правильне трудове та етичне виховання, що в зна-
чній мірі попереджає ймовірність виникнення конфліктних 
стресових ситуацій.

3. Оптимізація санітарно-гігієнічних чинників: встанов-
лення освітленості в межах, передбачених санітарно-гігі-
єнічними нормами; підтримування температури в примі-
щеннях в межах 20 градусів С; раціональна організація 
робочих місць як засіб профілактики перенапруження 
опорно-рухового апарату.

4. Створення умов для виникнення позитивних емоцій.
5. Проведення відпочинку в обстановці, що відрізня-

ється від тієї, де індивідуум звичайно живе і працює. Для 
зменшення впливу хронічного емоційного стресу велике 
значення має характер відпочинку, засіб проведення від-
пусток і їхня своєчасність.

Таким чином, ми окреслили основні шляхи і методи 
підвищення рівня професійного самоздійснення працівни-
ків профспілкових організацій. Лише ретельне виконання 
перелічених методів у їхній сукупності та взаємозвязку 
як самостійно фахівцями, так і в співпраці з психологами, 
допоможе подолати наявні проблеми і труднощі їхнього 
професійного самоздійснення та підвищити його рівень [4].
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Постановка	 проблеми. Інтерес до конформності 
виник внаслідок тих соціальних проблем, з якими зітк-
нулося суспільство в другій чверті XX століття. Події 
в тоталітарних країнах, включаючи прояви екстремізму 
і антигуманної поведінки, з одного боку, і систематич-
ного примусу наслідувати догми («промивання мізків») 
з іншою, послужили поштовхом до необхідності в про-
веденні відмінностей між особистими і надв’язуваними 
групою переконаннями. Частково це мотивувалося наді-
єю, що особисті переконання людей є благом, і побою-
ваннями, що погляди людей можуть виявитися пригніче-
ними безжальною силою суспільства. Одним з завдань 
вітчизняної психології є знаходження шляхів розвитку 
особистості, здатної самостійно вирішувати проблеми, які 
виникають на життєвому шляху [3, с. 13]. Бо тільки вільний 
суб’єкт володіє можливостями як особистісного так і соці-
ального розвитку. Часом конформність сильно позна-
чається в поведінці індивіда і в деяких випадках може 
змусити діяти в суперечності з його установками, етикою 
і мораллю. Та з іншого боку, необхідною умовою існуван-
ня суспільства в цілому і складових його соціальних груп 
є взаємопогодження інтересів особистості і групи [3, с. 11]. 
А одним з найважливіших механізмів такого взаємопого-
дження є процеси соціального впливу групи на поведінку 
і установки індивіда. Тому явище конформності і чинників 
що на неї впливають, є актуальним і зараз, та викликає 
великий інтерес у дослідників людської поведінки і бажан-
ня вивчити цей феномен.

Отже, мета	 статті	 – дослідити особистісні чинники 
конформної поведінки зрілої особистості.

Виклад	 основного	 матеріалу. Конформізм є про-
явом активності особистості, яке відрізняється реалізаці-
єю чітко пристосованої реакції на груповий тиск (точніше 
на тиск більшості членів групи) з метою уникнути негатив-
них санкцій – осуду чи покарання за демонстрацію незго-
ди з загальноприйнятою думкою і бажанням не виглядати 
не таким, як усі.

Проблема конформності цікавить як зарубіжних, так 
і вітчизняних психологів.

Одні автори розглядають конформність як феномен 
великих соціальних груп, у інших концепціях – конформ-
ність отримує статус цінності, що забезпечує соціальну 
стабільність. В роботах багатьох дослідників вона визнача-
ється як суб’єктивна здатність до пристосування, розгляда-
ються її соціальні та індивідуальні механізми формування 
[4, с. 58]. Поряд з тим, що приділяється велика увага руйну-
ванню особистості пристосовництвом, підпорядкуванням, 

конформність визнається унікальною людською якістю, 
конформізм – універсальний елемент суспільного життя.

Сучасна людина, об’єктивно поставлена в ситуацію 
вічного вибору, змушена перестати бути одновимірною, 
зовні-орієнтованою особистістю. Для неї особливого зна-
чення набувають лінії саморегуляції і самодетермінації 
[2, с. 46]. Її прагнення до безпеки і задоволенню в ситуації 
постійного руху планують лише два шляхи: саморуйну-
вання (самознищення) або самовдосконалення.

Останнім десятиріччям була здійснена низка дослі-
джень, присвячених аналізу соціального конформізму як 
форми суспільної позиції суб’єкта, який розглядається як 
індивідуальний та груповий, або як індивідуальний, гру-
повий та соціальний [5, с. 40–41]. Розвиток конформізму 
нерозривно пов’язаний з вивченням ціннісних орієнтацій. 
Їхньому аналізу присвячені праці багатьох вітчизняних уче-
них (В. Василенко, В. Вілюнас, В. Козлов). Серед українських 
дослідників, які здійснювали критичний аналіз цієї пробле-
ми, можна насамперед назвати П. Давидова, В. Калошина 
та А. Фурмана, які вивчали конформну поведінку і запропо-
нували модель конформних властивостей особистості.

У центрі уваги проведеного нами емпіричного дослі-
дження знаходяться соціально-психологічні чинники кон-
формної поведінки зрілої особистості. У дослідженні брали 
участь 50 осіб зрілого віку 25–40 років, що були випадко-
вим чином відібрані серед населення міста Херсон, з них: 
26 жінок (середній вік групи – 28,5 років); 24 чоловіків 
(середній вік групи – 31,6 років). З метою психодіагностики 
конформної поведінки у досліджуваних, нами було вико-
ристано особистісний опитувальник Р. Б. Кеттелла (тільки 
«шкала конформності/домінантності»).

У результаті обробки та інтерпретації зібраних 
даних нами було отримано наступні результати серед 
досліджуваних.

 
Рис. 1. Розподіл результатів  

за шкалою конформність / домінантність

Серед досліджуваних переважають особи з конформ-
ною поведінкою – 57%. Такі особи частіше поступаються 
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іншим, вони скромні, покірні, м’які. Часто залежні, визнають 
свою провину. Прагнуть до нав’язливого дотримання корек-
тності, правил. Ця пасивність є частиною багатьох невро-
тичних синдромів. У 43% досліджуваних було виявлено 
домінантність. Вони незалежні, агресивні, вперті. Ствер-
джують себе, своє «Я», самовпевнені, незалежно мислять. 
Схильні до аскетизму, керуються власними правилами.

З метою дослідження чинників конформної поведінки 
людини, серед досліджуваних, яким притаманна конфор-
мна поведінка, ми використали опитувальники «Рівень 
суб’єктивного контролю», в основі якого розрізнення двох 
локусів контролю – екстернального та інтернального.

 

Рис. 2. Розподіл результатів за методикою  
«Рівень суб’єктивного контролю»

На рис. 2 бачимо, що у більшості досліджуваних екстер-
нальний локус контролю – 52%. Таким особам більш влас-
тива конформна, поступлива поведінка. Вони переконані, 
що їх невдачі є результатом невезіння, випадковостей, 
негативного впливу інших людей. Схвалення і підтримка 
таким людям дуже необхідні, інакше вони працюють гірше 
[1, с. 152–154]. 48% досліджуваних мають інтернальний 
локус контролю, що вказує на те, що на відміну від екстер-
налів, менш схильні підпорядковуватися тиску інших, чинять 
опір, коли відчувають, що ними маніпулюють, вони сильніше 
реагують, ніж екстернали, на втрату особистої свободи.

Індивідуально типологічний опитувальник Л.М. Собчик 
(тільки «шкала тривожності»). У результаті оброблення 
зібраних даних, маємо такі результати.

 

Рис. 3. Розподіл результатів за шкалою 
«тривожність»

Переважає помірна тривожність серед досліджуваних – 
61%. Вона проявляється як акцентуація (підвищена недовір-

ливість, боязливість). 35% досліджуваних отримали високі 
показники, що вказує на надмірну тривожність. Вони мають 
схильність до нав’язливих страхів і панічних реакцій, стан 
емоційної напруженості, ускладнена адаптація. Та лише 
у 4% досліджуваних тривожність у нормі (гармонійна особи-
стість), яка виявляється в обережності у прийнятті рішень 
та відповідальності по відношенню до оточуючих. Стиль 
міжособистісної поведінки по конформному типу базується 
на типологічних властивостях тривожності і сенситивності 
і при підвищених показниках проявляється надмірною орі-
єнтованістю на загальноприйняті норми поведінки.

Також для дослідження чинників конформної пове-
дінки, використали тест-опитувальник «Визначення рівня 
самооцінки» С. Ковальова.

 

Рис. 4. Розподіл результатів рівня самооцінки

У більшої частини вибірки з конформною поведінкою, 
а саме у 80% – низький рівень самооцінки. Це вказує на 
те, що нерідко досліджувані болісно сприймають критичні 
зауваження на свою адресу, частіше намагаються підлаш-
туватися під думку інших людей, більшою мірою стражда-
ють від «комплексу неповноцінності». 20% досліджуваних 
з середнім рівнем самооцінки. Ймовірно що час від часу 
досліджувані відчувають незрозумілу незручність у взає-
минах з іншими людьми, нерідко недооцінюють себе, свої 
здібності без достатніх на те підстав.

Висновок. Проаналізувавши уявлення про конфор-
мність у психології та отримані результати емпіричного 
дослідження можемо зробити такі висновки, що кон-
формну поведінку зрілої особистості обумовлює низька 
самооцінка, екстернальний локус контролю та підви-
щена тривожність. Ці чинники взаємопов’язані, тобто 
якщо людина невпевнена у собі, замкнута, реагує дуже 
напружено, з вираженим станом тривожності, на ситуації 
у своєму житті, схильна, у всьому що з нею трапляється, 
шукати причини у зовнішніх чинниках, то вона буде про-
являти конформну поведінку, а саме: швидка зміна думки 
і життєвих позицій з огляду на природню сугестивність, 
поступливість, бажання бути як всі, відсутність прагнення 
до унікальності і можливого саморозвитку, бажання бути 
завжди гарним для оточення, піддаватися тиску навколи-
шніх, маніпулюванню, не мати своєї думки та бути «зруч-
ною» для оточуючих її людей.
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Людині властиво чогось боятися, а дитині тим більше, 
адже дитину оточує такий величезний і поки ще незвіда-
ний світ. Дитячі страхи можуть вплинути на подальший 
розвиток дитини та відгукнутися в дорослому житті. Нау-
кові розвідки проблеми феномену страху показали, його 
вивченню приділяється надто мало уваги, у спеціальній 
психологічній літературі розкриваються лише окремі 
питання цієї проблеми, що не можна вважати достатнім. 
Особливу увагу слід приділити взаємозв’язку сімейного 
середовища та емоційної сфери дитини, оскільки від типу 
родини, стилю виховання, рівня благополуччя та мораль-
ного клімату залежить психологічне благополуччя наймо-
лодших членів родини. В психології та педагогіці існують 
різні класифікації страхів. Так наприклад Р. В. Овчарова 
виділяє такі види страхів, як вікові та невротичні [1; 4; 5]. 
На думку О. І. Захарова, страх – це інтенсивно виражена 
емоція. Він має захисний характер і супроводжується пев-
ними фізіологічними змінами вищої нервової діяльності. 
Якщо об’єктивно розглянути емоцію страху, то, незважа-
ючи на негативне забарвлення, можна констатувати той 
факт, що страх виконує різноманітні функції в житті люди-
ни, в тому числі і захисні [1; 3].

На перший погляд, страх несе мало приємного люди-
ні – він приносить їй прикрощі, сковує активність і може 
викликати психосоматичні хвороби. Однак спочатку емо-
ція страху виникла в процесі еволюції з метою захисту 
організму людини від усіляких небезпек первісного життя.

По-перше, страх мобілізує сили людини для активної 
діяльності, що часто буває необхідно в критичній ситуа-
ції. Це відбувається за рахунок викиду адреналіну в кров, 
поліпшує постачання м’язів киснем і живильними речо-
винами, що дозволяє їм розвивати велику потужність. 
Збліднення шкірних покривів при переляку відносяться до 
побічних ефектів адреналіну – кров, необхідна в хвилину 
небезпеки м’язам, відливає від шкіри та шлунку. Всі інші 
реакції, які спостерігаються при страху у людини і тварин, 

також були спочатку корисні: так, волосся на голові, що 
встали дибки від жаху, повинні були налякати потенційно-
го ворога, а раптове спорожнення кишечника (так звана 
«ведмежа хвороба») полегшувало вага організму і збива-
ло з пантелику агресора.

По-друге, страх виступає регулятором агресивності 
і служить твердженням соціального порядку. Страх перед 
покаранням стримує прояви первинної біологічної агресії, 
а також утримує багатьох громадян в рамках закону.

По-третє, страх сприяє кращому запам’ятовуванню 
небезпечних або неприємних подій. Не тільки наша свідо-
мість, а й тіло (точніше, наше «несвідоме») може запам’я-
товувати умови, в яких нам коли-небудь було страшно. 
Численні спостереження психіатрів підтверджують, що 
такі умовно-рефлекторні зв’язки (психологи ще називають 
їх «якорями») зберігаються на багато років, правда, при 
цьому буває, що страх, пов’язаний із запам’ятовуванням 
неприємних подій, не приносить користі людині, а навпа-
ки, може значно ускладнити йому життя [1; 4; 5].

Однак слід зазначити, що існує ряд факторів, що не 
укладаються в гіпотезу про «стимулюючої» ролі страху 
для запам’ятовування неприємних або небезпечних для 
організму подій. Це події так званої психологічного захи-
сту, коли страшні події витісняються зі свідомості і замість 
запам’ятовування має місце удаване «забування» емо-
ційно значущої події. Тим не менш, в будь-якому випад-
ку витіснений зі свідомості страх не пропадає зовсім, він 
тільки «занурюється» в глибини свідомості, спливаючи 
звідти вночі у снах або вдень, у певних обставинах, якось 
пов’язаних з тією ситуацією, коли цей страх виник вперше. 
Тривале збереження в пам’яті подій, що викликали колись 
страх, може значно ускладнювати життя людини, сприя-
ючи багаторазового програвання в голові психотравмую-
чої ситуації, що супроводжується сильними негативними 
переживаннями. Здається, що свідомість вже давно забу-
ла про неприємний випадок, а тіло багато років пам’ятає 
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випробуваний страх. Наша підсвідомість цілком щиро хоче 
допомогти нам уникнути небезпек, а в результаті надає 
«ведмежу послугу», бо запускає абсолютно неприйнятні 
для конкретних ситуацій реакції [2; 4].

Саме тому вданій статті будуть указані показники 
дослідження, які дають точні результати, що дитячі стра-
хи дуже впливають на подальший розвиток особистості. 
Так ми згодні, що страх має захисті функції, але де ж 
та сама грань страхів, яка нас мобілізує, а не знищую 
нашу впевненість.

В статті будуть висвітлені результати за методикою: 
«Страхи в будиночках» (М. Панфілової).

Проаналізувавши особливості проявів страхів 
у дошкільному та молодшому шкільному отримано такі 
результати. У групі дітей з неповної сім’ї більше вира-
жена частота виникнення страхів втрати батьків (95%), 
ніж у дітей з повної сім’ї (40%), можливо це пов’язано 
з тим, що для дітей з неповних сімей цей страх є більш 
актуальним у зв’язку з втратою батька. Дитина, як пра-
вило, важко переживає ситуацію розлучення батьків. 
Вона вважае себе винною у тому, що батько пішов. 
На її думку вона не потрібна батькам, не є цінністю  
для рідних.

Також можна помітити значиму відмінність між група-
ми у проявлені страху темряви (φ=5,86; p≤0,01) та жах-
ливих снів (φ=4,07; p≤0,01). Знову ж таки страх темряви 
та жахливих снів більше проявляється у дітей з неповних 
сімей, що може свідчити про відсутність почуття власної 
безпеки у наслідку браком уваги з боку батьків до дитини, 
емоційної нестабільності самої матері, внаслідок, напри-
клад, рольового перевантаження, фінансових труднощів, 
т. ін., що є характерним для неповних родин.

Хотілось би також вказати на найменшу розбіжність 
у значеннях, а її мають такі страхи: страх казкових героїв 
(φ=0,32; p≥0,05), страх крові (φ=0,42; p≥0,05), страх вій-
ськової техніки (φ=0,64; p≥0,05), страх тварин (φ=0,73; 
p≥0,05), страх лікарів (φ=0,89; p≥0,05). Всі ці страхи 
мають незначущий рівень розбіжностей по групам, а 
отже незалежно від типу сім’ї ці страхи властиві дошкіль-
никам, оскільки на нашу думку характерні для цього віко-
вого періоду.

Аналізуючи даних дітей молодшого шкільного віку 
з повних та неповних родин, ми можемо побачити такі 
значущі розбіжності: страх жахливих снів (φ=4,18; p≤0,01), 
страх казкових героїв (φ=3,42; p≤0,01), страх темряви 
(φ=2,96; p≤0,01), страх війни (φ=2,29; p≤0,01).

Слід зазначити, що серед цих страхів більше вираже-
ні страхи жахливих снів, казкових героїв та темряви саме 
у дітей з неповних сімей (це ті страхи що виникають у ситу-
аціях коли дитини не відчуває емоційної підтримки бать-
ка), тоді як страх війни більше виражений у дітей з повних 
сімей, можливо це пов’язано з тим, що у повних родинах 
тема війни обговорюється проміж дорослих. Чоловіки є як 
правило військовозобов’язані. А дітей з неповних сімей 
(як правило це родина «мати –дитина») ця тематика не 
є актуальної, а тому і цей страх в них менше виражений.

Слід також зазначити страхи, які мають найменшу 
розбіжність серед груп, а саме: страх військової техніки 
(φ=0,33), страх вогню (φ=0,33) та страх лікарів (φ=0,35), 
що вказує на ймовірну відсутність якогось впливу типу 
сім’ї на виникнення цих страхів, і скоріше всього ці страхи 
є спільними для цієї вікової категорії.

Порівняльний аналіз результатів емпіричного дослі-
дження особливостей дитячих страхів у дітей з повних 
та неповних родин дав змогу виявити значущі розбіжно-
сті у домінуючих страхах, а отже тип родини впливає на 
диференціацію домінуючих страхів. Особливо слід відмі-
тити високий відсоток у вибірках респондентів з неповних 
родин, показника страху втрати рідних, що свідчить про 
проблемну ситуацію у системі «батьки-діти».

На нашу думку високі показники інших страхів у дітей 
з неповних родин свідчять про значну емоційну неврівно-
важеність, оскільки у них превалюють ірраціональні стра-
хи (страх темряви, страх жахливих снів), які не виконують 
позитивних функцій, лише астенізують нервову систему, 
заважають особистості розвиватись. На відміну від рес-
пондентів з неповних родин, у дітей з повних сімей страхи 
соціально обґрунтовані (страх війни, військової техніки), 
що вказує на адекватну, захисну реакцію на сьогодення.

У цілому за показниками рівня тривожності та домі-
нантними страхами респонденти більш близькі за факто-
ром типу родини, а не віком.
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Постановка	 проблеми. В даний час школа потребує 
такої організації своєї діяльності, яка забезпечила б розви-
ток індивідуальних здібностей і творчого ставлення до життя 
кожного учня. Іншими словами, школа надзвичайно зацікав-
лена у знанні про особливості розумового розвитку кожної 
конкретної дитини. У зв’язку з цим основною метою психо-
лого-педагогічного супроводу процесу навчання та вихован-
ня школярів протягом всього періоду навчання є виявлення 
індивідуальних варіантів розвитку, своєчасної корекції у разі 
необхідності. Сучасна система освіти характеризується 
різноманіттям науково-методологічних концепцій, типів 
навчальних закладів, програм і методів навчання. Все це не 
змінює загального положення, що учень повинен володіти 
певним потенціалом, необхідним для засвоєння навчаль-
ного матеріалу. Набуття знань забезпечується саме такими 
пізнавальними процесами, як пам’ять, мова і, в першу чергу, 
мислення [4]. Саме ці процеси є найголовнішими та провід-
ними у молодшій шкільній діяльності. Комплексний розвиток 
інтелекту дитини передбачає засвоєння та активне викори-
стання мови як засобу мислення, утворення пам’яті, єдність 
і взаємозбагачуючий вплив цих пізнавальних процесів. Цим 
і визначається актуальність теми нашого дослідження [1].

Питаннями взаємозв’язку дитячого мислення з пам’яттю 
і мовою займалися Дж. Брунер, Л.С. Виготський, П.Я. Галь-
перін, В.В. Давидов, О.В. Запорожець, О.М. Леонтьєв, 
А.Р. Лурія, Ж. Піаже, С.Л. Рубінштейн, Д.Б. Ельконін та ін. 
У нашій країні дослідження пізнавальної сфери особистості 
здійснювалися в роботах Б. М. Велічковського, Л.С. Вигот-
ського, П.Я. Гальперіна, В.П. Зінченко, О.М. Лєонтьєва, 
М. А. Холодної та ін. Найвидатнішими зарубіжними вчени-
ми, що вивчали когнітивну сферу особистості були Ф. Барт-
летт, Р. Гарднер, Дж. Келлі, С. Палмер, Ж. Піаже, Д. Раппа-
порт, У. Скотт, О. Харві, Ф. Хольцман, Х. Шродер.

Метою роботи є розвиток пізнавальної сфери (мислен-
ня, пам’яті і мовлення) у молодших школярів.

Виклад	 основного	 матеріалу. У молодшому шкіль-
ному віці продовжують розвиватися основні пізнавальні 
властивості і процеси (сприймання, увага, пам’ять, уява, 
мислення і мовлення). Наприкінці його вони перетворюють-
ся на вищі психічні функції, яким властива довільність і опо-
середкованість [5]. Цьому сприяють основні види діяльності 
дитини цього віку у школі і вдома: навчання, спілкування, 
гра, художня діяльність, праця та ін. Молодший шкільний 
вік визначається від 6–7 до 11–12 років. Це є період рівно-
мірного росту організму дитини. Зазвичай дівчатка дещо 
переважають у рості хлопців [2]. Основними компонента-
ми навчальної діяльності в цьому віці є: дії та операції по 
опануванню змістом навчання; мотиви і форми спілкування 

в навчальному процесі; результати навчання, його контроль 
та оцінка. До основних складових навчальної діяльності 
молодших школярів належать такі складові: змістові, цільо-
ві, мотиваційні, операційні, емоційно-вольові, комунікативні, 
результативні та контрольно-оцінні. Учні початкових класів 
усвідомлюють власні мисленнєві операції, що допомагає їм 
здійснювати самоконтроль у процесі пізнання. У них розви-
ваються самостійність, гнучкість, критичність, мислення [3].

Для виявлення психологічних особливостей пізнавальної 
сфери у молодших школярів, ми провели емпіричне дослі-
дження, в якому взяли участь 60 учнів третього класу (віком 
8–9 років) Херсонської загальноосвітньої школи № 41. Час 
проведення дослідження – упродовж жовтня 2018 року. Емпі-
ричне дослідження складалося з трьох етапів: діагностика рів-
нів розвитку уваги, пам’яті та мислення у молодших школярів.

Після проведення методики «Методика вивчення концен-
трації та стійкості уваги» (модифікація методу П’єрона-Рузера), 
були отримані такі результати: 59% школярів мають високий 
рівень стійкості уваги. Це свідчить про те, що такі досліджува-
ні характеризуються здатністю тривало утримувати увагу на 
окремому предметі чи якійсь діяльності. Вони визначаються 
тривалістю зосередженої та інтенсивної уваги. Такі школярі 
можуть утримуватись на певному предметі, їх важко збити 
з мети, навіть, якщо це виходить, вони без проблем можуть 
повернути в зону уваги втрачений об’єкт. 31% досліджуваних 
мають низький рівень стійкості уваги. Такі досліджувані не 
можуть утримати в зоні уваги навіть той об’єкт, що їх цікавить. 
Вони легко відволікаються, звертають увагу на інші, незначні, 
моменти. Можуть проявляти неуважність у, навіть, легких, для 
їх віку, справах. 10% опитуваних мають середній рівень стійко-
сті уваги, що свідчить про те, що такі діти можуть утримувати 
свою увагу на певних об’єктах, але якщо виникають якісь пере-
шкоди, то вони можуть відволіктись і їм буде важко повернути 
увагу на цікавий їм об’єкт (рис. 1).

Результати за методикою «Визначення типу пам’я-
ті» говорять про те, що у 41% досліджуваних перева-
жає зорове сприйняття. Воно пов’язане зі збереженням 
і відтворенням зорових образів. Такі досліджувані здат-
ні протягом досить тривалого часу «бачити» сприйняту 
картину у своїй уяві після того, як вона перестала впли-
вати на органи чуття. Можна припустити, що у таких 
досліджуваних може бути гарно розвинена уява. Дослі-
джувані те, що зорово можуть собі уявити, як правило, 
легше запам’ятовують і відтворюють. У 25% досліджу-
ваних домінує запам’ятовування на слух. Такі дослі-
джувані, на слух швидко можуть запам’ятати події, логі-
ку міркувань чи якісь докази, сенс читаного тексту та ін. 
Цей сенс вони можуть передати власними словами, 
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причому досить точно. Цим типом пам’яті володіють 
вчені, досвідчені лектори, викладачі, вчителі тощо. 19% 
для запам’ятовування використовують моторно-слухо-
ву пам’ять. Для дітей молодшого шкільного віку харак-
терне легке запам’ятовування руху і всього того, що 
з ним пов’язано. Також вони можуть утримувати все, 
що пов’язано з руховою активністю. Це сприяє розвитку 
витонченості рухів, влучності та спритності. 15% дослі-
джуваних мають комбіноване сприйняття. Вони можуть 
поєднувати різні види пам’яті. Так, образи для певної 
людини являють собою поєднання роботи зорової, слу-
хової, нюхової та інших видів пам’яті (рис. 2).

Результати методики «Дослідження гнучкості мис-
лення» свідчать про те, що: 49% мають високий рівень 
гнучкості мислення. Таких людей характеризує здатність 
до швидкого й легкого пошуку нових стратегій рішення. 
Вони вміють вільно розпоряджатися вихідним матері-
алом, встановлювати асоціативні зв’язки і переходити 
в поведінці і мисленні від явищ одного класу до інших, 
часто далеким по суті. 37% мають низький рівень гнуч-
кості мислення. Такі досліджувані мають низьку здатність 
бачити ситуацію в розвитку: розкладати її на складові, 
перерозподіляти, поглянути на проблему (завдання) під 
іншим кутом і зуміти спрогнозувати всі можливі варіанти 
результату тієї чи іншої події. 14% мають середній рівень 
гнучкості мислення, що свідчить про те, що такі досліджу-
вані можуть логічно та критично мислити в звичних та спо-
кійних ситуаціях, але якщо виникають якісь перешкоди, то 
їх це може збити з сенсу справи і їм буде тяжко повернути 
свої думки (рис. 3).

Висновок. Формування пізнавальних процесів 
молодших школярів зумовлюється розвитком певних 
показників психічних процесів: точності зорового, слу-
хового і дотикового сприймання; повноти й детальності 
описування картини, яку учень бачить уперше; способів 
свідомого запам’ятовування нового матеріалу (групу-
вання, самоконтролю – під час заучування); здатності 
зауважувати помилки, неточності в міркуваннях ровес-
ників; гнучкості мислення, що виявляється у доцільному 
варіюванні способів дій, легкості й швидкості переходу 
від міркування, що спирається на реальні або зображе-
ні предмети, до мислення з опорою на графіки, схеми, 
числові і буквені формули; словесно-логічного мислен-
ня. Ми визначили, що у даній вибірці більшість школя-
рів мають високий рівень стійкості уваги. Вони визна-
чаються тривалістю зосередженої та інтенсивної уваги. 
За типом пам’яті у більшості досліджуваних переважає 
зорове сприйняття. Вона пов’язана зі збереженням 
і відтворенням зорових образів. Такі досліджувані здат-
ні протягом досить тривалого часу «бачити» сприйня-
ту картину у своїй уяві після того, як вона перестала 
впливати на органи чуття. Дослідження гнучкості мис-
лення показало, що більшість школярів мають високий 
рівень гнучкості мислення. Їх характеризує здатність 
до швидкого й легкого пошуку нових стратегій рішення. 
Вони вміють вільно розпоряджатися вихідним матері-
алом, встановлювати асоціативні зв’язки і переходити 
в поведінці і мисленні від явищ одного класу до інших, 
часто далеких по суті.

 
Рис. 1. Рівень стійкості уваги досліджуваних

 
Рис. 2. Домінуючі типи пам’яті досліджуваних

 
Рис. 3. Рівні гнучкості мислення досліджуваних
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Велика ступінь невпевненості в різних сферах життя, 
зокрема в економічній, соціальній, політичній, матеріальній 
породжує депресивні настрої серед суспільства. Емоційний 
рівень життя суспільства знижується, багато хто опинився 
за межею бідності як наслідок, ми спостерігаємо розвиток 
криміногенних ситуацій: крадіжки, часті напади в темну 
пору доби, вбивства з метою заволодіння чужого май-
на, суїциди. Не можна вплинути глобально та миттєво на 
ситуацію і змінити рівень життя населення, проте можли-
во визначити суб’єктивні умови благополуччя особистості, 
дослідити їх та впровадити в щоденне життя. Важливо ска-
зати, що мета полягає визначити такі умови благополуччя, 
які попередять рецедиви занепаду. Спробуємо впровадити 
фактори, які навчать суспільство справлятися з трудноща-
ми протягом всього життя, не боятися складних ситуацій, 
а навчитися аналізувати їх та бачити способи вирішення.

Відштовхуючись від змісту проблеми та вирішуючи 
поставлену задачу, основними методами стали пошуко-
вий та теоретично-методологічний аналіз дослідження. 
В історії неодноразово зустрічаються ситуації аналогічні 
одна одній, які відбуваються в різні епохи. Описані мето-
ди дозволяють вивчити та проаналізувати такі випадки, 
почерпнути необхідні знання та теоретично створити від-
кориговані методи вирішення проблем, які в подальшому 
можна застосовувати на практиці.

Таким чином, теоретичний аналіз дозволив виділити 
основні чинники благополуччя: довіра; впевненість; надій-
ність; стабільність; сумнів.

Що є довірою? Згідно означення тлумачного словника, 
довіра – ставлення до кого-небудь, що виникає на основі 
віри в чиюсь чесність, щирість, порядність [1].

Працюючи над вивченням довіри як психологічного 
терміну вченим вдалося виділити більше десяти функцій, 
які виконує довіра:

1) функція забезпечення ефективної діяльності;
2) інтегруюча: довіра здійснює соціальну інтеграцію 

на різних рівнях;

3) комунікативна відображає обмін інформацією від-
повідно до отриманого рівня довіри;

4) інтерактивна, яка забезпечує взаємодію між суб’єк-
тами;

5) перцептивна функція довіри визначається тим, що 
існуючий рівень довіри формує визначену установку для 
сприйняття ситуації;

6) редукуюча функція зводить складну систему відно-
син до одного відношення – величини актуальної довіри;

7) управлінська функція проявляється у використанні 
довіри як управлінського ресурсу;

8) передбачувальна функція заключається у мож-
ливості визначеного прогнозу розвитку взаємодії сторін 
в залежності від прогнозованого чи досягнутого рівня 
довіри;

9) орієнтуюча: довіра служить основою для закріплен-
ня інших відносин;

10) ефективізуюча, яка дозволяє зробити взаємовід-
носини більш ефективними;

11) стабілізуюча функція складає основу стабільних 
відносин;

12) психологічна функція довіри заключається в зни-
женні напруженості і стресу у відносинах [3, с. 225–226];

Наступний пункт – це впевненість. Впевненість описує 
особистість, яка:

1) задоволена собою;
2) може відстояти свою точку зору;
3) адекватно оцінює як свої можливості так і ситуацію, 

що виникла навколо;
4) абсолютно спокійно реагує на неочікувані емоції 

оточуючих.
Психологи, які працюють в області вивчення та про-

будження впевненості говорять, що вона включає три 
основні базові компоненти: впевнений образ, впевнена 
комунікація, та впевнена життєва позиція [4, с. 10]. Впев-
неність характеризує людину, яка готова постійно навча-
тися та вдосконалюватися. Чи не в цьому полягає основа 
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благополуччя? Якщо людина задоволена собою, то здат-
на працювати на повну силу, впевнена в своїх діях і знає 
чого хоче досягнути. Важливо зазначити, що впевненість 
нестабільна як одиниця вимірювання, тому потребує 
постійних та систематичних зусиль.

Найважливішою була надійність і можливість покластися 
одне на одного: у тому далекому дивному світі вони не мог-
ли розраховувати більше ні на кого (Н. Сняданко) [1]. Дуже 
влучна цитата, яка повністю розкриває суть поняття надій-
ності. Історична хронологія міфів, війн, розчарувань показує, 
що маючи надію люди справляються з негараздами. Вони 
знаходять методи для подолання перешкод, знаходять 
союзників, побратимів, надихають один одного і мотивують 
на неймовірні вчинки. Надія відкриває друге дихання, саме 
той стан, який за нормальних умов міг і не виникнути. Що ж 
стосується надійності як риси характеру, то варто зазначи-
ти, що лише вольові люди зможуть побороти страх і втілити 
в реальність задумане. Якщо ж говорити про надійність як 
характеристику просторову, то варто зазначити, що це озна-
чає: довговічність; пластичність; збережуваність.

Стабільність можна охарактеризувати через наступ-
не означення: стабільність цін – ситуація, при якій тем-
пи інфляції настільки низькі, що суттєво не впливають на 
прийняття економічних рішень [1]. Це можна трактувати 
як впевненість, що протягом найближчих років ситуація 
навколо суспільства залишиться в стані спокою. Пер-
ше, що статистичні дані відображають в періоди неста-
більності країни – це демографічний спад. Аналіз даних 
показує, що стабільність породжує: рівновагу; стійкість; 
самовладання; твердість; постійність; довговічність; силу.

Наступна умова існування благополуччя – це сум-
нів. Цікаво, що саме слово несе в собі кілька визначень: 
1) непевність щодо вірогідності, можливості чого-небудь; 
брак впевненості в комусь, чомусь. Підозра, острах; 
2) ускладнення, нерозуміння, що виникають при розв’я-
занні якого-небудь питання, певної проблеми; 3) стан 
душевного розладу, невпевненості, вагань [1].

Сумнів – особливий стан свідомості і самосвідомості, 
коли суб’єкт відчуває або виявляє недовіру до певного 
твердження, вагаючись відносно прийняття (визнання) 
його, оскільки оцінює це твердження як недостатньо 
обґрунтоване, правомірне, виправдане, необхідне, пере-
конливе. Сумнів – вияв, продукт діяльності ціннісної свідо-
мості. Твердження, що стають предметом сумніву, можуть 
стосуватись будь-яких аспектів буття (реалій природного 
і соціального світу, вчинків, поведінки, діяльності людини, 
знань, норм, традицій, переконань тощо). Сумнів органіч-
но пов’язаний з усіма вимірами людського життя. В історії 
філософії сумнів як особлива форма теоретичної свідо-
мості вперше набуває концептуального виразу в філо-
софському скепсисі і скептицизмі. У Новий час у Декарта 
сумнів перетворюється в категорію, що фіксує особливий 
стан мислення, критичну рефлексію стосовно всіх знань 
і уявлень. Стан сумніву є необхідним моментом розвитку 
теоретичного, наукового мислення, який дає можливість 
подолати синдром «загальновизначеності», здійснити 
критичний аналіз стосовно ідей, що вважались неспрос-
товними. У філософії науки Поппера сумнів набуває ста-
тусу фундаментального принципу наукової методології 
[2, с. 615–616].

Сумнів – це той рушійний фактор, який допомагає 
розвиватися, сумніватися у виборі, логічно мислити, при-
пускати теорії. Варто зазначити, що сумнів характеризує 
сильних особистостей, які здатні проаналізувати та осмис-
лити інформацію, за необхідності змінити своє ставлення 
на суб’єктивно істинне.

Таким чином, говорячи про благополуччя ми обов’яз-
ково підійдемо до умов неблагополуччя, оскільки вони 
дисонують між собою. Умови довіри, впевненості, надій-
ності, стабільності та сумніву не мають чіткої межі з умо-
вами неблагополуччя (невпевненості, нестабільності, 
ненадійності). Вони перетинаються. Кожна ситуація буде 
як боротьба, все буде залежати від сприйняття особисто-
сті ситуації, адже ці умови невичерпні.
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Вступ. Дослідження «Я-образу» у підлітків має 
виключне значення у психологічних дослідженнях 
з проблем вікового розвитку, оскільки підлітковий вік 
є сенситивним періодом для становлення позитивної 
самооцінки особистості, що сприятиме її успішному 
індивідуальному та соціальному розвитку. Особливого 
значення набувають такі дослідження у нестабільні пері-
оди суспільного розвитку, адже на психологічний стан 
підлітків, окрім визначених закономірностей фізіологіч-
ного дозрівання, зокрема статевого, суттєво впливають 
і соціально-економічні та політичні події в суспільному 
житті нашої країни. Відповідно, завдання нашого дослі-
дження полягали в теоретичному та емпіричному аналі-
зі психологічних особливостей становлення «Я-образу» 
особистості підліткового віку.

Виклад	основного	матеріалу. Підлітковий вік, на думку 
педагогів та психологів, є критичним не лише щодо психофі-
зіологічних змін, а й важливих перетворень у сфері самосві-
домості. У віці 12–14 років у дітей підсилюється тенденція до 
самоспостереження, егоцентризму, виникає почуття сором’яз-
ливості, відчутно змінюється самоповага та самооцінка [2].

Одним із центральних психічних новоутворень підліт-
кового віку є відкриття власного внутрішнього світу. Цей 
процес має суттєвий вплив на формування характеру 
і поведінку особистості, перспективи її розвитку. Само-
свідомість особистості характеризується становленням 
«Я-образу», який є не лише «... продуктом самосвідомості, 
а й важливим чинником детермінації поведінки людини, 
таким особистісним утворенням, яке визначає напрямок 
її діяльності, реагування в ситуаціях вибору, спілкування 
з людьми» [5, с. 245].

«Я-образ» – це уявлення індивіда про себе, свої цілі 
та життєві цінності. Проте, в сучасних підлітків під дією 
негативних соціально-психологічних умов їх повсякденної 
життєдіяльності, зокрема боулінгу у школі, формується 
певна невизначеність у сенсі життя та відсутність впев-
неності у майбутньому, що сприяє зростанню відхилень 
у пoведiнцi неповнолітніх.

Вивчення «Я-образу» підлітка було предметом дослі-
дження зарубіжних (Б. Г. Ананьєв, Р. Бернс, Є. А. Бірюке-
віч, Л. І. Божович, З. І. Васильєва, Л. С. Виготський, Е. Ерік-
сон, І. Д. Єгоричєва, М. В. Корепанова, І. С. Кон, Ч.Кулі, 
Дж. Мід, К. Роджерс, Є. В. Туманова, Д. Й. Фельдштейн, 
В. В. Столін, С. Л. Рубінштейн та ін.) і українських (І. Д. Бех, 
І. С. Булах, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, Н. В. Чепе-
лєва та ін.) вчених. Ці вчені у своїх працях розглядали: 
розвиток «Я-образу» відповідно до вікових особливостей 
формування особистості; вплив на формування «Я-обра-
зу» соціального оточення особистості; взаємозалежність 
образу батьків і дітей та ін.

Категорія «Я-образ» розглядається науковцями з пози-
цій: 1) когнітивного компоненту, що характеризує пізнавальні 
процеси особистості (М. Й. Боришевський, Л. В. Долинська, 
П. Р. Чамата та ін.); 2) когнітивної складової фізичного «Я» 
людини (Є. Т. Соколова, P. Ekman, M. Maltz та ін.); 3) комп-
лексного відображення системи особистісних ставлень 
(О. Г. Асмолов, І. Д. Бех, О. В. Скрипченко та ін.); 4) розу-
міння людини як душевно-духовної істоти (В. О. Татенко 
та ін.); 5) метапсихологічної категорії процесів самосвідомо-
сті (А. В. Петровський, М. Г. Ярошевський та ін.) (За [3, с.7]).

Узагальнюючи теоретико-методологічні здобутки зга-
даних психологів Л. В. Вереїна запропонувала модель 
становлення «Я-образу» підростаючої особистості, яка 
включає змістовно-інформаційні, цільові, мотиваційно-по-
требові, емоційні, когнітивні, комунікативні, поведінкові, 
результативні, оцінні, психокорекційні компоненти. Дослід-
жуючи емоційний компонент «Я-образу», Л. Вереїна дохо-
дить висновку, що інтегративною основою емоційного 
компонента є інтерес як особистісна форма емоційного 
прийняття світу і себе самого. Психологічним механізмом 
формування позитивної емоційної складової «Я-образу» 
є формування любові до себе. Деформація цього почут-
тя призводить до порушень у формуванні цілісної гар-
монійної особистості, спотворень в емоційній орієнтації  
«Я-образу» та виникнення психологічного феномена его-
їзму. Вчена виокремлює такі структурні складові негатив-
ної емоційної орієнтації, як неприйняття себе, екстерналь-
ність, вимоги до інших про піклування, фрустрованість, 
страждання, страх відкидання [4].

Для визначення рівня сформованості та особливостей 
«Я-образу» підлітків ми продіагностували його структурні 
компоненти.

Діагностика була проведена з учнями 12–14 років 
Вибірка склала 60 осіб (20 хлопців, 40 дівчат). (див. рис. 1).

За допомогою тесту «20 висловлювань» (модифікова-
ний на основі методики вивчення емпіричних установок 
особистості М. Куна, Т. Макпарленда) [2, с. 17–19] ми про-
діагностували рівень розвитку когнітивного компоненту 
«Я-образу» підлітків.

За результатами діагностики середня кількість відпові-
дей становить від 8 до 13 (з можливих 20), з них об’єктивні 
(60%) – ті, де підлітки вказували на свої рольові обов’яз-
ки («особистість», «дочка/син», людина») та суб’єктивні 
(40%) –вказували притаманні їм, на їх погляд, індивідуаль-
ні риси («неповторна», «комунікабельна», «сміливий»). 
При цьому, 20% досліджуваних (дівчата 14 років) змогли 
представити всі 20 тверджень і переважають у них якраз 
суб’єктивні оцінки. Відповідно, можна зробити висновок, 
що старші підлітки мають більше уявлення хто вони та як 
себе сприймають.
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Для вивчення емоційного компоненту «Я-образу» підліт-
ків ми використовували метод незакінчених речень (модифі-
кований на основі тесту для діагностики узагальнених зміс-
тових установок С. І. Подмазіна, О. І.Сібіль). [2, с. 27–29]. 
Після тестування визначаються блоки з домінуванням пози-
тивних, нейтральних та негативних установок підлітків.

За результатами дослідження було виявлено, що 
75% респондентів мають позитивну життєву установку, 
16,7% – нейтральну, а ще 8,3% негативну установку. Якщо 
підліток має негативну життєву установка, то це виража-
ється у рівні його самоповаги, особливостях сприйняття 
себе (низька самооцінка і певні комплекси) та негативні 
моделі поведінки й, відповідно, потребує певної психоко-
рекції (див. рис. 2).

 
Рис. 2. Відсоткові показники домінування  
позитивних, нейтральних та негативних  

життєвих установок підлітків

 

 
Рис. 1. Статева та вікова представленість вибірки 

досліджуваних підлітків

 
Рис. 3. Результати самооцінки поведінкового компонента у становленні «Я-образу» підлітка
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Завершальним етапом дослідження було застосування 
методик для оцінки особливостей поведінкового компонента 
у становленні «Я-образу» підлітка. Для цього ми використову-
вали методику «Шкала самооцінювання (Ч. Д. Спілбергера)» 
[2, с. 22–26], що дало зрозуміти як кожен з підлітків реагує на 
конфліктну ситуацію і, на основі цього, запропонувати опти-
мальні засоби врегулювання міжособистісних конфліктів.

За результатами дослідженнями було виявлено, що 
у підлітків низький рівень тривожності є у 30,7% опитуваних, 
помірний у 30,7% та високий рівень особистісної тривожності 
38,6%. Особистісна тривожність характеризує стійку схиль-
ність особистості неадекватно сприймати зовнішні ситуації 
та реагувати на них станом тривоги, що часто супроводжу-
ється конфліктною поведінкою. Надто висока особистісна 
тривожність позитивно корелює з наявністю невротичного 
конфлікту та психосоматичними захворюваннями

Стосовно реактивної тривожності, то в 7,7% респон-
дентів був виявлений низький рівень тривожності, у 45% – 
помірний, а ще у 47,3% досліджуваних високий рівень. 

Реактивна тривожність характеризується станом напру-
ження, занепокоєння у певних ситуаціях. Високий її рівень 
викликає порушення уваги, тонкої координації та інших 
психічних процесів. (див. рис. 3).

Висновок. Отже, формування «Я-образу» підлітків 
залежить від соціального оточення – сім’я, родина, дру-
зі, учителі, стан у країні загалом. Для того, щоб у підро-
стаючого покоління формувався адекватний «Я-образ», 
шкільні практичні психологи повинні проводити діагности-
ку та, на основі отриманих результатів, розробляти і впро-
ваджувати психолого-педагогічні тренінги й рекомендації 
для учителів, батьків та самих підлітків. Адже завданням 
психолога є створення умов та сприяння адекватному 
становленню «Я-образу» підлітків.

Проблема формування «Я-образу» особистості під-
літкового віку залишається актуальною і потребує більш 
сучасних теоретичних обґрунтувань та розробки і засто-
сування різноманітних психодіагностичних методик, що 
стане подальшим завданням нашого дослідження.
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Вступ. Рівень тривожності в сучасних стресових умо-
вах наразі є однією з факторів формування дитини як осо-
бистості. Ще у молодшому шкільному віці закладаються 
основні особистісні якості, які впливають на подальший 
психологічний розвиток дитини.

Існує багато наукових робіт, присвячених тривожності. 
Саме ця проблема, на думку науковців, є в основі багатьох 
психологічних труднощів дитини (Ч. Спілбергер, А. Прихо-
жан, А. Мікляєва, В. Астапов). Зокрема А. Мікляева, доклад-
но описує шкільну тривожність, що виникає в результаті 
шкільного неблагополуччя, яке може бути пов’язане з без-
ліччю аспектів. Це підвищена складність навчальної програ-
ми і, як наслідок, навчальні перевантаження, неадекватні 

вимоги батьків, конфлікти з вчителями, труднощі при вза-
ємодії з однолітками [1]. Значну увагу означеній проблемі 
приділяли викладачі Криворізького державного педагогіч-
ного університету Н.М. Макаренко та С.А. Прахова у статті 
«Напрямки превенції шкільної тривожності молодших шко-
лярів: реалії сьогодення та перспективи «нової української 
школи» (на прикладі лонгітюдного дослідження).

В сучасній науці проблеми тривожності розглядаються 
саме в контексті вікової та загальної психології. Вивчення 
гендерного аспекту запропоновує новий ракурс у вивченні 
цієї проблеми.

Основний	матеріал.	На думку психолога А. М. Прихо-
жан, тривожність – переживання емоційного дискомфор-
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ту, пов’язане з очікуванням неблагополуччя, з передчут-
тям небезпеки [2]. Робота з дітьми молодшого шкільного 
віку, які пішли до школи, є однією з найважливіжих питань, 
пов’язані з їх адаптацією до мінливих соціальних і життє-
вих умов. Адаптація до нових умов у молодшому шкіль-
ному віці часто породжує тривожність. Суть адаптації 
полягає в процесі активної взаємодії організму з зовніш-
нім середовищем з метою пристосування до її умов. Для 
людини, крім біологічної адаптації необхідно пристосуван-
ня до соціальних умов, вміти змінювати свою поведінку 
залежно від зміни соціальних умов. При вступі до школи, 
до нових умов життя перед дитиною виникає необхідність 
перетворювати у нові сформовані комунікативні та пове-
дінкові алгоритми. Зміна навколишнього середовища, 
нова обстановка, зустріч з незнайомими дітьми і дорос-
лими, розбіжність прийомів сімейного виховання з тими, 
що застосовуються в освітній організації, нарешті, зміна 
соціального статусу загострюють і ускладнюють процес 
адаптації. Крім того, адаптація до школи – процес бага-
топлановий, розуміється як пристосування дитини до 
нової системи соціальних умов, нових стосунків, вимогам, 
видами діяльності, режиму життєдіяльность, зазначає 
Б. Сергеева [3]. Соціальні умови переломлюються через 
внутрішні, визначають формування і прояв особистісних 
властивостей (в тому числі і тривожності) в конкретні істо-
ричні періоди [4].

На думку А. Тімохіної, тривожність, як і страх, є емо-
ційною реакцією на небезпеку. На відміну від страху три-
вожність характеризується, перш за все, розпливчатість 
і невизначеністю. Тривога, як відзначав Гольдштейн, 
викликається такою небезпекою, що загрожує самій сут-
ності або ядру особистості. Тривожність – схильність 
індивіда до переживання тривоги, характеризується низь-

ким порогом виникнення реакції тривоги; один з основних 
параметрів індивідуальних відмінностей [5]. Причиною 
виникнення тривоги завжди є внутрішній конфлікт, супере-
чливість прагнень дитини, коли одне його бажання супере-
чить іншому, одна потреба заважає іншій. Внутрішній три-
вожний стан дитини може бути викликано: суперечливими 
вимогами до нього, що виходять із різних джерел (або 
навіть з одного джерела, коли батьки суперечать самі собі, 
то дозволяючи, то грубо забороняючи одне й те саме); 
неадекватними вимогами, які не відповідають можливос-
тям і прагненням дитини; негативними вимогами, які став-
лять дитину в принижене, залежне становище. У всіх трьох 
випадках виникає почуття «втрати опори»; втрати міцних 
орієнтирів у житті, непевність у навколишньому світі.

Дослідити таку значну за глибиною, обсягом тему 
та представити результати у одній статті – важко. Тому ми 
акцентували увагу на гендерній диференціації тривожності 
дітей молодшого шкільного віку у період адаптації. Дослі-
дження було проведено на початку 2019 року в Криворізь-
кий загальньоосвітній школі. Загальна вибірка досліджува-
них 26 осіб (14 хлопців та 12 дівчат першого класу).

Дослідження рівня тривожності було проведено на 
основі методики «Неіснуюча тварина». Для отримання 
результатів діти вигадали та малювали неіснуючу тварину, 
придумували підпис. Для обробки результатів (див. рис. 1) 
ми аналізували кожен малюнок дітей, звертаючи увагу на 
деталі, що свідчать про рівень тривожності школяра (сила 
натиску олівця, контури деталей на малюнках та контур 
фігури у цілому, очі та рот тварини, їх розмір тощо).

За результатами дослідження, проведеного в одній  
з міських шкіл, можна зробити висновок, що лише 
17% (2 осіб) дівчаток мають високий рівень тривожності 
у першому класі. На першому малюнку ми звернули увагу 

 

Рис. 1. Результати рівня тривожності у молодшому шкільному віці
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на очі неіснуючої тварини, саме вони вказують на рівень 
страху та тривожності, який людина не усвідомлює: рай-
дужки очей промальовано не з першого разу, сильний 
натиск на олівець (див рис. 2) . На другому малюнку бага-
то жирних ліній, промальованих двічі, бачимо сильний 
натиск на олівець при малюванні контуру.

Досліджено, що 43% школярів чоловічої статі мають 
високий рівень тривожності у період адаптації (8 хлопчи-
ків). Про це свідчать такі деталі: закритий рот, збільшенні 
у розмірах очі, наведені жирною лінією та ярко виділений 
контур фігури. На одному з проаналізованих малюнках 
ми побачили 3 голови, що дивляться один на одного 
(див. рис. 3): це може означати внутрішній конфлікт учня 
та його тривожність.

Ми проаналізували, що хлопці молодшого шкільного 
віку мають високий рівень тривожності частіше за своїх 
однолітків жіночої статі. Це може бути обумовлено тим, що 
батьки ставлять більш високи вимоги до хлопців, ніж до 
дівчат. Як відомо, однією з найбільш частих причин тривож-
ності є завищені вимоги до учня з боку батьків або педагогів, 
негнучка, догматична система виховання, яка не враховує 
власну активність дитини, її інтереси, здібності і схильно-
сті. Батьки орієнтують хлопців на високі, не доступні йому 
досягнення в спорті, мистецтві, нав’язують йому образ 
справжнього чоловіка, сильного сміливого, спритного, який 
знає поразок, невідповідність яким (а відповідати цьому 

образу неможливо) боляче б’є по хлоп’ячому самолюбству 
[3]. Слід зазначити, що ми порівняли отримані цього року 
результати рівня тривожності, коли діти почали навчатися 
у новій українській школі (НУШ), з результатами минулого 
року (дослідження шкільного психолога). Минулорічні «пер-
шачки» демонстрували більш високий рівень тривожності, 
як серед хлопців так і серед дівчат.

Висновки. Шкільна тривожність у період адаптації 
є однією з проблем батьків, шкільного психолога та клас-
ного керівника. Стаючи школярем і переходячи від одного 
етапу шкільного життя до іншого, дитина не просто при-
стосовується до наявної ситуації школи. На основі сфор-
мованих у нього особистісних якостей і виникли в попе-
редньому віці потреб, він, так чи інакше, переломлює 
вплив школи і (свідомо і несвідомо) займає по відношен-
ню до неї внутрішню позицію. У психології існує поняття 
«внутрішня позиція», під якою мається на увазі сукупність 
всіх відносин дитини до дійсності, що склалася в певну 
систему [3]. Результати дослідження показали, що хлопці 
молодшого шкільного віку частіше мають високий рівень 
тривожності у період адаптації ніж дівчата. Вони гостро 
реагують на нові соціальні умови, закриваються від навко-
лишнього світу та відчувають тривогу. Високий рівень 
шкільної тривожності є показником несприятливого емо-
ційного стану, що ускладнює процес адаптації першоклас-
ників до навчання в школі [3].

 
Рис. 2. Малюнок дівчини

 

Рис. 3. Малюнок хлопця
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Девіантне материнство є однією з найбільш гострих 
областей дослідження в психології, як в практичному, 
так і в теоретичному аспекті. Причини виникнення про-
блеми материнства в неповних сім’ях та особливості 
життєдіяльності одиноких матерів в кризових життєвих 
ситуаціях, розкрито в роботах Т. Гурко, В. Деларю, 
М. Киблицької .

Несприятливий для майбутнього материнства пере-
біг вагітності, а також особливості поведінки жінок, що 
призводить до подальшої відмови від дитини, аналізу-
ються в роботах В. Брутмана, А. Варги, М. Радіонової 
та ін. На думку В. Брутман, А. Варги, В. Сидорова, від-
мова від материнства – форма девіантної поведінки, 
в основі якої лежить комплекс соціальних, психоло-
гічних, педагогічних та патологічних причин, які діють 
у сукупності та порушують механізми формування 
материнства. Сьогодні в суспільстві спостерігається 
тенденція пошуку нової моделі розвитку материнської 
сфери, заснованої на усвідомленні як потреб самої 
матері, так і особливостей психічного розвитку дитини. 
Це виражається в підвищенні запиту батьків на кваліфі-
ковану соціально-педагогічну допомогу в освоєнні сво-
їх батьківських і, зокрема, материнських функцій [2; 5].

В. Брутман вважає, що для формування нормаль-
ної материнської поведінки необхідна ідентифікація 
з матір’ю, і потім, на її основі – емоційна сепарація. 
Більш того, ідентифікація з матір’ю – один з основних 
механізмів розвитку материнського ставлення. Мати 
транслює своїй дитині модель материнства (ширше – 
батьківства), що існує в даній культурі на даний момент 
часу. Опосередковано, окрім матері, дана модель 
засвоюється дітьми через інших значущих дорослих [4].

У більшості випадків жінки, які мають порушення 
репродуктивної поведінки, виховувалися в психологічно 
несприятливому середовищі, що негативно відобрази-
лося на формуванні образу материнства та повноцінної 
сім’ї (В. Брутман). Серед чинників, що впливають на роз-
виток материнського ставлення, Д. Віннікот виділяє здат-
ність жінки бути доброю матір’ю, що формується на осно-
ві досвіду взаємодії з власною матір’ю, в грі, у взаємодії 
з маленькими дітьми в дитинстві, а також в процесі влас-
ної вагітності та материнства. Якість материнсько-дитя-
чих стосунків та їх вплив на материнську сферу жінки 
визначається, окрім прив’язаності, стилем їх емоційного 
спілкування, участю матері в емоційному житті дитини [1].

За Т. Гурко, прояви материнської девіації можуть 
бути явними (відмова від дитини; переривання вагітно-
сті) та прихованими (насильство над дитиною; агресія 
по відношенню до дитини; педагогічна та психологічна 
запущеність дитини). Одним із проявів крайніх випадків 

девіантної поведінки матері є відмова від дитини вже 
у пологовому будинку. Виникнення відмов від материн-
ства обумовлене складною взаємодією соціально-еко-
номічних, родинних, етичних, психобіологічних та пато-
логічних чинників. Найбільш висока розповсюдженість 
відмови від новонароджених: серед незаміжніх жінок; 
жінок з сімей з низьким матеріальним достатком; що не 
мають постійного житла; серед неповнолітніх і таких, 
що вчаться; осіб з кримінальним минулим; серед випус-
книць сирітських установ. Саме ці, найменш соціально 
захищені групи жінок, особливо схильні до психоло-
гічних стресів, депресивних станів в період вагітності, 
а також інших форм психічної патології, у тому числі 
алкоголізму і наркоманії, тобто таких порушень, які самі 
по собі можуть змінювати світогляд жінки, породжувати 
невпевненість в своїх силах, відчуття втрати перспек-
тиви, зневіру в завтрашньому дні і тим самим сприяти 
відмові від материнства. Матері та дитині необхідна 
допомога на всіх вікових етапах, починаючи з плану-
вання вагітності, а можливо, навіть і раніше, включаю-
чи консультування по формуванню материнської сфе-
ри в онтогенезі [3].

Девіантне материнство, з погляду Т. Микової, – 
це поведінка матері, яка не сприяє збереженню здо-
ров’я дитини, а, навпаки, така, яка перешкоджає, 
порушує й ускладнює нормальний процес її розвитку. 
Одна з головних причин такого феномену – це вплив 
соціокультурних чинників на формування материнської 
поведінки як до вагітності, так і після народження дити-
ни. Значний вплив на формування девіантної мате-
ринської поведінки справляють незадовільні соціальні 
умови – такі умови життєдіяльності індивіда в суспіль-
стві, у процесі праці чи навчання, у рамках вільного 
часу, які не задовольняють його основних потреб. Важ-
ливим показником, що характеризує соціальні умови, 
в яких сьогодні проживає значна кількість сімей з діть-
ми в нашій країні, є низький рівень життя, що включає 
небезпечні умови праці, незадовільний рівень освіти 
та охорони здоров’я, високий рівень безробіття, неви-
сокі доходи й незабезпеченість молодих сімей належ-
ними житловими умовами. Такі умови негативно впли-
вають на виховний потенціал сім’ї в цілому, а також на 
сприйняття жінкою свого статусу матері. У суспільній 
свідомості сьогодні спостерігається зниження цінності 
досвіду материнства, передача материнських функ-
цій до найманих вихователів та дошкільних закладів 
у зв’язку з підвищенням ролі жінки в суспільному вироб-
ництві. Як показує досвід, девіантну поведінку матері 
правомірно пов’язувати і пояснювати сукупністю чинни-
ків, що впливають на формування даного явища.
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За В. Сидоровою причинами девіантного материн-
ства є особистісні властивості жінок; наявність неспри-
ятливого дитячого комунікативного досвіду (порушення 
дитячо-батьківських стосунків); фактор небажаності 
вагітності та народженості дитини; соціально-еконо-
мічні фактори (більшість жінок, які мають порушення 
материнської функції, мешкають в несприятливих соці-
альних та побутових умовах та відносяться до соціаль-
но незахищеної категорії населення). Форми девіацій 
материнської сфери проявляються виявляються в емо-
ційному відкиданні дитини, фізичному насиллі над дити-
ною, свідомому відкладанні материнства, несвідомому 
материнстві у ранньому віці (підліткова вагітність), 
частому штучному переривання вагітності та відмови 
матері від дитини. Результатом девіантної поведінки 
вагітної стають фізичне та психічне неблагополуччя, 
соціальне дезадаптація, передчасні пологи та анома-
лії пологової діяльності, народження неадаптованої 
дитини. Фізичні та психічні відхилення дитини, висока 
ступінь схильності до невротизації дитини, її соціальне 
неблагополуччя у подальшому. Наслідки девіантного 
материнства: під час пренатального та перинатально-
го періодів дитина перебуває в тісному взаємозв’язку 
з матір’ю, тому та порушення в протіканні фізіологічних 
і психічних процесів у жінок можуть негативно вплинути 
на реалізацію генетичного потенціалу дитини [4].

Отже, девіантне материнство представляє собою 
таку поведінку жінки, яка заважає формуванню позитив-
ного образу дитини, не сприяє збереженню її здоров’я, 
а інколи, навіть життя, порушує процес її нормального 
розвитку в пренатальному та перинатальному пері-
одах, що в подальшому ускладнює її соціалізацію. 
Для жінок, що мають порушення материнської сфери 

характерна занижена самооцінка, невпевненість в собі, 
замкнутість, порушення вольової регуляції поведінки, 
порушення статево-рольової ідентифікації, емоційна 
неврівноваженість, дратівливість, істероїдність, емо-
ційна холодність, агресивність, асоціальна поведінка, 
егоцентризм, викривлення в ціннісно-мотиваційній сфе-
рі, відсутність навичок ефективного спілкування, веден-
ня нездорового способу життя. Причинами девіантного 
материнства є особистісні властивості жінок; наявність 
несприятливого дитячого комунікативного досвіду 
(порушення дитячо-батьківських стосунків); фактор 
небажаності вагітності та народженості дитини; соці-
ально-економічні фактори (більшість жінок, які мають 
порушення материнської функції, мешкають в неспри-
ятливих соціальних та побутових умовах та відносяться 
до соціально незахищеної категорії населення). Форми 
девіацій материнської сфери проявляються в емоцій-
ному відкиданні дитини, фізичному насиллі над дити-
ною, свідомому відкладанні материнства, несвідомо-
му материнстві у ранньому віці (підліткова вагітність), 
частому штучному переривання вагітності та відмови 
матері від дитини. Результатом девіантної поведінки 
вагітної стають фізичне та психічне неблагополуччя, 
соціальна дезадаптація, передчасні пологи та анома-
лії пологової діяльності, народження неадаптованої 
дитини. Фізичні та психічні відхилення дитини, високий 
ступінь схильності до невротизації дитини, її соціальне 
неблагополуччя у подальшому. Наслідки девіантного 
материнства: під час пренатального та перинатально-
го періодів дитина перебуває в тісному взаємозв’язку 
з матір’ю, тому порушення в протіканні фізіологічних 
і психічних процесів у жінок можуть негативно вплинути 
на реалізацію генетичного потенціалу дитини.
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РІЗНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
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Науковий керівник: кандидат психологічних наук А. О. Чхаідзе 

Постановка	 проблеми. В умовах соціально-еконо-
мічних реформ, які проводяться в нашій країні, процесу 
становлення ринкових відносин з’являються нові норми, 
цінності, правила соціальної поведінки. Такі традиційні 
цінності культури, як колективізм, пріоритет духовного 
над матеріальним, самопожертва, соборність, в сучасних 
умовах непродуктивні, не сприяють розвитку і процвітан-
ню. Останнім часом в сучасному суспільстві спостеріга-
ється тенденція слідування західним ідеалам і цінностям, 
які заохочують індивідуалізм, свободу і права людини, 
підприємництво, матеріальний добробут. В результаті 
в суспільній свідомості відбувається зміщення акцентів 
з інтересів держави на інтереси особистості, переоцін-
ка раніше наявних цінностей і неоднозначне сприйняття 
нових, пошук міцних життєвих орієнтирів.

Проблему відмінностей статей розглянуто в робо-
тах С. Бем, Ш. Берн, В. Геодакян, В. Грошев, Е. Ільїн, 
В. Каган, Д. Колєсов, І. Кон, Ж. Лакан, В. Прядеін, О. Тир-
нова, З. Фрейд, К. Хорні, К. Юнг, Т. Шибутані. Проблема 
розвитку особистості в соціальному контексті – в роботах 
Е. Орбан-Лембрик, В. Роменець, О. Бодальова. Дослі-
дженням проблеми цінностей займались Т. Гоббс, Р. Лот-
це, І. Кант, М. Лоський, В. Тугаринов, О. Дробницкий та ін. 
Ціннісні орієнтації студентської молоді вивчали такі вчені, 
як В. Баранівський, В. Воропаєва, Ж. Давидова, С. Драч, 
Ю. Іванова, Т. Кадикова, Л. Коберник та ін.

Мета	статті	– дослідити взаємозв’язок ціннісних орі-
єнтацій та гендерного типу студентів різної професійної 
спрямованості.

Виклад	основного	матеріалу. Ґендер (Gender) у пси-
хології – соціально-біологічна характеристика, за допо-
могою якої люди дають визначення поняттям «чоловік» 
і «жінка». Оскільки стать є біологічною категорією, соці-
альні психологи часто посилаються на гендерні відмінно-
сті, які обґрунтовані біологічно, як на «статеві».

У своєму дослідженні ми дотримуємося наступного 
визначення ґендеру: це такий набір культурних і поведін-
кових характеристик, які визначають соціальну поведін-
ку чоловіків і жінок. Вибірку нашого дослідження склали 
4 групи: 1–15 студентів, віком від 20 до 23 років, напрям-
ку підготовки «Журналістика», з них 8 дівчат та 7 хлоп-
ців. 2–15 студентів, віком від 20 до 23 років, напрямку 
підготовки «Математика», з них 6 дівчат та 9 хлопців.  
3–15 студентів, віком від 20 до 23 років, напрямку підго-
товки «Економіка», з них 8 дівчат та 7 хлопців. 4–15 сту-
дентів, віком від 20 до 23 років, напрямку підготовки «Пра-

вознавство», з них 7 дівчат та 8 хлопців. Загальну кількість 
досліджуваних склали 60 осіб.

Для досягнення поставленої мети були використані 
наступні психодіагностичні методики:

1) опитувальник «Маскулінність, фемінність та ґен-
дерний тип особистості» (О. Лопухова);

2) ціннісний опитувальник (Ш. Шварца);
3) Морфологічний тест життєвих цінностей (В. Сопова 

та Л. Карпушиної).
Розглянемо результати опитувальника «Маскулін-

ність, фемінність та ґендерний тип особистості» (О. Лопу-
хова). За результатами дослідження можемо зробити 
наступні висновки. У студентів напрямку підготовки «Жур-
налістика» домінує фемінінний гендерний тип (60%). 
Переважає тенденція вираженості фемінінного типу 
у дівчат, і андрогінності у хлопців. Можна припустити, що 
під впливом жіночої спрямованості майбутньої профе-
сії в процесі навчання у дівчат відбувається закріплення 
типово жіночих якостей, а у хлопців відбувається пере-
хід від типово чоловічих якостей до жіночих. Формується 
здатність до співчуття, співпереживання, альтруїзм, що 
властиво типово жіночому зразку поведінки.

Також можемо зробити висновок, що у студентів 
напрямку підготовки «Математика» переважає маскулін-
ний тип особистості (53,3%). Переважає тенденція вира-
женості маскулінного типу як у юнаків, так і у дівчат. Мож-
на припустити, що під впливом чоловічої спрямованості 
майбутньої професії, в процесі навчання у юнаків відбу-
вається закріплення типово чоловічих якостей, у дівчат 
перехід від типово жіночих якостей до чоловічих, що 
в результаті формує андрогінність (33,3%). Характерним 
є формування таких якостей як витривалість, наполег-
ливість, самостійність, цілеспрямованість, що властиво 
типово чоловічим зразкам поведінки.

Бачимо, що у студентів напрямку підготовки «Еко-
номіка» домінує андрогінний гендерний тип особистості 
(53,3%). Переважає тенденція вираженості андрогінного 
і фемінінного типу у дівчат і андрогінності і маскулінно-
го типу у юнаків. Можна припустити, що дана професія 
надає нейтральну дію на формування гендерної спрямо-
ваності особистості. Тому у дівчат формуються властиві 
їм фемінінні риси, а у хлопців маскулінні, а також під впли-
вом соціального оточення андрогінні риси.

Отже, у студентів напрямку підготовки «Правоз-
навство» домінує маскулінний тип особистості (46,7%). 
Переважає тенденція вираженості маскулінного типу як 
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у юнаків, так і у дівчат. Можна припустити, що під впли-
вом чоловічої спрямованості майбутньої професії, в про-
цесі навчання у юнаків відбувається закріплення типово 
чоловічих якостей, у дівчат перехід від типово жіночих 
якостей до чоловічих, що в результаті формує андрогін-
ність (33,3%). Отже, можемо зробити висновок про те, що 
студенти різної професійної спрямованості мають свої 
прояви гендерного типу особистості.

Також розглянемо результати, отримані за цінніс-
ним опитувальником Ш. Шварца. Тож, можемо зробити 
висновок про те, що для студентів напрямку підготовки 
«Журналістика» найбільш значущими є цінності: універ-
салізм – розуміння, терпимість та захист добробуту всіх 
людей і природи; досягнення – особистий успіх відповідно 
до соціальних стандартів; доброта – збереження і підви-
щення добробуту близьких людей. Найменш значущі для 
цих студентів стимуляція – хвилювання і новизна; гедо-
нізм – насолода та чуттєве задоволення: влада – статус, 
домінування над людьми і ресурсами; традиції – повага 
і відповідальність за культурні і релігійні звичаї та ідеї.

Для студентів напрямку підготовки «Математика» най-
більш значущими є цінності: досягнення – особистий успіх 
відповідно до соціальних стандартів; безпека – безпека 
і стабільність суспільства, відносин і самого себе; самостій-
ність – самостійність думки і дії. Найменш значущі для цих 
студентів універсалізм, гедонізм, конформність, традиції.

Для студентів напрямку підготовки «Економіка» най-
більш значущими є цінності: досягнення, влада, безпека. 
Найменш значущі для цих студентів конформність, добро-
та, традиції, універсалізм.

Для студентів напрямку підготовки «Правознавство» 
найбільш значущими є цінності: влада, досягнення, без-
пека. Найменш значущі для цих студентів універсалізм, 
гедонізм, конфомність, традиції.

Також із групами студентів був проведений морфо-
логічний тест життєвих цінностей В. Сопова та Л. Карпу-
шиної. За результатами дослідження бачимо, що у сту-
дентів напрямку підготовки «Журналістика» домінують 
духовно-моральні цінності (53,3%), тобто саморозвиток, 
духовна радість, креативність і активні соціальні контак-
ти. Прагматичні цінності – престиж досягнення, матері-
альне становище, збереження індивідуальності – домі-
нують у 20% студентів. У студентів напрямку підготовки 
«Математика» домінують прагматичні цінності (60%), тоді 
як у 20% переважають духовно-моральні цінності. Також 
прагматичні цінності домінують у студентів напрямку 
підготовки «Правознавство» (53,3%), а всього у 26,7% 
переважають духовно-моральні цінності. Цікавим є те 
що, у однакової кількості студентів напрямку підготовки 
«Економіка» домінують як духовно-моральні, так і праг-
матичні цінності (40%).

Отже, можемо зробити висновок, що у студентів 
напрямку підготовки «Журналістика» домінують духов-
но-моральні цінності, тобто саморозвиток, духовна 
радість, креативність і активні соціальні контакти. У сту-
дентів напрямків підготовки «Математика» і «Правоз-
навство» домінують прагматичні цінності – престиж 
досягнення, матеріальне становище, збереження інди-
відуальності. Тоді як у студентів напрямку підготовки 

«Економіка» домінують як духовно-моральні, так і праг-
матичні цінності.

За допомогою кореляційного аналізу (критерій Спірме-
на) серед студентів напрямку підготовки «Журналістика» 
ми виявили прямі зв’язки між фемінінним типом особисті 
та універсалізмом (r=0,62 при p≤0,05), між фемінінним 
типом особисті та досягненням (r=0,51 при p≤0,05), між 
фемінінним типом особисті та соціальними контактами 
(r=0,47 при p≤0,05). Отже, бачимо, що домінантний у сту-
дентів-психологів фемінінний тип особистості пов’язаний 
з їх розумінням, терпимістю, захистом добробуту всіх 
людей і природи, особистим успіхом та хорошими відно-
синами у всіх сферах.

Серед студентів напрямку підготовки «Математика» 
ми виявили прямі зв’язки між маскулінним типом осо-
бисті та досягненням (r=0,52 при p≤0,05), між маскулін-
ним типом особисті та безпекою (r=0,42 при p≤0,05), між 
маскулінним типом особисті та матеріальним положення 
(r=0,43 при p≤0,05). А також зворотний зв’язок між маску-
лінним типом особисті та конформністю (r=-0,47 при 
p≤0,05). Отже, можемо зробити висновок про те, що 
у студентів-математиків маскулінний тип особистості 
пов’язаний з їх досягненнями, безпекою та стабільністю 
суспільства і себе, матеріальним положенням, але вод-
ночас маскулінний тип особистості не характеризується 
стриманням своїх дій.

Серед студентів напрямку підготовки «Економіка» ми 
виявили прямі зв’язки між андрогінністю та досягненням 
(r=0,38 при p≤0,05), між андрогінністю та саморозвитком 
(r=0,44 при p≤0,05), між андрогінністю та матеріальним 
положенням (r=0,38 при p≤0,05). Отже, у студентів-еконо-
містів домінантна андрогінність пов’язана з їх досягнення-
ми, саморозвитком, матеріальним положенням.

Серед студентів напрямку підготовки «Правознав-
ство» ми виявили прямі зв’язки між маскулінним типом 
та владою (r=0,53 при p≤0,05), між маскулінним типом 
та матеріальним положенням (r=0,38 при p≤0,05), а також 
зворотний зв’язок між маскулінним типом та конформні-
стю (r=-0,41 при p≤0,05). Отже, у студентів-політологів 
маскулінний тип пов’язаний з їх соціальним статусом, 
матеріальним положенням, але водночас не характеризу-
ється стриманням своїх дій.

Висновки. Ціннісні орієнтації – це відносно стійка, 
соціально обумовлена спрямованість особистості на 
смисложиттєві цілі і способи їх досягнення, що визнача-
ються внутрішньо особистісними утвореннями. Студент-
ський вік, що з’єднує в собі юність і ранню дорослість, 
є сенситивним періодом для розвитку продуктивних 
цінностей особистості, які мотивують студента до само-
реалізації в професійній сфері і спонукають до розвитку 
здатності любити. На формування ціннісних орієнтацій 
особистості впливають зовнішні (соціальні) і внутрішні 
(психологічні) чинники. На наш погляд, поряд з такими 
соціальними факторами як освіта, професійний вибір, 
національна приналежність, основним чинником станов-
лення і розвитку системи ціннісних орієнтацій є ґендер-
ний тип особистості.

Соціальні очікування і соціальна норма поведінки для 
чоловіків і жінок в суспільстві відіграють найважливішу 
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роль в процесі статевої соціалізації, чимале значення 
мають і сама активність індивіда, його особисті мотиви, цілі 
та нахили, тому що прийняття індивідом соціальних цін-
ностей є процесом активним. Індивід може варіювати ролі, 
ухиляючись від стандарту, тим більше, як стверджують 

деякі дослідники, людина, що володіє тільки традиційно 
типовим для тієї чи іншої статі рисами, приречена і неуспіш-
на в реальному житті. Тому для нас представляє інтерес 
емпіричне дослідження взаємозв’язку між ґендерним типом 
особистості і ієрархією ціннісних орієнтацій особистості.
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Постановка	проблеми. У даний час все частіше спосте-
рігається невдоволення людьми своїм тілом і зовнішністю, 
що сприймається в повсякденному житті як прояв ставлення 
до себе. Прагнення займатися фізичною культурою, спор-
том, правильно харчуватися, дотримуватися дієт, використо-
вувати дорогі препарати і йти на ризик, пов’язаний з естетич-
ної медициною і пластичною хірургією, викликане високою 
стурбованістю надмірною вагою і недосконалим фізичним 
виглядом. Даний феномен набув характер епідемії і насто-
рожив клінічних психологів, закликавши їх до пошуку відпо-
відних способів своєчасної та ефективної психодіагностики, 
психологічного втручання та психопрофілактики.

З практичної точки зору висока ступінь актуально-
сті дослідження образу фізичного Я зумовлена тим, що 
в нині існуючому стандарті успішної особистості тілесна 
краса займає одне з лідируючих місць. На свідомість бага-
тьох чоловіків і жінок впливають стереотипні уявлення 
про фізично розвинене, красиве тіло, що має певні про-
порції і форми. Таким чином, для більшості людей штучно 
завищується значимість зовнішності, незалежно від соці-
альної ролі і статусу носія.Даний феномен розглядався 
такими вченими як Р. Бернс, Р. І. Меєрович, В.С. Мухіна, 
Ж. Піаже, С. Л. Рубінштейн, І. М. Сєченов, О. Т. Соколо-
ва, А. Фрейд, М. Малер, Д. Винникотт, М. Кляйн, Ф. Доль-
то, Г. О. Аріна, Н. В. Коваленко, А. Ш. Тхостов і іншими. 
Вітчизняні та українські психологи також займались питан-
ням вивчення ставлення до свого тіла, такі як І. С. Кон, 
Є. О. Клімов, О.Т. Соколова, Т. Ю. Гущина, І. М. Левицька, 
Я. О. Василенко та ін.

Аналіз праць дослідників доводить, що особисті про-
блеми, пов’язані зі сприйманням та оцінкою власного тіла, 
стають дедалі актуальнішими для сучасного суспільства. 
Жодний поведінковий прояв людини як свідомого суб’єк-
та, жодне її ставлення до навколишнього світу та інших 
людей не обходиться без включення у ці процеси її став-
лення до самої себе.

Метою	статті єдослідження психологічних особливос-
тей незадоволеності власним тілом в юнацькому віці.

Виклад	 основного	матеріалу. Юнацький вік розпо-
чинається в період з 15-17 років і триває приблизно до 
23 років. Юнацький вік є сенситивним для формування 
життєвих цінностей, світогляду, релігійних поглядів люди-
ни. Важливим компонентом є формування самосвідомо-
сті та самоставлення до себе й свого тіла[3]. Самосвідо-
мість – усвідомлене відношення людини до своїх потреб 
і здібностей, потягів і мотивів поводження, переживань 
і думок, відносно стійка, усвідомлена, пережита як непов-
торна, система представлень індивіда про самого себе, 
на основі якої він будує свою взаємодію з іншими людьми 
і відноситься до себе [2]. Самосвідомість дозволяє людині 
не тільки відображати зовнішній світ, але, виділивши себе 
в цьому світі, пізнавати свій внутрішній світ, пережива-
ти його і певним чином відноситися до себе. Продуктом 
самосвідомості виступає уявлення про себе, «Я-образ» чи 
«Я концепція» [1]. Аналіз «Я-образу» дозволяє виділити 
у ньому два аспекти: 1) знання про себе, тобто змістовну 
частину представлень людини про себе, про її «Я-концеп-
цію»; 2) самовідношення, тобто емоційно-оцінну реакцію 
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на знання про себе. В юнацькому віці в рамках станов-
лення нового рівня самосвідомості відбувається і розви-
ток нового рівня ставлення до себе [4]. Перехід від при-
ватних самооцінок до загальної, цілісної (зміна підстав) 
створює умови для формування в повному розумінні сло-
ва власного ставлення до себе, досить автономного від 
ставлення і оцінок оточуючих, приватних успіхів і невдач, 
різного роду ситуативних впливів [5]. Незадоволеність 
своїм тілом має негативні наслідки, серед яких можна 
відзначити: 1) нездорову харчову поведінку; 2) прагнення 
будь-якими доступними способами домогтися ідеальної 
зовнішності, яке порушує фізичне здоров’я (наприклад, 
дієти, зловживання спортом, стероїди, пластична хірур-
гія); 3) погіршення емоційного стану; 4) схильність до 
депресивних і тривожних розладів, що може привести до 
суїциду; 5) стати предиктором депресивних і тривожних 
розладів і навіть суїцидальної готовності [6].

Для дослідження психологічних чинників невдоволено-
сті своїм тілом було підібрано декілька методик, які дають 
змогу різнобічно дослідити об’єкт наукового дослідження, 
оскільки дозволяють виявити рівень самооцінки, особли-
вості самоставлення та дослідити образ тіла в юнацькому 
віці.Дослідження проводилось серед студентів І–ІV курсів 
соціально-психологічного факультету Херсонського дер-
жавного університету. Кількість опитуваних становить 
46 осіб (10 хлопців (22%) та 36 дівчат (78%).

Ми дослідили кількісні результати середніх значень 
дослідження самоставлення особистості за методикою 
«Тест-опитувальник для визначення самоставлення осо-
бистості» (В. В. Столін, С. Р. Пантелєєв): у 25% дослі-
джуваних за шкалою «Відкритість» переважаютьвисо-
кізначення, що говорить про глибоку усвідомленість «Я», 
підвищену рефлективність та критичність, здатність не 
приховувати від себе та інших значиму неприємну інфор-
мацію. 31% мають низькі значення, що свідчить про закри-
тість досліджуваних, нездатність або небажання усві-
домлювати та видавати значиму інформацію про себе, 
у крайньому вираженні – про пряму брехню та фальси-
фікацію результатів в бік соціально бажаних відповідей.
Ті досліджувані (5%), що мають низькі показники за шка-
лою досліджуваних «Самовпевненість» характеризуются 
незадоволеністю собою та своїми можливостями, сумні-
вом у здатності викликати повагу. Високі значення шкали, 
що мають 9% досліджуваних, відповідають високій думці 
про себе, самовпевненості, відсутності внутрішньої напру-
женості. Шкала «Самокерівництво», 33% досліджуваних 
з високим балом,говорить про те, що такі люди пережи-
вають власне «Я» як внутрішній стержень, що інтегрує їх 
особистість і життєдіяльність, вважає, що їх доля знахо-
диться в їх власних руках, і відчувають почуття обґрун-
тованості і послідовності своїх внутрішніх спонукань 
та цілей. Низькі бали, що властиві 27% досліджуваним 
свідчать про віру суб’єкта та підвладність їх «Я» часовим 
обставинам, про нездатність протистояти долі, погану 
саморегуляцію, розмитий локус «Я», відсутність тенден-
ції шукати причини вчинків та результатів у собі самому.  
Четверта шкала відображає самоставлення «Дзеркальне 
«Я» та високі значення, що мають 7% юнаків, говорить 
про те, що таке сприйняття себе відповідає уявленню 

суб’єкта про те, що його особистість, характер та діяль-
ність здатні викликати у інших повагу, симпатію, схва-
лення та розуміння.За п’ятою шкалою «Самоцінність» 
34% досліджуваних мають низькі значення шкали, що 
характеризують недолік свого духовного »Я», сумніви 
у цінності власної особистості, відстороненість, що межує 
з байдужістю до свого «Я», втрату інтересу до свого вну-
трішнього світу. Шкала шоста «Самоприйняття» та висо-
кий полюс у 12% респондентів відповідає дружньому 
ставленню до себе, згоді з самим собою, схваленню своїх 
планів та бажань, емоційному, безумовному прийняттю 
себе таким, який ти є, нехай навіть з деякими недоліками. 
Низький полюс, що мають 15% досліджуваних свідчить 
про відсутність перерахованих якостей – недостатність 
самоприйняття, що є важливим симптомом дезадаптації.
За сьомою шкалою – «Самоприв’язаність» – 31% респон-
дентів мають низькі значення, що говорить про бажання 
щось у собі змінити, потяг до відповідності з ідеальним 
уявленням про себе, незадоволеність собою. Шкала 
восьма – «Внутрішня конфліктність» – характеризує 
21% досліджуваних, що мають високі значення. У таких 
досліджуваних присутня наявність внутрішніх конфліктів, 
сумнівів, непогодження з собою, тривожно-депресивних 
станів, що супроводжуються переживанням почуття про-
вини. За дев’ятою шкалою – «Самозвинувачення» – висо-
кі значення мають 15% респондентів і це говорить про 
самозвинувачення, готовність поставити собі у провину 
свої промахи та невдачі, власні недоліки.

Якщо розглядати ці результати через статевупризму, то 
можемо стверджувати, що загалом 55% дівчат та 24% хлоп-
ців мають незадоволеність собою, вони критичні до себе, 
невдоволені собою та своїми можливостями, мають роз-
митий локус «Я», мають сумніви у цінності власної особи-
стості, відстороненість, хочуть багато що змінити в собі.  
13% дівчат та 8% хлопців задоволені собою та своєю зов-
нішністю, вони мають високу самовпевненість, вони спо-
кійні, керують собою, адекватно уявляють себе, розуміють 
свої сильні та слабкі сторони, розуміють, з що вони подо-
баються людям, вони приймають себе такими, які вони є.

Також були отримані дані за методикою «Опи-
тувальник образу власного тіла» (О. О. Скугаревс-
кийта С. В. Сивуха),які свідчать про те, що загалом 
у 73% досліджуваних виявлена виражена незадоволе-
ність своїм тілом, що може пояснюватися відсутністю 
необхідних ресурсів для роботи над собою, або него-
товністю і небажанням цього робити. У 27% незадово-
леність своїм тілом не виражена. Це може говорити про 
те, що вона або знаходиться в межах норми, або від-
сутня. Такий результат може пояснюватися створеною 
на заняттях атмосферою довіри, де була можливість 
розкритися, поділитися своєю проблемою, виговорити-
ся і отримати зворотній зв’язок, прийняття і підтримку, 
а також високим рівнем готовності досліджуваних до 
роботи над собою.

Також незадоволеність своїм тілом спостерігається 
у 62% дівчат та 16% хлопців і у 16% дівчат та 6% хлопців 
незадоволеність своїм тілом не виражена.

З метою дослідження задоволеності образом тіла 
був використани»Опитувальник дослідження образу 
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тіла» (Д. Джейда). Загалом, у результаті обробки даних 
нами були отриманінаступні результати: у 17% дослі-
джуванихвиявлено нестачу довіри до власного тіла, 
яка може бути присутня лише в кризових та стресових 
ситуаціях,але загалом вони адекватно ставляться до 
своєї зовнішності. А у 83% – негативний образ тіла. Це 
може бути пов’язано з тим, що у студентів, які потрапи-
ли в нове середовище, виникає необхідність постійно 
порівнювати себе з іншими, проте, результати такого 
порівняння не завжди приносять задоволення. Однак, 
ставлення до себе і образу власного тіла починає фор-
муватися ще в дитинстві, тому необхідно враховувати 
сімейний фактор.

У подальшому можна розширити вибірку для більш 
достовірних результатів та охопити не лише юнацький, а 
й підлітковий вік.

Висновок. В юнацькому віці починає розвиватись 
самоставлення не лише до своїх особистісних характе-
ристик та особливостей, а й до своєї зовнішності. В ході 
дослідження ми визначили кількісні результати, що дали 
основу якісним показникам. Більшість досліджуваних 
переживають власне «Я» як внутрішній стержень, це інте-

грує їх особистість і життєдіяльність. Вони мають дружнє 
ставленню до себе, згоді з самим собою, схильні до схва-
лення своїх планів та бажань, емоційному, безумовному 
прийняттю себе таким, який ти є, нехай навіть з деякими 
недоліками. Загалом, більшість мають незадоволеність 
собою, вони критичні, невдоволені собою та своїми мож-
ливостями, мають розмитий локус «Я», мають сумніви 
у цінності власної особистості, відстороненість, хочуть 
багато що змінити в собі. У юнацькому віці критика до 
себе і своєї зовнішності може бути підвищена внаслідок 
накладення минулого досвіду, страху перед можливи-
ми невдачами і невпевненості в собі. Чимало важливим 
є факт впливу засобів масової інформації, які демонстру-
ють «ідеальний» образ, різні стандарти краси, і невід-
повідність цим параметрам позначається негативно на 
сприйнятті образу власного тіла. Це може бути пов’язано 
з тим, що у студентів, які потрапили в нове середовище, 
виникає необхідність постійно порівнювати себе з інши-
ми, проте, результати такого порівняння не завжди при-
носять задоволення. Однак, ставлення до себе і образу 
власного тіла починає формуватися ще в дитинстві, тому 
необхідно враховувати сімейний фактор.
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ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
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Науковий керівник: кандидат психологічних наук І. Р. Крупник

Постановка	 проблеми. Сучасна система освіти 
характеризується різноманіттям науково-методоло-
гічних концепцій, типів навчальних закладів, програм 
і методів навчання, все це не змінює загального поло-
ження, що учень повинен володіти певним потенціа-
лом, необхідним для засвоєння навчального матеріалу. 
Засвоєння знань забезпечується такими психічними 
процесами, як сприйняття, пам’ять, мова і, у першу чер-
гу, мислення. З надходженням дитини в школу почина-

ється перебудова всіх пізнавальних процесів. У зв’язку 
з цим проблема управління пізнавальною діяльністю 
і цілеспрямованого формування мислення в молодшому 
шкільному віці є актуальною проблемою психології роз-
витку. Не викликає сумніву, що певний зміст знань може 
бути адекватно сприйнятий і засвоєний тільки в певних 
формах розумової діяльності. Проблема розвитку мис-
лення молодших школярів в останній час є основним 
завданням школи, тому постає питання про пошук таких 
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форм організації навчального процесу школярів, які б 
найбільшою мірою сприяли цьому розвитку.

За даними досліджень вітчизняних вчених 
Г.О. Балла, Л.С. Виготського, Ю.З. Гільбуха, В.В. Дави-
дова, О.К. Дусавицького, Д.Б. Ельконіна, Г.С. Костю-
ка, С.Д. Максименка, В.О. Моляко, С.Л. Рубінштейна, 
О.В. Скрипченка, Ю.М. Швалба, розвиток мислення 
є одним з основних завдань навчальної діяльності. Нав-
чання є провідною діяльністю у початкових класах, тому 
саме молодший шкільний вік має великі резерви форму-
вання мислення учнів [4].

Виклад	основного	матеріалу. Аналізуючи літератур-
ні джерела слід зауважити, що термін «мислення» має 
давню історію використання в різних науках, і на протязі 
цієї історії різними психологами розуміється по-різному. 
Колись мисленням називали всю психологію людини 
і протиставляти мислення реально існуючому матеріаль-
ному світу. В кінці ХІХ ст. під мисленням стали розуміти 
один із пізнавальних процесів. Вчені – психологи нама-
галися з’ясувати специфіку мислення, порівнюючи його 
з іншими психологічними процесами людини.

Проблематика дослідження мислення людини нео-
дноразово висвітлювалася у наукових працях видатних 
зарубіжних та вітчизняних вчених: А. Брушлінським, 
Л. Виготським, П. Гальперіним, О. Леонтьєвим, Б. Ломо-
вим, С. Рубінштейном, Б. Тєпловим тощо. Психолого-пе-
дагогічні аспекти формування навичок логічного мислення 
в навчальному процесі школярів знайшли відображення 
в працях Ю. Бабанського, І. Барташнікової, В. Беспаль-
ко, П. Гальперіна, В. Давидова, Є. Кабанова-Меллер, 
В. Паламарчук та ін. Поняття критичного мислення дослі-
джується у роботах Дж. Андерсон, К. Баханова, Дж. Браус, 
М. Векслер, Д. Вуда, Р. Джонсона, С. Заир-Бека, Р. Енніса, 
Д. Клустера, В. Мисан, О. Пометун, Н. Поспєлова, Р. Стер-
нберга, Л. Терлецької, С. Терно, О. Тягло, Д. Халперн 
та ін. Питання формування навичок творчого мислення 
розглядались у роботах Р. Атаханова, В. Гагай, З. Калми-
кової, Л. Максимова, Н. Менчинської та інших. В Україні 
окремі аспекти проблеми розроблялись у рамках психо-
логічних та педагогічних досліджень Г. Баллом, Н. Жигай-
лом, А. Коваленко, Г. Костюком, С. Максименком, Л. Мой-
сеєнко, В. Моляко, Б. Якимчуком та ін.

У енциклопедичному словнику під мисленням розумі-
ється «процес пізнавальної активності людини, що харак-
теризується узагальненим і опосередкованим відображен-
ням предметів і явищ дійсності в їх істотних властивостях, 
зв’язках і відносинах» [1, с. 11]. Таким чином, мислення – 
це вищий, найбільш узагальнюючий і опосередкований 
процес відображення в людській свідомості дійсності, що 
встановлює зв’язки і відносини між пізнаваними об’єкта-
ми, які розкривають їх властивості і суть.

Варто зазначити, що повідомляючи дітям нові знання, 
розширюючи їх світогляд, учитель тим самим розвиває 
у них і мислення. Уже в молодших класах потрібно навча-
ти дітей не тільки розумінню і засвоєнню навчального 
матеріалу, але і привчати їх самостійно знаходити відпо-
віді на питання. Дуже важливо, щоб вчитель з перших днів 
навчання дитини привчав її мислити: не поспішав з пояс-
неннями, а пропонував учневі самостійно подумати.

В наш час, при великій кількості інформації, яку отриму-
ють діти за межами школи (радіо, телебачення, кіно, бесі-
ди в сім’ї, книги), вчителю не можна обмежуватись в роботі 
навіть з молодшими школярами тільки тим, що написано 
у підручниках. Інколи необхідно проводити з дітьми попу-
лярні бесіди і про те нове, що приносять в наше життя 
наука і техніка, щоб діти мали про це правильне уявлення. 
Важливо пам’ятати, що розширення знань дітей відкриває 
шлях до розумового розвитку людини. Необхідно навчати 
дітей логічно і критично, творчо мислити.

Розвиток мислення учнів початкової ланки виявляєть-
ся у здатності усвідомлювати й розв’язувати все складні-
ші пізнавальні й практичні завдання, виконуючи потрібні 
для їх розв’язання дії та операції, виражати їх результати 
у судженнях, поняттях, міркуваннях і умовиводах.

При особливій увазі тільки до вміння міркувати вго-
лос у дітей нерідко спостерігається відставання в прак-
тичному мисленні і бідність образного світу. Все це, 
може стримувати загальний інтелектуальний прогрес 
дитини [2]. Таким чином, мислення молодшого школяра 
формується в процесі навчання, тобто в процесі надбан-
ня дітьми певних знань.

На думку С. Волошина [1], комплексний розвиток дитя-
чого мислення в молодшому шкільному віці йде в декіль-
кох різних напрямках: засвоєння та активне використання 
мови як засобу мислення; поєднання і взаємно-збагачую-
чий вплив один на одного всіх видів мислення: наочно-ді-
євого, наочно-образного і словесно-логічного; виділення, 
відособлення і відносно-незалежний розвиток в інтелек-
туальному процесі двох фаз: підготовчої і виконавчої. На 
підготовчій фазі розв’язання задачі здійснюється аналіз її 
умов і виробляється план, а на виконавчій фазі цей план 
практично реалізується. Отриманий результат потім спів-
відноситься з умовами і проблемою.

Якщо будь-який з цих аспектів представлений слабо, 
то інтелектуальний розвиток дитини йде як односторонній 
процес. При домінуванні практичних дій переважно роз-
вивається наочно-дієве мислення, але може відставати 
образне і словесно-логічне. Коли переважає образне мис-
лення, то можна виявити затримки в розвитку практичного 
і теоретичного інтелекту.

Для здійснення розвитку мислення молодших школярів 
активно застосовуються такі види конструктивної діяльно-
сті, як конструювання за зразком (модельне, за елемен-
тами, шляхом відкидання елементів з фонової фігури), 
за умовами і за задумом. Оскільки розвиток мислення 
молодших школярів повинен здійснюватися в контексті як 
навчальної так і ігрової діяльності, в заняття з дітьми зі 
всіх шкільних предметів, згідно складеному методичному 
комплексу, систематично слід включати ігри, завдання 
і вправи, спрямовані на розвиток наочно-образного мис-
лення молодших школярів [3].

Спрямовуючи зусилля на розвиток мислення дітей, 
варто орієнтуватися на їхні індивідуальні особливості 
(склад розуму, темп розумової діяльності і ін.). Крім того, 
необхідно мати на увазі і якісну своєрідність мислення 
дитини в молодшому шкільному віці. Так, наприклад, 
виявлено, що приблизно до 10 років у дітей активізують-
ся переважно права півкуля і перша сигнальна система, 
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тому більшість молодших школярів відносяться не до 
розумового, а до художнього типу.

За твердженням С. Волошина [1] процес розвит-
ку мислення у системі навчально-виховної роботи слід 
здійснювати за такою технологією: усебічна діагностика 
особистості вихованця молодшого класу (емоційно-во-
льова, стосунки з групою, причини негативної поведінки); 
формування мети та визначення завдань виховної роботи 

з наданням переваги розвитку мислення; вибір ефектив-
них засобів, прийомів і методів для означеної діяльності 
у напрямі підвищення рівня розвитку мислення.

Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що для 
розвитку мислення дітей молодшого шкільного віку слід 
використовувати найбільш дієві форми, методи та при-
йоми, з урахуванням особливостей школярів кожної 
вікової групи.
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Специфика молодой семьи определяется тем, что 
данная структура пребывает в процессе становления 
и интенсивного развития, вследствие чего в ней отмечает-
ся неустойчивость внутрисемейных отношений, происхо-
дит освоение каждым членом семьи новых социальных 
ролей и формируется тот или иной уровень социального 
здоровья семьи [1, с. 62].

Важно отметить, что в настоящее время в обществе 
процесс распада молодой семьи и расторжения бра-
ка считается чем-то обычным и естественным. Многие 
молодые люди вступают в брак с установкой на то, что, 
если что-то пойдет не так, они в любой момент смогут 
прервать взаимоотношения и расторгнуть брак. Согласно 
результатам многих исследований, распад семьи, как пра-
вило, происходит из-за невыполнения супругами воспро-
изводственной, социализационной и жизнеохранительной 
функций, а также из-за снижения чувства субъективного 
счастья и удовлетворенности друг другом и существую-
щими между супругами взаимоотношениями. Важным 
также является ухудшение социально-психологического 
климата семьи и постепенного отдаление молодых людей 
друг от друга вследствие неспособности выразить чувства 
и обсудить накопившиеся проблемы [5, с. 146].

Согласно исследованиям Н.А. Осиповой, семейный 
кризис – это перестройка брачно-семейных отношений, 
период, когда старые подходы к решению проблем не 

работают, и супругам необходимо выработать новые 
стратегии поведения и формы реагирования на возник-
шую ситуацию [3, с. 211]. К одному из таких периодов 
автор относит и кризис молодой семьи. Исследование 
Н. А. Осиповой указывает на то, что показателем адап-
тированности супругов в молодой семье является их 
удовлетворенность супружескими отношениями. Важным 
также является то, что в семьях, где супруги удовлетво-
рены отношениями, в период кризиса они используют 
конструктивные совладающие формы поведения и реа-
гирования, ориентированные на сохранение интересов 
семьи. Тогда как во взаимно-неудовлетворенных семьях 
в кризисных и конфликтных ситуациях используются 
преимущественно неконструктивные защитные формы 
реагирования, направленные на сохранение лишь своих 
интересов и собственного здоровья [4, с. 211].

В. П. Левкович и О. Э. Зуськова в своих работах отме-
чают, что большую роль в возникновении и развитии 
супружеского конфликта (кризис брака) на первых этапах 
совместной жизни, играют те ожидания и иллюзии, которые 
сформировались у партнеров к моменту вступления в брак. 
Это могут быть ожидания от партнера или семейной жизни 
в целом. Для молодых супругов наиболее типичными явля-
ются повышенные ожидания по отношению друг к другу, 
и это зачастую становится основой конфликта, поскольку 
ожидания не совпадают с реальностью [3, с. 127].
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Дж. Хейли и М. Эриксон в своей работе пишут о 
том, что важную роль играет цель вступления партне-
ров в брак, их мотивы. Если цели не совпадают или же 
мотивы вступления в брак связаны не со стремлением 
быть конкретно с этим человеком, а с желанием сбежать 
из родительской семьи, то нарушения семейной жиз-
ни начнутся с самого ее начала. Они также отмечают, 
что иллюзии молодых супругов по поводу того, каким 
должен быть брак, часто оказываются несоответствую-
щими реальности. Может возникнуть борьба за власть, 
или же молодые люди могут обнаружить в себе жела-
ние «быть самим собой» и начать вести себя так, как 
никогда не вели себя раньше и совершенно не так, как 
ожидают их супруги.

Таким образом, в качестве основных психологических 
проявлений кризиса молодой семьи можно выделить сле-
дующие [2, с. 7]:

– повышенные ожидания супругов друг к другу;
– иллюзорный образ партнера, нежелание видеть 

его в реальности неготовность мириться с недостатками;
– неудовлетворенность взаимоотношениями 

в целом;
– различные цели брака у супругов и мотивы всту-

пления в брак;
– личностная незрелость супругов;
– иллюзии на счет того, каким должен быть брак 

и взаимоотношения в нём;
– борьба за лидерство и неготовность идти на ком-

промиссы;
– сталкивание «психологии» родительской семьи 

мужа и жены;
– неуважение супругов друг к другу, неумение кор-

ректно выразить свои мысли и чувства;
– рождение ребенка и смена социальных ролей 

супругов;
– отсутствие взаимопонимания и помощи от супруга 

в домашних делах и воспитании детей.
Наличие одного или нескольких проявлений приводит 

к возникновению конфликтов, непонимания, а также при-
водит к кризису.

Цель исследования. Выявление наиболее встречаю-
щихся психологических проявлений наступающего кризи-
са молодой семьи.

Материалы и методы. В ходе исследования были 
использованы следующие методики: Опросник «Осо-
бенности общения между супругами» (Ю.Е. Алешина, 
Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовкая), опросник удовлетворенно-
сти браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко), 
опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» 
(А.Н. Волкова), методика «Диагностика межличностных 
отношений» (Т. Лири), составленная для исследования 
анкета. Для статистической обработки использовал-
ся точный критерий Фишера, при уровне значимости 
менее 0,05.

Выборку исследования представили 15 молодых 
семейных пар со стажем семейной жизни от 1 года до 
9 лет и в возрасте 20–27 лет и стажем семейной жизни: 
9 семейных пар со стажем от 1 года до 3-х лет, и 6 пар со 
стажем 3 года и более, пары не имеют детей.

Результаты	и	выводы.	Согласно результатам исс-
ледования, наиболее встречающимися психологически-
ми проявлениями кризиса являются признаки, связан-
ные с иллюзорным образом партнера (10 пар) и брака 
в целом (12 пар), а также конфликты на основе разных 
поведенческих моделей родительских семей (11 пар). 
Данные проявления чаше встречаются у пар, находя-
щихся в браке 3 года и более. Проявление кризиса, свя-
занные с иллюзорным образом партнера, были выде-
лены на основе сравнения показателей шкал методики 
«Диагностика межличностных отношений», а также на 
основе результатов авторской анкеты. Об иллюзорном 
образе партнера на основе методики «Диагностика меж-
личностных отношений» можно сделать вывод, в случае 
если по нескольким октантам будет выявлена значимая 
разность. На основе анкеты можно говорить о наличии 
признака, если супруги на вопросы о недостатках партне-
ра и о том, хотели бы они что-то изменить, респонденты 
отвечали, что хотели бы это сделать. Наличие признака 
«иллюзии о браке и отношениях в нем» было выявлено 
на основе данных шкал «ролевая адекватность мужа», 
«ролевая адекватность жены» методики «Ролевые ожи-
дания и притязания в браке» А. Н. Волковой и вопросов 
авторской анкеты. В методике РОП, чем больше бал-
лов один из супругов показывает по шкале «ролевая 
адекватность», тем больше ожидания у супругов к друг 
ругу и меньше уровень притязаний, это сигнализирует о 
несовпадении ожиданий о том какие отношения должны 
быть в браке. В вопросах анкеты, ответы семейной пары 
анализируются качественно, и о наличии признака мож-
но говорить, если в ответах супруги выдвигают разные, 
не схожие суждения о том каким должен быть брак, то 
делался вывод о наличии признака. Вывод о наличии 
признака «столкновение норм родительских семей» 
совершался на основе анкетных шкалированных вопро-
сов о том, согласны ли супруги, что в их семье должны 
быть те же порядки, что и в семьях их родителей, и счи-
тают ли супруги, что в их семье есть конфликты из-за 
столкновения «психологий» родительских семей. Мож-
но предположить, что такое распределение проявлений 
в целом для обеих групп связано с отсутствием у моло-
дой семейной пары своих представлений о браке как о 
системе особых взаимоотношений, построенных на соб-
ственном опыте, молодые супруги заимствуют модели 
поведения из родительских семей, что уже не подходит 
до новой семьи. Относительно пар с большим стажем 
семейной жизни можно сказать, что увеличением опыта 
семейной жизни более заметными становятся несоответ-
ствия ожиданий и реальности от семейной жизни. Нали-
чие в молодых семьях признака об иллюзорном образе 
партнера и не желании принимать реальных, связанно 
с тем, что до вступления в брак молодые люди старались 
показывать себя с наиболее лучшей стороны и у будущих 
супругов формировался определенный образ партнера, 
который после вступления в брак оказывается более при-
влекательным, чем реальный образ партнера, и супруги 
не готовы принимать реальный образ, для молодых наи-
более комфортно взаимодействовать с уже известным 
и уже не соответствующем реальности образом. Такие 
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проявления, как личностная незрелость супругов, неуме-
ние корректно выражать мысли и неуважение супруга не 
были выявлены не у одной пары, что говорит о том, абсо-
лютное большинство молодых семейных пар вне зависи-
мости от опыта брачной жизни уверенны в своей зрело-
сти для создания и семьи и способности конструктивно 
взаимодействовать друг с другом, что можно объяснить 
иллюзорным образом и самих себя.

Также была проведена статистическая обработка по 
значимым различиям в двух группах с помощью коэффи-
циента углового преобразования Фишера (Таблица 1). 
Для обработки были выбраны только те проявления, 
которые не входят в область ограничения применения 
критерия Фишера. Проведенное исследование позволи-
ло сделать вывод о том, что наиболее встречаемыми 
психологическими проявлениями кризиса молодой семьи 
являются иллюзии, образы, ожидания о партнере, о бра-
ке, об отношениях внутри брака, несовпадение ожиданий 
и реальности, невозможность партнеров использовать 
в браке привычные модели поведения и роли, которые 
возникают из-за отсутствия собственного опыта семейной 
жизни, ориентировка только на стандарты родительских 
семей, которые успешно работали и были сформированы 
до вступления в брак.

Также молодые пары с большим брачным опытом 
имеют больше притязаний по поводу устройства брака 
и для них это более значимая проблема. С нарастанием 
опыта у семейной пары накапливается определенный 
объем неудовлетворенностью тем, что в реальности 
представлял собой брак и каким он становится со време-
нем, то есть можно говорить об определенной наиболее 
критической точке накопления несоответствий, что спо-
собно провоцировать сильный острый кризис способный 
в кратчайшие сроки разрушить брак ввиду этого, пары, 
состоящие в браке 3 года и более сильнее подвержены 
возникновению кризиса.

Таким образом, проведенное исследование позволяет 
сделать вывод о том, что психологические признаки кризиса 
молодой семьи – это с одной стороны причины возникнове-
ния кризиса в молодой семье, если супруги по тем или иным 
причинам не могут преодолеть возникающие конфликты, а 
с другой – это те психологические феномены семьи, бла-
годаря которым можно распознать надвигающийся кризис. 
Психологические признаки в семье часто проявляются виде 
конфликтного взаимодействия супругов в той сфере жизни, 
к которой принадлежит признак. Один или несколько при-
знаков всегда будут проявляться у молодых семей, чей 
период адаптации друг к другу не закончен.

Таблица 1
Результаты	статистической	обработки	с	помощью	коэффициента	углового	преобразования	Фишера

Проявления
Частота	

встречаемости Значение	φ	и	уровень	
значимости	(p-level)*А	n-6 *Б	n-9

Повышенные ожидания супругов друг к другу 4 5 φ=0,430, p-level>0,1
Иллюзорный образ партнера, нежелание видеть его в реальности; 
неготовность мириться с недостатками 4 6 φ=0, p-level>0,1

Иллюзии на счет того, каким должен быть брак и взаимоотношения в нём 3 9 φ=2,98, p-level>0,000
Сталкивание «психологии» родительской семьи мужа и жены 5 6 φ=0,7, p-level>0,1
Отсутствие взаимопонимания и помощи от супруга в домашних делах 
и воспитании детей 5 4 φ=1,60, p-level=0,055

*Группа А – пары с опытом брака 3 года и более, группа Б – пары с опытом брака меньше 3 лет
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В последние десятилетия теоретики и практики 
в области возрастной психологии и дошкольной педагоги-
ки все чаще сталкиваются с нарушениями развития речи 
у дошкольников, а сами речевые расстройства принимают 
все более сложные формы. Одним из важнейших направ-
лений коррекционной работы с дошкольниками является 
профилактика речевых расстройств, исправление зву-
копроизношения, ранняя диагностика, подготовка детей 
к школьному обучению. Успех коррекционно-развивающей 
деятельности в сфере речевого развития ребенка во мно-
гом определяется не только целенаправленным процес-
сом обучения в дошкольном учреждении образования, но 
и семейной средой, в которой воспитывается дошкольник.

Развитие речи ребенка, как подчеркивают отече-
ственные психологи, начинается с общения с близкими 
ему людьми. Непосредственно-эмоциональное обще-
ние ребенка с близким взрослым – первый вид его дея-
тельности, в которой он выступает в качестве субъекта 
общения. Все дальнейшее развитие ребенка, в том числе 
и речи как высшей психической функции, зависит от того, 
какое место он занимает в системе человеческих отноше-
ний, в системе общения [1]. Развитие ребенка непосред-
ственно зависит от того, с кем он общается, каков круг 
и характер его общения. Наблюдения психологов сви-
детельствуют о том, что потребность детей в общении 
не появляется у них автоматически. Она формируется 
постепенно, в зависимости от условий существования. 
Решающая роль в становлении и последующем развитии 
такой потребности принадлежит воздействиям окружаю-
щих людей, прежде всего – родителей.

В жизнедеятельности семьи проблема нарушения 
развития речи у ребенка может быть отнесена к категории 
трудных, вызывающих хронический стресс у родителей 
и у самого дошкольника. Личностные и психосоциальные 
характеристики родителей, особенности внутри- и вне 
семейных отношений определяют содержание и вектор 
их реакций, выбор способов и средств взаимодействия 
с ребенком, стратегий жизнедеятельности в условиях 
необходимости коррекционно-развивающей деятельно-
сти [2; 3; 4]. Специалист-логопед, как правило, настаи-
вает на необходимости регулярных занятий родителя 
с дошкольником в домашних условиях по запланирован-
ной программе и графику, что регламентирует жизне-
деятельность родителей, ограничивает возможности их 
досуга как отдельно, так и вместе с ребенком.

До последнего времени внимание исследователей 
в значительной степени было направлено на изучение 

самого дошкольника, коррекцию и развитие речи как 
высшей психической функции, в то время как отноше-
ние родителей к дошкольнику с нарушениями речевого 
развития не являлось предметом специального научно-
го анализа. Однако очевидно, что реакции родителей на 
трудности речевого развития дошкольника, их стиль вза-
имодействия с ним, родительские установки, формирую-
щиеся в процессе домашнего обучения и воспитательных 
воздействий, во много определяют успех коррекцион-
но-развивающей работы, динамику речевого развития 
дошкольника. Поскольку в настоящее время число науч-
ных психологических исследований влияния родительс-
кого отношения на речевое развитие дошкольника крайне 
мало, обозначенный феномен был выбран как проблем-
ное поле нашего исследования.

Эмпирической базой исследования явилось Государ-
ственное учреждение образования «Ясли-сад № 91 г.  
Гродно» (Республика Беларусь). Выборка состояла из 
98 дошкольников 4-5 лет, из них 50 детей, находящиеся 
на коррекционном обучении в рамках логопедического 
пункта детского дошкольного учреждения в связи с нару-
шениями речевого развития, и 48 дошкольников с нормой 
речевого развития (без нарушений), а также родители 
дошкольников – 46 матерей и 43 отца в возрасте от 25 до 
45 лет. В качестве экспертов, осуществлявших оценку 
показателей уровня развития речи дошкольников, высту-
пили 2 педагога-логопеда указанного дошкольного учреж-
дения образования.

В качестве методов сбора эмпирической информации 
были использованы: тест-опросник родительского отно-
шения А. Я. Варги, В. В. Столина, карты индивидуального 
обследования, метод экспертных оценок. Критерии раз-
вития речевой функции у дошкольников в соответствии 
с картами индивидуального обследования были следую-
щие: активный словарный запас, звукопроизношение, 
уровень развития связной речи, фонематическое воспри-
ятие речи, грамматический строй речи.

Методы обработки полученных данных: U-критерий 
Манна-Уитни, множественный регрессионный анализ.

С помощью множественного регрессионного анализа 
было выявлено, что вклад показателя отношения родите-
ля к ребенку «Отвержение» в дисперсию зависимой пере-
менной «Активный словарный запас» дошкольника дости-
гает 23% (b*=0,273, MultipleR=0,34674527, F=2,241284, 
F=19,63758, p=0,00042). Чем более родитель воспринима-
ет своего ребенка плохим, неприспособленным, неудач-
ливым, чем больше ему кажется, что ребенок не добьется 
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успеха в жизни из-за низких способностей, небольшого ума 
и наклонностей, чем более родитель испытывает к отно-
шении своего ребенка эмоции негативной модальности 
(злость, досаду, раздражение, обиду) тем вероятнее 
у дошкольника возникновение проблем с формированием 
и активным использованием словарного запаса.

Установлено достоверное совместное влияние факто-
ра «Отвержение» ребенка со стороны родителя (b*=0,38, 
MultipleR=0,44397461, F=4,0263, p=0,000308) и факто-
ра «Симбиоз» (b*=–0,218803, MultipleR=0,44397461, 
F=4,0263, p=0,056) на развитие звукопроизноше-
ния у дошкольника. Вклад факторов достигает 38% 
и 21% соответственно. Чем более родители испытывают 
к дошкольнику негативные чувства и чем менее склонны 
идентифицировать себя со своим ребенком, удовлетво-
рять потребности ребенка, помогать ему в случае затруд-
нений и неприятностей, тем вероятнее возникновение 
дефектов звукопроизношения у ребенка.

Выявлен совместный вклад фактора «Отверже-
ние» ребенка родителем, достигающий 22% (b*=0,252, 
MultipleR=0,35859155, F=2,420028, p=0,042) и факто-
ра «Инфантилизация» ребенка со стороны родителя, 
который достигает 29% (b*=0,29, MultipleR=0,35859155, 
F=2,420028, p=0,042), на развитие связной речи дошколь-
ника. Если родители, с одной стороны, склонны к непри-
нятию ребенка с дефектами в развитии речи, а с другой – 
склонны инфантилизировать ребенка, видеть его более 
несамостоятельным, чем тот является на самом деле, 
ограждать его от трудностей и сильно за него тревожить-
ся при попытках ребенка автономизироваться, тем веро-
ятнее нарушение у дошкольника связной речи.

Фактор «Отвержение» (b*=0,225, MultipleR=0,34674527, 
F=2,420028, 0,000308) совместно с фактором «Гиперсо-
циализация» (b*=0,247, MultipleR=0,35859155, F=2,420028, 
p=0,047) оказывают влияние на фонематическую сторону 
речи дошкольника. Вклад выше указанных показателей 
отношения родителя к ребенку в дисперсию зависимой 
переменной «Фонематическая стороны речи» дошколь-
ника достигает 22,5% и 24,7% соответственно, что при 
совместном влиянии достигает половины дисперсии зави-
симого признака. Чем более родитель склонен проявлять 
негативные чувства к ребенку и задавать инструкции на все 
большую самостоятельность в поведении и деятельности, 
тем выше вероятность возникновения дефектов в развитии 
фонематической стороны речи дошкольника.

Таким образом, гипотеза исследования о влиянии 
отношения родителя к ребенку на развитие речи дошколь-
ника нашла свое эмпирическое подтверждение.

Полученные данные углубляют понимание влияния 
семейных факторов на речевое развитие дошкольни-
ка и открывают новые перспективы в изучении роли 
родительского отношения в формировании речевых 
нарушений дошкольника. Результаты исследования 
могут быть использованы логопедами, дефектологами 
и педагогами-психологами в учреждениях дошкольно-
го образования и центрах реабилитации и развития 
по сопровождению детей с разным уровнем речево-
го развития, а также открывают новые возможности 
построения коррекционно-развивающих программ 
для дошкольников с нарушениями развития речи 
с участием специалистов разного профиля и привлече-
нием родителей и других членов семьи.
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Вступ. Наразі багато людей по всьому світу потер-
пають від фізичного або психологічного насилля. 
Неважливо де саме це відбувається: на вулиці, в робо-
чому колективі, у родині, у шкільному колективі, – цей 
феномен зветься булінг. У даній статті ми спробуємо 
більш ширше розкрити тему булінгу, зрозуміти почуття 
та емоції жертви такого насилля, а також надамо кілька 
власних порад щодо ставлення та можливого вирішен-
ня цього питання з боку адміністрації школи, класних 
керівників та самих батьків.

Виклад	 основного	 матеріалу. Булінг – це свідома 
агресивна поведінка однієї дитини (або групи) стосовно 
іншої, що супроводжується регулярним психологічним 
та фізичним тиском та є гострою проблемою сучасності.

А. Король у свою чергу зазначає: булінг відрізняється 
від сварки між дітьми тим, що:

• він супроводжується реальним фізичним чи психо-
логічним насиллям: жертву висміюють, залякують, б’ють, 
розповсюджують плітки, оприлюднюють особисту інфор-
мацію та фото в соціальних мережах;

• в ситуації завжди беруть участь три сторони: той, хто 
переслідує, той, кого переслідують, та ті, хто спостерігають;

• він негативно впливає на всіх учасників, на їхнє 
фізичне та психічне здоров’я;

• може виникати спонтанно, коли несподівано для 
себе дитина опиняється або в ситуації переслідування, 
або приєднується до переслідувача;

• має властивість повторюватися [4].
Булінг не має статі та національної приналежності, він 

притаманний як хлопчикам так і дівчаткам по всьому сві-
ту. За кордоном ще з початку ХХ століття досліджують цю 
проблему: Америка, Канада, Норвегія, Фінляндія та Велика 
Британія, до нашої країни це прийшло зовсім нещодавно.

За словами російського науковця І. Кона, за останні 
20 років «булінг» став міжнародним соціально-психоло-
гічним та педагогічним терміном, який означає складну 
сукупність соціальних, психологічних і педагогічних про-
блем [1, c. 10].

На думку Л. Кішлі основною характерною ознакою 
булінгу є нехтування почуттями ближньої людини, її емо-
ційне приниження, це може призвести до виключення як із 
загального кола, так і наштовхнути на необдумані вчинки 
типу самогубства. Як говорить сама дослідниця, булінг – 
агресивна поведінка, що спрямована в першу чергу на 
приниження гідності людини, нехтування її почуттями, 
емоціями і психологічним станом загалом [5, с. 12–13]. 
Проблемами дослідження причин виникнення булінгу 
та мобінгу, його проявів, профілактики займалися викла-
дачі кафедри загальної та вікової психології Криворізько-

го педагогічного університету Н.М. Токарева, А.В. Шамне 
та Н.М. Макаренко [2].

Булінг часто приводить до самогубства або усамітнен-
ня жертви в самій собі.

Виникнення та загострення такої проблеми було при-
чиною появи документів щодо підвищення відповідально-
сті за прояви булінгу. В кодексі України про адміністра-
тивні правопорушення (стаття 173-4. «Булінг (цькування) 
учасника освітнього процесу») конкретно прописано: чим 
є булінг, хто несе відповідальність під час навчального 
процесу, як саме вчителі та адміністрація школи може 
завадити постійному прогресу підвищення атмосфери 
агресії у навчальному закладі.

Булінг має дві основні форми виявлення: перший – це 
шкільний фізичний булінг, що супроводжується побиттям, 
нанесенням тілесних ушкоджень, і те що школярі назива-
ють «влаштувати темну», коли вони чекають на жертву за 
межами школи і гуртом спричиняють тілесні ушкодження, 
часто знімаючи ці дії на телефон, а потім викладають до 
мережі Інтернет; сексуальний булінг також є не менш роз-
повсюдженим серед школярів.

Другий варіант булінгу – це психологічний шкільний 
бунт, який має справу безпосередньо з діями на психіку, 
що завдає психологічну травму через словесні образи, 
погрози, залякування. До цієї форми належить вербаль-
ний булінг (викривлення імені, використання нецензурних 
слів, розповсюдження пліток і т.ін.); образливі жести або 
дії; залякування; ізоляція; активне неприйняття (коли біль-
ша частина класу дає зрозуміти жертві, що вона тут зайва 
і ніяким чином не хоче впускати її до свого кола); пасивне 
неприйняття; ігнорування; вимагання (грошей, їжі, певних 
особистих речей); кібербулінг (приниження за допомо-
гою мережі Інтернет, викладання до неї компрометуючих 
відео, передавання за допомогою телефону один одному 
невдалих або викривлених, неприємних для жертви фото) 
[4, с. 170–171].

А. Король говорить про те, що всі дії пов’язані з булін-
гом мають між собою спільні риси: 1. Дисбаланс у стосун-
ках жертви та кривдника, останній завжди є сильнішим, 
багатшим або нахабнішим; 2. Намір нашкодити, тобто 
навмисно зробити боляче жертві, насолоджуючись про-
цесом та болем; 3. Погроза подальшої агресії – як жер-
тва, так і кривдник розуміють, ця подія сталася не вперше 
і обов’язково повториться знову [3].

Нами проводилося дослідження протягом двох місяців: 
лютого та березня 2019 року. Базою нашого дослідження 
стала загальноосвітня школа № 154. 6-Б клас. Загальна 
вибірка – 32 особи. За допомогою опитувальника Басса–
Дарки, ми провели діагностику серед учнів класу, намага-
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ючись зрозуміти та відзначити рівень агресії в даній групі 
школярів. За результатами ми визначили, який відсоток 
учнів є більш агресивним. Після опрацювання отриманого 
матеріалу ми зробили такі висновки: 15 осіб з 32, (а це 
48%) мають підвищений рівень агресивності у своїй пове-
дінці, але інші 17 осіб (52%) у поведінці не демонструють 
підвищеного рівня агресії.

Результати опитувальника представлені нижче в таблиці.

Таблиця 1
Розподіл	тестових	оцінок		

за	опитувальником	Басса-Дарк
Шкала Учні	 %

Фізична агресія 4 8%
Непряма агресія 5 10%
Роздратування 5 10%
Негативізм 10 20% 
Образа 1 2%
Вербальна агресія 10 20%
Підозра 11 22%
Почуття провини 4 8%

Мусимо закцентувати увагу на тому, що деякі учні, 
котрі взяли участь в опитуванні, мають відношення до 
кількох представлених шкал одночасно, а саме: негати-
візм, фізична агресія, непряма агресія, вербальна агре-
сія та підозра. Таких учнів загалом 15. Такий результат 
дає нам право говорити про те, що ці особи і є головними 
агресорами класу, який ми взяли для дослідження.

Методом анонімного опитування нам вдалося діз-
натися як учні класу ставляться один до одного, це нам 
дало такі результати: 15 осіб (48%) ставляться до своїх 
однокласників неприязно, а один з учнів навіть викликає 
злість та роздратування, 16 осіб (50%) особливо негатив-
них емоцій до оточуючих в класі не відчуває, скоріше має 
нейтральне ставлення, а 1 (2%) особа з усіх 32 відчуває 
на собі усі прояви агресії, булінгу, некомфортно відчуває 
себе у колективі, але при цьому не ставиться до одно-
класників негативно, у той же час не розуміючи, що саме 
стало причиною такого відношення до нього.

Також нами була проведена виховна робота під час 
якої ми пояснили дітям: що таке булінг, як вони його 
можуть розпізнати; зробили акцент на тому, що всі люди 
різні і ми, як сучасне толерантне суспільство, маємо при-
ймати їх такими якими вони є, або хоч спокійно реагувати 

 
Рис. 1. Результат опитувальника Басса–Дарки

 Рис. 2. Результати анонімного опитування на тему ставлення учнів класу один до одного
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на людей з особливостями; для наочного підтвердження 
власних слів застосували презентацію.

Наступним кроком була розмова з класними керівника-
ми школи та її адміністрацією. Ми дізналися про те, що озна-
ки булінгу вони помічають ледь не в кожному класі даного 
закладу освіти. Усі класні керівники мають при собі журнал, 
в якому записують інциденти булінгу, описуючи при цьому 
дії дітей один проти одного, власні дії під час такого випадку. 
Це робиться, в першу чергу, аби захистити себе від кримі-
нальної відповідальності. Нам були продемонстровані ці 
матеріали, які ми проаналізували, і можемо дійти висновку: 
у кожному класі хоч раз, але все ж таки був інцидент булінгу, 
вчителями проведена бесіда як і з жертвою, так і з кривдни-
ком. Робота з батьками проводиться регулярно, на кожних 
батьківських зборах учитель акцентує на цьому увагу і про-
сить у першу чергу батьків бути уважними до своїх дітей, 
помічати зміни в поведінці, так вони матимуть шанс вберег-
ти дітей як від ролі жертви, так і від ролі кривдника.

Ми разом із психологом даного учбового закладу обго-
ворили феномен булінгу у вітчизняних школах, його вплив 
на сучасне покоління підлітків та особливих дітей зокре-
ма, той у свою чергу зазначив: «Усі можливі заходи для 
зменшення агресивних дій учнів проти один одного засто-
совуються, розмови з батьками проводяться регулярно, а 
діти, котрі на собі відчувають прояви булінгу беруться до 
уваги і з ними також проводяться окремі бесіди». Психолог 
зазначає: «Майже кожен учень у школі хоч раз, але відчу-
вав на собі прояви булінгу, потерпав від психологічного 
або фізичного насилля, задача кожного з представників 
освіти взяти на контроль цю ситуацію і боротися з нею не 
окремо, а всім педагогічним колективом».

Тож, ми бачимо, що булінг є дійсно розповсюдженим 
серед вітчизняних шкіл, вчителі знайомі як і з ним, так 
і з ознаками його проявів у колективі. Але до сих пір жодна 
дитина не є захищеною на 100%. Батьки не в змозі повні-
стю проконтролювати дії своєї дитини.

Висновки. У результаті проведеного дослідження 
можемо підвести підсумки:

1. Перед появою особливого учня в класі, класний 
керівник має морально підготувати учнів колективу, пояс-
нити суть толерантності, важливості прийняття будь-якої 
нової людини до кола, яке вже сформувалося заздалегідь.

2. Для вчителів, особливо класних керівників, потріб-
но проводити спеціальні семінари, курси поглибленого 
вивчення теми не тільки інклюзивної освіти, але й самого 
булінгу.

3. Час від часу знайомити школярів усіх вікових кате-
горій з різними людьми, як дорослими так і дітьми, що 
мають фізичні та психічні особливості. На нашу думку, 
це може допомогти розвинути та поглибити навички 
спілкування обох сторін цих зустрічей.

4. До шкільної практики можна здійснити введення 
спеціальних зошитів для поміток. Кожному учню запро-
понувати щоденно їх заповнювати, писати свої вражен-
ня про особливого учня: його поведінку на уроках, став-
лення до нього вчителів, його ставлення до колективу 
класу,а також відношення кожного учня окремо саме 
сьогодні до нього.

5. Приділяти значно більше уваги учням, які цього 
потребують, обговорювати з ними їхні проблеми, помічати 
індивідуальні особливості, спілкуватися з батьками, котрі 
мають найбільший влив на своїх дітей.
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Сучасні умови життєдіяльності вимагають великої 
витримки і готовності особистості до постійної мінливості 
життя, вміння приймати відповідальні рішення в обме-
жений час та при недостатній чи надлишковій кількості 

інформації. Умови існування вимагають від людей також 
уміння вдало користуватися власними внутрішніми ресур-
сами, будувати адаптаційні стратегії й моделі поведінки, 
а також здатності повсякчасної особистісної трансформа-
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ції та розвитку власної ідентичності. Специфіка проблем 
адаптації особистості до соціально-економічних змін 
полягає у тому, що вони вплинули не тільки на зміну умов 
життя, а й на функціонування «соціального ліфту», який 
допомагає розвиватися й підійматися на нові рівні вну-
трішнього росту та соціальної ієрархії загалом.

Особливий інтерес для оцінки особистісних ресурсів 
психологічної стійкості до невизначеності необхідності 
придбання навичок життєдіяльності в новому соціально-
му середовищі, являє інтегральна психологічна харак-
теристика «життєстійкість» (hardiness), яка була вперше 
введена на початку 80-х років минулого століття С. Кобей-
сом і С. Мадді [4]. Говорячи про вітчизняну психологію, то 
поняття «hardiness» було актуалізовано лише у 2000 р., 
коли було запропоновано позначати цю характеристику 
як саме життєстійкість. Даний конструкт був виявлений 
та все ще знаходиться на перетині екзистенційної пси-
хології та прикладної області психології стресу. В рам-
ках ресурсного підходу С. Мадді визначає «hardiness» як 
інтегральну особистісну рису, відповідальну за успішність 
подолання особистістю життєвих труднощів, що дозволяє 
зберегти внутрішній баланс та гармонію [5]. Розглядаючи 
«hardiness» як особистісну якість, дослідники підкреслю-
вали важливість атитюдів, що мотивують людину пере-
творювати стресові життєві події. Відношення особистості 
до змін, вміння застосовувати власні внутрішні ресурси, 
що допомагають ефективно використовувати та управля-
ти стресовими ситуаціями, визначають здатність людини 
до копінгу з виникаючими труднощами.

Дослідження С. Мадді та С. Кобейса показали, що житт-
єстійкість – це особистісна характеристика, яка є загальною 
мірою психічного здоров’я людини і відображає три життєві 
настанови: залученість, впевненість у можливості контролю, 
а також готовності до ризику [4, с. 88]. Залученість вперше 
використовувалась соціальними психологами для характе-
ристики адаптації особистості до її ролі. Вона визначається 
як «впевненість в тому, що залученість в те, що відбувається, 
дає максимальний шанс знайти щось гідне і цікаве для осо-
бистості». Людина з розвиненим компонентом залученості 
отримує задоволення від власної діяльності. Також залуче-
ність визначається як фізичний, емоційний і інтелектуаль-
ний стан, який мотивує співробітників виконувати їх роботу 
якнайкраще. Контроль – це переконаність в тому, що бороть-
ба дозволяє вплинути на результат того, що відбувається, 
нехай навіть цей вплив не абсолютний і успіх не є гаранто-
ваним. Протилежність цьому – відчуття власної безпорад-
ності. Людина з сильно розвиненим компонентом контролю 
відчуває, що сама вибирає власну діяльність, свій шлях. 
Прийняття ризику – переконаність людини в тому, що все те, 
що з нею трапляється, сприяє її розвитку за рахунок знань, 
які з досвіду, – неважливо, позитивного або негативного. 
В основі прийняття ризику лежить ідея розвитку через актив-
не засвоєння знань з досвіду, що будуть використовуватись 
наступного разу при виникненні проблемної ситуації [5].

У вітчизняній психології адаптацією поняття «hardiness» 
займався Д.О. Леонтьєв, назвавши цей феномен життєстій-
кістю, тому в подальшому дослідженні ми вважаємо доціль-
ним позначати даний феномен саме так. В руслі екзистен-
ціального підходу до вивчення особистості Д.О. Леонтьєв 

і Є.І. Рассказова вказують, що життєстійкість розуміється як 
система переконань людини про себе, світ, відносини зі сві-
том. Життєстійкі переконання, з одного боку, впливають на 
оцінку ситуації – завдяки готовності активно діяти і впевне-
ності в можливості впливати на ситуацію вона сприймається 
як менш травматична. З іншого боку, життєстійкість сприяє 
активному подоланню труднощів. Вона стимулює турботу 
про власне здоров’я і благополуччя, за рахунок чого напруга 
і стрес, які відчуваються людиною, не переростають у хронічні 
і не призводять до психосоматичних захворювань [3, с. 11]. 
Тому цілком логічно припустити, що життєстійкість пов’язана 
з толерантністю до невизначеності за конструктом власної дії. 
Основними складовими життєстійкості на думку Д.О. Леон-
тьєва виступають переконаність особистості в готовності впо-
ратися з ситуацією і відкритість всьому новому.

Одним з напрямків вивчення феномену життєстійкості 
Л.А. Александровою є його взаємозв’язок з соціальними 
та поведінковими компонентами. Життєстійкість діє на 
ресурси подолання стресу через підвищення самоефек-
тивності та саморозвиток. Люди з високими показниками 
життєстійкості відчувають себе компетентними, мають 
більш високу когнітивну оцінку, розвинені копінг-страте-
гії та загалом відчувають значно нижчий рівень стресу 
в повсякденному житті. Цей напрямок виступає ключовим 
в нашому дослідженні.

Адаптація є складовою поведінкового компоненту, пси-
хологічним ресурсом особистості для збереження психо-
логічного здоров’я. У дослідженнях Н.Є. Водоп’янова пред-
ставлене наступне визначення поняттю «психологічний 
ресурс»: це внутрішні і зовнішні змінні, що сприяють пси-
хологічній стійкості в стресогенних ситуаціях; це емоційні, 
мотиваційно-вольові, когнітивні і поведінкові конструкти, які 
людина актуалізує для адаптації до стресогенних чи стресо-
вих життєвих ситуацій, це інструменти, які вона використо-
вує для трансформації взаємодії зі стресовою ситуацією 
[2, с. 290]. Схожий підхід представлений у ресурсній концеп-
ції стресу С. Хобфолл. З його точки зору, психологічні ресур-
си представляються тим, що є значущим для людини і допо-
магає адаптуватися в складних життєвих ситуаціях. Таким 
чином, адаптація – це процес встановлення оптимальної 
відповідності особистості і навколишнього середовища 
в ході здійснення властивої людині діяльності, яка дозволяє 
задовольняти актуальні потреби і реалізовувати пов’язані 
з ними значимі цілі (при збереженні психічного і фізичного 
здоров’я), забезпечуючи в водночас відповідність психічної 
діяльності людини та її поведінки вимогам середовища [1].

Незважаючи на різноманіття існуючих в психологіч-
ній науці підходів до розуміння адаптаційних ресурсів, 
результати досліджень з питань загальних психологічних 
ресурсів, як і саме поняття цієї психологічної категорії, 
представляється недостатньо розробленим, що зумови-
ло проведення нашого дослідження. Наші міркування про 
життєстійкість як ресурс адаптації ґрунтувалися на трьох 
вихідних думках. По-перше, ранній дорослий вік більш 
піддатливий впливу зовнішнього світу відповідно життє-
вій ситуації та віковим особливостям, тому їх показники 
можуть бути значно нижче через відсутність достатнього 
життєвого досвіду. По-друге, особистості необхідно при-
ймати відповідні рішення й вміти швидко адаптуватися не 
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лише в особистісній, але також в професійній (соціальній) 
сфері, нести вантаж відповідальності тих завдань, які 
накладає сама професія, тому важливо дослідити вибір-
ки з різною професійною спрямованістю. По-третє, рівень 
життєстійкості позначається як ресурс адаптації. Високий 
середній та високий рівень життєстійкості є характерним 
самостійній розвиненій особистості з високим рівнем при-
стосування до різних умов життя та соціальних змін.

Мета дослідження – вивчення впливу життєстійкості на 
компонент адаптації. Для вирішення поставлених завдань, 
перевірки висунутих гіпотез на різних етапах дослідження 
застосовувались наступні методи: теоретичний аналіз 
наукової літератури, психологічний експеримент, метод 
включеного спостереження, бесіди, психолого-діагнос-
тичний метод, представлений стандартизованими мето-
диками і опитувальниками. Емпіричні дані оброблялись 
методами математичної статистики. Інтерпретація даних 
проводилась на основі методів описової статистики, одно-
факторного диференційного аналізу та парних кореляцій. 
Нами були використані наступні методики: «Особистісна 
готовність до змін» (автори: Роднік, Хезер, Голд, Хал; 
адаптація: Н.А. Бажанова, Г.Л. Бардієр), опитувальник 
«Толерантність до невизначеності» (автор: С. Баднер; 
адаптація: Г.У. Солдатової), тест «Життєстійкість» (автор: 
С. Мадді; адаптація: Д.О. Леонтьєва, Є.І. Рассказової), 
«Диспозиційна характеристика саморозвитку особисто-
сті» (автор: С.Б. Кузікова). Вибірка досліджуваних скла-
ла 120 осіб (психологи, військовозобов’язані курсанти, 
медичні працівники (зрілого вікового періоду) та учасники 
програми «Work&Travel»).

Для виявлення впливу та перевірки гіпотези станов-
лення життєстійкості як ресурсу адаптації особистості 
нами був застосований однофакторний дисперсійний 
аналіз. Завдяки аналізу середніх значень, що відповіда-
ють різним градаціям фактору, та їх відмінностям, одно-
факторний дисперсійний аналіз дозволяє перевірити 
гіпотезу про те, що досліджуваний нами фактор впливає 
на залежну змінну і яким чином це відбувається. Отри-
мані результати свідчать про те, що життєстійкість як 
інтегральна характеристика особистості впливає на такі 
шкали: пристрасність (F=2,053 при p=0,033), потреба 
у саморозвитку (F=3,643 при p=0,000), загальний показ-
ник саморозвитку (F=4,477 при p=0,000). Інші шкали були 
виключені з дисперсійного аналізу, оскільки результати 
були p>0,05. Отримані результати дозволили встановити, 
що життєстійкість є складним конструктом, який обумов-
лює процеси саморозвитку особистості, а також справляє 
вплив на рівень пристрасності. Факторами розвитку такої 
особистості є загальна (не лише ситуаційна) активна спря-
мованість на діяльність, віра у себе, у власне майбутнє, 
функціонування вищої системи регуляції діяльності, стра-
тегічна спрямованість і відсутність імпульсивної поведін-
ки. Індивід, що прагне до саморозвитку, вміло витримує 
стресові ситуації, зберігає внутрішній баланс і не втрачає 
продуктивність діяльності, яку виконує. Позитивне відно-
шення до власних змін, внутрішніх ресурсів та можливості 
адекватно оцінювати можливості керувати цими змінами 
і труднощами, які виникають на шляху їх становлення, 
дозволяють визначити потенціал особистості долати ці 

труднощі в повсякденному житті, навіть якщо вони носять 
екстремальний характер.

Під час утворення парної кореляції використовуваних 
у дослідженні шкал було виявлено, що показник «пристрас-
ність» статистично значущо негативно корелює з показ-
ником «адаптивність» (r=-0,578). Кореляція на 0,01 рівні 
та є двосторонньою (0,000). Представлені результати свід-
чать про те, що при високій пристрасності респондентам 
буде характерний низький рівень адаптивності, оскільки 
вона розуміється як здатність до засвоєння існуючих норм 
та цінностей у новому суспільстві, в яке особистість інте-
грується, здатність змінюватися і бажання пристосуватися 
до нових умов, зберігаючи при цьому свою цілісність. При 
високих результатах показника «пристрасність», особисто-
сті важко приймати сталі настанови та цінності, оскільки 
вона звикла перебувати у постійному русі, змінюватися.

Аналіз статистичних даних показав наступні резуль-
тати за шкалою «адаптивність»: курсанти – 10% середній 
рівень, 90% – низький; учасники програми «Work&Travel» –  
30% високий рівень, 70% – низький; студенти-психоло-
ги – 100% низький рівень; медичні працівники (особи зрілого 
віку) – 10% середній рівень, 90% – низький. Показник «адап-
тивність» в нашому дослідженні акцентує увагу на вибірці 
учасників програми праці закордоном, для яких в першу 
чергу важливо успішно адаптуватися до іншого культурного 
середовища та вміло керувати власними силами і розумом, 
оскільки ситуації двозначності будуть виникати скрізь: у сфе-
рі роботи, життя, спілкування з незнайомими людьми. З отри-
маних результатів ми бачимо, що вибірка «Work&Travel» 
є єдиною, що має представників з високим рівнем адаптив-
ності, що підтверджує наведену нами гіпотезу про важливість 
показнику «адаптивність» насамперед у нових культурних 
середовищах. За середньостатистичними показниками шка-
ли «життєстійкість» було виявлено, що результати є середні-
ми і приблизно порівну розподіленими за рівнями.

Аналізуючи літературні джерела, ми виявили, що жит-
тєстійкість являє собою систему переконань про себе, про 
світ, про ставлення до світу. Це диспозиція, що включає 
в себе три порівняно автономних компонента: залученість, 
контроль, прийняття ризику, аналіз результатів за якими 
представлено вище. Виразність цих компонентів і життє-
стійкості в цілому перешкоджає виникненню внутрішньої 
напруги в стресових ситуаціях. Адаптація є як постійним 
процесом активного пристосування особистості до умов 
соціального середовища, так і результатом цього процесу. 
В результаті проведеного дослідження серед представле-
ної загальної вибірки було виявлено, що більшості дослі-
джуваних характерним є середній рівень життєстійкості. 
Він сприяє оптимальному переживанню ситуацій невизна-
ченості і передбачає вибір людиною копінг-стратегій, що 
дозволяють протидіяти новим складнощам в професійному 
та особистому житті. У респондентів, які мають високі показ-
ники життєстійкості, спостерігається більш високий рівень 
адаптивності і низький рівень пристрасності. Отже, дві 
вихідні думки нашого дослідження отримали підтверджен-
ня: життєстійкість, згідно з отриманими даними, є ресурсом 
і фактором адаптації особистості; специфіка професійної 
діяльності накладає певну міру відповідальності на особи-
стість і впливає на досліджувані показники.
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Для сучасного етапу розвитку нашої країни характерною 
є трансформація соціальної, культурної, професійної сфер, 
що змінює вимоги до системи підготовки кваліфікованих 
фахівців. Конкурентоздатність фахівця забезпечується якіс-
тю його професійної підготовки, наявністю високого рівня 
розвитку професійно важливих якостей, що є неможливим 
без успішної професійної ідентифікації. Остання, в свою чер-
гу, здійснюється в процесі фахової підготовки майбутнього 
спеціаліста і сприяє ефективному засвоєнню необхідних 
професійних стереотипів, знань та умінь, а також створює 
відповідне підґрунтя для подальшої професійної самореалі-
зації особистості. Актуальність даної проблеми підтверджу-
ється значним зростанням у вітчизняній і зарубіжній психоло-
гії загальної кількості теоретичних і прикладних досліджень 
з проблеми професійної ідентичності та ідентифікації.

Поняття «професія» та «професійна ідентичність» пов’я-
зані певним чином. Професія задає змістовні характеристики 
профідентичності, забезпечує зовнішню будову та «оформ-
лення» професійної діяльності та професійної спільноти 
[5]. Феномен професійної ідентичності проаналізований 
у дослідженнях К.О. Абульханової-Славської, О.Є. Блинової, 
А.С. Борисюк, А.О. Деркача, О.П. Єрмолаєвої, Е.Ф. Зеера, 
В.В. Клименка, Є.О. Клімова, Г.В. Ложкіна, Л.Е. Орбан-Лемб-
рик, Ю.П. Поварєнкова, Л.Б. Шнейдер та ін. [1; 2; 3; 4; 5].

Професійна ідентичність розглядається як один із видів 
соціальної ідентичності, оскільки полягає в ідентифікації 
людини з професійною спільнотою, з професією як соціаль-
ним інститутом. Водночас, професійна ідентичність є про-
довженням більш загального особистісного самовизначення 
людини, коли професія виступає лише одним із засобів соці-
алізації та індивідуалізації людини. Професійна ідентичність 
завжди розвивається в умовах визначеної професійної спіль-
ноти, з якою людина себе ідентифікує, приймаючи її цінності, 
норми, правила [1; 5].

У дослідженні Л.Б. Шнейдер професійна ідентичність 
визначається як об’єктивна та суб’єктивна єдність з профе-
сійною групою, справою, що обумовлює наступність профе-
сійних характеристик (норм, ролей та статусів) особистості 
[5, c. 64]. Можна говорити про набуту професійну ідентич-

ність, якщо людина, яка отримала відповідну базову освіту, 
має певні професійні знання та вміння, чітко усвідомлює, що 
є спеціалістом у даній галузі (когнітивний компонент профі-
дентичності), позитивно до цього ставиться, виробляє систе-
му професійно-моральних оцінок (емоційно-оцінний компо-
нент профідентичності), у професійній діяльності проявляє 
відповідні для спеціаліста риси (поведінковий компонент 
профідентичності) [2]. Головними детермінантами станов-
лення професійної ідентичності є професійне спілкування 
та професійний досвід, професійна ідентичність своєрідним 
чином інтегрує або поєднує у собі особистісну та соціальну 
ідентичність, які переломлюються у професійній реальності. 
Професійна ідентичність – це результат процесів професій-
ного самовизначення, персоналізації та самоорганізації, що 
проявляється в усвідомленні себе представником певної про-
фесії і професійної спільноти, певній мірі ототожнення-дифе-
ренціації себе з «професійною діяльністю» та «професійним 
середовищем», що проявляється у когнітивно-емоційно-по-
ведінкових самоописаннях «професійного образу Я».

В емпіричному дослідженні взяли участь 34 студенти 
спеціальності «Психологія», з них студентів 1 курсу – 16 осіб, 
студентів 3 курсу 18 осіб. Для дослідження когнітивного ком-
поненту професійної ідентичності (зокрема, для нас цікавим 
був ранг професійної належності) та динаміки його розвит-
ку на різних курсах навчання ми використали методику 
«Хто Я?» М. Куна і Т. Макпартленда. Актуальність належнос-
ті до певної професії визначалася у двох варіантах. По-пер-
ше, як значущість цієї категорії для респондентів, тобто 
нами використовувався принцип «інтраіндивідуального» 
порівняння категорій – професійна належність аналізується 
з точки зору її наявності-відсутності у респондентів, частоти, 
з якою вона спостерігається, місця в ланці інших категорій. 
По-друге, важливо провести аналіз «інтергрупових» інтер-
претацій, тобто порівняльний аналіз цієї категорії у різних 
досліджуваних нами груп студентів. Для отримання показ-
ника середнього рангу «професійної належності» у переліку 
інших категорій самовизначення ми використали «зворотну» 
(дзеркальну) шкалу, тобто чим ближче була категорія, що 
позначає «професійну належність», до початку ряду, тим 
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вищим є ранг (наприклад, якщо респондент на першому 
місці вказував – «психолог» (або «майбутній психолог», або 
«студент-психолог»). то така відповідь отримувала 10 балів, 
якщо на другому місці – 9 балів тощо).

При аналізі співвідношення об’єктивних, емоційних 
та професійних складових образу «Я» студентів-психологів 
виявлено наступні тенденції: у своїх самохарактеристиках 
студенти 1-го та 3-го курсів частіше використовують поняття, 
що становлять зміст емоційного компоненту (50% і 44,4% від-
повідно). Рідше зустрічаються об’єктивні поняття (18,7% на 
1-му курсі, 22,2% – на 3-му курсі). Поняття, що відображають 
зміст професійної складової, зустрічаються ще рідше. Спів-
відношення по курсах відповідно становить 6,25% і 11,1%. 
Разом з тим, розміщення професійних самохарактеристик 
у 55,8% описів серед перших шести відповідей свідчить 
про те, що навчання у ЗВО дозволило студентам-психоло-
гам сформувати у себе, хоча ще і не достатньо виражений, 
образ «Я в професії».

При обчисленні величини середніх значень кожної 
з складових образу «Я» студентів-психологів та стандарт-
них відхилень (див. табл. 1) з’ясовано, що міра варіативності 
індивідуальних значень є більшою за об’єктивною та про-
фесійною складовими, а при перевірці достовірності від-
мінностей середніх значень кожної з складових образу «Я» 
для 1 і 3 курсів за допомогою непараметричного критерію 
U-Манна-Уітні статистичну значущість було доведено тільки 
за професійною складовою (* – р<0,01).

Хоча із збільшенням терміну навчання у ЗВО і спосте-
рігається підвищення когнітивної ускладненості образу 
«Я», все ж відсоток студентів, які володіють необхідним 
рівнем професійного самоусвідомлення, досить незначний. 
Разом з тим виявлено, що лише 18,75% першокурсників, 
33,3% представників третього курсу мають достатній рівень 
сформованості Я-образу, що виражається в його когнітивній 
насиченості та наявності достатньої кількості об’єктивних, 
емоційних, професійних (у їх логічному співвідношенні) пози-
тивно забарвлених конструктів. І відповідно 81,25% і 77,8% 

студентів 1-го і 3-го курсів продемонстрували недостатній 
рівень сформованості образу «Я».

Для дослідження рівня сформованості образу професії, 
що є складовою когнітивного компоненту професійної іден-
тичності, ми використали методику «Особисті професійні 
плани» Є. Клімова, спрямовану на вивчення наявності про-
фесійних цілей, уявлень про шляхи і можливості їх досяг-
нення, знання вимог майбутньої професії. Нами отримано 
наступні результати: високі кількісні показники на І і ІІІ курсах 
виявлено за першим та другим пунктах плану, що стосуються 
наявності головної професійної цілі та ряду найближчих цілей 
(в межах від 87,5% до 94,4%). Володіють знаннями щодо 
вимог професії психолога до людини 68,7% першокурсників 
та 94,4% третьокурсників, що свідчить про достатній рівень 
засвоєння професійних знань за період навчання. Майже на 
такому ж рівні знаходяться знання можливостей та шляхів 
підготовки для реалізації намічених професійних цілей. Деяке 
зниження відсотків на усіх курсах (до 62,5% – на 1-му курсі, до 
72,2% на 3-му відповідно) спостерігається по пунктах «наяв-
ність резервного варіанту» та «практична реалізація профе-
сійних цілей», що свідчить про розмитість уявлення профе-
сійної перспективи та індивідуальних шляхів професійної 
підготовки в контексті самоорганізації. Разом з тим, зростання 
кількості відповідей, що стосуються знань вимог обраної про-
фесії, власних ресурсів та шляхів підготовки для досягнення 
намічених цілей на старших курсах свідчить про те, що трива-
лість та якість навчання в університеті є важливим чинником 
впливу на формування образу професії, а на цій основі і на 
розвиток професійної ідентичності студентів.

Висновки. Результати емпіричного дослідження показа-
ли, що динаміка розвитку професійної ідентичності майбутніх 
психологів в процесі навчання характеризується поступовим 
формуванням її структурних компонентів. Також виявлено 
кризові тенденцій в ідентичності студентів третього курсу, 
що очевидно спричинені розчаруванням у професійному 
і життєвому виборі, невідповідністю очікувань і уявлень про 
професію та реальністю її освоєння.

Таблиця 1
Зміна	об’єктивних,	емоційних	та	професійних	складових	образу	«Я»	студентів-психологів	по	курсах	навчання

Курс навчання
Складові образу «Я»

Об’єктивні Емоційні Професійні
Мx ϭx Мx ϭx Мx ϭx

1 курс 4,36 1,57 9,8 2,24 1,05* 0,88
3 курс 4,75 1,61 9,4 1,43 2,23* 0,69

ЛІТЕРАТУРА
1. Блинова О. Є. Особистісна мобільність в контексті професійного розвитку. Соціокультурні та психологічні вектори ста-

новлення особистості: колективна монографія. Херсон : Вишемирський В.С., 2018. С. 6–23.
2. Блинова О.Є., Камінська С.В. Професійна маргінальність випускників закладів вищої освіти. Проблеми сучасної психоло-

гії : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психо-
логії імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 43. Кам’янець-Подільський : 
Аксіома, 2019. С. 33–54

3. Борисюк А. С. Психологічні особливості професійної ідентичності майбутнього фахівця / Збірник наукових праць: філо-
софія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя 
Стефаника, 2008. Вип. 13, Ч. 1. С. 38–45.

4. Ермолаева Е. П. Профессиональная идентичность и маргинализм: концепция и реальность Психологический журнал. 
2001. Т. 22. № 4. С. 51–59.

5. Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: теория, експеримент, тренинг. М. : МПСИ; Воронеж : ММОДЕК,  
2004. 600 с.



Випуск 1(16)

95

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
УЧНІВ 5 КЛАСУ ШКОЛИ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ  

ІНОЗЕМНИХ МОВ

К. Ю. Гуріна
Криворізький державний педагогічний університет,
Науковий керівник:  кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри загальної та вікової психології Н. М. Макаренко

Вступ. Однією із найважливіших складових частин 
особистості, безумовно, є її соціальні навички – здат-
ність до співробітництва в групі та команді, мобільність, 
уміння адаптуватись і визначати особисті цілі та вико-
нувати різні ролі й функції в колективі, планувати, роз-
робляти й реалізовувати індивідуальні і колективні дії. 
Соціальна компетентність велику відграє роль у під-
літковий період, бо саме в період дорослішання, фор-
муються знання, уміння, навички взаємодії з іншими 
людьми в суспільстві, встановлюються стосунки, пози-
ції, погляди. На сьогоднішній день недостатньо висвіт-
леною залишається галузь соціального-психологічного 
розвитку підлітків у країні, особливо в її кількісних і якіс-
них показниках. Особливо цікавим є рівень соціального 
розвитку підлітків, що навчаються у школах, спеціалізо-
ваних на вивченні іноземних мов, оскільки таке навчан-
ня вимагає добре розвинених соціальних та комуніка-
тивних навичок. Тому я вирішила дослідити соціальну 
компетентність учнів 5 класу школи, спеціалізованої на 
вивченні іноземних мов.

Виклад	 основного	 матеріалу. Термін «компе-
тентність» походить з латинської і в перекладі означає 
авторитетність та обізнаність. «Компетенція» також 
латинського походження і означає «проблема, про яку 
в кого-небудь багато інформації, що дає йому змогу 
фахово її розв’язати». Як бачимо, вживання терміну 
«компетенція» звужує зміст поняття до вміння розв’я-
зувати якусь проблему, і більш доцільним є вживання 
терміну «компетентність». Але при цьому необхідно 
зазначити, що коли йде мова про соціальні знання, від-
сутність, по-перше, вмінь та навичок їх застосовувати 
та, по-друге, критичного ставлення до цих знань, робить 
їх непотрібними, а інколи, і шкідливими для особисто-
сті. О. Гончарова-Горянська [2, с. 72] вважає соціальну 
компетентність складовою комунікативної компетентно-
сті нарівні з мовленнєвою. Однак такий підхід, на нашу 
думку, викликає сумніви, оскільки поняття «соціальна 
компетентність» є близьким до «компетентності у сус-
пільному житті», а не «компетентності у спілкуванні».

За твердженням Ніколаєску І.О. [3, с. 22] соціаль-
на компетентність є процесом і результатом засвоєння 
і активного відтворення особистістю соціально-культурно-
го досвіду (комплексу знань, умінь, цінностей, норм, тра-
дицій) на основі її діяльності, спілкування, здатності засто-
совувати досвід при вирішенні життєвих проблем, брати 
на себе відповідальність, проявляти ініціативу, активність 
у командній роботі.

Соціальна компетентність молодших підлітків харак-
теризується такими показниками:

• приймати соціальні правила і норми, знаходити пра-
вильні орієнтири для побудови своєї соціальної поведінки;

• проявляти гнучкість у сприйнятті нових вражень 
та їх оцінці, прилаштовуватися до вимог соціальної групи, 
зберігаючи водночас власне обличчя;

• добирати корисні для свого соціального розвитку 
ролі, поводитися відповідально;

• уміти брати до уваги думку інших людей, рахува-
тися з їхніми бажаннями та інтересами, визнавати сильні 
сторони;

• вміти вислуховувати, погоджуватися, відстоювати 
власну точку зору, домовлятися;

• налагоджувати з однолітками та дорослими гармо-
нійні взаємини, домовлятися з ними; уникати конфліктів 
або розв’язувати їх мирним шляхом, утримуватися від 
образливих слів та агресивних дій;

• оптимістично ставитися до труднощів, уміти мобілі-
зовуватися на їх подолання; проявляти витримку в стре-
сових ситуаціях;

• контролювати та регулювати свою поведінку, утри-
муватися від негативних проявів;

• володіти мовленнєвим етикетом, бути здатною іні-
ціювати, підтримати та культурно завершити розмову.

На думку Блинової О. Є. основними компонентами 
соціальної компетентності є вміння спілкуватися з ото-
чуючими, самооцінка, переважаючий настрій (той, який 
людина відчуває частіше за все) та соціальні ролі, які осо-
бистість бере на себе.

Дослідження проводилося під час студентської 
практики у березні 2019 року. Базою дослідження став 
5-В клас спеціалізованої школи з поглибленим вивчен-
ням іноземних мов. Загальна вибірка – 31 особа. Спо-
чатку методами спостереження та бесіди був визна-
чен загальний характер стосунків у класі та виділила 
неформальних лідерів. За результатом бесід з окреми-
ми учнями виявилося, що в класі наявні універсальні 
лідери, учні з середнім соціальним статусом та учні, які 
є менш популярними серед однолітків та об’єднують-
ся у невеликі стійкі групи за спільними інтересами. Ці 
групи не конкурують одна з одною і не протиставляють 
себе іншим, що сприяє формуванню здорового соці-
ально-психологічного клімату у класі.

Наступним методом дослідження стало анкетування. 
Для вивчення рівня соціально-психологічної адаптації п’я-
тикласників був використаний модифікований опитуваль-
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ник «Анкета п’ятикласника», питання якого базувалися на 
методики К. Роджерса –Р. Даймонда [5, с.166]. Запитан-
ня були спрямовані на вивчення таких ознак соціальної 
компетентності, як ставлення до навколишнього світу, 
самооцінка, вибір занять у позашкільний час. За резуль-
татом відповідей був визначен рівень задоволеності дітей 
собою по шкалі від 1 до 100. Середній рівень самооцінки 
учнів становив 77,5 балів зі 100. Серед своїх позитивних 
рис учні відзначали свої досягнення у захопленнях (добре 
бігаю, танцюю, співаю, роблю щось своїми руками, ката-
юсь на скейтборді, гарно програмую, непоганий борець) 
та особистісні якості (добрий, дружелюбна, весела, щира, 
розумний). Це добре співвідноситься з тим, що більшість 
з них регулярно відвідує гуртки або секції (переважно тан-
цювальні, також музичні та художні школи).

Щодо найчастішого настрою, то він у 74% опитаних 
переважно веселий (радісний, добрий), у 13% – нейтраль-
ний або байдужий, і у 13% – поганий (відчувають сум або 
злобу).

Наступним кроком була оцінка міжособистісних стосун-
ків учнів у класному колективі. Для цього був використаний 
опитувальник, який теоретично базувався на методиці 
А.В. Фурмана для визначення особистісної адаптованості 
школярів. Анкета складалась з трьох блоків, в яких були 
як відкриті, так і закриті запитання для визначення рівня 
розвитку комунікативних навичок та оцінку своїх стосунків 
з однокласниками. У число завдань входило також визна-
чення соціально-психологічних типів учнів за допомогою 
соціометричної методики Д. Морено.

Аналіз результатів анкетування дав змогу виявити 
4 групи дітей, які є лідерами та мають дружні, середні 
та погані стосунки з однокласниками. Підставою для 
такого поділу стала оцінка учнями своїх взаємовідно-
син з однокласниками та їх місце у соціограмі класу за 
методикою Морено[4]. За кількісним станом учнів, які 
є лідерами – 4 особи з 31(13%), тих, які мають друж-
ні стосунки 9 осіб (29%), нормальні – 14 осіб (45%),  
погані – 4 особи (13%).

У стосунках з однокласниках опитаних засмучують 
несправедливі звинувачування, брехня, суперечки, які 
виникають через відстоювання власних інтересів, та, най-
частіше, насмішки. Цікаво, що головною проблемою для 
48% учнів виявилися проблеми у навчанні, для 23% – вза-
ємостосунки з однокласниками, для 10% – взаємостосун-
ки зі вчителями, і 19% зазначили, що не мають жодних 
проблем у школі.

Pезультати дослідження представлені у таблиці.
У графічному вигляді результати представлено на 

рис. 1.
Таблиця 1

Результати	опитувальника		
«Рівень	адаптованості	учнів	до	класного	колективу»	

за	методикою	А.	В.	Фурмана
№ Тип стосунків Кількість чол. Кількість у%
1 Популярність 4 13%
2 Дружні 9 29%
3 Середні 14 45%
4 Погані 4 13%

 
Рис. 1. Результати опитувальника адаптованості 

учнів до класу

 
Рис. 2. Результати анкетування щодо переважаю-

чого настрою серед учнів

 
Рис. 3. Результати опитування  

щодо головної проблеми у школі для дітей

Висновки. Отже, більша частина учнів – це добре соці-
ально-адаптовані діти, 77% яких охочіше проводять час 
з однолітками, аніж на самоті. Більшість зазначила спілку-
вання та дружбу з однокласниками серед, як те, що найбіль-
ше подобається у класі. Загальний соціально-психологічний 
клімат у класі сприяє повноцінному психологічному розвитку 
дітей та формуванню їх соціальної компетентності.
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Проблема изучения эталона успешного человека 
является достаточно сложной, поскольку имеет междис-
циплинарный характер. Изучением различных сторон 
эталона успешного человека занимались ученые прак-
тически всех известных сегодня научных школ в оте-
чественной и зарубежной психологии. Однако в насто-
ящее время не существует единой теории и концепции 
представления об эталоне успешного человека. Эталон 
успешного человека носит субъективно-индивидуальный 
характер, имеет разнообразные проявления, более того, 
его сложно наблюдать в качестве процесса.

Взросление, предстоящий переход из детства к само-
стоятельной взрослой жизни ставит подростков 14–15 лет 
перед необходимостью решать много новых задач. Любое 
качество личности можно и нужно развивать, в том чис-
ле и уверенность в себе. Многие подростки используют 
только небольшую часть своих физических и умственных 
возможностей, обладая различными способностями, они 
просто не умеют ими пользоваться. Потому что ни один 
человек не знает, на что он способен пока не попробу-
ет что-то новое сам. Успех редко бывает случайным, 
чаще это результат «постоянного правильного выпол-
нения правильных действий». Поэтому подростка можно 
научить быть успешным человеком, а не только надеять-
ся на удачу или какие-то счастливые случайности.

Основной ключ к успеху в том, чтобы определить 
свою цель, а затем действовать так, будто гарантия это-
го успеха уже есть. И, чтобы достичь его в любой облас-
ти, подростку необходимо уметь быть нацеленным на 
достижение результата и желание продвигаться вперед 
к его достижению, нужно уметь быть сосредоточенным 
на одном деле, не отвлекаясь на другое. Также в возра-
сте 14–15 лет очень важно попробовать определить ту 
область, которая интересна, в которой подростку захо-
чется быть успешным.

Ситуация успеха у подростков возникает в востребо-
ванной трудовой деятельности, в основном завершенной 
и в последствии одобренной взрослыми. Хотя и в ежедне-
вном, непривлекательном труде идет активный процесс 
становления тех практических умений и навыков, которые 
в будущем могут понадобиться для совершенствования 
профессиональных способностей, подростки в большин-
стве своем не осознают этого, и здесь успех без взросло-
го одобрения не усматривается.

Подростков больше всего интересует, какими они 
станут в будущем. Именно этот возраст является сенси-
тивным периодом для определения временной перспек-
тивы развития, системы постановки целей, и тем более 
представлению об успешном человеке. От представле-
ний подростка о качествах личности, необходимых для 
достижения успеха, зависит и его целеустремленность, 
мотивация достижения или избегания. Проблема мотиви-
рованности современных подростков к достижению чет-
ких целей с одной стороны, и запрос субъектов образо-
вательной среды о том, какие черты личности являются 
для подростков значимыми и составляют эталон успеш-
ного субъекта жизнедеятельности – с другой, обусловили 
научно-исслкедовательское поле наших поисков.

Цель исследования – изучить связь содержательных 
характеристик эталона успешного человека и мотивации 
у подростков. Применялись методика свободных описа-
ний успешного человека, опросники Т. Элерса «Моти-
вация к успеху» и «Мотивация к избеганию неудач». 
С помощью корреляционного анализа по Спирмену были 
выявлены связи между мотивационными тенденциями 
подростков и их представлениями об успешном человеке.

Мотивация достижения имеет прямую положитель-
ную умеренную связь с характеристикой эталона «пла-
нирование деятельности» (r=0,44; p<0,05). Это означает, 
что чем выше у подростка выражена мотивация достиже-
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ния, тем в большей степени для него значимой характе-
ристикой эталона успешного человека является способ-
ность организовывать деятельность, определять цели 
и задачи по ее достижению. Подростки с данным видом 
мотивации осознают роль и влияние грамотного планиро-
вания на достижение поставленных целей и задач. Таким 
образом, сам процесс деятельности для данных респон-
дентов представляет систему, в которой важна роль каж-
дой детали, что и определяет успешность выполнения 
поставленной задачи.

Мотивация достижения подростка также связана 
с такой характеристикой эталона успешного человека как 
«любовь к порядку» (r=0,52; p<0,05) прямой положитель-
ной средней связью. Таким образом, чем более подро-
сток сам стремиться к успеху, ставит сложные цели, тем 
чаще в эталоне успешного человека он выделяет харак-
теристику «любовь к порядку». Это означает, что в пред-
ставлении данных подростков успешная деятельность 
должна быть строго упорядочена, систематизирована, 
в ней не допускается хаос и неопределённость. Именно 
при наличии чёткого плана действий и согласованности 
возможно достичь стойкого и закономерного успеха.

Мотивация избегания также прямым положительным 
образом связана с такой характеристикой эталона успеш-
ного человека как «планирование деятельности» (r=0,29; 
p<0,05), однако эта связь слабее, чем связь с мотивацией 
достижения. Соответственно, подростки стремящиеся 
прежде всего избегать неудачи также считают важной 
характеристику связанную с планированием деятельно-
сти. Однако в данной ситуации этот параметр более свя-
зан с желанием перестраховаться, а не с необходимостью 
чётко определить стратегию действий. Таким обазом, 
подростки с выраженной мотивацией к избеганию неудач 
склонны перепроверять свои действия перед принятием 
решений, заранее продумывать несколько вариантов раз-
вития событий (в том числе и ситуации, в которых ожида-
емые результаты не достигаются) и способы поведения 
в них, с целью снижения уровня напряжения и повышения 
уверенности в своих действиях.

Также в результате корреляционного анализа выявлены 
связи между характеристиками в структуре эталона успешно-
го человека. Для интерпретации были отобраны взаимосвязи 
имеющие силу выше r=0,3 и выше соответственно.

Многочисленные прямые умеренные связи с другими 
характеристиками в структуре эталона успешного чело-
века имеют следующие качества: «любовь к порядку» 
(5 связей), «решительность» (4 связи), «любовь к своему 
делу» (4 связи), «общительность» (4 связи), «планирова-
ние деятельности» (5 связей), «здоровый образ жизни» 
(4 связи), «налиие своего мнения» (3 связи).

В ядре структуры эталона успешного человека 
у подростков находятся 7 характеристик, описывающих 
человека, который достиг успеха:

– «планирование деятельности» – отражает отноше-
ние к деятельности;

– «любовь к порядку» – указывает на деловые каче-
ства личности;

– «общительность» – свидетельствует о значимости 
коммуникативных качеств;

– «решительность» – отражает качество организа-
ции деятельности, энергичность, действенность, твер-
дость характера;

– «наличие своего мнения» – значимость интеллек-
туальных качеств и когнитивных процессов;

– «любовь к своему делу» – включает профессио-
нально-личностные качества;

– «здоровый образ жизни» – внешний показатель 
успешного человека.

Таким образом, успешный человек в представлении 
подростков – это человек, который увлечен своим делом, 
профессией; энергичный, действенный; имеет свою чётко 
выстроенную позицию и идею; планирует деятельность; 
коммуникабелен, контактирует с другими, заботится о 
своём здоровье и имидже. Данные характеристики хоро-
шо дополняют друг друга, объединяясь в единый образ. 
Человек способный достичь успеха глазами подростка: 
начинает действовать и менять окружающий мир, прежде 
всего с себя. Он занимается спортом, правильно питает-
ся, не подвержен вредным привычкам. У него достаточ-
но сил и здоровья для ясных мыслей, новых идей и их 
воплощения. Он отдаёт всего себя работе и достижению 
результата не потому, что от него этого требуют, а пото-
му, что он получает удовольствие от занятия любимым 
делом и радость от воплощения своей мечты в реаль-
ность. Подход к деятельности строго спланирован: при-
ступая к деятельности, образ желаемого результата уже 
чётко сформирован, имеется ясное представление всех 
этапов достижения цели (с чего необходимо начать и чем 
закончить). Отсутствие хаоса как в мыслях, так и во внеш-
них проявлениях помогает поэтапно выполнять постав-
ленные задачи – это аккуратность, исполнительность, 
внимательность, скрупулезность и, даже, внешняя опрят-
ность. Всё это составляющие характеристики «любовь 
к порядку». Представляя свою цель, важно отстоять её 
и в глазах окружающих, необходимы решимость, сме-
лость и твердость характера для ее достижения, отсюда 
и необходимость «наличия своего мнения» и «решитель-
ности». И, естественно, что любая деятельность связана 
с общением с другими людьми, партнёрами, подчинённы-
ми и т.д. Здесь важно умение найти подход к каждому, 
уметь на доступном языке объяснить свои цели, задачи, 
приоритеты как для тех, кто будет их выполнять, так и для 
тех, на кого данный результат рассчитан. Таким образом, 
деятельным, энергичным, решительным, инициативным 
и одновременно творческим видится образ успешного 
человека глазами современных подростков.
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МЕНЕДЖЕРІВ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
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науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології

В умовах соціально-економічних перетворень в країні 
все частіше виникають екстремальні умови для здійснен-
ня професійної діяльності менеджерів комерційних орга-
нізацій, які перебувають під тривалим впливом стрес-фак-
торів, що призводить до розвитку стресу, високого рівня 
невротизації, стану психоемоційного напруження, тривож-
ності, агресивності, конфліктності та прояву дезадаптації. 
[2, с. 29]. Тому, необхідним є проведення заходів щодо 
оптимізації емоційної стійкості та корекції рівня невроти-
зації, стресу, прийняття агресії менеджерів, які відіграють 
важливу роль у формуванні потреби у професійному вдо-
сконаленні, задоволення власними професійними досяг-
неннями, умінні використовувати професійний досвід 
та здобутки інших фахівців, розкритті особистісного 
потенціалу і здібностей у професії на всіх рівнях діяль-
ності менеджерів комерційної організації. Для здійснення 
психофізіологічного забезпечення професійного самоз-
дійснення менеджера необхідно проводити заходи, які 
можна реалізувати на двох основних рівнях:

– на рівні комерційної організації (комплекс заходів, 
методів та технологій для організаційної профілактики, 
корекції та оптимізації психофізіологічного стану, який 
може використовуватися керівниками та менеджерами по 
персоналу);

– на рівні особистості (методи, техніки та техноло-
гії для індивідуального підходу у профілактиці, корекції 
та оптимізації психофізіологічного стану, спрямованих на 
вирішення основних задач професійного самоздійснення 
менеджера).

Психофізіологічне забезпечення професійного самоз-
дійснення менеджерів потребує здійснення психокорек-
ційних методів, технік та технологій з урахуванням спе-
цифіки професійної діяльності менеджерів комерційної 
організації. Тобто, менеджер – це людина, яка обіймає 
керуючу посаду, наділена повноваженнями і приймає 
в їхніх межах рішення за певними видами діяльності 
організації. Залежності від того, скількома компонентами 
(сферами) організації управляє менеджер, розрізняють 
три рівні менеджменту: вищий, середній, нижчий.

До вищого рівня відноситься невелика група основних 
керівників організації – президент (директор), віце-прези-
дент (заступники), виконавчий директор. На вищому рівні 
менеджменту формулюються організаційні цілі, визнача-
ється загальна корпоративна стратегія та основні задачі 
щодо її реалізації, приймаються нові рішення, залучають-
ся інвестиції, визначаються напрямки досліджень та роз-
робок тощо.

Середній рівень менеджменту – це керівники вироб-
ничих та функціональних підрозділів, які розробляють 
та реалізують основні плани із впровадження рішень, при-

йнятих керівництвом. Менеджери середнього рівня мають 
досить широку свободу дій щодо реалізації планів.

Менеджери нижчого рівня (керівники секторів, груп, 
майстри, бригадири тощо) координують діяльність опера-
ційних виконавців. Вищі керівники організації опрацьову-
ють стратегію, середні розробляють плани її реалізації, а 
нижчі – відповідають за конкретну роботу, яка виконуєть-
ся відповідно до цих планів.

Психофізіологічні заходи мають бути спрямовані на 
забезпечення та підтримання високого рівня креатив-
ності, працездатності, активності, самопочуття, гнучності 
поведінки, самоповаги, компетентноcті у часі та професій-
ної самоефективності.

Для психофізіологічного забезпечення професійно-
го самоздійснення менеджерів комерційних організацій 
застосовуємо наступні психодіагностичні та психокорек-
ційні методи: програмне управління, обумовлене запла-
нованими управляючими діями; оперативне управління, 
що базується на замкнутих оперативних зв’язках [2, с. 57].

Для психофізіологічного забезпечення професійного 
самоздійснення менеджера застосовується метод про-
грамованого управління, який базується на фізіолого-гі-
гієнічних та фармакологічних засобах. Фізіолого-гігієнічні 
засоби – це організація раціональних режимів праці, опти-
мізація професійного середовища, активний відпочинок 
та збалансоване харчування. Основний перелік фізіоло-
го-гігієнічних засобів щодо профілактики та подолання 
стресового стану:

– Антистресове харчування. Основні процедури при 
застосуванні цього методу боротьби зі стресом спрямо-
вані на усвідомлення основних принципів харчування 
та вироблення таких навичок харчування, які будуть спри-
яти активності, покращенню самопочуття та підвищенню 
опірності організму до негативного впливу зовнішнього 
середовища.

– Фізична активність. Загальна фізична активність 
дозволяє підтримувати оптимальний енергетичний стан, 
розвивати фізичні якості, активність, самопочуття і, в ціло-
му, сприяє опірності організму людини до стресового 
впливу.

До фармакологічніх засобів належить метод ауто-
фіторегуляції, в основі якого лежить використання ліків 
та лікарських рослин (адаптогени), дія яких базується на 
підвищенні інтенсивності обміну речовин, захисті та сти-
муляції центрів нервової та ендокринної регуляції.

Так, вищенаведений метод програмованого управлін-
ня базується на фізіолого-гігієнічних та фармакологічних 
засобах, що сприяє регуляції та корекції психофізіоло-
гічного стану професіоналів та формуванню позитивних 
емоційних станів менеджерів.
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До методу оперативного управління відносяться 
техніки психічної та психофізіологічної регуляції. Психіч-
на регуляція – це метод психопрофілактики, психогігієни 
та психокорекції, пов’язаний з цільовим управлінням пси-
хічними і психофізіологічними процесами. За допомогою 
цього методу людина може поліпшити свій емоційний 
стан, вольові якості, увагу, пам’ять тощо. Час оволодін-
ня методикою психічної саморегуляції зменшиться, якщо 
оволодіти деякими прийомами: вмінням створювати емо-
ційний стан (формування стану психічного спокою або 
психічної мобілізації); управління психічними процесами 
(наприклад, увагою, концентрацією на бажаному, а вмін-
ня, за необхідністю, розслабитись та заснути); навчитись 
за своїм бажанням ослаблювати м’язи або, навпаки, тоні-
зувати, збільшити концентрацію їхньої сили; впливати на 
функції нервової системи шляхом відтворювання в пам’я-
ті образів, емоційно забарвлених відчуттів.

Застосування психокорекційних процедур з метою 
формування позитивного емоційного стану у професіона-
лів включає: групові дискусії, індивідуально-психологічне 
консультування, рольові ігри, психогімнастику, аутотре-
нінг, методи релаксації та ін. Одна з практичних технік 
релаксації – медитація, яка допомогає концентруватися 
й зосереджуватися на одному об’єкті та процедура інтен-
сивного міркування, Аналіз літератури свідчить про наяв-
ність значного позитивного впливу регулярних медитатив-
них занять на органічну і психологічну сфери людини.

До методів психофізіологічної регуляції відносять ліку-
вальний масаж, активне фізичне навантаження, якє дає 
можливість переключити емоційне збудження на рухові зони 
організму. Зняти внутрішнє напруження можна за допомогою 
техніки релаксації (антистресова релаксація [2, с. 86].

Техніки дихання. Дихання значно впливає на функ-
ціональний стан організму. Довільно змінюючи режими 
дихання та кількість циклів вдихів-видихів за хвилину, 
можна впливати на психічну активність та на змі-
ну пропорційності надходження кисню і вуглекислого 
газу до крові. За результатами досліджень фахівців було 
доведено, що певні типи дихання сприяють розслаблен-
ню та нормалізації психофізіологічних показників.

Прогресивна м’язова релаксація (ПМР). Тривалі 
заняття з використанням цієї техніки у боротьбі з голов-
ними болями, болями у спині, відновлення почуття спо-
кою та подолання тривожних і депресивних станів мають 
високу ефективність.

Групова дискусія може бути використана з метою 
надання можливості менеджерам побачити проблему 
з різних боків, і як спосіб групової рефлексії через ана-
ліз індивідуальних переживань, розв’язання прихова-
них конфліктів, надання учасникам можливості виявити 
свою компетентність і тим самим задовольнити потребу 
у визнанні та повазі, що сприяє досягненню поставленої 
корекційної мети. Групова дискусія складається з трьох 
етапів: постановки і розв’язання проблеми та підведення 
підсумків. Предметом групової дискусії в процедурі пси-
хокорекції психофізіологічного стану є особистісна про-
блема, на відміну від соціально-психологічних тренінгів 
управлінської спрямованості, де предметом є інтелек-
туальні та організаційно-управлінські завдання і міжосо-

бистісні проблеми. Так, виділяють різні форми групової 
дискусіі, які використовуються в тренінгу і психокорекції. 
Структуровані дискусії, в яких задається тема для обго-
ворення і чітко регламентується порядок проведення дис-
кусії (форми, організовані за принципом «мозкової атаки») 
і неструктуровані дискусії, у яких ведучий – пасивний, 
теми обираються самими учасниками, час дискусії фор-
мально не обмежується [2, с. 84].

Продуктивним у тренінгу і психокорекції психофізі-
ологічного стану менеджерів вважається використання 
ігрових методів. Ігри є інструментом діагностики і само-
діагностики, що дозволяє ненав’язливо та легко виявити 
труднощі у міжособистісних стосунках і психологічних 
проблемах. Завдяки грі інтенсифікується процес навчан-
ня, закріплюються нові поведінкові навички, знаходять-
ся способи оптимальної взаємодії з іншими людьми, які 
раніше здавалися недоступними, тренуються і закріплю-
ються вербальні і невербальні комунікативні уміння. Ігро-
вий метод вважається ефективним у створенні умов для 
саморозкриття, прояву щирості, відкритості та виявлення 
творчого потенціалу менеджера. Таким чином, ігровий 
метод стає могутнім психотерапевтичним і психокорек-
ційним засобом для особистості менеджера. В процедурі 
психокорекції рольові ігри найбільше реалізують принцип 
активності, емпатійності, відкритості, прийняття, довіри 
переживанням, динамічності досвіду. На діагностуючо-
му та постановчому етапах використовуються імітаційні 
ігри, які дозволяють показати основні помилки учасників, 
невідповідності позитивної емоційної орієнтації, ство-
рити мотивацію до навчання й особистісного зростання. 
На етапі формування використовуються рольові ігри, які 
дають можливість сформувати уміння рефлексувати свої 
почуття й емоції з приводу індивідуальних поведінкових 
проявів, комфортність або дискомфорт психологічного 
самопочуття. На етапі нормування використовуються 
рольові ігри, які дозволяють у сукупності застосовувати 
тільки надбані уміння й установки. На етапі здійснення 
рольові гри («Критика» і «Схвалення» та ін.) дозволяють 
відстежити зформованість умінь і установок згідно з пси-
хокорекційною метою. Організація рольової гри передба-
чає чіткість інструкцій учасникам, перерахування ролей 
та їхній вибір учасниками, виклад сюжету гри. Тренер-пси-
холог є активним спостерігачем.

Використання в психотехнічній процедурі корекції пси-
хофізіологічного стану менеджерів психогімнастики роз-
виває уміння рефлексувати та запам’ятовувати широкий 
спектр невербальних сигналів, відчуттів тіла, емоційних 
станів і пов’язаних з ними відчуттів та допомагає ство-
рювати цілісність і адекватність Я-образу, паралельно 
навчаючи позитивному емоційному ставленню до всіх 
його аспектів, а також вчить давати й одержувати зворот-
ній зв’язок відносно цього Я-образу. До психогімнастич-
них вправ входять не тільки рухи тіла, але і можливість 
вербалізувати ключові моменти умінь, що програються. 
На етапі формування можна застосовувати такі психогім-
настичні вправи, як «Зображення емоцій», «Передаван-
ня емоцій», а у тренінгу спілкування використовуються 
такі вправи: «Обмін невербальною інформацією» та ін. 
На етапі нормування застосовують такі психогімнастичні 
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вправи: «Заборонний плід», «Колодязь», які відображють 
ціннісні орієнтації й актуальні потреби суб’єкта і дають 
можливість паралельно аналізувати емоційне ставлення 
до цих психологічних характеристик людини. Для фор-
мування і нормування позитивної рефлексії емоційної 
орієнтації використовують вправи «Мої переваги і недо-
ліки», «Роздратування», «Опис удачі-невдачі», «Я ціную», 
«Сила мови» та ін [3, с. 53].

До процедури психокорекції можна віднести метод 
аутогенного тренування, який вважається важливим 
психопрофілактичним та психотерапевтичним засобом 
регуляції та оптимізації психофізіологічного стану мене-
джерів організації. В процедурі психокорекції психофі-
зіологічного стану менеджерів аутотренінгові вправи 
виконують релаксаційну функцію, і функцію тренування 
уміння рефлексувати стани і думки, рятунок від психічної 

напруги, стресових станів, розвивають навички аутосуг-
гестії і закріплюють способи саморегуляції. За допомогою 
спеціальних вправ самонавіювання, здійснюється само-
регуляція функцій організму. Особлива увага в курсі ауто-
генного тренування відводиться самостійним заняттям 
для подальшого закріплення навичок. Тому аутотренінг 
може застосовуватись як загальний засіб зняття фізичної 
і психічної напруги, втоми, стресових реакцій [5, с. 23].

Вищенаведені методи та техніки необхідно застосову-
вати з метою оптимізації, психічної регуляції та корекції 
психофізіологічного стану професіоналів. Вони сприяють 
подоланню негативних станів у процесі виконання профе-
сійної діяльності та забезпечують формування оптималь-
ного психофізіологічного стану для професійного самоз-
дійснення менеджерів комерційних організацій різного 
віку та професійного досвіду.
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Постановка	 проблеми. Aктуальність проблеми зумов-
лена тим, що життєдіяльність сучасної молоді характери-
зується впливом значної кількості стресогенних факторів. 
Мінливість сучасних соціальних, економічних, політичних, 
інформаційних процесів пред’являє підвищені вимоги до 
особистісної адаптації. Саме тому, вивчення механізмів пси-
хологічного захисту та копінг-стратегій, як психологічних осо-
бливостей реагування молоді на стресові ситуації є нагаль-
ним та важливим питанням, оскільки саме ці процеси загалом 
забезпечують адаптацію до мінливих умов існування.

Аналіз	останніх	наукових	праць. Вивчення наукових 
джерел засвідчує, що дослідників все більше цікавлять 
особливості прояву стресових переживань на психологіч-
ному рівні: аналізуються характерні перебудови в моти-
ваційній структурі діяльності, роль емоційних регулю-
вальників поведінки, стійкість різних когнітивних функцій, 
що забезпечують ефективність переробки інформації, 
індивідуальні прийоми компенсації і подолання трудно-

щів. Цими питаннями у дослідженні стресу цікавилися 
багато вчених (Л.М. Аболін, В.О. Бодров, О.М. Валуй-
ко, Н.Є. Водоп’янова, Р.М. Грановська, О.В. Гошкоде-
ря, Л. Джуелл, Л.А. Китаєв-Смик, Т. Кокс, І.Д. Ладанов, 
Р. Лазарус, Л.Є. Паніна, Р.А. Тигранян, О.Я. Чебикін, 
В.І. Шебанова та ін.).

Неоднозначність розуміння природи стресу призвела 
до розходжень у поглядах на його сутність, до розбіжності 
трактувань феномену стресу. Феномен стресу став об’єк-
том дослідження багатьох вчених. Зміст поняття стресу 
набув значних змін з моменту його появи, що пов’яза-
но з розширенням сфери його застосування та більш 
детальним вивченням різних аспектів проблеми. Отже, 
актуальність досліджуваної проблеми та її недостатня 
розробленість у психологічній літературі зумовили вибір 
теми дослідження:

Метою	статті є опис психологічних особливостей реа-
гування на стресові ситуації у молоді.
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Виклад	 основного	 матеріалу. Основоположник 
вчення про стрес Г. Сельє, визначив, що стрес – це неспе-
цифічна, стереотипна, філогенетична найдавніша реакція 
організму у відповідь на різні стимули середовища, які 
наближують його до фізичної активності, тобто до опо-
ру, боротьби або втечі. Якщо навантаження надмірні або 
соціальні умови не дозволяють реалізувати адекватну 
фізичну відповідь, ці процеси можуть призвести до фізі-
ологічних і навіть структурних порушень. В умовах стресу 
психологічна адаптація людини відбувається, головним 
чином, за допомогою копінг-стратегій та механізмів пси-
хологічного захисту [3].

Механізми психологічного захисту забезпечують регу-
лятивну систему стабілізації особистості, спрямовану, 
насамперед, на зменшення тривоги, яка неминуче вини-
кає при усвідомленні конфлікту, або перешкоді до само-
реалізації. У широкому психологічному контексті психо-
логічний захист включається при виникненні негативних, 
психотравмуючих переживань і багато в чому визначає 
поведінку особистості, усуваючи психічний дискомфорт 
і тривожне напруження. За своїми проявами він є формою 
несвідомої психічної активності, що формується в онтоге-
незі на основі взаємодії типологічних властивостей з інди-
відуальним, конкретно – історичним досвідом розвитку 
особистості в певному соціальному середовищі і культурі. 
За допомогою механізмів психологічного захисту людина 
прагне утримувати систему відносин у стійкому положен-
ні. Відбувається ослаблення емоційного конфлікту і стабі-
лізація позитивної «Я – концепції» [5].

Психологічний захист задає напрям копінгу, який фор-
мується у більш пізні терміни онтогенетичного розвитку, 
і закріплюється з процесом накопичення життєвого досві-
ду. Діапазон використовуваних людиною у процесі життя 
стратегій по вирішенню ситуацій і подолання вимог сере-
довища залежить від сформованої у ранньому дитин-
стві структури провідних типів психологічного захисту. 
Основний, у структурі особистості психологічний захист, 
буде впливати як на когнітивну оцінку стресової події, так 
і на закріплення відповідних до нього стратегій поведінки 
щодо подолання цієї події. Він як би «задає коридор» для 
подальшого формування допінг-поведінки [1].

Здатність впоратися зі стресом залежить від типу 
пережитого емоційного стану. На сьогодні дуже мало відо-
мо про те, як опанування собою формується емоційним 
станом, але ймовірно, кожна з емоцій і кожна ситуація, що 
провокує емоційний стан, обумовлює певний специфічний 
патерн впоратись зі стресом [1].

Механізми психологічного захисту організовуються як 
найважливіші новоутворення на певних етапах онтогене-
зу. Накладаючись на динамічні особливості психіки індиві-
да, механізми психологічного захисту визначають основні 
риси його характеру і, в більшій мірі, становлення всієї 
системи його відносин з оточуючим світом. У ситуаціях 
конфлікту, зіткнення, актуалізуються механізми захисту як 
ментальні процеси, і відбувається процес навчання засо-
бам захисної поведінки на інтрапсихічному та інтерпси-
хічному рівнях. Саме на тлі дії «захисної системи психіки 
відбувається подальший процес адаптації індивіда до 
зовнішніх умов середовища [2].

На думку Б.Д. Карвасарського, процеси подолання 
спрямовані на активну зміну ситуації і задоволення значу-
щих потреб, в той час як процеси компенсації і особливо 
захисту, спрямовані на пом’якшення психічного диском-
форту. Є.І. Чєхлатий вважає, що відмінність механізмів 
керування від механізмів психологічного захисту в тому, 
що перші використовуються індивідом свідомо, а другі – 
несвідомо і пасивно. На сьогодні психотерапевтичними 
завданнями прийнято об’єднувати захисні механізми 
і копінг – механізми в цілісну систему адаптивних реакцій 
особистості [4].

Виходячи зі сказаного вище, об’єднання захисних 
механізмів і копінгу у цілісну систему психологічної адап-
тації особистості представляється цілком природним 
і доцільним, так як механізми пристосування особисто-
сті до стресових та інших життєвих ситуацій надзвичай-
но різноманітні – від активних гнучких і конструктивних 
копінг-стратегій, до пасивних, ригідних і дезадаптивних 
механізмів психологічного захисту [5].

Для визначення переважаючих стилів психологічних 
захистів у чоловіків та жінок, нами був використаний опи-
тувальник Плутчика-Келлермана-Конте «Індекс життєвого 
стилю» (Life Style Index, LSI).

У дослідженні взяли участь 70 осіб, з них 35 – чоловіки 
та 35 – жінки. Віком від 19 до 38 років. 42 особи одружені 
та мають дітей.

На рис. 1 представлені ступені виразності механізмів 
психологічних захистів у чоловіків та жінок.

З рис. 1 видно, що найбільш характерною особли-
вістю групи є наявність у більшості респондентів таких 
механізмів захисту як: «проекція» (92,7%), «заміщення» 
(88,5%) і «заперечення» (84%). Рідше у чоловіків зустрі-
чається «регресія» (83,3%), «інтелектуалізація» (74,5%) 
і «витіснення» (74,2%). Найменшою мірою представлені 
такі механізми як «реактивні утворення» (73,8%) та «ком-
пенсація» (55%).

Аналіз результатів дослідження жіночої вибірки пока-
зав, що у них переважають такі механізми захисту як: 
«проекція» (85,7%), «регрес» (81,2%), «заперечення» 
(80,5%). Це свідчить про те, що жінки приписують свої 
негативні почуття, думки іншим людям, намагаючись як 
би відсторонитись, уникнути почуття провини та осуду за 
свої власні вчинки. Складні задачі вони замінюють на легкі 
та доступні у даній ситуації. Менше проявляються – «замі-
щення» (73,5%), «інтелектуалізація» (68,6%), «витіснен-
ня» (65,8%). І на останньому місці «компенсація» (59,5%) 
та «реактивні утворення» (53,2%). Жінки компенсують 
свої недоліки за допомогою фантазії та приписують собі, 
ті якості, які вони хотіли б у собі бачити, свої неприйнятні 
та небажані почуття, вчинки, думки перетворюють на зов-
сім протилежні.

Виявлено, що у жінок, так само як і у чоловіків перева-
жають такі механізми психологічного захисту як проекція 
та заперечення. Менше проявляються реактивні утворен-
ня та компенсація. Це свідчить про те, що вони сторонять-
ся складнощів, намагаючись якомога менше докласти 
зусиль для вирішення питання та уникнути відповідаль-
ності за свої вчинки. Необхідно відмітити, що у чоловіків 
переважає механізм «заміщення», в той час як у жінок 
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переважає «регрес», що означає, що жінки спрощують 
ситуацію, а чоловіки переходять на прояв негативних 
емоцій, які не вирішують внутрішнє напруження.

Отже, чоловіки та жінки для зняття психологічного 
напруження використовують механізм «проекції», який 
пов’язаний з несвідомим перенесенням неприйнятних 
власних відчуттів, бажань і прагнень на іншу особу. Проек-
ція виявляється, коли, зіткнувшись з власним непристой-
ним вчинком, небажаною якістю, людина частково обмеж-
ує інформацію про це, не допускаючи усвідомлення, що 
це її власний вчинок або риса особистості. Допускаючи 
у свідомість інформацію про існування несприятливого 
факту як такого, людина відносить його не до себе, а до 
іншої особи або об’єкта, доповнюючи тим самим витісне-
ну частину інформації.

Механізм «заперечення», який також часто вико-
ристовується як чоловіками так і жінками – це прагнення 

уникнути нової інформації, не сумісної зі сформованими 
уявленнями про себе. Захист виявляється в ігноруванні 
потенційно тривожної інформації, ухиленні від неї. Це ніби 
бар’єр, розташований безпосередньо на вході сприймаю-
чої системи, не допускає туди небажаної інформації, яка 
безповоротно втрачається для людини і не може бути зго-
дом відновлена.

При запереченні увага переорієнтовується таким 
чином, що людина стає особливо неуважною до сфер 
життя і меж подій, які чреваті для нього неприємностя-
ми, можуть її травмувати, тим самим вона відгороджу-
ється від них. Уникають тем, ситуацій, книг, кінофільмів, 
які підозрюють у провокуванні у себе небажаних емоцій. 
Заперечення як би усуває можливість неприємного пере-
живання. Людина або відгороджується від нових відомо-
стей («є, але не для мене»), або не помічає їх, вважаючи, 
що їх немає.
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Рис. 1. Розподіл даних респондентів за показниками механізмів психологічного захисту

 Рис. 2. Розподіл даних за показниками середніх значень рівня напруженості копінг-стратегій  
чоловіків та жінок
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Для визначення основних способів реагування на 
стресові ситуації нами була використана методика: Опиту-
вальник «Засоби опановуючої поведінки» (ЗОП) Р. Лаза-
руса та С. Фолкмана спрямован на визначення засобів 
(копінг-механізмів, копінг-стратегій) подолання складнощів 
у різних сферах: роботі, навчанні, спілкуванні, любові та ін.

Результати отримані за допомогою копінг-тесту спря-
мованого на визначення засобів подолання складнощів 
у різних сферах психічної діяльності, копінг – стратегій 
відображені на рис. 2.

Аналізуючи результати дослідження методи-
ки «Засоби опановуючої поведінки» Р. Лазаруса 
та С. Фолкмана у порівнянні між чоловіками та жінками 
можемо зробити висновок, що в поведінці досліджува-
них чоловіків переважають наступні домінуючі страте-
гії опанування складних життєвих ситуацій: прийняття 
відповідальності (48,5%), пошук соціальної підтримки 
(46,6%), дистанціювання (46,1%), втеча – уникання 
(45,2%), тобто для чоловіків є характерним вибір кон-
структивних стратегій поведінки.

У жінок також переважають більш конструктивні та ефек-
тивні копінг – стратегії, такі як: планування рішень проблеми 
(52,8%), пошук соціальної підтримки (50,3%), самоконтроль 
(47,6%). При цьому на значному рівні присутнє дистанціюван-
ня (49,6%), що може бути пов’язано з гендерною особливістю.

Дана тенденція вказує, що жінки та чоловіки в склад-
них життєвих ситуаціях намагаються долати проблеми за 
рахунок цілеспрямованого аналізу, плануванню власних 
дій з урахуванням об’єктивних умов, за рахунок залучен-
ня зовнішніх соціальних ресурсів, пошуку дієвої підтрим-
ки, подоланню негативних переживань у зв’язку з пробле-
мою за рахунок стримання емоцій, мінімізації їх впливу на 
сприйняття ситуацій та вибір стратегій поведінки.

Висновки	та	перспективи	подальших	досліджень.	
Досліджувані нами, як чоловіки так і жінки частіше корис-
туються більш конструктивними шляхами адаптації по від-
ношенню до складних ситуацій, які пов’язані з її зміненням 
та отриманням позитивного досвіду, але для того, щоб 
зняти стресове напруження найчастіше використовують 
неефективні види психологічного захисту.
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Постановка	проблеми. За теорією і практикою збіль-
шення досконалості нашого соціуму однією з важливих 
є проблема розвитку становлення особистості. Людину 
мають виховувати не просто як носія певної суми знань, 
а, перш за все, – як громадянина України, соціальноактив-
ного її будівельника, і водночас, творець я самого себе як 
людин у зі сформованими моральними якостями, вподо-
баннями, високою культурою праці і поведінки.

Для розв’язання язання цього питання потрібно здійс-
нювати психолого-педагогічних дослідженнь, які розкри-
вали б закономірності розвитку людини як цілісної осо-
бистості, формування її соціальних принципів, ціннісних 
установок тощо.

Мета	статті	– дослідити чинники становлення соціаль-
ної зрілості у студентів.

Аналіз останніх досліджень публікакцій. За минулі 
десятиріччя все більше увага дослідників повертаеться 
до проблеми пошуку механізмів та закономірностей роз-
витку самосвідомості особистості. Загальна постановка 
проблеми самосвідомості особистості зайняла визначне 
місце у теорії психології завдяки працям Р. Бернса [6], 
У. Джемса, І.С. Кона, К. Роджерса, С.Л. Рубінштей-
на, В.В. Століна, І.І. Чеснокової, Т. Шибутані, К. Юнга, 
В.О. Ядова та ін. Існує декілька підходів до визначення 
сутності та структури самосвідомості, а окремі її складові 
були предметом численних досліджень, як у західній, так 
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і у вітчизняній психології. У працях вітчизняних і західних 
психологів (Н.Є. Анкудінова, В.Г. Асєєв, О.О. Бодальов, 
Л.І. Божович, Є.А. Бондаренко, В.П. Левкович, Г.І. Ліпкі-
на, П.Р. Чамата, Р. Бернс, К. Блага, М. Шебек, А. Валлон) 
представлені теоретичні настанови про співвідношення 
та взаємодію внутрішніх і зовнішніх чинників становлення 
свідомості і самосвідомості особистості, розвиток самосві-
домості, її складових . Однією з наявних проблем сучасної 
психологічної науки є проблема самосп риймання себе 
молодим поколінням . Ця тема достатньо важка, включає 
дослідження ряду компонентів, а саме: вікові психологічні 
особливості студентів, соціологічні проблеми освіти і вихо-
вання, вплив колективу, сім’ї та інше. В сучасному етапі 
розвитку вікової психології, проблема самосприй ття осо-
бистості студентського віку є мало дослідженою. Загалом, 
студентський вік психологи (зокрема, І.С. Кон, В.П. Петру-
нек, Л.Н. Таран, М.В. Савчин, Л.П. Василенко та інші) роз-
глядають як юнацький, який межує між 14 та 20 роками. 
О.В. Винославськ, на противагу, виділяє чіткі межі сту-
дентського віку – 16–23 років, тобто вік, придатний для 
навчання та здобуття особистістю певних знань, вмінь 
та навичок .Актуальність дослідження особистості не ста-
ла значною в наші час Предметом психологічного дослі-
дження все частіше стають різні форми довільної актив-
ності особистост, свідомість, типи поглядів на навколишн 
ій світ, світоглядні мірила, ставлення людини до свого 
прзначення. У психології необхідність використовування 
таких понять, як «моральна відповідальність», «атрибуція 
відповідальності» пояснюється розвитком тією або іншою 
науковою школою. При цьому рух від феноменологічного 
аналізу до експериментального, від якісних міркувань до 
кількісних вимірювань – досить трудомісткий процес, не 
звільнений від помилок .

Виклад	 основного	 матеріалу. Студентський вік 
розглядає Б.Г. Ананьєв як ключову стадію соціалізації 
індивіда. Він дає таке визначення студентського віку: 
юнацький період життя максимально сприятливим для 
навчання і професійної підготовки молодої людини. 
У студентські роки особистість набуває не лише зріло-
сті соматичної, статевої та психофізіологічної. Люди-
на повинна досягнути максимальної інтелектуальної 
зрілості, а також зрілості як особистості, хоча індиві-
дуальні відмінності в особистісному Важливим компо-
нентом психічного розвитку людини в юнацькому пері-
оді є і інтелектуальний розвиток. Інтелектуалістичний 
підхід до специфіки юнацького віку реалізовано у кон-
цепції Ж. Піаже. Для розумового розвитку в юнацькому 
віці характерний розвиток розумових операцій (перехід 
до формальних операцій), що викликає схильність до 
теоретики і рефлексіювання, які дають змогу усвідо-
мити життя загалом, створити картину власного життя 
. Проте мислетворення молодих людей є своєрідним, 
егоїстичним, яке направлено здебільшого установкою 
можливого, а не дійсного. Якості інтелектуальної зрілос 
ті Об’єм розумового кругозору; варіативність і багато-
варіативність оцінок того, що відбувається (на відміну 
від « чорно-білого» мислення); змога приймати супе-
речливу інформацію (протилежне догматизму); можли-
вість усвідомлювати інформацію в термінах минулого 

(причини) і майбутнього (наслідки), а не в термінах тут-
і-зараз; фокусування погляду на виявлення суттєвих, 
об’єктивно значущих аспектів того, що відбувається; 
вміння розгледіти явище в контексті його цілісних зв’яз-
ків з іншими явищами (неоднолінійний погляд); мисли-
ти в категоріях ймовірного (якби ..., то...). Особистісна 
зрілість, як слушно зауважує В.А. Роменець – автор 
«вчинкової моделі» життєвого шляху, є досить рідкіс-
ним явищем, і підміняти її просто психологією дорос-
лої людини було б помилкою . Основу загальної зрі-
лості складають особистісні та характерологічні риси, 
що визначають спрямованість учинкової активності. 
Головний мотив особистісного рівня поведінки – гід-
ність. Головний компонент характерологічного рівня – 
досягнення людини в діяльності. Гідність і досягання 
мети в діяльності прямо пов’язані з характером стосун-
ків між людьми. Зріла людина визнає в іншій неповтор-
ну значимість і поводить себе у відповідності з таким 
визнанням. Відсутність подібної складової є свідчен-
ням інфантильно ї поведінки. Ставлення до другого 
як до об’єкта маніпуляції як до неживої речі – це ніщо 
інше, як деспотизм, який Зрілість є дійсним з’єднанням 
універсального і унікального як вищого вияву індивіду-
ального. Зріла людина включає в себе великий світ, 
що його називають макрокосмосом, усе людство з усі-
ма його пристрастями. Коли зрілість стає спроможною 
розрізняти вищі, трансцендентальні цінності й цінності 
суєтні, буденні, вона переростає саму себе. Студент-
ський вік характеризується найбільш сприятливими 
умовами для психологічного, біологічного і соціального 
розвитку. В цей період найвища здібність пам’яті, реак-
ції, пластичність у формуванні навичок. У суб’єкта на 
цьому етапі головним є розвиток характеру та інтелек-
ту. Активно розвиваються морально-ціннісні й естетич-
ні почуття. Швидко освоюють соціальні ролі дорослого: 
громадянські, професійні, економічні, сімейні. Форму-
ються і закріплюються вподобання, інтереси. Визнача-
ються життєві мотиви й прагнення. Досягається високий 
рівень розвитку фізичних та інтелектуальних ресурсів, 
активно зростають творчі можливості, збагачується 
емоційно-чуттєвий зміст, розвиваеться зовнішня при-
вабливість. Все це часто спричинює дещо мрійливі, 
фіктивні уявлення про невичерпність і безмежність 
такого стану й приводить до нераціонального, безціль-
ного, безплідного розтрачання фізичних і духовних 
сил. Саме в студентському віці відбувається перегляд 
ціннісно-духовних моделей, аксіологічна переорієнта-
ція. Посилюється усвідомленість, об´єктивна мораль-
ність мотивів поведінки. Формуються і зміцнюються 
особистісні риси – відповідальність, почуття обов’яз-
ку, цілеспрямованість, наполегливість, самостійність, 
уміння регулювати свої почуття, бажання схвалееня . 
Разом з тим треба мати на увазі, що до 20 років здат-
ність людини до повносвідомої регуляції своєї поведін-
ки остаточно ще не сформована. Тому інколи мають 
місце невмотивовані, флуктуаційні прояви негативної 
поведінки, неадекватних дій, протиправних вчинків. 
Студентський вікпора активної самооцінки. Вона може 
бути об´єктивною, завищеною і заниженною. Характер-
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ними для людини із заниженою самооцінкою є зани-
жена самоприйняття, мінлива власна думка про себе, 
намагання приховати від оточення своє справжнє «Я», 
виконати роль, яка, на її думку, буде більш прийнят-
ною й ефектною у конкретному середовищі. Молоді 
люди такого типу підвищено чутливі і вразливі. Вони 
більш болісно реагують на критику, насмішки, зневагу, 
осудження. Для них характерні закритість, самоізоля-
ція, схильність до віртуального спілкування зі світом, 
самотність. Студентський вік, за Б.Г. Ананьєвим, є сен-
зитивним періодом для розвитку основних соціокуль-
турних можливостей [2].

Методика Л.Н Бережнова «Діагностика рівня самороз-
витку студента», має на меті дослідити що саморозвиток 
характеризується прагненням розвиватися, наявністю 
якостей студента, що сприяють саморозвитку, і можливо-
сті реалізації себе в навчальній, а згодом і в професійній 
діяльності. Дана методика містить шкали: рівень прагнен-
ня до саморозвитку, самооцінка підлітком своїх якостей, 
оцінка проекту групової і педагогічної підтримки.

Аналіз даних, отриманих за методикою Л.Н Бережнова.
Порівнюючи рівень прагнення до саморозвитку між 

студентами 1-го та 3-го курсів видно, що серед студен-

тів 1-го курсу переважає середній рівень (56%) та нижче 
середнього (30%), а серед студентів 3-го курсу – серед-
ній (30%) та вище середнього (35%). Це свідчить про те, 
що рівень прагнення до саморозвитку вищий в студентів 
3-го курсу. Між віковими показниками і прагненням до 
саморозвитку встановлений прямий корелятивний зв’я-
зок (φ=2.33 при р<_0.01) Це можна пояснити тим,що чим 
старща особистість тим вищий її соціальний розвиток.

Висновки	 дослідження. Професійне становлення 
в юнацькому віці і в період ранньої дорослості є визначною 
складовою особистісного розвитку . Попри всі суперечності 
в розвитку вищої школи на сучасному етапі і проблеми, які на 
сьогодні характеризують педагогічну діяльність, особистісне 
зростання студентів в професійному навчанні можливе при 
створенні певних умов та дотриманні певних принципів. 
Попередніми, і дуже важливими, передумовами є наяв-
ність професійної спрямованості на професію, серйозної 
довузівської підготовки абітурієнтів. Проте, при цьому слід 
більш глибоко вивчати питання, наскільки локус контролю 
особистості має вирішальне значення в загальній структурі 
діяльності людини і чи не нейтралізується він іншими осо-
бистісними утвореннями: характером, вольовими костями, 
інтелектом, стилем поведінки в конфліктних ситуаціях.
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Постановка	проблеми. В суспільстві, що зазнає змін, 
роль медіа значно посилюється, тому, що саме в такі 
періоди зростає потреба громадян точно та об’єктивно 
оцінювати суспільні явища і події. Сучасні мас-медіа, 
значною мірою нівелюють соціокультурне відтворення 
окремої особистості, орієнтуючи її на масове споживан-
ня створюваних стереотипів та упереджень, що підриває 
основу розвитку індивідуальності та автентичності зроста-
ючої особистості. З огляду на проблему, питання впливу 
засобів масової інформації на становлення й гармонійний 
розвиток особистості підростаючого покоління набуває 
особливої гостроти і суспільної значущості.

Метою	статті є теоретичний аналіз проблеми впливу 
медіа на формування особистості в підлітковому віці.

У статті використовується метод теоретичного аналізу 
інформації та досліджень по обраній проблематиці.

Останнім часом все частіше предметом аналізу нау-
ковців, педагогів, психологів постає питання зростання 
впливу ЗМІ не тільки на поведінку, а й на свідомість та пси-
хіку дітей. Для багатьох підлітків – «дітей Інтернету», які 
виросли на мультиках і комп’ютерних іграх відбувається 
підміна реально існуючої дійсності на віртуальну. Сідаючи 
за телевізор, комп’ютер, чи інші сучасні гаджети, людина 
прагне розслабитися та відпочити; психічний стан людини 
виражає готовність до прийому інформації та абсолютно 
не аналізує її. Все що в цей момент поглинає свідомість, 
викликає емоції й «записується» на підкірку та стає прак-
тично власною думкою. Надалі, ця інформація може під-



Випуск 1(16)

107

свідомо впливати на поведінку людини, визначаючи її 
негативні вчинки, особливо у підлітків, психіка яких є емо-
ційно-вразливою, нестійкою, досвід реального соціального 
життя обмежений, а вольові якості недостатньо розвинені.

Сучасний підліток живе у складному за своїм кон-
текстом та тенденціями світі. Напружена, нестійка соці-
альна, економічна, екологічна, ідеологічна та політична 
ситуація, що склалася в даний час в суспільстві, обумов-
лює зростання різних відхилень в особистісному розвит-
ку та поведінці як дітей, так і дорослих, які їх виховують 
[1]. Особливо, в умовах інформаційної війни, сприймаю-
чи лише негативну і агресивну медіа-картинку, підліток 
знаходиться в небезпеці від несвідомого впливу на його 
поведінку.

Оскільки, ситуація, яка панує в нашій країні є досить 
тяжкою та постійно відображується у всіх засобах масової 
інформації – це має суттєвий вплив як на дорослу, пов-
ністю сформовану особистість, так і на особистість, яка 
лише формується, призводить до накопичення психоло-
гічної напруги та формування схильності до асоціальної 
поведінки як до одного з можливих способів позбавлення 
від стану фрустрації, напруги та агресії [2]. Тому, важливо 
вчити підлітків адекватно переживати стресові ситуації, 
розвивати самоконтроль, знаходити соціально прийнятні 
способи зменшення агресивності, наприклад, спрямову-
вати підліткову енергію в спортивне русло. У стримуванні 
агресії важливу роль відіграє розвиток психологічних про-
цесів емпатії, ідентифікація та децентрація, що лежать 
в основі здатності до розуміння інших людей і до співпере-
живання та співчуття їм, що сприяє формуванню уявлен-
ня про іншу людину як унікальну та неповторну цінність.

В останні роки з’явилися праці українських дослідни-
ків, присвячених аналізу різних аспектів функціонування 
ЗМІ в суспільстві, проте проблема впливу засобів масової 
інформації на психічні стани дітей підліткового віку та їх осо-
бистісний розвиток залишається недостатньо дослідженою.

Засоби масової інформації, особливо медійні, за впли-
вом на підлітків мають два аспекти: позитивний та нега-
тивний. Позитивний аспект полягає в тому, що підліток 
отримує нову інформацію, розширює свій світогляд, може 
знайти відповідь на будь-яке питання, що його хвилює або 
цікавить, набуває нових знань та вмінь. Багато підлітків, 
використовують всесвітню мережу не тільки для навчання 
чи пошуку необхідної інформації, а і як засіб проведен-
ня вільного часу. Інтернет – простий і привабливий спо-
сіб відходу від складної, повної різноманітних проблем 
та негараздів реальності. У віртуальному просторі вини-
кає психологічне поле з абсолютною відкритістю, необме-
женими можливостями, де можна робити все, що недо-
ступне в реальному світі. Але з нього важко повертатися 
до реального життя, спілкування та навчання. Це призво-
дить до конфлікту, виникнення невротичних порушень 
і змін в особистості. У першу чергу це стосується тих, кого 
вчені називають Інтернет-залежними [3, с. 64–95].

Також підлітки дуже багато часу проводять за перегля-
дом фільмів, починаючи від дитячих мультфільмів, закін-
чуючи фільмами жаху та еротикою. Дивлячись будь-
який фільм підліток, окрім отримання нової інформації, 
переживає певні емоції, які викликає цей фільм. Якщо 

це фільм жаху, то підліток може відчувати страх, триво-
гу, при цьому, певні образи закрадаються в підсвідоме. 
Свідомість такого підлітка не може фільтрувати та реа-
гувати адекватно на побачене, оскільки така особистість 
лише формується, вона не здатна до критичного аналізу 
інформації яку сприймає, в неї не розвинений достатній 
рівень рефлексії. Вся інформація, яку отримує підліток від 
засобів масової інформації з однієї сторони – розширю-
ють та збільшують обсяг його знань, з іншої – викликають 
почуття та емоції такі як: тривога, страх, невпевненість 
в майбутньому та в собі, розчарування, сум, що відобра-
жаються на його психічному стані [4, с. 60–65].

Отже, негативний аспект впливу засобів масової інфор-
мації полягає в підміні реального світу віртуальним, сприяє 
появі та розвитку тривожності, агресивності, страхів.

Для того щоб уникнути негативного впливу засобів 
масової інформації на свідомість людини, зокрема пси-
хічні стани підлітків та розвиток їх особистості, необхід-
но постійно тренувати критичне сприйняття будь-якої 
інформації, яка потрапляє в їх інформаційне поле. Кри-
тичне сприйняття формується та походить від критич-
ного мислення людини. Д. Халперн вважає, що людині, 
яка критично мислить, властиві здатність до планування, 
гнучкість мислення, наполегливість, готовність виправля-
ти помилки, осмислення власного мисленнєвого процесу, 
здатність до компромісу. У психолого-педагогічній літера-
турі критичність розглядається як усвідомлений контроль 
за ходом інтелектуальної діяльності, у процесі якої відбу-
вається оцінювання роботи, думок, вироблених гіпотез, 
шляхів їх доведення тощо [5, с. 12–32].

Сформовані навички критичного мислення забезпечу-
ють прийняття найбільш оптимальних рішень у будь-якій 
діяльності, відкритість новим ідеям та знанням. Критичне 
мислення – це мислення вищого порядку, яке спираєть-
ся на широку поінформованість, усвідомлене сприйняття 
власної інтелектуальної діяльності та діяльності інших, 
що сприяє розвитку такої особистісної риси, як креатив-
ність, і формує творче мислення, а отже, творчу та всебіч-
но розвинену особистість.

До основних характеристик критичного мислення 
відносять: самостійність та індивідуальність; інформація 
є відправним, а не кінцевим пунктом критичного мислен-
ня; критичне мислення завжди починається з постановки 
та усвідомлення проблеми; критичне мислення прагне до 
переконливої аргументації; воно є передусім мисленням 
соціальним.

Для того щоб почати ефективно практикувати кри-
тичне мислення, підлітки повинні: розвивати впевненість 
у собі і розуміння цінностей власних думок та ідей; брати 
активну участь у навчальному процесі; ставитися з пова-
гою до різноманітних думок; бути готовими сприймати 
і відкидати різноманітні судження. Саме завдяки критич-
ному мисленню традиційний процес пізнання стає непо-
вторним і свідомим, безперервним та продуктивним.

Всі ці характеристики критичного мислення можна вті-
лювати у різних видах учбової та позаучбової діяльності 
підлітків, зокрема й при сприйнятті та аналізі різноманіт-
ної інформації, яку підлітки черпають у ЗМІ, передусім 
в Інтернеті.
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В епоху глобалізації та інформатизації створюється 
складне інформаційне суспільство, яке базується на 
найсучасніших технологіях, що швидко розвиваються. 
Тому, провідну роль в такому суспільстві має відігравати 
освіта не лише з точки зору надання знань, інформації, 
а, передусім, з точки зору навчання підлітків свідомо 
сприймати та аналізувати різні види та засоби подан-
ня інформації, її критичного переосмислення відносно 

власних потреб, інтересів, цінностей та їх співвіднесен-
ня з цінностями певних груп і суспільства загалом. Бать-
кам підростаючого покоління потрібно нормувати час 
перебування дитини в віртуальному просторі, приділяти 
підліткам увагу та не уникати відповідей, на хвилюючі 
питання своїх дітей. Виховання має спрямовуватись на 
всебічно розвинену та гармонійну особистість, яка здат-
на до рефлексії та емпатії.

ЛІТЕРАТУРА
1. Фурманов І. А. Психологія дітей з порушенням поведінки: посібник для психологів і педагогів. М. : Гуманітар. Центр 

ВЛАДОС, 2004. 351 с.
2. Гуткина Н. И. Агрессия в школьном возрасте. Пути преодоления и предупреждения: монография. М. : 2004. 350 с.
3. Войскунский А. Е. Феномен зависимости от Интернета. Гуманитарные исследования в Интернете. М. : Можайск-Терра, 

2000. С. 64–95.
4. Вереніч Н. М. Особливості тривожності сучасних підлітків. Підліток: як йому допомогти, К. : 2004. C. 60–65.
5. Андрійчук І. П. Корекційно-розвивальна програма спілкування для підлітків. Психолог : Всеукраїнська газета для вчите-

лів. К. : Шкільний світ, 2007. № 25–27. С. 12–32.

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ ДОВЕРИЯ ПОДРОСТКА К СВЕРСТНИКУ

О. В. Евстифеева
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

olga_sergiychuk@mail.ru
Научный руководитель:  кандидат психологических наук,  

доцент М. М. Карнелович

Феномен доверия имеет древние исторические кор-
ни, обусловленные особенностями жизнедеятельности 
людей в первых человеческих сообществах. С давних 
времен люди объединялись в общины на основе внутри-
группового доверия и сплочения.

В настоящее время доверие рассматривается гума-
нитарными науками как социально-психологический 
феномен, формирующийся под воздействием широкого 
диапазона детерминирующих его факторов: личност-
ных, микро- и макросоциальных. Актуальность проблемы 
доверия неоспорима при реализации задач субъекта-
ми взаимодействия во всех сферах жизнедеятельно-
сти – семейной, деловой, досуговой. Активно изучаются 
прикладные проблемы психологии доверия, связанные 
с маркетинговой и политической деятельностями.

Генезис доверия к другим людям, безусловно, берет 
начало в семейной среде, где формируются отношения 
доверия-недоверия в родительско-детской и сиблинго-
вой подсистемах. Впоследствии сформированные пат-
терны транслируются личностью в систему межличност-
ных отношений во внешних группах и в диадах. Поэтому 
представляется целесообразным исследовать влияние 
семейного благополучия (неблагополучия) на формиро-
вание критериев доверия-недоверия личности к другим 
во внесемейном социуме, в частности – во взаимодей-
ствии подростков друг с другом.

Предмет исследования – доверие к другим старших 
подростков из благополучных и неблагополучных семей.

Цель исследования – изучить содержание критериев 
доверия к другим у подростковиз благополучных и небла-
гополучных семей.

В качестве неблагополучных семей выступили семьи, 
находящиеся в социально опасном положении (СОП), 
состоящие на учете в отделах образования по причи-
не криминально-аморального образа жизни родителей 
подростков, где родители и (или) дети совершают пра-
вонарушения, а также семьи, где родители не исполняют 
или ненадлежащим образом исполняют свои обязанно-
сти по воспитанию, обучению или содержанию детей.

В исследовании приняли участие 100 подростков 
12–17 лет, из них 50 подростков – из благополучных семей 
и 50 подростков – из неблагополучных (СОП) семей, из 
общей выборки 56 человек воспитываются в полных 
семьях, и 44 человек воспитываются в неполных семьях. 
Представлены семьи с разным количеством детей – от 
1 ребенка в семье до 6 детей.

Были использованы следующие методики сбора дан-
ных: методика изучения доверия/недоверия личности к себе 
и к другим людям А.Б. Купрейченко; методика «Родителей 
оценивают детей»А.Я. Варги, В.В. Столина. Методами ста-
тистической обработки данных стали процедуры описа-
тельной статистики и критерии сравнения U-Манна-Уитни.
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Исследование показало, что среднее значение пока-
зателя надёжности как критерия доверия к сверстнику 
у подростков из неполных и благополучных семей выше, 
чем у полных и неблагополучных. Надежность как кри-
терий доверия к другому отражает мнение подростка о 
другом как о человеке, который может прийти на помощь 
в трудную минуту, оказать поддержку.

Единство как критерий доверия к сверстнику у подро-
стков из благополучных семей находится на высоком 
уровне, у подростков из полных и неполных – на среднем 
уровне, ауподростков из неблагополучных семей – на 
низком уровне. Единствокак критерий доверия отражает 
замысел о сходстве, мировоззрения, идей и целей подро-
стка с другим субъектом общения.

Знание другого человека как критерий доверия 
у подростков из благополучных, полных и неполных 
семей выше, чем у подростков из неблагополучных 
семей. Знание другого – это мнение подростка о полноте 
имеющихся у него знаний о сверстнике, которому он дове-
ряет и возможности предугадать его действия, поступки, 
поведение в различных ситуациях.

Приязнь как критерий доверия к сверстникуу подрост-
ков из благополучных семей, полных и неполных семей 
выше, чем у подростков из неблагополучных семей.При-
язнь отражает чувство симпатии, дружелюбие, романти-
ческие чувства в отношении субъекта доверия.

Расчет как критерий доверия к сверстнику у подрост-
ков из благополучных семей выше, чем у иных, а у подро-
стков из полных и неполных семей на одном уровне, в то 
время как у подростков из неблагополучных семей нахо-
дится на низком уровне. Уровень выраженности данного 
критерия позволяет определять склонность подростков 
к замене подлинного доверия в своих отношениях с дру-
гими людьми верой или расчетом.Факторы приязни и рас-
чета не являются компонентами доверия, однако очень 
часто выступают его заменителями.

Недостатки сверстника как критерий доверия к немуи-
меют высокие значения у подростков из семей неблаго-
получных, а у подростков из полных и неполныхсемей 
данный критерий доверия выражен на среднем уровне, 
в то время как у подростки из благополучных семей имеют 
более низкий уровень его выраженности. Видение и фик-
сация недостатков другого субъекта помогает подросткам 
чувствовать неидеальность сверстника, сокращать дис-
танцию во взаимодействии.

Рассмотрим критерии недоверия к сверстнику у подро-
стков из благополучных и неблагополучных семей.

Среднее значение показателя надёжности сверстника 
как критерия недоверия к нему у подростков из неблагопо-
лучных семей выше, чем у подростков из неполных семей, 
полных и благополучных семей. Надежность в данном слу-

чае отражает мнение подростка о сверстнике как о челове-
ке, не склонном оказывать помощь в трудных ситуациях.

Единство как критерий недоверия к сверстнику 
у подростков из неблагополучных семей выше, чем 
у подростков из иных категорий семей, иу подростков из 
неполных и полных семейнаходится на среднем уровне. 
Уподростков из благополучных семей уровень выражен-
ности критерия «единство»для недоверия сверстнику 
ниже, чем у подростков из иных категорий семей. Един-
ствоздесь выступает как полюс, по которому подросток 
определяет расхождение мировоззрения, идей и целейс 
ровесником, которому он недоверяет.

Знание другого как критерий недоверия к сверстнику 
у подростков из неполных и неблагополучных на одном 
высоком уровне, а у подростков из полных семей –на 
среднем уровне,и у подростков из благополучных семей – 
на низком уровне. Знание как мнение о полноте имею-
щихся у подростка знаний о другом человеке, которому 
он недоверяет, о возможности предугадать его действия, 
поступки, поведение в различных жизненных ситуациях.

Расчет как критерий недоверия у подростков из небла-
гополучных семей выше, чем у подростков из полных, 
неполных и благополучных семей. Показатель позволяет 
определять склонность подростков к замене подлинного 
доверия в своих отношениях со сверстникомрасчетом.

Недостатки другого как критерий недоверия имеют 
высокие значения у подростков из семей неблагополуч-
ных и неполных, а подростки из полных и благополучных 
семей имеют более низкий уровень недостатка недоверия.

Установлена статистическая значимость различий 
между подростками из благополучных и неблагопо-
лучных семей по критерию доверия «приязнь» (U=583, 
p=0,000004), «расчет» (U=572, р=0,000003).Факторы при-
язни и расчета не являются компонентами доверия, одна-
ко очень часто выступают его заменителями. Критерий 
«приязнь» и «расчет», позволяющие определять склон-
ность подростков к замене подлинного доверия в своих 
отношениях с ровесниками веройили расчетом, выражен 
сильнее у подростков из неблагополучных семей, чем 
у подростков из благополучных семей.

Статистически значимые различия выявлены между 
подростками из благополучных и неблагополучных семей 
по критериям недоверия «надежность» (U=954, р=0,04), 
«знание» (U=745, p=0,0005), «недостатки» (U=744, 
р=0,0005).Таким образом, подростки из благополучных 
и полных семей склонны в большей степени, чем подро-
стки их неблагополучных и неполных семей, основывать 
доверие к сверстнику на основе своего знания о достоин-
ствах и недостатках другого, убедительных доказатель-
ства надежности другого как друга, поддерживающего 
в разных обстоятельствах.

ЛИТЕРАТУРА
1. Скрипкина, Т.П.  Вопросы психологии. 2000. № 1. С. 95–103
2. Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. М.: Институт психологии РАН, 2008. 564 с.



Науковий журнал

110

ГЕНДЕРНО-ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ОБРАЗУ  
СУЧАСНОЇ ЖІНОЧОЇ КРАСИ ЧОЛОВІКАМИ

Т. В. Єгорова
Херсонський державний університет,

t-egorova17@yandex.ua
Науковий керівник: завідувач кафедри,  

кандидат психологічних наук, 
доцент Н. І. Тавровецька

Постановка	 проблеми. У сучаснoму суспільстві 
спoстерігається пiдвищений інтерес до сoціальної психолo-
гії жінoк, обумовлений динамікoю трансформації сфoрмо-
ваних гендерних відносин і пов’язаних із ними економічних 
перетвoрень. Тобто акцентується увага на зміні та підвище-
ні соціального статусу жінoк у поєднанні з гендерними сте-
реoтипами. Також одним із основним аспектів дослідження 
є вікова психологія, а саме ставлення чоловіків різних віко-
вих груп до жінок та їх краси. Кожна жінка прагне відповіда-
ти образу створеному ЗМІ: постійно змінює зачіски, зверта-
ється до спеціалістів, відвідує спортзали. Постає головне 
питання, так які жінки подобаються чоловікам різного віку, 
і на що дівчина повинна звертати більше уваги, якщо, 
наприклад їй сподобався чоловік зрілого віку або юнак.

Даній проблемі посвячено багато робіт, що і вказує на 
її значущість, а тема гендерних стереотипів, завжди була 
і буде актуальною. Проте особливої вагомості ця тема 
набуває за умови наявності змін у соціальній свідомості 
індивідів, які природньо провокують зміну поглядів на різ-
ні соціальні категорії такі, як ґендерні риси, ролі, а також 
побудова стосунків та створення ідеалів.

Суттєве значення для вивчення проблеми обраної нами 
для наукової роботи, також мав аналіз літератури щодо 
вивчення феномену «краса» (О. В. Буткевич, О. В. Дів-
денко, Л. З. Левіт, серед зарубіжних вчених – Н. Т. Рамсі, 
В. Л. Суемі та інші), де розглядали аспекти взаємозв’яз-
ку «внутрішньої» і «зовнішньої» краси (В. П. Зінченко,  
C. Л. Рубінштейн). Представники інших концепцій робили 
акцент на зовнішньому вигляді, як на репрезентації внутріш-
нього світу особистості (О. О. Бодальов, B. А. Лабунська).

Метою	 статті є дослідити відмінності у вікових осо-
бливостях сприйняття чоловіками сучасного образу жіно-
чої краси.

Виклад	 основного	матеріалу. Феномен «жіноча кра-
са» в соціально-психологічному контексті – це вироблене 
на основі інших враження, поєднання зовнішнього вигляду 
з поняттям про жіночність і духовно-моральними стандарта-
ми поведінки, способами спілкування та взаємодії зі світом.

Для дослідження були обрані дві вибірки досліджу-
ваних чоловіків. У дослідженні брали участь 60 осіб, які 
були поділені на 2 групи респондентів: молодіжну ауди-
торію і аудиторію зрілого віку, що були випадковим чином 
відібрані серед чоловічої частини населення. У кожній 
групі 30 осіб чоловічої статі у віці від 20 до 25 років (рання 
дорослість) та від 26 до 64 років (зрілість) за періодизації 
Е. Х. Еріксона [29].

Для досягнення поставленої мети були використані 
наступні психодіагностичні методики: «Маскулінність – 
фемінність» (С. Бем), модифікована методика «Досліджен-
ня самовідношення до образу фізичного Я», «Сприйняття 
якостей особистості», «Цінності сучасної людини», «Жіночі 
якості», «Сучасні стереотипи про жінок».

З метою визначення типу психологічної статі респон-
дентів нами було використано методику «Маскулінність – 
фемінність» (С. Бем). У результаті було визначено, що 
найпоширенішим у групах чоловіків є маскулінний тип 
психологічної статі (більше 50%), що характеризується 
переважанням чоловічих рис у поведінці та самосприй-
нятті, таких як мужність, сила, відвага, підвищенна агре-
сивність. Такий розподіл пояснюється тим, що юнацький 
вік, є періодом стабілізації прийнятого образу чоловіка 
та формується на підставі характеру соціальних відно-
син. Фемінність і андрогінність у групах виражені у майже 
в однаковому відсотковому відношенні. Це пояснюється 
зміною орієнтації суспільства з жорсткого поділу «чоло-
вічого» та «жіночого» на модель «унісекс», що передба-
чає пом’якшення та розмиття чітких меж між «чоловічим» 
та «жіночим».

З метою визначення відмінностей у змісті уявлень 
чоловіків про образ фізично привабливої жінки та пред-
ставниками різних вікових груп (як юнацького віку, так і зрі-
лого), нами було модифіковано та використано методику 
«Методика дослідження самовідношення фізичного обра-
зу Я». Групам досліджуваних було запропоновано оцінити 
значущість різних компонентів фізичного образу дівчини. 
Серед представників фемінних та адрогінних психоло-
гічних рис в обох групах переважають середні та низькі 
показники анатомічних, функціональних та соціальних 
рис. Але результати аудиторії 20–25 років маскулліного 
типу переважно високого рівня, а 26–64 – середнього, що 
вказує на відмінності у баченні щодо жіночої зовнішності 
в залежності від віку.

До групи анатомічних ознак увійшли наступні кри-
терії: обличчя, фігура, ноги, руки. Отримані у групах 
оцінки за кожним з параметрів було порівняно за допо-
могою t-критерію Ст’юдента, значущі відмінності вияв-
лено між оцінками чоловіків за показниками: обличчя 
(t=2,5, р≤0,05), ноги (t=8,6, р≤0,01), руки (t=13, р≤0,01). 
За цими показниками оцінки представників ранньої зрі-
лості значно вище, ніж оцінки зрілих чоловіків, що свід-
чить про те, що для першої групи є важливим зовнішній 
вигляд дівчини. Такий розподіл можна пояснити наяв-
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ністю ще юнацького максималізму та періодом станов-
лення особистості.

До групи функціональних ознак увійшли такі критерії 
як витривалість, сила, гнучкість, швидкість, спритність. 
Оцінки, отримані у юнаків, за названими критеріями, 
в цілому, вище, ніж оцінки зрілих чоловіків, такого ж типу, 
однак, на статично значущому рівні виражена лише дві 
відмінності: за параметром витривалість (t=5, р≤0,01) 
та швидкість (t=4,6, р≤0,01). Це свідчить про те, що юнаки 
є більш енергійними і тому поряд з собою хочуть бачити 
також дівчину, що зможе ефективно виконувати поточні 
справи та менше втомлюватись.

До третьої групи, соціальні ознаки, увійшли наступні кри-
терії: одяг, аксесуари, косметика. Показники, отримані серед 
представників зрілої аудиторії є нижчими, ніж у юнаків, але 
на значущому рівні виражена лише одна відмінність у маску-
лінного типу, наявність аксесуарів (t=8, р≤0,01).

Для того, щоб визначити, якими якостями та осо-
бистісними характеристиками повинна володіти жінка 
в сучасному світі, була створена методика «Сприйняття 
якостей особистості». Представникам різних вікових груп 
треба було оцінити в якій мірі жінка повинна володіти 
даними характеристиками. В результаті статистичних від-
мінностей при порівняння результатів різни вікових груп 
не було виявлено (t=1,4, р>0,05). Але можна побачити 
чітку різницю в розподілі ступеня вираження якостей між 
чоловіками різних вікових груп. Це пояснюється гендер-
ним розподілом так, як були виявленні відмінності між 
фемінною та маскулінною групами (t=9,6, р≤0,01). Для 
представників першої групи важливим є те, щоб жінка 
була більш ініціативна, вимоглива, смілива та розумна, 
іншим чоловікам навпаки. Це означає, що у маскулінних 
чоловіків ці якості присутні в характері та поведінці, тому 
їм цікавіше з більш слабкими жінками так, як в стосунках 
їм самим хочеться проявляти ініціативу і щоб жінка під-
тримувала її. А фемінні чоловіки, маючи більш м’які риси 
характеру, шукають жінку протилежну їм самим, яка буде 
в стосунках брати на себе відповідальність та проявляти 
сміливість. Є риси, що об’єднують ці дві групи, наприклад 
такі, як терпимість, життєрадісність та жіночність.

З метою визначення особливостей ціннісної сфери 
жінки, нами було створено та використано анкету «Цінно-
сті сучасної людини». Групам досліджуваних було запро-
поновано поставити у відповідному порядку ті цінності, які 
повинні бути у сучасної жінки. Було визначено, що пред-
ставники першої групи на перші місця ставлять: активне 
діяльне життя, здоров’я, свобода. Це є свідченням того, 
що для них важливо, щоб дівчина мала емоційно наси-
чене життя, фізичне та психічне здоров’я, а також була 
самостійною, незалежною у своїх вчинках та судженнях. 
В цьому віці для чоловіків важливим є розвиток і тому 
жінка повинна вести активний спосіб життя і розвиватися 
разом з ним. Якщо буде по іншому, то йому буде не цікаво 
разом з нею проводити час та спілкуватися. Для другої 
групи головним є: любов, щасливе сімейне життя, життєва 
мудрість. Це говорить про те, що для них важливо, щоб 
у жінки на першому місці була духовна і фізична близь-
кість з коханою людиною, а також зрілі судження та здоро-
вий глузд, які досягаються життєвим досвідом. Пройшов-

ши певний життєвий шлях, зрілі чоловіки знаходяться 
в пошуку людини, яка зможе створити затишну домашню 
атмосферу, буде розуміти його та підтримувати. Також 
важливим фактором є поява готовності до створення сім’ї 
та набуття нового статусу в суспільстві.

Але незважаючи на різні показники, при порівнянні оці-
нок досліджуваних з двох груп, нами не було встановлено 
статистично значущих відмінностей (t=0, р>0,05). Це мож-
на пояснити тим, що незважаючи на різницю деяких ран-
гових позицій, загальна картина має рівномірний розподіл.

Для того, щоб визначити які показники є важливішими 
у сучасної жінки, ми створили методику «Жіночі якості», 
в якій чоловікам пропонувалося проранжувати за ступе-
нем значущості зовнішні і внутрішні особистісні жіночі 
риси. З отриманих даних в ході ранжування, можна зро-
бити важливий висновок, що існують вікові відмінності 
в уявленнях чоловіків про еталони жіночої краси. Перша 
група досліджуваних в явній більшості «задивляються» на 
красиву фігуру і обличчя, їх приваблює приємний голос, 
граціозна постава, легка хода, самовпевненість леді, 
стильний зовнішній вигляд, а вже після деякого періоду 
спілкування робиться висновок про душевних складових 
дівчата, як потенційної подруги життя. Чоловіки другої гру-
пи переважно віддають перевагу особистісним якостям 
жінки – вірності, покори, готовності слідувати за чолові-
ком, вмінню підтримати бесіду, душевності, витонченості, 
посмішці і доброзичливості, здатності створити мотивацію 
до конкретної дії, хазяйновитість. У той же час, зовнішній 
вигляд супутниці повинен викликати симпатію, бажання 
надавати увагу і піклуватися.

Остання методика «Сучасні стереотипи про жінок» 
була створена для визначення особливостей сприйнят-
тя чоловіками різного віку стереотипів про жінок. Групам 
досліджуваних було запропоновано відповісти про подані 
твердження «так» або «ні». В результаті можна зазначи-
ти, що представники молодшої групи маскулінного типу 
оцінювали твердження більше як «так» (64%), тобто пого-
джувалися з поданими стереотипами про жінок. На відмі-
ну від старших чоловіків, які навпаки в більшій мірі відпові-
дали «ні» (72%). Це пояснюється в першу чергу наявністю 
у другій групі сформованого уявлення про життєвий шлях 
та великого досвіду щодо сприйняття жінок. Тобто вони не 
схильні погоджуватися з суспільством і мають власну дум-
ку, яку вільно можуть висловлювати. Респонденти першої 
групи все ж погоджувалися з стереотипним баченням жін-
ки так, як ще не мають певної життєвої мудрості.

Отже, вік все ж таки впливає на сприйняття стерео-
типів. Чоловіки 26–64 років піддають сумніву більшість 
існуючих уявлень на основі пройденого життєвого шляху, 
маючи досвід і тому частіш заперечують наявність тих чи 
інших стереотипів про жінок. При порівнянні показників 
психологічного типу відмінностей не виявлено так, як зна-
чення майже однакові.

Висновки. Таким чином, визначено, що краса є широ-
ким та багатогранним поняттям, що включає у себе багато 
компонентів і значно залежить від характеру об’єктивного 
сприйняття жінок. Крім того цей феномен може розгляда-
тися крізь призму як «зовнішніх», так і «внутрішніх» показ-
ників. Фактори оцінки привабливості зовнішнього вигляду 
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впливають на поведінку людей у різних сферах життя 
і передбачають свідоме прагнення до змін об’єктивних 
умов життя задля реалізації мети.

Встановлено, що тип психологічної статі у сприйнятті 
образу жіночої краси не відіграє суттєвої ролі, на відміну 
від вікового розподілу. Виявлено, що чоловіки як ранньої, 
так і середньої зрілості звертають увагу на зовнішність 
дівчини, а саме на анатомічні показники, такі як облич-
чя, фігура, ноги, руки, а також на функціональні – витри-
валість, сила, гнучкість. Але значна різниця виявлена 
в оцінці ціннісних пріоритетів. Для представників молод-
шої аудиторії важливими є активність, насичене життя, 

самостійність,незалежність та розвиток дівчини, а саме її 
фізичне та духовне вдосконалення. Більш зрілі чоловіки 
звертають увагу на духовну та фізичну близькість з коха-
ною людиною, життєву мудрість та сімейне життя.

Доведено, що основними жіночими якостями, які 
викликають зацікавленість у чоловіків першої вікової гру-
пи є краса фігури, легка хода, красиві очі, приємний голос, 
тобто більший акцент йде на зовнішність. Для другої групи 
чоловіків важливими є вірність, покірність, пунктуальність, 
душевність, тобто внутрішні якості. Це може пояснювати-
ся готовністю, більш зрілих чоловіків, до створення сімей-
них стосунків.
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Вступ. Стаття присвячена дослідженню основних 
видів адиктивної поведінки у юнацькому віці. Адиктивна 
поведінка набуває масового характеру з кожним днем. 
Ми погоджуємося з визначення Ц. П. Короленко, що 
адиктивна поведінка проявляється в “відході” від реаль-
ності, яка не задовольняє людину. Таким чином людина 
намагається позбутися психологічного дискомфорту, 
в результаті з’являється залежність. Ц. П. Короленко 
стверджує, що адиктивна поведінка починається з фік-
сації, яка відбувається при зустрічі з впливом того, що 
справляє сильне враження на адикта. В результаті дана 
фіксація викликає сильне бажання до повторення про-
цесу [1, с. 8]. Вперше термін «адиктивна поведінка» був 
запропонований В. Ф. Міллером у 1984 році. Цей термін 
використовується для означення ситуацій порушення 
поведінки, що виникає у результаті зловживання різними 
речовинами, які змінюють психічний стан людини. Кожна 
людина, на думку дослідника, має власний набір навичок 
для позбавлення певного психологічного дискомфорту 
і часто застосовує їх не замислюючись. До особистого 
арсеналу можемо віднести різноманітні способи пере-
микання уваги на емоційно-стимулюючі події: перегляд 
соціальних мереж, відеоматеріалів, фільмів, прогулянок, 
вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин.

На думку Т. А. Донских та Ц. П. Короленка адикції 
включають хімічну і нехімічну (емоційну) залежність, 
в тому числі співзалежність. Хімічна залежність – це 
психічний стан, що є наслідком повторного вживання 
природних або синтетичних психоактивних речовин. 
До психоактивних речовин відносяться наркотики і офі-
ційно не зараховані до наркотиків речовини: алкоголь, 
нікотин, кофеїн, ряд засобів лікарської і побутової хімії. 
В результаті хімічної залежності адикт втрачає міру 
вживання речовин, страждає фізично та частіше за все 
з’являються провали в пам’яті і проблеми з оточенням. 
Нехімічна залежність не вимагає якоїсь певної речови-
ни. До нехімічних відносяться азартні ігри (гемблінг), 
сексуальна, любовна залежність, інтернет-залежність 
та інші. На думку Ц. П. Короленка індивід під час адик-
тивної поведінки уникає відповідальності та звинувачує 
оточуючих у власних помилках. До співзалежної групи 
належить адикція до їжі, а саме переїдання та голоду-
вання [3].

Виклад	основного	матеріалу. Для перевірки наяв-
ності адиктивної поведінки у сучасних юнаків, ми про-
вели власне дослідження проблеми. У даному дослі-
дженні взяли участь користувачі мережі «Instagram» 
та «Facebook». Вибірка складається з 15 осіб віком від 
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18-20 років. За допомогою методики діагностики схиль-
ності до 13 видів залежностей, Г.В. Лозової (використа-
но модифікований нами варіант тесту) було проведено 
інтернет-опитування користувачів з метою виявлення 
загальної схильності до залежностей. Дослідження 
складалося з декількох етапів: підготовчого, константу-
вально-діагностичного, для збору інформації щодо різ-
них видів залежності та аналітичного.

Досліджуваним пропонувалося відповісти на 
37 питань, враховуючи власне відношення до одного 
із видів адикції. В опитуванні представлено 9 найбільш 
характерних видів адиктивної поведінки, а саме: інтер-
нет-залежність, любовна, ігрова, харчова залежність, 
залежність від куріння та алкоголю, залежність від нарко-
тичних речовин, залежність від здорового способу життя 
та загальна схильність до залежностей.

Pезультати дослідження представлено у таблиці.
У графічному вигляді результати представлено на 

рис. 1.

Отже, ми з’ясували що більшість опитаних за методи-
кою Г. В. Лозової мають любовну залежність 18%. Пояс-
нення отриманим результатам знаходимо в дослідженнях 
А. Ю. Єгорова та А. В. Голенкова. Любовна адикція – це 
фіксація на іншій людині, для якої характерні відношен-
ня, які виникають між двома адиктами. На першому міс-
ці постає для індивіда інтенсивність та екстримальність 
відношень [4, с. 3]. Таким адиктам характерно комплекс 
«неповноцінності», невпевненість у спілкуванні з оточу-
ючими, вони страждають від почуття бути покинутим. 
Спроба заставити себе відповідати чужим очікуванням 
приводить до неареалізованої концепції власного життя 
та порушення особистої автономії. Виникає невідповід-
ність, яка породжує хронічне відчуття внутрішнього неза-
доволення. Такої ж думки притримується і Robin Norwood 
[2, с. 35]. Середні показники адиктивної поведінки (а 
саме 11% опитуваних) мають залежність від здорового 
способу життя. Ми погоджуємося з думкою Г. В. Лозової, 
що залежність від здорового способу життя – надмір-

Таблиця 1
Результати	опитувальника	«Схильності	до	різних	видів	залежностей»	Г.	В.	Лозової	(модифікований	варіант)

Вид	адиктивної	поведінки Кількість	балів Кількість	у%
Залежність від алкоголю 6 7%
Залежність від наркотичних речовин 3 3,5%
Інтернет-залежність 12 14%
Любовна залежність 16 18%
Ігрова залежність 8 9%
Харчова залежність 14 16%
Залежність від куріння 8 9%
Загальна схильність до залежностей 10 11%
Залежність від здорового способу життя 10 11,5%

 
Рис. 1. Види адикцій у юнацькому віці (тест Г. Лозової)



Науковий журнал

114

на турбота про власне здоров’я, яке домінує у життєвих 
цінностях та інтересах особистості. Також Г. В. Лозова 
зазначає, що в результаті подібної гонки виникає непо-
розуміння з оточуючими, друзями та рідними, а застосу-
вання методів самооздоровлення та самолікування без 
контрольованого нагляду спеціаліста можуть привести до 
негативних наслідків для – психічного та фізіологічного 
здоров’я залежного. Та найменша кількість опитуваних, а 
саме 3,5% схильні до залежності від наркотичних речовин. 
Досліджуючи саме цю адикцію, Ц. П. Короленко зазначає, 
що наркотична адикція – це стан, який характеризується 
явищем психічної та фізичної залежності, постійної потре-
би в непереборному бажані та в повторному вживанні 
психоактивних речовин [5]. Для таких адиктів характерно: 

зміна характеру, системи цінностей, часто в адикта збіль-
шується риск виникнення психологічних захворювань.

Висновки. Отже, ми з’ясували, що залежна людина 
бачить світ переважно під одним певним кутом зору, як 
правило під тим, під яким йому зручно його бачити і під 
яким він звик його бачити. В результаті цього його цінності 
сильно обмежені. Створюється помилкове враження емо-
ційного комфорту та стабільності, благополуччя. Емоційні 
стосунки з людьми руйнуються, предмети в адиктивній 
поведінці людини замінюють живих людей. Також оточую-
чі адикта сприймаються, як об’єкти, предмети для маніпу-
ляції і це в свою чергу поступово призводить до негативно-
го відношення до адикта з боку друзів та рідних. Внаслідок 
сприяє посиленню залежних до ізоляції у суспільстві.
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Целью данного исследования является описание 
возможных факторов влияния на гендерную идентичнос-
ть и обоснование их значимости в процессе половой 
и гендерной идентификации.

В 21 веке на первый план выходят вещи, о которых 
раньше не решались заговаривать. Темы сексуальной 
ориентации, гендерной идентичности и разного рода 
сексопатологий уже не являются повсеместным табу. 
С тех пор, как Джон Столлер, американский психолог, 
ввёл в 60-х годах 20 века термин «gender», отделив его 
от привычного «sex», усиленно стали развиваться такие 
отрасли психологии, как гендерология и сексология. Кроме 
того, феминистические движения своей критикой гендера 
как «стереотипной общественной установки, являющей-
ся средством давления на женщин» способствовали его 
«популярности» и проведению многочисленных исследо-
ваний. Само понятие гендерных расстройств достаточно 
широко и включает в себя расстройства, проходящие под 
шифром F64 по МКБ-10. Это транссексуализм или ген-

дерная дисфория, двойственный и фетишистский тран-
свестизм, расстройство идентичности детства. Отдельно 
можно выделить такие проявления расстройств гендер-
ной идентификации, как синдром «отвергания пола», 
«гендерную неопределённость» и гендерно-ролевое рас-
стройство.

Примечательно, что по новой классификации МКБ-11  
раздел «гендерные расстройства» заменён на «гендер-
ное несоответствие», а гендерная дисфория перенесена 
из психических расстройств в раздел сексуального пове-
дения. Часто можно наблюдать, как путаются понятия 
«гендерный» и «половой» применительно к данным рас-
стройствам. Процесс половой идентификации начинает-
ся раньше и связан с родителем противоположного пола. 
В дальнейшем ребёнок начинает отождествлять себя 
с родителем своего пола [3]. На ранних этапах психосек-
суального развития в некоторых случаях наблюдается 
феномен «детского трансветизма», который не являет-
ся полноценным расстройством и свидетельствует 
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лишь об интересе ребёнка к противоположным половым 
ролям. При нормальном развитии уже к 6–7 годам завер-
шается процесс половой идентификации. Когда ребёнок 
начинает усваивать социокультурные нормы и пытаться 
соответствовать принятым в обществе гендерным сте-
реотипам или отвергает их, можно говорить о начале 
процесса гендерной идентификации. Официально при-
нято различать цисгендер, выявляющий совпадение 
биологического пола с социальным гендером и транс-
гендер, противопоставляющий и отвергающий врождён-
ный биологический пол.

Причины нарушенной гендерной идентичности услов-
но можно разделить на три группы: биологические, психо-
логические и социальные. К биологическим прежде всего 
относятся проблемы с эндокринной системой, недоста-
точный уровень гормонов, в том числе, наследственная 
патология. Гормональная терапия также может оказать 
влияние на общий уровень гормонов и способствовать 
повышению уровня тех гормонов, которые несвойствен-
ны данному полу. С нарушением формирования вторич-
ных половых признаков приходит искажённое восприятие 
себя и, как следствие, расстройство идентичности. В дан-
ном случае возможна и смена сексуальной ориентации 
с поиском более подходящего партнёра. Лица с гормо-
нальными нарушениями чаще настаивают на хирурги-
ческом вмешательстве, операциях по смене пола [4]. 
Впрочем, такие расстройства, как трансвестизм, не пред-
полагают обязательного хирургического вмешательства 
и заключаются больше в фетишизме, преображении сво-
его внешнего вида по образцу противоположного пола. 
Трансвестизм чаще встречается у мужчин как форма сек-
суальной девиации.

К биологическим факторам относится неправильное 
развитие половых центров в крестцовых и поясничных 
участках спинного мозга и подкорковом аппарате. Эти 
половые центры отвечают за формирование первичных 
половых признаков, от них зависит уровень половых 
гормонов в организме человека. Они начинают форми-
роваться ещё в период внутриутробного развития и при 
мутации могут обусловить гермафродитизм (ложный 
и истинный) или андрогинность как отсутствие половых 
органов и невозможность определить пол ребёнка без 
хромосомного анализа [5].

При анализе психологических факторов следует 
вспомнить такие компоненты личности, как феминность 
и маскулинность – два противоположных начала. Зигмунд 
Фрейд выделил также андрогинность как бесполую, про-
межуточную характеристику, сочетающую признаки обоих 
полов [3]. Исходя из этой концепции, легко представить 
некий баланс этих компонентов в каждом индивиде. Если 
он нарушается и происходит смещение равновесия в сто-
рону преобладания одной из черт, то появляется психоло-
гический дискомфорт, внутриличностный конфликт.

К психологическим факторам можно отнести и пси-
хотравмирующие события – сексуальное и физическое 
насилие, неудачный опыт общения и отношений с про-
тивоположным полом, совращение и издевательства 
со стороны родителей либо близких родственников. 
У лиц, переживших такие события, есть риск появле-

ния отвращения сначала к себе, а потом и своему био-
логическому полу, что способствует смене гендерной 
идентичности [2]. Крайней формой проявления психи-
ческого расстройства здесь может служить синдром 
«отвергания пола».

Из вышеизложенных положений очевидна важность 
влияния социальной среды на формирование гендерной 
идентичности. Распределение ролей в семье, традиции 
и культура воспитания родителей, степень свободы нра-
вов в данном обществе, наличие и устойчивость в обще-
ственном сознании поведенческих и гендерных стереоти-
пов – это неполный список того, что влияет на ребёнка, 
подростка и взрослого человека в вопросе, к какому ген-
деру себя отнести. Естественно, что восприимчивый ко 
всему подросток, желая следовать моде и не разобрав-
шись в себе, может провозгласить себя представителем 
нетрадиционного гендера. Большинство из таких жажду-
щих выделиться молодых людей с возрастом возвраща-
ются к прежнему восприятию себя. В то же время, ребё-
нок, воспитанный вне традиционный гендерных ролей 
в семье, в атмосфере свободы от стереотипов может не 
сформировать своё понимание пола и гендера или сфор-
мировать, но весьма размытым.

Характерно, что для всех лиц с гендерными расстрой-
ствами в той или иной степени могут быть привычны 
тревожно-депрессивные состояния, дистимия и апатия, 
высокий уровень конфликтности и одновременно лег-
комыслие и инфантилизм [1]. Такие люди чаще неуве-
ренны в себе, их терзают навязчивые мысли страхи, они 
не любят общество других, у них занижена самооценка. 
К своему телу они относятся либо с непониманием и раз-
дражением, либо с явным отвращением, непринятием. На 
сегодняшний день нельзя сказать, поддаются ли лечению 
все лица с гендерными расстройствами. До определённо-
го возраста есть высокий шанс провести психокоррекцию 
и «перезапустить» процесс гендерной идентификации. 
Здесь очень важно прояснить клиенту причинно-след-
ственные связи и чётко обозначить ему перспективы 
в случае того или иного выбора идентичности.

На основании проведённого исследования можно сде-
лать следующие выводы:

1. Половая и гендерная идентичность не всегда 
совпадают. Процесс половой идентификации заканчива-
ется раньше, в то время как гендерная идентификация 
неразрывно связана с социализацией индивида.

2. Возникновение расстройств гендерной идентифи-
кации обусловлено как биологическими (гормональны-
ми), так и социальными, психологическими причинами. 
Большое влияние оказывают ранние психотравмирую-
щие события, имеющиеся в прошлом у большинства 
пациентов с гендерными расстройствами.

3. Эндокринные нарушения могут быть врождённы-
ми или приобретёнными (например, в ходе некорректно 
проведённой гормональной терапии). Впоследствии, 
состояние таких пациентов может стабилизироваться, но 
чаще оно всё равно так или иначе приводит к нарушенной 
идентичности.

4. Важную роль играют социальные факторы – тради-
ции семейного воспитания, принятые в обществе стерео-
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типные поведенческие установки, общение со сверстни-
ками, отношения с противоположным полом. В сумме они 
позволяют отследить тенденцию формирования гендер-
ных расстройств.

5. Нарушенная гендерная идентичность нередко 
сопряжена с нетрадиционной сексуальной ориентацией. 
При этом формирование сексуальной идентичности 
в прошлом может проходить без нарушений. Однако 

возникающие гендерные расстройства всегда свидетель-
ствуют о нарушениях в одной из стадий психосексуально-
го развития.

6. Гендерные расстройства на ранних этапах неизмен-
но сопровождаются депрессией, отсутствием взаимопо-
нимания с ближайшим окружением, недоверчивостью 
и подозрительностью, в отдельных случаях апатией и дис-
тимией иногда полным или частичным отверганием пола.
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Постановка	проблеми	та її зв’язок з важливими прак-
тичними завданнями. Сучасний світ швидко змінюється. 
Виховний та педагогічний процес супроводжується впро-
вадженням нових технологій, підвищенням вимог до дітей.

Але за останні роки збільшилась тенденція народжу-
ванності малюків, що мають певні відхилення від норми. 
Серед них дуже велика кількість дітей з мовленнєвими 
порушеннями. Дошкільний вік є найбільш сензитивним 
для психолого-педагогічного втручання та проведення 
психокорекційних занять.

Задача, якомога раніше виявити наявний дефект 
у дитини, стоїть не лише перед логопедами-дефектолога-
ми, а й перед психологами. Тому що затримки в розвитку 
мовлення обмежують загальний потенціал розвитку дити-
ни. Мовленнєві проблеми в подальшому житті спричиню-
ють погану успішність у школі. Внаслідок цього – заниже-
на самооцінка, закомплексованість, неврози, тривожність 
або прояви агресії.

Отже, дослідження особливостей емоційної сфери 
дошкільнят з вадами мовленнєвого розвитку є особливо 
значущим, оскільки будь-яке відхилення від норми супро-
воджується зміною емоційного стану дитини.

Аналіз	останніх	досліджень	та	публікацій. Згідно 
із сучасними дослідженнями в галузі логопедії, спеці-
альної психології й загальної психології, загальним для 

мовленнєвих порушень будь-якої етіології є труднощі 
формування не тільки когнітивних, а й комунікативних 
функцій людини, що робить мовленнєві порушення осо-
бистісно значущими. Однак ця значущість опосередко-
вана власне особистістю та її соціальним оточенням. 
Те, що дитина з вираженими мовними порушеннями 
в багатьох випадках викликає до себе певне негативне 
ставлення одноліток, ображає її самолюбство, змушує 
уникати колективних ігор, спілкування в інших випадках 
діяльності, призводить до ряду небажаних відхилень 
у поведінці, характері (замкненості, дражливості, апа-
тії, негативізму). Внаслідок вираженості цього дефекту, 
який дається в знаки у спілкуванні з навколишніми, такі 
діти, маючи збережений інтелект, дуже часто гостро 
переживають свій недолік [1].

Однією з проблем, з якою зіштовхуються діти 
та вихователі, є здатність до самооцінки, самовираження. 
У процесі дослідження розвитку особистості дошкільників 
з порушенням мовлення І.Ю. Левченко, І.С. Марченко, 
Г.Х. Юсунова виявили низку особливостей, які поляга-
ють у заниженій самооцінці, комунікативних порушеннях, 
виявах тривожності й агресивності.

Залежно від рівня комунікативних порушень і ставлен-
ня до мовленнєвого дефекту дошкільники з порушенням 
мовлення поділяються на три групи:
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1) дітей не турбує власний мовленнєвий дефект, тому 
немає труднощів з мовленнєвим контактом; активно взає-
модіють з дорослими і ровесниками, застосовуючи невер-
бальні засоби спілкування;

2) у дітей виникають труднощі у процесі встановлення 
контакту з оточенням; вони не прагнуть до спілкування; 
уникають ситуацій, в яких потрібно застосовувати мовлен-
ня. У процесі гри вдаються до невербальних засобів спіл-
кування, гостро переживають свій мовленнєвий дефект;

3) у дітей спостерігається мовленнєвий негативізм – 
відмовляються спілкуватися; замкнені; можуть бути агре-
сивними; мають занижену самооцінку [2].

Впровадження за кордоном програм ранньої діагнос-
тики і корекції порушень у розвитку, зокрема мовленнє-
вого, представлено в працях Н. Байлей, Н. Дік, А. Геселл, 
К. Кеннінг, Д. Лешлі, Д. Хант та ін. Так, первинний дефект, 
недорозвиток або пошкодження різних ланок мовлен-
нєвої системи за умови браку спеціальних корекційних 
заходів, обов’язково спричинює вторинні і навіть третинні 
відхилення: недорозвиток усіх структурних компонентів 
мовлення, обмеженість сенсорних, часових, просторових 
уявлень; недорозвиток мнестичних процесів; недостатню 
цілеспрямованість і сконцентрованість уваги; зниження 
рівня узагальнень; недостатнє вміння планувати власну 
діяльність, робити висновки, встановлювати причинно-на-
слідкові зв’язки тощо [1].

На сьогоднішій час, в якості засобів для забезпе-
чення емоційного благополуччя в дітей з обмежени-
ми можливостями здоров’я педагоги та психологи, 
такі як Є.Н. Лебедєва, А.І. Копитін, Є.Є. Свистовська, 
Л.Д. Мардер, С.Г. Рибакова та ін. розглядають мисте-
цтво та художньо-творчу діяльність, а саме арт-тера-
певтичні методи. Мистецтво розглядається не як засіб 
відображення дійсності в художніх образах, а як засіб 
самовираження, зниження психоемоційного напруження 
та корекції емоційної сфери.

Метод арт-терапії є сучасною та ефективною техні-
кою у системі психокорекційних заходів, адже вона немає 
протипоказань. В світовій психологій арт-терапія має 
вже досить значну історію. Як самостійна психотерапе-
втична практика вона сформувалася вже у 40–50 роках 
минулого століття у Великій Британії та США. Термін 
арт-терапія ввів Адріан Хілл (1938 р.) при описанні своєї 
роботи з туберкульозними хворими, а в контексті теоре-
тичних ідей вона виникла в працях З. Фрейда та К. Юнга 
й в подальшому набула більш широку концептуальну 
базу, включаючи гуманістичні моделі розвитку особисто-
сті К. Роджерса і А. Маслоу.

Застосування елементів арт-терапії знаходимо в пра-
цях Є.А. Медведьової, І.Ю. Левченко І.Ю, Л.Н. Комісарової 
та Л.А. Добровольської. Найбільш ефективні результати 
використання арт-терапії саме в емоційній сфері. Сам 
творчий процес виконує профілактичну та терапевтичну 
функції [3].

Формулювання	цілей	і	постановка	завдань	статті.	
Дослідити особливості емоційної сфери дітей старшого 
дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями. Розкрити 
значущість впливу психокорекційних заходів із застосу-
ванням методів арт-терапії.

Виклад	 результатів	 досліджень.	 Дослідження 
проводилося на базі Голопристанського дошкільного 
навчального закладу № 2 «Посмішка» серед дітей стар-
шого дошкільного віку (5–6 років). Вибірку склали вихо-
ванці старшої логопедичної групи «Квіточка» у кількості 
15 дітей (9 – дівчаток, 6 – хлопчиків).

З метою визначення ефективності психокорекційної 
роботи з дітьми, що мають особливості мовленнєвого 
розвитку, було проведено дослідження в умовах форму-
вального експерименту.

Для дослідження особистісно-емоційної сфери малю-
ків було використано три методики: методика діагностики 
типу самооцінки дошкільника «Драбинка» (В.Г. Щур), мето-
дика «Вибери потрібне обличчя» для дослідження тривож-
ності в дітей 5–7 років (Р. Теммпл, В. Амен, М. Доркі), гра-
фічна методика «Кактус» (Панфілова М.А.). Дослідження 
особистісно-емоційної сфери дошкільнят з особливостями 
мовленнєвого розвитку показує, що за рівнем самооцінки 
досить велика кількість дітей (73%) мають завищену або 
адекватну самооцінку, що є нормою для віку 5–6 років 
і говорить про те, що діти не звертають увагу на власні 
недоліки. Занижена самооцінка виявлена у 27% дошкіль-
нят з вадами мови. Також за рівнем тривожності показни-
ки логопедичної групи дітей вказують на те, що 67% дітей 
мають високий та середній рівень тривоги. За рівнем 
агресії показники логопедичної групи вказують на те, що 
5% дошкільнят мають агресію та 13% – імпульсивні.

За даними вхідної діагностики в логопедичній групі 
у кількості 15 дітей (з них 9 – дівчат і 6 – хлопців) були 
виявлені дошкільнята, що мають емоційні порушення: зни-
жена самооцінка у 4 дітей (1 хлопчик, 3 – дівчинки), висока 
тривожність у 1 дитини (дівчинка), прояви агресії у 4 дітей 
(2 – хлопчики, 2 – дівчинки). Отримані попередні дані є кон-
статувальними і слугували підставою для формування 
контрольної та експериментальної груп. Експерименталь-
ну групу склали саме діти з потребою в психокорекційній 
роботі – 8 дітей (5 – дівчат, 3 – хлопці). В контрольній групі 
залишилось 7 дітей (4 – дівчини, 3 – хлопці).

Експеримент проводився в природньому для дошкіль-
нят середовищі, тобто в звичних умовах. Психокорекційні 
заняття проходили один раз на тиждень протягом двох 
місяців. Тривалість одного заняття 40 хвилин. Усього за 
кількістю занять – 8. Форма проведення – групова. При-
йоми та методи психокорекції: вправи, ігри, казки, бесі-
ди, малювання, ліплення та пісочна терапія. Очікуваний 
результат: після закінчення корекційно-розвивальної 
роботи очікувалося зниження рівня тривожності, набуття 
дітьми впевненості, формування адекватної самооцінки; 
розширення спектру емоцій, почуттів та зняття емоційно-
го м’язового напруження. Основними інструментами по 
досягненню емоційного благополуччя дітей було обрано 
саме арт-терапевтичні методи: ізо-терапія, казкотерапія, 
ліплення, пісочна терапія.

Структура заняття містить в собі ритуал привітання, 
організаційний етап, основний або розвивально-корекцій-
ний етап, підсумковий етап та ритуал прощання. В основі 
кожного заняття лежить вправа знайомства з основними 
емоційними станами, бесіди з дітьми про емоції, рухо-
ві ігри з метою згуртування групи, релаксаційні вправи 
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з метою зняття напруги та саме арт-терапевтичні методи 
(малювання, ліплення, використання піску, крейди, манної 
крупи і т.ін).

Метою використання арт-терапевтичних методів було 
не навчити дитину, як правильно зробити те чи інше 
завдання, а за допомогою спеціальних прийомів дати 
вихід її творчій енергії.

Експериментальна робота засвідчила ефективність 
застосування арт-терапевтичних методів. Так, наприклад, 
за данними повторної діагностики показник тривожності 
серед дітей піддослідної групи знизився на 60%, показник 
агресії знизився на 32%, а показник ціннісного відношення 
вказує на те, що самооцінка піднялась на 92%.

Отже, психокорекція емоційної сфери дошкільнят 
з вадами мовленнєвого розвитку є дуже ефективною, 
особливо за допомогою викорстання методів арт-терапії. 

При більш довготривалій роботі, можливо досягти бажан-
ні результати.

Висновки	і	подальші	перспективи	досліджень.	В ході 
наукового дослідження психоемоційної сфери дошкільнят із 
особливостями мовленнєвого розвитку, було виявлено, що 
такі діти потребують психологічної корекції з підвищення 
самооцінки та зниження проявів тривожності та агресії.

Більш доцільно застосовувати методи арт-терапії 
в психокорекції емоційної сфери дітей, тому що саме 
через творчу діяльність дитина найбільш здатна самови-
разитися, розслабитися та пережити позитивні емоції.

Перспективу подальшого дослідження розглянутої 
проблеми вбачаємо у пошуку нових профілактичних 
та корекційних засобів, націлених на становлення осо-
бистості дитини, як для групової, так і для індивідуаль-
ної роботи.
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Постановка	 проблеми. Наукова проблема полягає 
в тому, що на сучасному етапі громадського розвитку, 
з причини істотних змін в умовах соціалізації молоді, все 
більше зростає значущість вивчення саме молоді як най-
більш активної частині нашого суспільства для виділення 
чітких соціально-психологічних характеристик молодих 
людей, що переживають період становлення психосо-
ціальної зрілості, економічної самостійності, етап знахо-
дження свого місця в соціальній структурі суспільства. 
Проте практика показує, що успішність реалізації перспек-
тивних проектів, стабільність їх існування на ринку, багато 
в чому визначаються особистісними, соціальними і кому-
нікативними якостями конкретних людей. У зв’язку з цим 
виникає необхідність оцінки особистісного потенціалу.

Найбільший інтерес для нас, в контексті розкриття 
психосоціального розвитку студентської молоді, пред-
ставляють дослідження розвитку і реалізованості особи-
стісного потенціалу студентів, як середовище подальшої 
професійної успішності.

В основі ключових підходів до визначення особистіс-
ного потенціалу лежить розуміння проблеми особистості, 
масштабна розробка якої ведеться у вітчизняній і зарубіж-
ній психології, починаючи з минулого століття. Сьогодні 
вже значною мірою оформилися провідні позиції в тракту-
ванні особистості, у визначенні її психологічного змісту, а 
також детермінант розвитку.

Головним завданням роботи є обґрунтування сутності 
та змісту категорії «особистісний потенціал».

Базовими поняттями для термінологічного апарату 
дослідження механізмів формування розвитку особистіс-
ного потенціалу молоді стають такі поняття, як: потенціал, 
особистість, потенціал особистості.

Розробка поняття особистісного потенціалу бере 
свої підстави з надр філософії (М. Бердяєв, Г. Гегель, 
І. Кант, М. Мамардашвілі, Ф. Ніцше, А. Швейцар та ін.), 
після активно розробляється в працях зарубіжних і вітчиз-
няних психологів (Г. Альтшуллер, Ф. Баррон, Е. де 
Боно, Л. Виготський, Дж. Гілфор, В. Ганзен, В. Давидов, 
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Ф. Джексон, А. Козирева, М. Колосова, І. Кон, Д. Л’юіс, 
Р. Стернберг, Б. Теплов, К. Тейлор, П. Торренс, В. Мак-
сакова та ін.). Загальним, в роботах вчених є думка, що 
особистісний потенціал виступає основною складовою 
особистості, основним вектором напряму її розвитку, її 
стержнем. Потенціал особистості існує як прихована мож-
ливість, що формується при певних обставинах. Визначе-
но декілька підходів до вивчення потенціалу у сучасних 
психологічних дослідженнях: когнітивний, який об’єднує 
уявлення про когнітивний ресурс, інтелектуальний діапа-
зон, інтелектуальний потенціал (Л. Головей, А. Крилов, 
Н. Кудрявцева, М. Холодна та ін.); особистісний, в якому 
розглядаються такі поняття, як «особистісний адаптацій-
ний потенціал», «особистісний потенціал» (Д. Леонтьєв, 
А. Маклаков, В. Марков та ін.); третій підхід об’єднує перші 
два і вводить до розгляду складене поняття «інтелекту-
ально-особистісний потенціал» (Т. Корнілова, С. Смірнов, 
М. Чумакова та ін.). Соціальні психологи (А. Будакова, 
Ю. Сметанова та ін.) виділяють наступні характеристи-
ки особистісного потенціалу: життєстійкість як система 
переконань у власних можливостях долати важкі життє-
ві ситуації; цілеспрямованість як здатність ставити цілі 
і досягати їх; особове зростання як прогресивна динаміка 
внутрішнього світу людини; автономія як прагнення до 
самоврядування, а також здатність до управління життє-
вими подіями.

Ряд авторів в різний час і в досить різних контекстах 
намагалися вичленити специфічний зміст і визначити 
структуру особистісного потенціалу як інтегральної харак-
теристики рівня особистісної зрілості. Під особистісним 
потенціалом Д. Леонтьев розглядає «системну організа-
цію індивідуально-психологічних особливостей особи-
стості, що лежить в основі її здатності виходити із стійких 
внутрішніх критеріїв і орієнтирів у своїй життєдіяльності 
і зберігати стабільність смислових орієнтацій і ефектив-
ність діяльності на тлі тисків і зовнішніх умов, що зміню-
ються» [3, c. 157].

«Потенціал» з латинської (potentia) перекладається як 
«сила». Сучасні наукові дослідження визначають потенці-
ал як загальнонаукову категорію, що означає сукупність 
наявних засобів, можливостей у конкретній області. При 
визначенні поняття потенціалу важливо розуміти сутність 
понять «потенційність» (що розглядається в контексті 
динамічного руху до певної мети, яка досягається за допо-
могою існуючої тенденції) і «потенція» (як спроможність 
діяти, внутрішня сила). Потенція – це прихована можли-
вість, здатність, що може реалізуватись за певних умов.

Аналіз наукових підходів до вивчення поняття «потен-
ціал» дозволяє визначити, що потенціал: передбачає роз-
виток і актуалізацію; пов’язаний із діяльністю; здебільшо-
го співвідноситься з поняттям особистості. Таким чином, 
потенціал найбільш розкривається в контексті життя 
та діяльності особистості. Кожна наука розглядає сутність 
особистості в залежності від своєї специфіки. Психологіч-
на структура особистості, за С. Рубінштейном, ґрунтується 
на трьох основних питаннях: чого хоче людина (спрямо-
ваність), що вона може (здібності), ким вона є (характер). 
Спрямованість, характер і здібності взаємодіють одне 
з одним, впливають одне на одного впродовж життя [5].

Соціальна структура особистості – це загальнолюд-
ські властивості (відчуття, сприйняття, мислення, пам’ять, 
воля, емоції); соціально-специфічні риси (соціальні уста-
новки, ролі, ціннісні орієнтації); індивідуально-неповторні 
риси (темперамент, поєднання ролей, самосвідомість) [4]. 
Відтак можемо зазначити, що структура особистості вклю-
чає соціальні і індивідуальні особливості людини та харак-
теризується її взаємодією із дійсністю.

Н. Коваль визначає такі властивості потенціалу осо-
бистості: цінності, що збагачують потенціал особистості; 
сила, в розумінні енергії, з якою людина використовує свій 
потенціал; стійкість як постійна протидія зовнішнім впли-
вам; системність, впорядкованість усіх складових потенці-
алу особистості та їх взаємозв’язків; продуктивність люди-
ни, її активність у досягненні мети; індивідуальність, уміння 
людини здійснювати саморозвиток та знаходити відповідні 
способи самореалізації та реалізації наявного потенціалу.

В. Міляєва характерними ознаками потенціалу осо-
бистості називає системність (потенціал особистості має 
системні властивості і не може зводитися до простої суми 
якостей людини); зовнішню обумовленість (як правило, 
для актуалізації та реалізації потенціалу особистості 
вирішальне значення, мають «зовнішні» по відношенню 
до нього умови і фактори); непрозорість (для потенціалу 
особистості характерна наявність прихованих властивос-
тей, які при зміні певних умов можуть проявитися); страте-
гічність (властивості потенціалу особистості розкривають 
можливості людського розвитку як на найближчий час, так 
і в більш віддаленому майбутньому) [4].

Як визначають дослідники, головною властивістю 
потенціалу особистості є системність, тобто потенціал 
особистості це система, де його складові та їх взаємо-
зв’язки мають постійний вплив на саму цю систему. Як 
вважають С. Богомаз і В. Мацута, особистісний потенціал 
є системною характеристикою і об’єднує в єдиний кон-
структ стійкість і гнучкість, здатність протистояти неба-
жаним змінам і одночасно ініціювати і здійснювати бажані 
[1]. За визначенням А. Маклакова, особистісний потенці-
ал – це взаємозв’язані між собою психологічні особливос-
ті особи, що визначають ефективність адаптації і вірогід-
ність збереження професійного здоров’я.

У психології досить складним є питання про параме-
три особистісного потенціалу людини. У роботах різних 
авторів приведені різні точки зору. Проте в цілому мож-
на зробити висновок про те, що особистісний потенціал 
може бути оцінений за наявністю у людини особистісних 
якостей, необхідних для успішного виконання діяльно-
сті, досягнення значимих результатів [3]. С. Богомаз, 
В. Мацута включають в особистісний потенціал такі 
параметри, як рефлексивність, життєстійкість, самоо-
рганізація діяльності, самодетерминація, якість життя 
і задоволеність ним, показники кар’єри і цінності [1]. 
Самодетерминація дозволяє людині погоджувати наявні 
ресурси, до числа яких можуть бути віднесені здібності, 
особистісні риси, нерозкриті можливості і завдатки, для 
організації власної життєдіяльності в цілому і для досяг-
нення поставленої мети зокрема.

Таким чином, особистісний потенціал забезпечує різ-
нобічний розвиток особистості упродовж усього життя. Це 
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саме та характеристика, яка потрібна в сучасних реаліях, 
оскільки сьогодні людині доводиться постійно розширю-
вати свою компетентність, займати активну життєву пози-
цію, приймати зміни і бути адаптивними до них.

Висновки. З наведеного вище можна зробити наступ-
ні висновки, що особистісний потенціал – здатність люди-
ни до множення своїх внутрішніх можливостей, в першу 
чергу – здатність до розвитку. Особистісний потенціал – 
можливість жити багатим внутрішнім життям і ефективно 
взаємодіяти з оточенням, бути продуктивним, ефективно 
впливати, успішно рости і розвиватися.

Відповідно до вимог сучасності в освітньому процесі 
мають бути закладені обставини, орієнтуючі студентів на 
розпізнавання потенціалів, і вирощення їх. Зараз у вищій 
школі створюються умови, які стимулюють творчу діяль-
ність студентів, активізують їх позицію в пошуку інформа-

ції, спонукають до самоосвіти і саморозвитку, і як підсумок 
стимулюють розвиток особистості в цілому і особистісного 
потенціалу суб’єктів навчання.

Основні напрями підвищення особистісного потен-
ціалу студентів: підвищення свідомості життя; підви-
щення толерантності до невизначеності; підвищення 
самоконтролю і саморегуляції; розвиток індивідуального 
стилю саморегуляції поведінки; підвищення самоефек-
тивності в спілкуванні і в діяльності; регулювання тимча-
сових орієнтацій.

Теоретичний аналіз розвитку особистісного потенціа-
лу передбачає, що у цій соціальній ситуації люди з висо-
ким особистісним потенціалом мають більше переваг. 
Вони уміють активно і результативно розпоряджатися 
своїм життям, використати і розвивати свої здібності 
в обраному ними самими напрямі.
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Час пов’язує усі структури нашого життя, це цикл нашо-
го життя, його тривалість, ритм. Час – це цінність, яку ми 
наповнюємо змістом, сенсом і реалізовуємо себе в ньому, 
час – це енергія нашого життя. Чим частіше ми заглядає-
мо в майбутнє, тим більше треба встигнути в сьогоденні. 
У сучасному суспільстві багато хто скаржиться на нестачу 
часу, все більше людей намагається знайти рівновагу між 
своїми справами і часом.

Розробник культурно-історичної теорії Л. Виготський 
відмічав, що центральна проблема усієї психології є про-
блема особистості і її розвитку. Вчений один із перших 
торкається проблеми взаємодії часу і особистості, вивча-
ючи темпи, швидкість, ритми, періоди, етапи становлення 
і розвитку особистості. Індивідуальний розвиток людини 
згідно теорії науковця одночасно виступає як соціально 
обумовлений життєвий шлях людини, та як історія станов-

лення особистості в конкретному суспільстві, що в цілому 
визначає і структуру життєвого шляху, і його часові харак-
теристики. Таким чином, автор культурно-історичної тео-
рії обґрунтував вплив соціального та історичного часу на 
розвиток особистості.

Концепція особистісної організації часу, запропонова-
на К. Абульхановою-Славською, Т. Березіною підкреслює 
онтологічний характер організації часу особистістю, яка 
здійснюється або в діяльності, або в житті в цілому [2]. 
У контексті цієї концепції категорія часу особистості розкри-
вається через поняття активності, яка і виступає як реальна 
організація часу власного життя, що свідчить про зв’язок 
об’єктивного і суб’єктивного часу людини, який в інших під-
ходах і дослідженнях були відособлені один від одного.

У сприйнятті людською психікою розрізняють два види 
часу: зовнішній і внутрішній. Зовнішній час вважається 
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абсолютним і може фіксуватися винайденими людиною 
пристроями – годинниками. Внутрішній – суб’єктивне 
сприйняття людиною часу, яке залежить від стану його 
психіки та швидкості протікання біологічних процесів 
в організмі, так званий психологічний час.

Час життя індивіда детермінований і обмежений біоло-
гічним часом тривалості життя; час особистості є існування 
індивіда у суспільстві, соціально-історичному часі і просто-
рі, які є складовими соціального часу особистості і розкри-
ваються у міжособистісній комунікації, відбувається соціа-
лізація особистості, по мірі розвитку якої формується нове 
часове утворення – час особистості. Оптимізація предмет-
но-комунікативної діяльності останньої дозволяє набути 
умінь часової організації життєдіяльності.

У студентстві характер взаємин з однолітками і дорос-
лими змінюється порівняно з підлітковим віком. Важли-
вим фактором розвитку особистості у досліджуваному 
віковому періоді є формування світогляду, активної 
життєвої позиції, планування часової перспективи, усві-
домлення власної значущості тощо. Психологічний зміст 
зазначеного етапу онтогенезу пов’язаний із входженням 
молодої людини в нову соціальну ситуацію, становлен-
ням узгодженої життєвої перспективи, життєво важливим 
процесом особистісного та професійного самовизначен-
ня. Зазначені вище складові зумовлюють розгляд тем-
поральних характеристик студента, визначених в межах 
дослідження. Також ми будемо розглядати життєстійкість 
як регулятивну характеристику особистості.

Актуальною потребою юнацького віку є життєве само-
визначення. Його здійсненню сприяють такі передумови, 
як: розвиток когнітивної та емоційно-вольової сфер осо-
бистості, становлення її самосвідомості, рефлексії, сис-
теми особистісних смислів. Провідною характеристикою 
самовизначення в юнацькому віці є орієнтованість на 
майбутнє, що зумовлює становлення життєвої перспекти-
ви особистості. Життєва перспектива як образ бажаного 
й усвідомлюваного, як можливого майбутнього, є склад-
ним психічним утворенням, що регулює розгортання жит-
тєвого шляху особистості та тісно звязане з життєстійкі-
стю. Життєстійкість «проступає» у таких індивідуальних 
особливостях, рисах характеру, як, наприклад, активність, 
цілеспрямованість, сміливість, загартованість, витримка. 
Особистість є інструментом оволодіння власною поведін-
кою та автором свого життєвого проекту, що втілюється 
лише за умови наявності життєстійкості. Передумови 
реалізації життєвої перспективи пов’язані із здатністю 
особистості до саморегуляції: висунення цілей, уявлення 
про шляхи та засоби їх досягнення, готовність щодо вико-
нання програми дій та реалізації власних планів, а також 
наявність системи суб’єктивних критеріїв, за якими відбу-
вається контроль та оцінка результатів.

Особистісне самовизначення в юнацькому віці детер-
міновано рядом новоутворень: розвитком самосвідомо-
сті, що пов’язане зі здійсненням особистісної рефлексії, 
інтелектуальним розвитком, становленням власної іден-
тичності, пошуком смислу життя, потребою встановлення 
індивідуалізованих стосунків зі значущими іншими, «роман-
тизмом» (Л.І. Божович, Е. Еріксон, М. Кле, І.С. Кон, Ж. Піа-
же, В.А. Роменець, С.Л. Рубінштейн, Т.М. Титаренко).

Особистісні смисли, впливаючи на організацію жит-
тєвого шляху, утворюють динамічну смислову систему: 
особистісні цінності, смислові конструкти та смислові 
диспозиції (локус контролю). Ціннісно-смислова система, 
яка виконує функції регуляції та контролю життєтворчості 
особистості, має також просторово-часовий вимір сво-
го розгортання. На цій підставі ми вважаємо гармонійну 
взаємопов’язаність часового та смислового вимірів жит-
тєвого світу особистості необхідною умовою становлення 
узгодженої життєвої перспективи.

Структурними компонентами, які забезпечують реалі-
зацію життєвої перспективи, є життєві цілі, плани та про-
грами, набутий життєвий досвід особистості. Життєві цілі 
виступають основними мотиваційними орієнтирами жит-
тєвого шляху особистості щодо власного майбутнього, 
виконують функцію мисленнєвого передбачення резуль-
татів діяльності і є предметною та хронологічною віхою 
актуального майбутнього. Життєві плани є засобом здійс-
нення життєвих цілей, їх конкретизацією в хронологічному 
та змістовому аспектах. Життєві плани та життєві стра-
тегії визначають порядок дій, необхідних для реалізації 
життєвих цілей. А життєстійкість одна з головних умов 
оптимальної саморегуляції життєдіяльності особистості, 
адаптаційний механізм, що дає змогу моделювати, перед-
бачати та досягати життєві цілі. Умовою реалізації цілі є її 
предметна визначеність та узгодженість з терміном вико-
нання плану. Розширеним варіантом життєвого плану 
є життєва програма особистості, яка охоплює не тільки 
близькі цілі, а й спрямована на планування всього життя 
людини. Побудова життєвих планів та програм спираєть-
ся на життєвий досвід особистості і коректується ним.

У студентстві часто постають питання: як правильно 
організувати свій час, як раціонально використати час для 
навчання і відпочинку, як планувати свою роботу? тощо. На 
думку В. Ляудіс організація часу життя – це створення осо-
бистісних сценаріїв своєї життєдіяльності для послідовних 
періодів, що протікають у часі життя і контроль за їх здійс-
ненням [4]. При складанні життєвого сценарію ураховуються 
усі сфери життєдіяльності особистості на відміну від життє-
вих планів, які представляють лише деяку схему майбутньо-
го по відношенню до тієї або іншої сфери життєдіяльності. 
Організація часу є особливою підструктурою самосвідомо-
сті, яка розвивається в результаті подолання протиріч між 
вірогідними цілями і актуальним планом життєдіяльності.

У наш час у сучасного студента можна спостеріга-
ти відсутність чіткої цілісної моделі власного життєвого 
шляху, мало розвинені або відсутні практичні навички на 
порозі дорослого життя, недостатньо сформовані вміння 
саморегуляції поведінки та організації власної діяльності 
у життєвому часопросторі. Тому розглянемо детальніше, 
що представляють собою темпоральні характеристики 
та регулятивні якості у студентстві.

Темпоральні характеристики та регулятивні якості 
особистості юнацького віку поділяють по відношенню до 
власної особистості, до значущих інших, до актуальної 
діяльності. Розглянемо темпоральні характеристики по 
відношенню до власної особистості, розвиток яких без-
посередньо пов’язаний з розвитком самосвідомості, як 
головного утворення досліджуваного віку. Розрізняють:
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a) У межах навчального процесу поняття самоорга-
нізації можна визначити, як сутнісний принцип його орга-
нізації особистістю, вмінням без систематичного зовніш-
нього контролю організовувати і здійснювати навчальну 
діяльність. З розвитком самосвідомості у юнацькому віці 
відбувається поява першого часового новоутворення – 
«почуття дорослості», яке призводить до розуміння без-
перервності часового плину, закладаються основи для 
появи в подальшому можливостей реконструкції минуло-
го, передбачення майбутнього, його організації [1].

b) Рухомим механізмом самоорганізації є психічна 
саморефлексія, завдяки якій особистість усвідомлено 
ставиться до власної свідомості, мислення, умов і спосо-
бів життєдіяльності. Рефлексія є не лише довільним чи 
мимовільним увідомленням особистістю певних ознак, 
змістів свідомості, самосвідомості, діяльності, а є актив-
ним, цілеспрямованим усвідомленням засад цих характе-
ристик, виявлення їх причинно-наслідкових зв’язків.

c) Один з рівнів розвитку самосвідомості особисто-
сті в юнацькому віці є самоконтроль, який передбачає 
усвідомлене, вольове управління своїм психічним життям 
та поведінкою відповідно до Я-характеристик, ментально-
сті, ціннісно-смислової, потребово-мотиваційної та когні-
тивної сфер. Показником культури та зрілості особистості 
є рівень розвитку самоконтролю.

d) Самостійність, цілеспрямованість особистості 
виявляються у свідомому мотивуванні дій та їх обгрун-
тованості, особистість здатна не піддаватися зовнішнім 
впливам, а діяти відповідно до своїх переконань.

e) Самокритичність	 є пізнавальним компонентом 
самосвідомості, виявляється у критичному ставленні до 
своєї поведінки, помилок, недоліків у своїй діяльності.

f) Психічна	 саморегуляція	 –	 це свідомі впливи 
людини на властиві їй психічні явища (процеси, стани), 
виконувану нею діяльність, власну поведінку з метою під-
тримки чи зміни характеру їх протікання.

g) Часові	 децентрації	 як властивість особистості 
поглянути на своє життя з будь-якої часової позиції, хро-
нологічного моменту свого життя.

Темпоральними характеристиками особистості по відно-
шенню до значущих інших нами виявлено: пунктуальність 
виявляється у дотриманні свого слова і вчасного виконання 
наміченої діяльності; дисциплінованість – це можливість 
впорядкувати свою поведінку відповідно до суспільних 
вимог; відповідальність – здатність особистості дотри-
муватись певних норм і відповідати за наслідки своїх дій; 
охайність – дотримання правил особистої гігієни та режиму 
дня; толерантність – здатність особистості сприймати без 
агресії думки інших; часова компетентність – здатність 
особистості організовувати власну актуальну діяльність 
у визначені строки. Вище зазначені складові темпораль-
них характеристик особистості набувають свого піку саме 
у період пізньої юності, зокрема у студентському віці.

Проведений теоретичний аналіз дозволяє зробити 
спробу розглядати темпоральність в межах дослідження 
як психічну властивість особистості, що визначає усвідом-
лене відношення людини до часу, здатність моделювання 
когнітивної, емоційно-вольової та поведінкової складових 
і має регулятивний характер.

Кожна людина індивідуальна за своєю організацією, 
поглядами, переконаннями тощо. Індивідуальність може 
проявлятися і в особливості сприйняття часу. Упоряд-
кування справ, планування перспектив, прогнозування 
майбутньої діяльності є складовими процесу організації 
життя у сучасному світі. В юнацькому віці формується 
індивідуальний спосіб організації часу життя, який може 
потребувати від особистості великої напруги душевних 
і фізичних сил.

Цілісна часова структура суб’єкта – це єдиний комп-
лекс темпоральних характеристик особистості, що відно-
ситься до різних рівнів організації психічного: суб’єктив-
ний рівень включає когнітивну, мотиваційно-особистісну 
і емоційну сфери; об’єктивний рівень включає стратегії 
і засоби часової організації діяльності. Вченими визначе-
но, що важливу мотивуючу і когнітивно-орієнтуючу роль 
в саморегуляції стилю життєдіяльності при навчанні сту-
дента у вищі відіграють якості особистості, які характери-
зують організаційно-діяльнісний компонент саморегуляції, 
а саме дисциплінованість, організованість, відповідаль-
ність. У свідомості людини формується певна система 
узагальнених часових уявлень, концепцій часу в масштабі 
її життя. Час існує об’єктивно, змінено лише уявлення про 
нього, суб’єктивним є його сприйняття [2; 3].

В межах дослідження визначаємо темпоральні харак-
теристики особистості, як взаємозв’язок навичок органі-
зації, керування часом та впровадження їх у повсякденну 
діяльність. Сутність особистісної організації часу може 
бути розкрита через співвідношення особистості та її жит-
тєвого шляху. Саме в студентському віці останній стає 
важливим етапом формування просторово-часових від-
носин та вироблення стратегії на майбутнє.

В контексті нашого дослідження заслуговує увагу дум-
ка Т. Хомуленко, що у процесі самовизначення у юнацько-
му віці важливу роль відіграє функція пам’яті, яка виконує 
роль часового регулятора діяльності, що є компонентом 
часової організації життя особистості студента.

Оскільки особистісний час визначається через катего-
рію активності, що розкривається, як засіб організації часу 
життя, її наповнення особливим сенсом і якістю, часові 
особливості складають одну з найважливіших характе-
ристик психіки, і об’єктивно «час» є простором для роз-
витку особистості. Таким чином, без дослідження індиві-
дуальних особливостей його переживання і організації не 
може бути створене цілісне уявлення про людину.

У період раннього онтогенезу психічних властивос-
тей особистості розвиток темпоральних та регулятивних 
характеристик відбувається відповідно фізичного, розу-
мового, психічного розвитку. У студентстві ці характери-
стики стають взаємообумовленими та набувають діалек-
тичної єдності.

Особливості часової психічної регуляції і здатність 
до організації часу закладена в природі психіки людини 
і розвитку особистості з відмінностями у індивідуальних 
властивостях. Проведений теоретичний аналіз підтвер-
див, що темпоральні та регулятивні (індивідуальні) вла-
стивості зв’язані. Визначення особливостей цього взаємо-
зв’язку та експериментальне дослідження буде визначати 
наш подальший пошук.
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Постановка	 проблеми	 у	 загальному	 вигляді. На 
сучасному етапі розвитку українського суспільства відбу-
ваються зміни в усіх сферах соціального і духовного жит-
тя, що не може не відбиватися на особистісному розвитку 
людини, її психологічному благополуччі [1].

Враховуючи складні умови сьогодення, психологіч-
не благополуччя особистості, як показник її психологіч-
ної зрілості та особистісного здоров’я, набуває особли-
вої ваги.

Аналіз	останніх	досліджень	і	публікацій. Прагнення 
до благополуччя і позитивного функціонування є однією 
з основних рушійних сил людського суспільства, його 
суб’єктивне відчуття є важливою умовою повноцінного 
життя особистості, можливо тому проблема його набут-
тя і підтримки займає важливе місце в психологічних 
дослідженнях. Розробкою основних підходів щодо визна-
чення благополуччя займалися: M. Jahoda, N. Bradburn, 
E. Diner, P. T. Costa, R. R. McCrae, P. Warr, М. W. Fordyce, 
С. Ryff, A. S. Waterman, R. M. Ryan, E. L. Deci, А. В. Воро-
ніна, Т. Д. Шевеленкова, П. П. Фесенко, Л. В. Куликов, 
О. С. Ширяєва, Т. В. Данильченко, Е. Бенко та ін [2].

Українські науковці сьогодні вивчають психологічне 
благополуччя у контексті: посттравматичного життєтво-
рення (Т. М. Титаренко); аксіологічного виміру крізь приз-
му якості життя (Ж. П. Вірна); його специфіки у учасників 
антитерористичної операції (І. В. Ващенко, А. Б. Ковален-
ко); соціальних потреб (Т. В. Данильченко); емоційного 
інтелекту (Е. Л. Носенко, М. М. Шпак) тощо.

З кожним роком наукове знання про благополуччя 
суттєво змінюється, ведуться дослідження його джерел 
і детермінант, уточнюється компонентний склад, термі-
нологічна база, досліджуються особливості впливу різно-
манітних чинників, таких як: соціальні відносини, матері-
альний достаток, задоволеність потреб, наявність цілей 
і сенсу життя, фізична активність, індивідуальні особли-
вості, прийняття себе як особистості та ін [2].

На підставі вищезазначеного визначено, що пошук 
нових підходів та моделей благополуччя, визначення його 
джерел і детермінант потребує вивчення та узагальнен-
ня сучасних та класичних наукових досліджень та може 
стати підґрунтям для розробки нових методів діагностики 
та навчання людей мистецтву повноцінного буття [5].

Мета	 та	 методики	 досліджень.	 Мета дослідження 
полягає у теоретико-емпіричному визначенні факторів 
психологічного благополуччя особистості періоду ранньої 
дорослості [3].

Для вирішення основного питання наукової роботи 
були сформульовані наступні завдання:

– здійснити теоретичний аналіз проблеми та визна-
чити поняття психологічного благополуччя;

– описати психологічні особливості особистості 
періоду ранньої дорослості;

– емпірично дослідити та визначити фактори, які 
впливають на рівень психологічного благополуччя.

Для проведення необхідних досліджень застосовува-
лись наступні методи:

– теоретичні (теоретико-методологічний аналіз, уза-
гальнення, синтез) для проведення аналізу питань, що 
пов’язані з психологічним благополуччям;

– емпіричні (опитування, вивчення документації, 
тестування, констатувальний експеримент, формуваль-
ний експеримент) з метою збору емпіричного матеріалу 
та визначення факторів психологічного благополуччя. 
В даному досліджені було використано наступні методи-
ки: опитувальник «Шкали психологічного благополуччя» 
(К. Ріфф в адаптації М. Лепешинського), «Шкала задово-
леності життям» Е. Дінера та графічний тест «Зірки і хви-
лі» Урсули Аве Лаллемант;

– математично-статистична обробка даних, які 
отримані в ході емпіричного дослідження (порівняль-
ний аналіз, загальна оцінка достовірності відмінностей 
показників) [1].
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Виклад	 основного	 матеріалу. Психологічне бла-
гополуччя являє собою динамічну сукупність психічних 
властивостей особистості, які забезпечують злагодже-
ність між вимогами людини й суспільства, що є одним 
із першорядних умов вдалої самореалізації; передба-
чає зацікавленість у існуванні, самостійність міркувань 
та ініціативу, уподобання в якійсь галузі діяльності, 
активність і незалежність; відповідальність і спромож-
ність до ризику, віру в себе і повагу до іншого, розбірли-
вість у засобах досягнення мети, здатність до сильних 
почуттів і переживань, усвідомлення власної індиві-
дуальності. Саме погодженість мотивів, цілей, ціннос-
тей людини із вимогами навколишнього природного 
середовища й внутрішніми можливостями особистості 
в психології трактується як умова і прояви психологіч-
ного благополуччя [4].

На підставі вищевикладеного, психологічне благопо-
луччя являється важливою характеристикою особистості. 
Дане поняття залежить від багатьох чинників – як зов-
нішніх, так і внутрішніх. Варто підкреслити, що для кож-
ного вікового етапу характерні ті чи інші особливості, які 
значною мірою впливають на те, чи є особа психологічно 
благополучна, або ж є причини, які перешкоджають пози-
тивному формуванню даного явища.

Для проведення глибоких наукових досліджень було 
обрано їх об’єкти – психологічне благополуччя та пред-
мет – фактори психологічного благополуччя.

У досліджуваної нами молоді періоду ранньої дорос-
лості домінує середній рівень психологічного благопо-
луччя як за загальним показником, так і за окремими 
шкалами. Зокрема, у більшості респондентів не вистачає 
прагнення до особистісного зростання, постановки цілей 
у житті; виявлено недостатню спроможність ефективно 
управляти оточенням, налагоджувати позитивні стосунки 
з іншими людьми; замало виявляється прийняття власної 
особистості. Отримані дані засвідчують, що мотиваційно 
ціннісна структура функціонує в межовому режимі, відзна-
чається зниження значущості в розвитку себе і блокада 
особистісного потенціалу .

Визначальними в переживанні психологічного бла-
гополуччя у віці ранньої дорослості є такі характерні 
особливості періоду, як активний розвиток особистості 
та зацікавленість подальшим життям [3].

Сьогодні, коли наша країна, відповідаючи на воєнну 
агресію, знаходиться у вирі турбулентних змін, прагнен-
ня щастя, здоров’я, благополуччя стає актуальним, як 
ніколи. Молоді люди найбільш чуттєво реагують на змі-
ни у розвитку суспільства. Це відбувається в силу того, 
що молодь спирається не тільки і не стільки на стандарти 
минулого, скільки на стандарти майбутнього суспільства. 
У період трансформацій суспільного життя саме молодь 
виявилася в найскладнішому становищі.

Життя людини в період соціально-економічної кри-
зи суспільства характеризується духовним збіднінням, 
переорієнтацією у сфері соціальних цінностей, поси-
ленням тенденції втрати сенсу життя. Це призводить 
до загострення суперечностей в особистісній сфері 
людини, особливо молоді: між потребою ствердити 

себе в навколишньому світі, реалізувати себе в суспіль-
стві і необхідністю соціальної адаптації та регуляції 
поведінки; потребою бути незалежним, самостійним 
і нездатністю брати на себе відповідальність у значу-
щих ситуаціях; потребою бути вільним і наявністю вну-
трішньої несвободи, нездатністю долати свої внутрішні 
конфлікти, вирішувати психологічні проблеми, пом’як-
шувати перебіг життєвих криз [1].

На основі отриманих чинників психологічного бла-
гополуччя молоді періоду ранньої дорослості, з дотри-
манням принципів побудови психологічного тренінгу 
був розроблений психологічний тренінг, мета якого – 
підвищення рівня суб’єктивного благополуччя. Цільова 
аудиторія – молодь періоду ранньої дорослості з діа-
гностованим низьким і середнім рівнем суб’єктивного 
благополуччя. Завдання ПТ: 1) мотивація до роботи 
в ПТ і 2) формування навичок, знань і компетенцій, 
необхідних для досягнення більш високого рівня суб’єк-
тивного благополуччя. ПТ складається з чотирьох бло-
ків 1) діагностичний блок; 2) установчий; 3) корекцій-
ний; 4) блок оцінки ефективності корекційних впливів. 
Для досягнення мети СПТ та реалізації блоків ПТ залу-
чено декілька положень сучасної практики психотерапії 
та психокорекції (когнітивна терапія, гештальт-терапія, 
арт-терапія, тілесно орієнтована терапія), каркасом 
для яких виступив клієнт-центрований підхід.

В якості одного з ефективних засобів підвищення 
адаптивних можливостей та психологічного комфорту 
молоді може виступати впровадження програми опти-
мізації психологічного благополуччя, спрямованої на 
рефлексію та регулювання емоційних переживань, що 
сприятиме особистісному зростанню, розвитку пози-
тивних стосунків з іншими людьми, більш позитивному 
самоприйняттю та підвищенню психологічного благо-
получчя [5].

Особистість повинна інтегрувати індивідуальні та  
суспільні потреби, дотримуватись стабільності між вну-
трішнім функціонуванням організму та соціально-психо-
логічними умовами[2].

Висновки. Таким чином, з метою вирішення поставле-
них завдань в даній науковій роботі було проведено літе-
ратурний аналіз за досліджуваною темою. В результаті, 
чого визначено чинники, що впливають на психологічне 
благополуччя особистості, підібрано методи та методики 
дослідження психологічного благополуччя особистості, а 
також розроблено програму психологічного тренінгу, яка 
спрямована на підвищення психологічного благополуччя 
молоді періоду ранньої дорослості.

В ході теоретичних та емпіричних досліджень здійс-
нено детальний аналіз проблеми психологічного бла-
гополуччя. Методи, які було використано в нашій роботі 
дозволили визначити фактори, які впливають на психо-
логічне благополуччя молоді періоду ранньої дорослості. 
Так, у зв’язку зі змінами в суспільстві й темпу життя, інте-
лектуальним перенавантаженням та стресами вивчення 
психологічного благополуччя особистості є необхідним 
для подальшого визначення шляхів покращення розвитку 
та становлення особистості.
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Теоретичне	 обґрунтування	 проблеми. На сучас-
ному етапі розбудови Української держави в умовах 
євроінтеграції, подальшої індивідуалізації й гуманізації 
освіти все більша увага вчених приділяється досліджен-
ню проблем не лише навчання і виховання, але й психіч-
ного розвитку індивідуума на всіх рівнях освіти. Важли-
вим аспектом даної проблеми є особливості психічного 
розвитку дитини в дошкільному віці, який є сензитивним 
періодом для становлення ряду феноменів пізнаваль-
ної, емоційно-вольової й особистісної сфер психіки дити-
ни. Особливу роль в психічному розвитку дошкільника 
відіграє увага, оскільки саме увага, зокрема довільна, 
є необхідною передумовою засвоєння дитиною нового 
життєвого досвіду, який визначає подальшу успішність 
як пізнавального, так і особистісного її розвитку. Ста-
новлення довільної уваги в старшому дошкільному віці 
є однією з неодмінних умов формування пізнавальної 
готовності дитини до школи й подальшого навчання. 
Вміння діяти без відволікань, дотримуватись інструкцій 
і контролювати одержаний результат – все це вимоги, 
які пред’являє школа до довільності дитячої уваги. Усе 
це обумовлює високу актуальність і високу значущість 
дослідження проблеми характері уваги у дітей старшого 
дошкільного віку [1]. Увага має такі види як:

– Мимовільна: швидка і правильна орієнтація люди-
ни в умовах, що постійно змінюються, у виділенні тих 
об’єктів, які мають у даний момент найбільший життєвий 
смисл.

– Довільна. Вона є вищим видом уваги, можлива 
тільки у людини і виникає завдяки її свідомій трудовій 
діяльності. Вона виникає тільки тоді, коли для досягнення 
певної мети людина ставить перед собою певну задачу, 
виробляє певну програму дій, робить те, що необхідно. 
При цьому, якщо для досягнення мети потрібно займати-

ся не тільки тим, що саме по собі є цікавим, приємним 
і пізнавальним, для утримання уваги необхідно буде пев-
не вольове зусилля

– Післядовільна	 увага активна цілеспрямована 
виникає внаслідок власного інтересу [2].

Увага дітей дошкільного віку має такі особливості:
1) нетривала зосередженість, схильність до значних 

коливань. Протягом короткого часу діти неодноразово 
переходять від одного виду діяльності до іншого, по кілька 
разів змінюють свій задум;

2) піддатливість зовнішнім впливам. Навіть незначний 
сторонній подразник відволікає увагу дитини від діяльності;

3) залежність від виду занять. 4-річні діти здатні 
20 і більше хвилин уважно слухати цікаву казку чи диви-
тися мультфільми. Однак вони будуть відволікатися від 
нецікавих занять через 5 хв. після їх початку;

4) неспроможність переключення на власний розсуд 
з одного об’єкта на інший за відсутності довільної психіч-
ної регуляції;

5) залежність від віку дітей. Чим молодші діти, тим 
менше вони можуть зосередитися на словах дорослого, 
оскільки їхню увагу більше привертають яскраві, прива-
бливі предмети (слова лише супроводжують їх). У серед-
ньому і старшому дошкільному віці слова дорослого набу-
вають значно важливішого значення для дитини, вона вже 
само-ініціативно спрямовує на них свою увагу;

6) слабкий розподіл уваги (неможливість одночасно 
виконувати два або більше видів діяльності), невеликий 
обсяг (неспроможність утримувати багато об’єктів за 
короткий проміжок часу).

Зосередженість і спрямованість на об’єктах забезпе-
чує їх виразне відображення. Дитина не може бути уваж-
ною взагалі, її увага завжди проявляється у конкретних 
психічних процесах: вона приглядається, прислухається, 
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відгадує загадку, намагається прочитати слово, малює, 
грається тощо [2].

Методологія	та	методи. Основним методом корекції 
уваги дітей дошкільного віку є корекційні заняття, їх суть 
викладена, наприклад, в іграх-головоломках, загадках, 
завданнях навчального типу і тд., метою яких є розвинути 
стійкість уваги , вибірковість уваги, здатність переключен-
ня, а також застосування певних вправ, що дають змогу 
тренувати основні властивості уваги: обсяг, розподіл, кон-
центрацію, стійкість та переключення. Ігри допомагають 
розвивати певні якості уваги а сама такі як;

1. Утримувати концентрацію на одному об’єкті чи 
завданні (сталість та концентрація )

2. Оперативно змінювати увагу з одного об’єкту на 
інший, швидко переходи з одного виду діяльності на інший 
(переведення уваги).

3. Систематизувати увагу відповідно вимогам діяль-
ності (довільність уваги).

4. Виділяти в предметах та явищах малопомітні деталі.
Використання ігор та вправ, за допомогою яких фор-

мується уважність як властивість уваги. Оскільки діти 
охоплюють загальний зміст та нехтують подробицями, 

задача цих завдань полягає в тому, щоб подолати труд-
нощі глобального сприйняття, у спробі навчити сприймати 
головну суть з урахуванням змісту в цілому.

Висновки: проблема уваги старшого дошкільного 
віку є актуальною у зв’язку з підготовкою дитини до 
школи та подальшої необхідності навчатися у сфері, де 
увага займає роль однієї з найголовніших передумов 
успішного навчання. Як наслідок, оволодівши певним 
рівнем вміння бути зосередженим та уважним протя-
гом певного часу, успішність учня у шкільному періоді 
в значній мірі залежить від завдань, що отримує дити-
на, типів цих завдань, вибору підходу до їх вирішення, 
вміння викликати інтерес дитини до необхідної розумо-
вої діяльності. Тому в даному випадку дуже важливо 
відповідально відноситись до процесу навчання дити-
ни як в стінах навчального закладу, так і за їх межами. 
Обов`язково враховувати специфіку діяльності та осо-
бливості поведінки під час процесу виконання завдань, 
адже рівень інтересу, заохочення до виконання будь-
яких типів задач прямо впливає на виробітку здатності 
бути уважним у потрібний момент як в шкільному віці, 
так і подалі.
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Постановка	проблеми. Дорослішання наступає у житті 
кожної людини і, починаючи новий етап життя, вона завжди 
може розраховувати на підтримку батьків, друзів, досвідче-
них знайомих. Але деяким складовим особистості не завж-
ди приділяється достатня увага, через що у підростаючого 
покоління можуть виникати труднощі у самоактуалізації, 
становленні себе як особистості і члена суспільства.

Наразі хочемо звернути увагу на такий феномен як 
психологічна зрілість особистості. До нього можна відне-
сти такі показники як уміння усвідомлювати і контролюва-
ти свою поведінку, емоції, думки, що в цілому допомагає 
протидіяти виникаючим стресам і стресовим ситуаціям. 
Психологічна зрілість – одна зі складових, за якими можна 
оцінити емоційний стан людини та її спроможність само-

стійно керувати власним життям. Зрілість сприяє розкрит-
тю всіх здібностей і талантів особистості, допомагає роз-
виватися в духовному та матеріальному планах [3].

Сьогодні багато дослідників говорять про психологічну 
культуру або психологічну зрілість людини, але також слід 
звернути увагу на те, яким самим чином можна розвивати ці 
показники. Вивченням феномену психологічної зрілості займа-
лися Руженков В. О., Руженкова В. В.

Отже, мета статті – дослідити феномен психологічної 
зрілості особистості, яким чином він впливає на розвиток 
особистості і що цьому сприяє.

Виклад	 основного	 матеріалу. Майже всі вчені, які 
займалися розглядом цього питання, виділяють однакові 
риси, що притаманні психологічно зрілій особистості. Така 
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особистість не має конкретного віку і статі, не живе у конкрет-
ній країні і може мати різний соціальний статус. Таких людей 
відрізняє те, що вони вміють керувати своїми емоціями, при-
ймають рішення виважено, не піддаючись хвилинним пори-
вам і несвідомим неусвідомленим потягам [7]. Психологічна 
зріла особистість вміє отримувати задоволення від усіх сфер 
власного життя, змінювати власні моделі поведінки, адекват-
но сприймати себе і навколишній світ. Зрілість особистості 
проявляється у самоактуалізації, тобто максимально повно-
му використанню задатків, здібностей, талантів.

Альберт Елліс, наприклад, у якості основних характе-
ристик когнітивно зрілої і емоційно здорової особистості 
наводить такі показники як уміння цінувати власні інтере-
си, здатність взяти на себе відповідальність, толерантне 
ставлення до інших, готовність до змін, креативність, раці-
ональність і об’єктивність, прийняття себе [5].

Фредерік Перлз визначав зрілість як здатність перейти 
від опори на середовище і від регулювання середовищем 
до опори на себе і саморегуляцію [2]. Тобто, для того, 
щоб досягти психологічної зрілості, людина має подолати 
власне прагнення отримувати підтримку від інших і знайти 
джерело підтримки у собі самій.

Визначивши основні риси, що притаманні психологіч-
но зрілій особистості, можна перейти до наступного ета-
пу – до емпіричного дослідження. У дослідженні брали 
участь 15 осіб юнацького віку (від 21 до 25 років), з них 
6 осіб чоловічої статі (середній вік групи – 22,5) і 9 осіб 
жіночої статі (середній вік групи – 23,5). Для емпірично-
го дослідження було використано дві методики: «Мето-
дика діагностики особистісної зрілості» (В. О. Руженков, 
В. В. Руженкова, І. С. Лук’янцева) і «Тест рольових пози-
цій у міжособистісних відносинах» (Ерік Берн). Перша 
методика була безпосередньо спрямована на визна-
чення рівня психологічної зрілості досліджуваних. Друга 
методика буда використана нами для визначення рольо-
вих позицій осіб юнацького віку. Трансактний аналіз Еріка 
Берна – це психологічна модель, що включає філософію, 
теорію і методи, які дозволяють людям зрозуміти самих 
себе і особливість своєї взаємодії з оточуючими [1]. Кож-
на людина може навчитися довіряти собі, думати за себе, 
приймати самостійні рішення і відкрито висловлювати 
свої почуття. І це можна робити по-різному, залежно від 
того, який его-стан «керує» поведінкою людини. Трансак-
тний аналіз пов’язаний з феноменом психологічної зріло-
сті через свою здатність вивчати поведінку і установки 
людини за певними критеріями, які, у свою чергу, можна 
розвивати або вдосконалювати. Після першої діагности-
ки було отримано наступні результати:

Таблиця 1
Показники	результатів	вибірки		

на	констатувальному	етапі	дослідження
Методика діагностики особистісної зрілості

Високий рівень Середній рівень Низький рівень
0 15 0

Тест рольових позицій у міжособистісних відносинах
Дорослий Батько Дитина

9 2 4

Після проведення емпіричного дослідження було роз-
роблено курс психокорекційної програми, який складаєть-
ся з 5 тренінгових занять. Метою цих занять був розвиток 
психологічної зрілості осіб юнацького віку. При створенні 
програми і підбірці вправ робили акцент на таких момен-
тах: безпосереднє розуміння поняття психологічної зрілості 
і його основні критерії; теоретичний і практичний розгляд 
позицій «Дорослий – Батько – Дитина»; підвищення само-
оцінки, розвиток здатності до самопрезентації і виділення 
власних сильних рис; розвиток здатності розуміння власних 
емоцій і переживань, вміння аналізувати і інтерпретувати 
свої почуття; розвиток вміння ставити собі цілі на майбут-
нє і дотримуватись їх виконання; розвиток комунікативних 
здібностей; розвиток емпатії і поважливого ставлення до 
інших; вміння аналізувати власні помилки і знаходити кон-
структивні способи їх вирішення і подальшого уникнення; 
вміння аналізувати власні страхи і переживання, знахо-
дження власного ресурсного стану для заспокоєння, підба-
дьорення самого себе і подальшого натхнення.

По закінченню психокорекційної програми було прове-
дено ще один діагностичний зріз за тими самими методи-
ками для порівняння результатів:

Таблиця 2
Показники	результатів	вибірки		

на	формувальному	етапі	дослідження
Методика діагностики особистісної зрілості

Високий рівень Середній рівень Низький рівень
2 13 0

Тест рольових позицій у міжособистісних відносинах
Дорослий Батько Дитина

10 2 3

Отримані результати свідчать про те, що на розвиток 
психологічної зрілості особистості дійсно можна вплинути 
за допомогою психокорекційної програми. У «Методиці діа-
гностики особистісної зрілості» було виділено 5 показників 
(маркерів), що складають особистісну зрілість індивіда: 
відповідальність, терпимість, самоактуалізація (саморозви-
ток), позитивне мислення і самостійність [6]. При порівнянні 
результатів діагностики бачимо, що можна розвивати, як 
мінімум, ці п’ять показників, які також були виділені у працях 
більшості вчених, котрі розглядали це питання.

Висновок. Психологічна зрілість – є одним з ключових 
показників гармонійного розвитку особистості. Вона може 
розвиватися під впливом соціального оточення, родини 
або значущих для особистості людей. За дослідженням 
Абрахама Маслоу, зрілі особистості складають лише 
близько 1% населення планети. Таку статистику вчений 
пояснив тим, що багато людей просто не знають своїх 
можливостей і не розуміють наскільки важливим є самов-
досконалення. Саме тому вони схильні сумніватися і боя-
тися власних здібностей [4]. Тим не менш, розвивати цей 
показник можна і потрібно. Набір критеріїв може зміню-
ватись і поповнюватись залежно від конкретної людини. 
І саме від людини залежить цей розвиток. Психолог надає 
необхідні для цього ресурси, а особистість самостійно 
маніпулює ними для досягнення певного результату.
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Актуальність	обраної теми полягає в тому, що осо-
бистість впродовж життя стикається з певними кризами 
та важкими життєвими ситуаціями, намагається само-
стійно їх подолати, часто використовує метод «спроб 
та помилок» і, набуває, в такий спосіб, свій власний дос-
від їх подолання. Іноді такий досвід може породжувати 
розчарування, нервову напругу, тривогу, невпевненість 
в собі, агресивність, що в свою чергу негативно впливає 
не тільки на розвиток особистості, а й на її життєдіяль-
ність, стиль поведінки.

У психологічній науці емоційний інтелект людини 
відображений в різноманітних аспектах. Дослідженням 
емоційного інтелекту займалися такі зарубіжні вчені, як 
Д.Гоулман (теорія емоційної компетентності), Р. Бар-Он 
(некогнітивна теорія емоційного інтелекту), Х. Вайсбах 
і У. Дакс (емоційний інтелект як уміння «інтелектуаль-
но» керувати своїм емоційним життям), Дж. Майєр, 
П. Селовей, Д. Карузо (теорія емоційно-інтелектуальних 
здібностей) та ін. У вітчизняній психології ідею єдності 
афективних та інтелектуальних процесів, що належала 
Л. Виготському, розвивали С. Рубінштейн (інтелектуаль-
ний процес неможливий без участі емоцій) і О. Леонтьєв 
(мислення має емоційну (афективну) регуляцію). Одним 
з перших вітчизняних дослідників емоційного інтелекту 
став Д. Люсін, що представив двокомпонентну теорію 
даного феномена. І. Андрєєвою розглянуті передумо-
ви розвитку емоційного інтелекту, гендерні відмінності 
у виразності компонентів емоційного інтелекту, а також 
можливості розвитку емоційного інтелекту в процесі 
психологічного тренінгу. Т. Березовська довела можли-
вість розвитку емоційного інтелекту шляхом спеціально 
організованого навчання. А. Панкратовою був прове-
дений аналіз різних підходів до формування емоційно-
го інтелекту й здібностей, що входять до його складу. 
С. Дерев’янко встановила ефективність використання 
психологічного тренінгу в розвитку емоційного інтелек-

ту. В Україні теж з’явились дослідження з проблеми кон-
цептуалізації цього феномена, його функцій (Е. Носен-
ко), вивчення EQ як детермінант внутрішньої свободи 
особистості (Г. Березюк) та показника цілісного її роз-
витку (О. Філатова) [1; 4].

Слід зауважити, що емоційний інтелект як аспект 
виявлення внутрішнього світу особистості, відображає 
міру розумності ставлення людини до світу, до інших 
та до себе як до суб’єкта життєдіяльності. Йому прита-
манні внутрішні (диспозиційні) та зовнішні (ті, що вияв-
ляються в ознаках перебігу емоційного процесу) компо-
ненти, котрі зумовлюють стресозахисну та адаптивну 
функції інтегральної особистісної властивості. Крите-
рії оцінки рівня сформованості емоційного інтелекту 
доцільно шукати в особливостях динамічної взаємодії 
його внутрішніх і зовнішніх компонентів, що можуть 
виявлятись у домінуванні зовнішнього над внутрішнім 
(при низькому рівні сформованості емоційного інтелек-
ту), внутрішнього над зовнішнім (при більш високому), 
або у їх гармонійному поєднанні, що дозволяє здійсню-
вати реагування на емоціогенні подразники на надситу-
ативному рівні (при найвищому) [5, с. 19].

Розвиток емоційного інтелекту розглядається пере-
важно в двох аспектах: у плані вивчення онтогенетичних 
змін в здібностях до розуміння та управління емоціями 
і в контексті цілеспрямованого впливу на розвиток окре-
мих сторін емоційного інтелекту. До розробки програм 
розвитку емоційного інтелекту висувається ряд вимог. 
Такі програми повинні базуватись на серйозній теорети-
ко-методологічній основі і бути сфокусовані на основних 
компонентах емоційного інтелекту [1].

В останні роки був помітний деякий прогрес у фор-
муванні наукових основ емоційного інтелекту, але зали-
шається багато серйозних труднощів. Перш за все, це 
стосується визначення самого поняття емоційного інте-
лекту. Так, Р. Бар-Он, який вперше ввів термін «коефі-
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цієнт емоційності» вважає, що емоційний інтелект – це 
«набір не когнітивних здібностей, компетенцій і навичок, 
які впливають на здатність людини справлятися з викли-
ками і тиском навколишнього середовища. Кожна з п’яти 
складових ЕQ складається з декількох субкомпонентів: 
пізнання себе (усвідомлення своїх емоцій, впевненість 
в собі, самоповага, самоактуалізація, незалежність); 
навички міжособистісного спілкування (емпатія, міжо-
собистісні взаємини, соціальна відповідальність); здат-
ність до адаптації (рішення проблем, зв’язок з реаль-
ністю); управління стресовими ситуаціями (стійкість до 
стресу, контроль за імпульсивністю); переважаючий 
настрій (щастя, оптимізм) [1].

Найбільш точними, на наш погляд, є ідеї Д. Люсіна, 
який пропонує розглядати емоційний інтелект як здат-
ність до розуміння і управління своїми і чужими емоціями. 
Здатність до розуміння емоцій означає, що людина може 
розпізнати емоцію, тобто, встановити сам факт наяв-
ності емоційних переживань у себе або у іншої людини; 
може ідентифікувати емоцію, тобто, встановити, яку саме 
емоцію відчуває вона або інша людини, і знайти для неї 
словесне вираження; розуміє причини, що викликали цю 
емоцію, і наслідки, до яких вона приведе. Здатність до 
управління емоціями означає, що людина може контро-
лювати інтенсивність емоцій, перш за все, приглушати 
занадто сильні емоції, контролювати зовнішній вираз емо-
цій та при необхідності викликати ту чи іншу емоцію [4].

Говорячи про емоційний інтелект, більшість авторів 
згадують такі його складові, як глибоке розуміння емоцій 
інших людей, соціальна відповідальність, здатність до 
ідентифікації емоцій (І. Андреева, Г. Орме, В. Юркевич) 
[5, с. 13].

Життєвою кризою називають період, більш-менш 
довгий, протягом якого модифікується особистість, змі-
нюється спосіб детермінації процесів розвитку, життєвий 
задум, траєкторія життєвого шляху, тобто сценарій життя 
(Т. Титаренко) [1].

Особистісна криза – це психологічний стан макси-
мальної дезінтеграції (на внутрішньопсихічному рівні) 
і дезадаптація (на соціально-психологічному рівні) осо-
бистості, що виражається у втраті основних життєвих 
орієнтирів (цінностей, мотивації, образу Я, Я-концепції) 
і виникає в результаті перешкод у звичному плині життя 
суб’єкта, що призводить до девіантної поведінки, нерво-
во-психічних і психосоматичних розладів (Л. Бурлачук) [4].

У психології на ряду з кризою, вживають поняття «важ-
ка життєва ситуація». Такі ситуації виникають або у випад-
ку неврівноваженості в системі відносин особистості і її 
оточення, або невідповідності між цілями, прагненнями 
й можливостями їхньої реалізації і якостями особистості. 
Подібні ситуації висувають підвищені вимоги до здатно-
стей і можливостей людини, до її особистісного потенціа-
лу й стимулюють її активність (Ф. Василюк) [1].

Як зазначають дослідники в галузі дослідження інте-
лекту ( Е. Торндайк, Д. Векслер, Г. Гарднер та ін.), стре-
созахисна та адаптивна функції емоційного інтелекту 
є важливими факторами у з’ясуванні ролі емоційного 
інтелекту як певної детермінанти подолання особистіс-
них криз та важких життєвих ситуацій. Обгрунтування 

того факту, що від рівня сформованості емоційного інте-
лекту залежать інтенсивність і частота стресових реакцій 
у різних ситуаціях життєвої активності, дає змогу ставити 
питання про розробку реальних заходів щодо зниження 
інтенсивності емоційної кризи, яка породжує небезпечно 
високий рівень агресивності у цивілізованому суспіль-
стві. Наявність емоційної стійкості або, навпаки, при-
таманність людині ознак нейротизму та тривожності, 
виявляються відповідним чином в актуальних емоційних 
станах, які виникають під час діяльності та соціальної 
взаємодії [1; 2; 3].

Одним з найважливіших компонентів емоційного 
інтелекту, на думку Д. Гоулмана є емпатія. Емпатична 
установка входить в зіткнення з моральними оцінками. 
Коріння моральної поведінки людини слід шукати саме 
в емпатії, оскільки саме вміння поставити себе на місце 
іншої людини, здатність до співчуття та співпереживан-
ня спонукають людей дотримуватись певних моральних 
принципів. [3, с. 38].

Дослідники соціальних стосунків (К. Маркс, Н. Пані-
на, П. Сорокін та ін.) вважають важливим формуван-
ня здатності усвідомлювати й оцінювати свої емо-
ції та їх інтенсивність, починаючи з базових станів 
(радість, страх, смуток, злість), сприймати навколиш-
ній світ з різних точок зору, адже надалі це допоможе 
легше пережити та впоратися з певною особистісною 
кризою чи важкою життєвою ситуацією. Для цього 
рекомендується періодично ставити собі запитання:  
«Що я зараз відчуваю?», «Чому я це відчуваю?», «Чи 
подобається мені те, що я відчуваю?», «Як змінити 
відчуття, які задають дискомфорт мені та оточуючим 
своїм проявом?». Також, потрібно навчитися визначати 
джерело та ступінь інтенсивності емоцій. Силу емоції 
можна вимірювати за шкалою від 1 до 10, тобто, від 
мінімальної інтенсивності, коли управління емоцією не 
вимагає зусиль, до дуже високої, коли емоція некеро-
вана. Саме це допоможе навчитися знизити відношен-
ня до певної емоції до оптимального рівня. [4, с. 83].

Підводячи підсумок, відзначимо, що під розвитком 
емоційного інтелекту розуміється цілеспрямований 
вплив на його структурні компоненти з метою досягнен-
ня їх гармонійного поєднання. Досліджували емоційний 
інтелект такі зарубіжні вчені, як Д. Гоулман (теорія емо-
ційної компетентності), Р. Бар-Он (некогнітивна теорія 
емоційного інтелекту), Х. Вайсбах і У. Дакс (емоційний 
інтелект як уміння «інтелектуально» керувати своїм 
емоційним життям), Дж. Майєр, П. Селовей, Д. Карузо 
(теорія емоційно-інтелектуальних здібностей) та ін. Важ-
ливе місце займає поняття «життєва криза» – період, 
протягом якого модифікується особистість, змінюється 
спосіб детермінації процесів розвитку, життєвий задум, 
траєкторія життєвого шляху, тобто сценарій життя. Такі 
функції емоційного інтелекту як стресозахисна та адап-
тивна – є важливими факторами у з’ясуванні ролі емо-
ційного інтелекту як певної детермінанти подолання 
особистісних криз та важких життєвих ситуацій. Також, 
варто зазначити, що від рівня сформованості емоційно-
го інтелекту залежать інтенсивність і частота стресових 
реакцій у різних ситуаціях життєвої активності.
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професор В. І. Шебанова

Актуальність	дослідження цієї проблеми зумовлена 
тим, що темперамент й акцентуації характеру є одними 
з найбільш значущих властивостей особистості. Вони 
визначають наявність багатьох психічних відмінностей 
між людьми, в тому числі по інтенсивності і стійкості емо-
цій, емоційної вразливості, темпу і енергійності дій. Ці 
характеристики і визначають ступінь виразності та інтен-
сивність переживання почуття самотності.

Стан самотності – це переживання людиною втрати вну-
трішньої цілісності й зовнішньої гармонії зі світом. Він про-
являється в порушенні гармонії між бажаною й досягнутою 
якістю соціального спілкування. Існує стан емоційної ізоляції 
та соціальної ізоляції, які Л. Ленг розглядає як самотність. 
Емоційна ізоляція проявляється у відсутності прихильно-
сті до конкретної людини. Соціальна ізоляція проявляєть-
ся у відсутності доступного кола соціального спілкування 
й супроводжується почуттям відчуженості [2, с. 7].

М. О. Кандиба виокремлює три типи самотності: хро-
нічний, ситуативний і минущий. Хронічна самотність вини-
кає тоді, коли індивід упродовж тривалого періоду життя 
не може встановити задовільні стосунки зі значущими для 
нього людьми. Виникнення ситуативної самотності, пов’я-
зують з результатом певних психотравмуючих подій у жит-
ті людини, таких, наприклад, як смерть близької людини 
або розрив інтимних відносин, наприклад шлюбних. Після 
деякого часу дистресу ситуативно-самотній індивід при-
ймає свою втрату і частково або повністю долає виник-
ле почуття самотності. Минуща самотність проявляється 
в короткочасних появах почуття самотності, які повністю 
й безслідно проходять [1, с. 434].

Темперамент – це індивідуально-своєрідні властиво-
сті психіки, що відображають динаміку психічної діяль-
ності людини, і які виступають незалежно від його цілей, 
мотивів і змісту [4, с. 32].

І. П. Павлов довів, що фізіологічною основою темпера-
менту є тип вищої нервової діяльності, що визначається 
співвідношенням основних властивостей нервової систе-
ми: сили, урівноваженості і рухливості процесів збуджен-

ня і гальмування, що протікають у нервовій системі. Тип 
нервової системи є генотипом, тобто спадковим типом. 
І. П. Павлов виділив 4 чітко окреслених типів нервової 
системи, тобто певних комплексів основних властивостей 
нервових процесів:

1) слабкий тип характеризується слабкістю як збудли-
вого, так і гальмівного процесів – меланхолік.

2) сильний неврівноважений тип характеризується 
сильним дратівливим процесом і відносно сильним про-
цесом гальмування – холерик, «нестримний» тип.

3) сильний урівноважений рухливий тип – сангвінік, 
«живий» тип.

4) сильний урівноважений, але з інертними нервови-
ми процесами – флегматик, «спокійний» тип [4].

Акцентуація характеру, на думку К. Леонгарда, – пере-
більшений розвиток окремих властивостей характеру на 
шкоду іншим, у результаті чого погіршується взаємодія 
з оточуючими людьми.

Концепція К. Леонгарда ґрунтується на уявленні, що 
існують основні та додаткові риси особистості. Основні 
риси утворюють ядро особистості, визначають її розви-
ток, адаптацію, психічне здоров’я. Якщо основні риси 
набувають розвитку, стають яскраво вираженими, вони 
визначають особистість у цілому, накладають свій відби-
ток на особистість та всі її прояви, а за певних обставин 
можуть зруйнувати всю структуру особистості. Виявлено 
такі основні типи акцентуацій: гіпертимний, дистимний, 
циклоїдний, збудливий, застрягаючий, педантичний, три-
вожний, емотивний, демонстративний, екзальтований [3].

Метою	дослідження було теоретично проаналізува-
ти та визначити психологічний зміст почуття самотності, 
типів темпераменту й акцентуацій характеру та емпірично 
з’ясувати вплив типу темпераменту та акцентуацій харак-
теру на переживання почуття самотності у студентів.

Дослідження проводилось серед студентів соціаль-
но-психологічного факультету, Херсонського державного 
університету, які беруть активну участь у житті факульте-
ту, всього 30 осіб.
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Таблиця 1
Розподіл	даних	усереднених	показників

Ступінь вираженості 
самотності за методи-

кою (Д. Расел,  
М. Фергюсон)

Тип акцентуації характеру за методикою (К. Леонгард, Г. Шмішек) 
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Низький рівень 41.1% 0% 11.8% 5.9% 11.8% 5.9% 17.6% 0% 0% 5.9%
Середній рівень 25% 0% 37.5% 12.5% 0% 0% 12.5% 0% 0% 12.5%

 

 
Рис. 1. Розподіл категорій у досліджуваної групи респондентів на речення  

«Самотність обтяжує мене в тих ситуаціях коли …»

 
Рис. 2. Розподіл категорій у досліджуваної групи респондентів на речення «Самотність (Ваші асоціації) …»
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Для проведення дослідження було використано такі 
методики: модифікована методика «Незакінчені речення» 
(В. І. Шебанова) [5], методика суб’єктивного відчуття самотно-
сті (Д. Расел, М. Фергюсон), методика визначення типу тем-
пераменту (Г. Айзенк), методика визначення типу акцентуації, 
рис характеру та темпераменту (К. Леонгард, Г. Шмішек) [4].

При проведені дослідження ми отримали кількісний 
розподіл даних, які презентовано у табл. 1.

Встановлено, що у респондентів з низьким рівнем 
суб’єктивного відчуття самотності переважає гіперти-
мний тип акцентуації характеру (41.1%). Ми пов’язуємо це 
з тим, що люди гіпертимного типу відзначаються активніс-
тю, оптимізмом, енергійністю.

Виявлено, що у респондентів з середнім рівнем суб’єк-
тивного відчуття самотності переважає емотивний тип 
акцентуації характеру (37.5%). Ми пов’язуємо це з тим, що 
особистості з емотивним типом акцентуації відзначаються 
високою емоційною чутливістю.

Відсутність респондентів з високими показниками, ми 
пояснюємо тим, що обрані респонденти активно задіяні 
у житті факультету, а отже мають велику кількість соці-
альних контактів і розширене коло друзів, з якими можна 
спілкуватись у скрутний момент. У свою чергу, це змен-
шує суб’єктивне відчуття самотності.

Отримані результати за модифікованою методикою 
незакінчені речення (Шебанової В. І.) та методикою визна-
чення типу темпераменту (Айзенка Г):

Встановлено, що у респондентів з холеричним 
та сангвінічним типом темпераменту переважає бачення 
самотності як негативного стану. Однак вони використо-
вують його задля досягнення результату, наприклад, 
для прийняття рішення, виконання важливої справи. Ми 
пов’язуємо це з тим, що респонденти з цим типом темпе-
раменту активні, здатні віддаватися справі з пристрастю, 
та екстравертовані (спрямовані ззовні).

Встановлено, що у респондентів з флегматичним 
типом темпераменту переважає бачення самотності 

 
Рис. 3. Розподіл категорій у досліджуваної групи респондентів на речення  

«Щоб подолати своє почуття самотності, Я …»

як ресурсу. Ми пов’язуємо це з тим, що ці респонденти 
вміють використовувати самотність задля досягнення 
гармонії з собою, для відпочинку, як можливість все 
обміркувати. Також, ми пов’язуємо це з тим, що рес-
понденти з цим типом темпераменту інтровертовані 
(направлені на себе), їм властиві спокій, витримка, бай-
дужість до оточуючих.

Узагальнено, що респонденти з меланхолічним 
типом темпераменту використовують неефективні 
копінг-стратегії задля подолання почуття самотності, 
а саме: нічого не робити та переключення уваги. Ми 
пов’язуємо це з такими характеристиками цього типу, 
як: замкненість, вразливість до невдач, мляві реакції на 
події у соціумі.

Узагальнено, що майже у 100% респондентів перева-
жає категорія «Спілкування». Це ми пов’язуємо з бажан-
ням розділити свої почуття з кимось задля їх зменшення. 
Також ми пов’язуємо це з тим, що у респондентів під час 
спілкування зменшується відчуття самотності за рахунок 
емоційного контакту зі значущою людиною, наприклад, 
з друзями або близькими.

Висновок. У респондентів з низьким рівнем суб’єк-
тивного відчуття самотності переважає гіпертімний тип 
акцентуації характеру. У досліджуваних з середнім 
рівнем суб’єктивного відчуття самотності переважає 
емотивний тип акцентуації характеру У респонден-
тів з холеричним і сангвінічним типом темпераменту 
переважає бачення самотності як негативного стану, 
але вони використовують його для досягнення резуль-
тату: прийняття рішень, виконання важливої справи. 
Досліджувані з меланхолійним типом темпераменту 
використовують не ефективні копінг-стратегії подолан-
ня почуття самотності: нічого не робити, перемикання 
уваги. У респондентів з флегматичним типом темпе-
раменту переважає бачення самотності як ресурсу: 
досягнення гармонії з собою, відпочинок, можливість 
все обдумати.
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В настоящее время возрастает актуальность исследо-
ваний, направленных на изучение возможностей активи-
зации познавательной деятельности в учебном процессе. 
Педагоги нередко жалуются на то, что многие современ-
ные школьники и студенты не хотят учиться. Поскольку 
преподаватели основные усилия затрачивают как раз на 
то, чтобы просто заинтересовать учащихся своим предме-
том, побудить их заниматься, вопросы степени и глубины 
освоения учебного материала неизбежно отходят на вто-
рой план, потому что по-настоящему нельзя научить того, 
кто учиться не хочет. Однако необходимо понимать, что 
в условиях профессиональной подготовки интерес к пред-
мету, желание учиться должны исходить от ученика. Здесь, 
в первую очередь, имеет значение внутреннее стремление 
самого субъекта познавательной деятельности.

По словам А. А. Волочкова, активность может рассма-
триваться «как универсальный способ, форма и мера при-
родно-социальных взаимодействий, в ходе которой чело-
век развивается и проявляется преимущественно как их 
субъект». Это выражается, прежде всего, в плане преоб-
ладания внутренней детерминации над внешней [2, с. 5]. 
Исследователи выделяют большое количество видов 
активности человека, которые так или иначе связаны 
с успешностью в учебной деятельности: умственную, ког-
нитивную, интеллектуальную, творческую, познаватель-
ную, учебную, личностную и другие. При этом границы 
между этими понятиями достаточно размыты и во многом 
зависят от позиции конкретного исследователя отдельно 
взятого вида активности. Применительно к учебной дея-
тельности студентов представляется целесообразным 
говорить о профессионально-познавательной активнос-
ти (ППА), так как в учреждении высшего образования 
обучение в первую очередь направленно на освоение 
определенной профессиональной области. И. Г. Копотюк 

характеризует ППА как вид социальной активности, кото-
рая проявляется в позитивном отношении к процессу уче-
ния и будущей работе, в реализуемой способности к этой 
деятельности при высоком уровне самостоятельности 
и стремлении постоянно пополнять и укреплять профес-
сиональные знания, умения и навыки [3]. А. И. Мелентье-
ва определяет ППА как «личностное качество студента, 
проявляющееся в положительном отношении к учению, 
в инициативности и самостоятельности осуществления 
учебно-познавательной и учебно-профессиональной 
деятельности, направленное на усвоение профессио-
нальных знаний и приобретение умений по специаль-
ности» [4, с. 92]. Таким образом, ППА рассматривается 
исследователями как учебно-познавательная активность, 
конкретизированная в определенных областях знаний, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Определяя ППА как одно из качеств личности, авторы 
раскрывают такие ее характеристики как ответственность, 
самостоятельность, инициативность. Это, в свою очередь, 
приводит нас к понятию локуса контроля, которое Е. Ф. Бажин 
обозначает как личностную характеристику, описывающую, 
в какой степени люди ощущают себя субъектами собствен-
ной деятельности, а в какой – пассивными объектами внеш-
них обстоятельств и действий других людей [1]. В теории 
Дж. Роттера локус контроля – это обобщенные ожидания 
человека относительно того, в какой степени подкрепления 
зависят от его собственного поведения (интернальный, или 
внутренний, локус), а в какой – контролируются силами извне 
(экстернальный, внешний локус контроля) [5].

В исследованиях были выявлены многочисленные 
взаимосвязи локуса контроля с другими личностными 
характеристиками. Было показано, что интерналы отли-
чаются от экстерналов способом поиска информации об 
окружении и, например, проявляют большую когнитивную 
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активность в вопросах здоровья. Локус контроля также 
играет роль в сфере производственных отношений, так 
как интерналы превосходят экстерналов общей удов-
летворенностью трудом. Они видят более тесную связь 
между усердной работой, высокой продуктивностью 
и зависимость вознаграждения от результатов [1; 5].

Предметом нашего исследования выступает взаи-
мосвязь уровня субъективного контроля и ППА студентов. 
Выборка эмпирического исследования составила 115 сту-
дентов второго и третьего курсов. Респондентам предъяв-
лялись следующие методики: «Метод исследования уровня 
субъективного контроля (УСК)» Е. Ф. Бажина, Е. А. Голынки-
ной, А. М. Эткинд [1]; «Опросник учебной активности студен-
та» А. А. Волочкова и «Методика для диагностики учебной 
мотивации студентов», разработанная Н. Ц. Бадмаевой. По 
результатам первого опросника студенты были разделены 
на две группы: с интернальным УСК (n=34) и экстерналь-
ным УСК (n=81). Внутри каждой группы было определено 
количество студентов с высокой, низкой и средней ППА. 
Результаты обработки представлены в таблице 1. Сравне-
ние полученных результатов между группами производи-
лось с помощью критерия Фишера.

Как следует из таблицы, 63% респондентов имеют 
среднюю ППА, 24% – низкую ППА и 13% – высокую ППА. 
При этом в группе интерналов отсутствуют студенты 
с низкой ППА, а студентов с высокой – ППА 32%. Среди 
интерналов наблюдается обратная ситуация: 35% рес-
пондентов с низкой ППА и только 5% – с высокой. Сре-
ди студентов со средней ППА значимых различий между 
группами выявлено не было. Следовательно, студенты 
с высокой ППА склонны происходящие в их жизни события 
считать результатом собственной деятельности, и верят, 
что сами могут ими управлять. В то же время низкая ППА 

характерна для учащихся, которые не видят связи меж-
ду своими действиями и важными для них событиями 
жизни. Они не думают, что могут что-то контролировать 
и свои успехи и неудачи объясняют воздействием внеш-
них сил: случайности, везения, влияния других людей 
и т.д. В контексте нашего исследования, это, с одной сто-
роны, показывает, что признание своей роли в академи-
ческих достижениях может способствовать повышению 
активности в учении. Но, с другой стороны, и высокая 
ППА также может спровоцировать обучающегося при-
знать высокие результаты плодом своих усилий. Таким 
образом, для учащихся с высокой ППА будет характерен 
высокий уровень субъективного контроля над любыми 
значимыми ситуациями, а при низкой ППА отсутствует 
понимание связи между своими действиями и событиями 
в собственной жизни.

Исследование мотивов учебной деятельности поз-
волило определить, какие мотивы являются ведущими 
у студентов с интернальным и экстернальным УСК. Дан-
ные представлены в таблице 2.

Как следует из данных таблицы 2, у всех респондентов 
доминируют профессиональные мотивы (40%) и мотивы 
творческой самореализации (35%). С помощью крите-
рия Фишера значимые различия между группами были 
обнаружены только относительно социальных мотивов  
(φ = 4,160, р ≤ 0,01). Среди респондентов с экстерналь-
ным ЛК социальные мотивы являются ведущими у 17%, а 
в группе с интернальным ЛК не было студентов с домини-
рующими социальными мотивами.

Полученные данные свидетельствует о том, что сту-
денты с интернальным и экстернальным ЛК ориентиро-
ваны на достижение успеха в будущей профессиональ-
ной деятельности. Одно, при этом, студенты из первой 

Таблица 1
Уровни	ПА	у	студентов	с	интернальным	и	экстернальным	УСК

№ УРОВНИ ПА Интернальный УСК 
(1 группа) %

Экстернальный УСК 
(2 группа) % φ ВСЕГО %

1 Низкая ПА 0 35 6,195** 24
2 Средняя ПА 68 60 0,817 63
3 Высокая ПА 32 5 3,680** 13
** − значимо при вероятности ошибки 1%

Таблица 2
Ведущие	мотивы	учебной	деятельности	у	студентов	с	интернальным	и	экстернальным	УСК

№ МОТИВЫ Интернальный УСК 
(1 группа)%

Экстернальный УСК 
(2 группа)% φ ВСЕГО %

1 Коммуникативные мотивы 6 6 0,000 6
2 Мотивы избегания 6 6 0,000 6
3 Мотивы престижа 3 4 0,269 3
4 Профессиональные мотивы 47 37 0,993 40

5 Мотивы творческой 
самореализации 41 32 0,519 35

6 Учебно-познавательные мотивы 6 10 0,729 9
7 Социальные мотивы 0 17 4,160** 12
** − значимо при вероятности ошибки 1%
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группы хотят стать высококвалифицированными специа-
листами, реализовать в будущей профессиональной дея-
тельности своим способности и раскрыть свой творческий 
потенциал. Студенты же из второй группы помимо всего 
вышеназванного также ориентированы на изменение их 
социального статуса. Помимо широких социальных моти-
вов, отражающих желание принести пользу обществу, 
в группу социальных мотивов входят и узкие, корыстные 
мотивы, указывающие на возможность занять опреде-
ленное служебное положение, достичь высокого уровня 
материальной обеспеченности и т.д.

Таким образом, принятие на себя ответственности 
за происходящие в жизни события связано у студентов 
с высокой и средней профессионально-познавательной 

активностью в учебной деятельности. У таких студен-
тов преобладают профессиональные мотивы и мотивы 
творческой самореализации. А вот перекладывание 
ответственности на внешние обстоятельства коррели-
рует со средней и низкой ППА, а к мотивам, названным 
выше, добавляются социальные мотивы, указывающие 
на желание приобрести в обществе определенный вес. 
Можно сделать вывод, что создание в учебном процес-
се условий, которые позволят студентам увидеть взаи-
мосвязь меду приложенными к учению усилиями и ито-
говом результатом, будет способствовать повышению их 
уверенности в своей способности контролировать свои 
академические успехи. Это, в свою очередь должно бла-
гоприятно отразиться на ППА таких студентов.
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Актуальність. Європейський простір уніфіковано 
низкою світоглядних маркерів: толерантність, мульти-
культурність, гендерна нейтральність, інклюзія, рівність, 
політкоректність тощо. Суспільний запит трансформує 
систему соціальних взаємин, прав, правил, обов’язків. 
Сучасний фемінізм, перетворившись на одну з ключових 
ідеологічних течій лівого лібералізму, сформулював кон-
цепцію токсичної маскулінності, зауважуючи, що сукуп-
ність типових чоловічих рис є джерелом насилля і соці-
альної небезпеки. Відмова від гендерних стереотипів 
і традиційних соціально-рольових моделей трансфор-
мує системи освіти, виховання, маркетингу, мас-ме-
діа, кіноіндустрії. Позитивна дискримінація вважається 
нормативним соціально-політичним актом у боротьбі 
з «гегемонією чоловіків» і «перевагою білих», виходя-
чи з уявлення, що нерівномірний розподіл суспільного 
впливу людей з різною статтю, етнічними походженням, 
кольором шкіри, сексуальною орієнтацією призводить до 
підпорядкування і дискримінації.

Постановка	 проблеми. Українські (О. Матвєєва, 
М. Будіянський, С. В. Васильєв, О. Волянська) і євро-
пейські вчені (Р. Коннел), вивчаючи особливості прояву 
агресивності, ототожнюють гендер виключно з біологіч-
ною статтю, наголошуючи, що чоловіки частіше вдають-
ся до фізичного, економічного, сексуального насилля. 
Натомість ми вважаємо, що поточна наукова проблема-
тика потребує дослідження взаємозв’язку між біологічною 
статтю, типом гендерної ідентичності та основними вида-
ми прояву агресивності як складової частини насилля.

Мета: теоретичний аналіз особливостей прояву агре-
сивності у людей з маскулінною, фемінною і андрогінною 
ідентичностями.

Виклад	основного	матеріалу. Австрійський зоопси-
холог К. Лоренц зауважував, що міжвидова конкуренція 
є своєрідною формою змагання, у якому однаково заці-
кавлені хижак і жертва. Крім того, агресія скеровується на 
об’єкт нижчої ієрархії. Схожу думку поділяв представник 
психоаналітичної школи З. Фройд, вважаючи агресив-
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ність вродженим людським інстинктом, який є необхідним 
для виживання. Теорія соціального навчання А. Бандури 
ілюструє, що виникнення агресивної поведінки пов’язано 
з деструктивним наслідуванням. У соціодинамічній теорії 
агресивність розуміють як захисну невротичну реакцію на 
фрустрацію і приниження. Афективна теорія тлумачить 
агресивність як особистісну рису, що толерує агресив-
ну поведінку. Ситуація прояву агресії є визначальною 
у наданні суспільної оцінки, визначенні її нормативності.

Гендер, який розуміють як соціокультурну стать; куль-
турну метафору; (Х. Сис, Л. Ірригаре); базовий вимір соці-
альної структури суспільства (Дж. Скотт); соціальну кон-
струкцію (О. Вороніна) є продуктом постіндустріального 
суспільства, що не має боротися за виживання. Дослідник 
Ю. Климчук, аналізуючи теорію Іглі, наголошує, що ген-
дерні відмінності в проявах агресії породжуються насам-
перед уявленнями про те, яким у межах цієї культури 
має бути поведінка представників різних статей [1, с. 66]. 
Гендерна ідентичність може бути представлена п’ятьма 
компонентами: знання своєї гендерної приналежності; 
гендерна типовість (ступінь подібності до представників 
своєї статі); задоволеність своєю гендерною приналеж-
ністю; тиск, що відчувається з боку ровесників, батьків 
і власної особистості в бік відповідності гендерним нор-
мам; внутрішньо-групова упередженість як уявлення про 
перевагу своєї статі над іншою [4, с. 327].

Вчені А. Фродо і Дж. Маколей вважають, що жінки схиль-
ні пригнічувати власну агресивність, переживаючи почуття 
провини, але схильні до агресії на рівні з чоловіками, якщо 
розцінюють свої дії як справедливі чи відчувають себе віль-
ними від відповідальності [5, с. 142]. Науковець П. Ковальов 
констатує, що чоловіки тяжіють до фізичної агресії, жін-
ки – до непрямої вербальної агресії, що трансформується 
у схильність до поширення, насмішок, висміювання.

Біологічний детермінізм відводить ключову роль кон-
ституціональним, гормональним, фенотипічним, психіч-
ним відмінностям між чоловіками і жінками. Натомість 
культурний детермінізм виходить з уявлення про 

соціально-рольову зумовленість нерівності, що 
пов’язана з вихованням і гендерними стереотипами. 
Наголосимо, що саме гетеропатріархальна система 
є становим хребтом європейської колонізації, науко-
во-технічної революції, індустріалізації. Дискримінаційні 
практики є частиною культурно-історичного спадку, тому 
Р. Берона і Д. Річардсон, на наш погляд, цілком природньо 
розглядають агресію як одну з форм суспільної поведінки.

Авторами однієї з найпопулярніших типологій агре-
сивності є А. Басс і А. Даркі [2, с. 51], що визначили три 
основні дихотомічні пари: фізична / вербальна агресія; 
активна / пасивна агресія; пряма / непряма агресія, що 
комбіновано поєднуються у трирівневі зв’язки. Німецький 
соціолог Е. Фром акцентує увагу на доброякісній (ігровій) 
та злоякісній (компенсаторній) агресії. Ігрова агресія вва-
жається продуктивною з огляду на усвідомлену відмову 
від деструктивної дії. Натомість компенсаторна є втіленням 
деструктивного прояву садизму і пригнічення. Реактивна 
агресія [3, с. 120] у розумінні Е. Фрома, перегукується з фру-
страційною теорією Д. Долларда і Н. Міллера, охоплюючи 
соціальні конструкти заздрощів, ревнощів, помсти. Якщо 

рухатися у парадигмі стереотипних уявлень про типову 
чоловічу і жіночу поведінку, хибним є обминання маніпулю-
вання – типу соціального впливу, що вважається класично 
жіночим атрибутом. Психолог Дж. Саймон звертає увагу, що 
приховано-агресивна поведінка має на меті підпорядкуван-
ня інших людей і демонстративно поєднується із доброзич-
ливістю, чарівністю, звабливістю. Маємо змогу говорити про 
багатофункціональність агресивності, яка може бути інстру-
ментом досягнення мети; заміщення об’єкту; способом 
зняття психічного напруження, самоціллю; засобом саморе-
алізації, самоствердження. Разом з тим А. Реан і К. Бютнер 
фокусуються на мобілізаційних аспектах і розглядають агре-
сивність як адаптивну властивість особистості.

Гендерна ідентичність на відміну від біологічно приписа-
ної статі передбачає наявність вибору у суб’єкта ідентифіка-
ції, що свідчить про усвідомлений вибір на користь певних 
моделей поведінки і уявлень про себе. Зауважимо, що ген-
дерна ідентичність є відносно стійкою і активно формуєть-
ся в підлітковому віці, який є особливо вразливим з огляду 
на підліткову кризу, почуття дорослості, втрату моральних 
авторитетів і переорієнтування на референтну групу.

Основний методологічний інструментарій визначення 
маскулінності та фемінінності розробила американський 
психолог С. Бем, запропонувавши великій вибірці рес-
пондентів оцінити 400 людських рис, аналізуючи типо-
вість уявлень чоловік і жінок щодо себе і протилежної 
статі, насамкінець виокремивши 20 найбільш маскулін-
ніх, фемінінних і нейтральних рис (однаково властивих 
чоловікам і жінкам). Дослідниця С. Сененко зауважує, що 
відсоток андрогінності серед старшокласників збільшився 
за останнє десятиліття. Цікаво, що вчена О. Роль дійшла 
аналогічних висновків, зауваживши, що андрогінність 
є домінуючим типом гендерної ідентичності учнів старшої 
школи і навіть сприяє груповій згуртованості.

На наш погляд, гендерна андрогінність є універсаль-
ною акумуляцією найкращих чоловічих і жіночих рис, тому 
що токсичність маскулінності і фемінності насамперед 
обумовлена відсутністю протилежного полюсу. Напри-
клад, до типово фемінних рис С. Бем віднесла відданість, 
здатність співчувати, любов до дітей, які у поєднанні 
з типовими маскулінними рисами на кшталт самодостат-
ності, лідерства, амбіційності розширюють соціально-ро-
льовий потенціал, підвищують адаптаційні можливості, 
створюють нові психологічні ресурси. Зауважимо, що 
типові фемінні риси – інфантилізм, ніжність, м’якість 
є субстратом віктимності і мають поєднуватися з неза-
лежністю, змагальністю, схильністю вести за собою задля 
уникнення патріархального підпорядкування.

Висновки. Ототожнення біологічної статі з гендером 
є неправомірним, зважаючи на те, що гендер – це склад-
ний соціально-культурний конструкт, що є частиною особи-
стісної і соціальної ідентичності людини. Біологічна теорія 
пояснює відмінність чоловіків і жінок еволюційною законо-
мірністю, а соціально-культурна теорія підкреслює домі-
нуюче значення факторів статево-рольового виховання, 
гендерних стереотипів, дискримінаційних практик Токсична 
маскульнність на ряду з токсичною фемінністю тлумачиться 
нами контрпродуктивно. Натомість гендерна андрогінність 
сприяє встановленню конструктивних соціальних взаємин.
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Постановка	 проблеми. Проблема депресій, незва-
жаючи на багатолітню та доволі змістовну її історію, 
в останні десятиріччя переживає період чергового 
пожвавлення. Це, передусім, обумовлено помітним 
зростанням депресивних розладів, включеністю депре-
сивних симптомів у структуру багатьох інших не лише 
психічних, але й соматичних захворювань, а також сут-
тєвим соціально-економічним значенням депресивних 
станів. Питання про характер, що призводять до туги 
і смутку, став фундаментальною проблемою психіатрії 
та психоаналізу з часів Е.Крепеліна і З.Фройда. В останні 
30 років проблема взаємозв’язку особистісних дисфункцій 
і депресії стала предметом активних досліджень вітчиз-
няних (В. Бітенській, Н. Гаранян, В. Пішель, М. Полів’яна, 
Н. Марута, О. Чабан А. Холмогорова та ін.) та зарубіжних 
(К. Абрахам, Г. Аммон, Дж. Бек, Ж. Бержере, М. Вейссман, 
О. Кернберг, М. Кляйн, П. Куттер, П. Левінсон, С. Резнік, 
Д. Розен, М. Селігмен, Дж. Хейнц, З. Фройд та ін.) нау-
ковців стосовно дослідження ґенезу та феноменологічних 
проявів депресії та її впливу на благополуччя особистості.

Актуальність	дослідження психодинамічних підходів 
до депресії визначається зростаючим увагою психологів, 
психотерапевтів і психіатрів до вивчення депресії з акцен-
том на використанні психотерапевтичних методів, значна 
частка яких використовує психодинамічні моделі дослі-
дження особистості, які дозволяють вивчати її несвідомі 
аспекти, які раніше залишалися поза увагою наукового 
пізнання. Треба відзначити, що психоаналітично орієн-
товане вивчення депресії давно ведеться за кордоном, 
в той час як в Україні до теперішнього часу було прове-
дено недостатньо досліджень, присвячених вивченню 
депресії з позицій психодинамічних чинників.

Аналіз	 останніх	 досліджень. Інтегруючи існуючі 
на сьогодні основні положення представників психоди-

намічного напряму (К. Боновітц, Б. Віллок, О. Кернберг, 
П. Куттер, С. Лебовічі, С. Менцос, Р. Русійон ін.), психо-
динамічної моделі депресії, можемо визначити її головні 
особливості:

1) предиспозицією до депресії є ранні втрати і розча-
рування в об’єктах прихильності;

2) виникнення депресії пов’язано з дефіцитом самопо-
ваги та нарцисичним пошкодженням «Я»;

3) для депресивної особистості характерна виражена 
залежність від зовнішніх джерел задоволення – проявів 
турботи, підтримки, любові і захоплення з боку інших 
людей або досягнення значущих цілей;

4) існують труднощі як автономності, так і встановлен-
ня близькості з іншими людьми внаслідок невирішених 
конфліктів, що сягають корінням в дитинство [3, с.184].

Метою	статті емпіричним шляхом визначити психоди-
намічні особливості депресії, з’ясувати їх зв’язок з особи-
стісними рисами.

Виклад	основного	матеріалу	дослідження. Депре-
сивні розлади є найбільш поширеним видом психічних 
захворювань. Вони супроводжуються численними тяж-
кими наслідками у вигляді зниження працездатності, 
порушень соціальної адаптації, труднощів сімейного 
функціонування, підвищеної смертності в силу сполуче-
ного з ними суїцидального ризику, а також їх обтяжливого 
впливу на супутні соматичні хвороби [4, с. 237].

Сучасна наука визнає складну мультифакторну при-
роду депресії. Загальновизнано, що виникнення депресій 
детерміновано дією різних механізмів – біологічних, пси-
хологічних і соціальних.

Так представники (К. Абрахам, Г. Амон, М. Кляйн, 
Х. Кохут, О. Кернберг, П. Куттер, С. Менцос, З. Фройд 
та ін.) психодинамічного напряму пов’язують виникнення 
депресії з травматичним дитячим досвідом у вигляді неза-
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довільних дитячо-батьківських відносин (раннім розчару-
ванням в любові), дезадаптивними особистісними рисами 
(ворожістю і інтерналізованим гнівом), труднощами відно-
син з іншими людьми, зумовленими вибором об’єкту при-
хильності на нарцисичній основі [2, с. 68].

Інтерперсональний підхід розглядає етіологію і перебіг 
депресій в контексті міжособистісних відносин зі значущи-
ми фігурами минулого і сьогодення. Сучасна інтерпер-
сональна модель депресії Дж. Клермана і М. Вейссман, 
в якості основного фактора депресивних розладів роз-
глядає інтерперсональні відносини та пов’язує депресію 
з рядом інтерперсональних феноменів [1, с. 40].

Основоположники когнітивного підходу визнавали 
складну біопсихосціальну природу цього розладу. Однак 
в системі психологічних факторів когнітивна модель 
депресії відводить центральну роль процесам переробки 
інформації.

Представники (А. Бек, А. Еліс, А. Раш, Дж. Янг та ін.) 
визначають депресію як перебільшене і хронічне пережи-
вання реальної або гіпотетичної втрати. В межах даної 
теорії створена когнітивна тріада депресії:

1) негативні уявлення про себе;
2) негативна оцінка навколишнього світу і зовнішніх 

подій;
3) негативна оцінка майбутнього.
У вітчизняній клінічній психології А. Холмогорова 

та Н. Гаранян запропонували гіпотетичну багатофакторну 
модель депресивних розладів, яка розглядає психологічні 
чинники різного рівня: особистісного, інтерперсонального, 
сімейного, мікросоціального та макросоціального. Автори 
моделі вважають, що ряд цінностей сучасної культури – 
культ успіху і благополуччя, стриманості – є важливими 
факторами емоційного неблагополуччя [5, с. 260].

Отже, найбільш розробленими психологічними моделя-
ми депресії є: психодинамічна, інтерперсональна і когнітив-
на. В межах проведенного дослідження, ми спирались на 
психодинамічну модель, відповідно поставлених завдань.

Емпіричне дослідження було проведено на базі Хер-
сонської обласної клінічної психіатричної лікарні, відді-
лення неврозів. У дослідженні прийняло участь 30 осіб 
віком від 20 до 35 років, яким встановлено діагноз F34.1 – 
дистимія або невротична депресія. Обмеження у складі 
вибірки зроблено згідно гіпотези дослідження, відповід-
но якій особистість, яка переживає депресію, має низку 
специфічних психодинамічних факторів, які обумовлюють 
розвиток виникнення та перебіг депресії.

Для вирішення поставлених завдань у емпіричній 
частині дослідження були використані наступні психо-
діагностичні методики: «Скорочений багатофакторний 
опитувальник для дослідження особистості», «опитуваль-
ник провини», опитувальник «індекс життєвого стилю» 
та «Я-структурний тест Аммона».

Так, за результатами дослідження вираженими 
є депресивні риси особистості, майже у 80% респонден-
тів. Це свідчить про стійку особистісну рису, що має вияв 
у пониженні настрою, песимістичності, засмученні влас-
ним становищем, бажання відійти від вирішення складних 
життєвих ситуацій, неусвідомленому почутті провини, без-
перспективності, суїцидними думками та намірами.

Також емпірично встановлено типові механізми захи-
сту у депресивних осіб: компенсацію використовує май-
же 56% досліджуваних, інтроекцію використовує більше 
73% респондентів, що є підтвердженням тієї точки зору, 
що інтроекція є центральним механізмом утворення 
інтропсихічного конфлікту та водночас є головним меха-
нізмом захисту на усіх рівнях депресії.

Домінуючим почуттям провини у індивідів з депресією 
є провини-риса, більш як 73% респондентів, що свідчить 
про стійку особистісну характеристику, яка є несвідомою 
та не виявляється в свідомих докорах сумління, як при 
неврозі нав’язливих станів. У індивідів з депресією має 
місце негативна оцінка своєї особистості, прагнення спо-
кутати уявну шкоду, інтроектованому об’єкту, що доходить 
до крайнощів у вигляді фізичної аутогресивної поведінки.

За «Я-структурним тестом Аммона» у респондентів 
виражені наступні психологічні особливості: низький рівень 
конструктивної агресії (77%), високий рівень деструктивної 
(79%) та дефіцитарної агресії (67%), низький рівень (60%) 
конструктивної та високий (67%) дефіцитарної тривоги, а 
також низька ступінь (65%) конструктивного нарцисизму 
та високий деструктивного (68%) та дефіцитарного (78%) 
нарцисизму. Окрім того низький відсоток конструктивної 
сексуальності, має респонденти (57%), та високий відсоток 
має дефіцитарну сексуальність (75%).

З огляду на отримані показники за чотирма методи-
ками, а також математичну обробку данних, можемо зро-
бити висновок про психодинамічні особливості осіб, що 
переживають депресію. Це:

1) Деструктивна агресія спрямована на власне «Я», 
що має вияв у докорах сумління, самозвинуваченнях, 
саморуйнівні дії, загальному зниженні життєвої активності;

2) нарцисична основа депресії, що має вияв в неста-
більності самооцінки яка залежить від об’єктів прихильно-
сті і фруструючих обставин;

3) об’єктні відносини будуються на нарцисичній основі 
і метою своєю мають збереження стабільності самооцін-
ки. За формою є незрілими, симбіотичними, будуються 
на протиріччях залежності і свободи, любові і ненависті, 
активного і пасивного;

4) при невротичній депресії існує межа між внутрішні-
ми переживаннями і зовнішньою реальністю;

5) почуття провини стає особистісною рисою 
і є несвідомим, ступінь виразності корелює з стабільні-
стю самооцінки;

6) захисні механізми нижчого порядку такі як: регресія, 
інтроекція, компенсація, слугують збереженню самооцін-
ки та збереженню об’єкта прихильності.

Висновки. Емпіричним шляхом визначено психоди-
намічні особливості депресивної особистості: встанов-
лено, що депресивна особистість має високий рівень 
деструктивної агресії, яка спрямована на власне «Я» 
і має прояв у докорах сумління, самозвинуваченнях, 
саморуйнівних діях, загальному зниженні життєвої актив-
ності; нарцисична основа депресії, має вияв в нестабіль-
ності самооцінки, яка залежить від об’єктів прихильно-
сті і фруструючих обставин; особистість яка переживає 
депресію має специфічні захисні механізми: регресію, 
компенсацію, інтроекцію.
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Емпіричним шляхом визначено особливості особисто-
сті, схильної до переживання депресії: об’єктні відносини 
будуються на нарцисичній основі і метою своєю мають 
збереження стабільності самооцінки. За формою є незрі-

лими, симбіотичними та будуються на протиріччях залеж-
ності і свободи, любові і ненависті, активного і пасивного; 
почуття провини стає особистісною рисою і є не свідомим, 
ступінь виразності корелює з стабільністю самооцінки.
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Актуальність	 дослідження.	 В діяльності сучасних 
організацій конфлікт виступає однією із важливих форм 
взаємодії людей, засобом вирішення тих чи інших діло-
вих проблем та самоствердження особистості в колективі. 
Конфлікти в організаціях не завжди виникають внаслідок 
дії суб`єктивних чинників, однак їх розгортання та розв’я-
зання залежить від безпосередніх учасників конфлікту, їх 
індивідуально-психологічних якостей, від конфліктологіч-
ної компетентності працівників та використання ними тих 
чи інших стратегій поведінки в конфлікті тощо.

Врахування об’єктивно-суб’єктивного характеру при-
чин конфліктних форм поведінки є досить продуктивним 
у процесі визначення способів їхнього попередження, 
вироблення психологічних засобів, спрямованих на опти-
мізацію міжособистісних стосунків та як найповніше вико-
ристання закладених у конфлікті конструктивних можли-
востей для розвитку особистості та організації.

У нашій роботі ми ставимо за мету	 визначити пси-
хологічні засоби попередження конфліктів в організації 
та особливості їхнього застосування з урахуванням осо-
бливостей прояву когнітивної, емоційної і поведінкової 
складових в структурі психологічних чинників виникнення 
міжособистісних конфліктів.

Виклад	 основного	 матеріалу	 та	 результатів	
дослідження. Теоретичний аналіз проблеми конфлік-
тів в організаціях (А. Гірник, Т. Зайчикова, М. Войтович, 
Л. Карамушка, М. Пірен, О. Філь, О. Щотка та ін.), міжособи-
стісних конфліктів, їхньої сутності, особливостей (І. Булах, 
Л. Долинська, Ю. Костюшко, Л. Матяш-Заяц, Є. Потапчук 
та ін.) та чинників виникнення конфліктів (Н. Гришина, 
Є. Дурманенко, Г. Ложкін, І. Мазоха, Н. Пов’якель) дав 
підстави говорити про об’єктивно-суб’єктивний характер 
причин конфліктів та спонукав до вивчення саме психо-
логічних чинників виникнення міжособистісних конфліктів 
в організаціях, в структурі яких було виділено когнітивну, 
емоційну та поведінкову складові. Аналіз особливостей 
прояву цих складових дозволить виробити психологіч-
ні засоби попередження та конструктивного вирішення 
міжособистісних конфліктів в організаціях.

Когнітивна складова пов’язана із недостатнім рівнем 
конфліктологічної грамотності, компетентності працівни-
ків організації, з тим, що працівники недостатньо орієнту-
ються в психологічній інформації про конфлікт і стратегії 
його врегулювання. До емоційної складової віднесено 
групу індивідуально-психологічних якостей, які певним 
чином виявляються під час взаємодії в умовах конфлікту, 
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таких як: тривожність, фрустрація, агресивність та ригід-
ність; а також оцінку працівниками психологічної атмос-
фери в колективі, що дозволить прогнозувати потенційну 
конфліктогенність і тенденцію до виникнення і ескалації 
конфліктів. Поведінкова складова пов’язана із рівнем роз-
витку конфліктологічних умінь, навичок, із застосуванням 
певних стилів, неконструктивних стратегій поведінки в кон-
флікті. Визначено також, що інтегральною властивістю, 
яка виявляється через частоту вступу в міжособистісні 
конфлікти та характер когнітивного, емоційного, поведін-
кового реагування в них, є конфліктність особистості.  
За стійкої високої конфліктності людина стає постійним 
ініціатором напружених стосунків з оточенням.

Емпіричне дослідження щодо вивчення психологічних 
чинників виникнення конфліктів в організації проводилося 
на базі приватної IT-компанії та громадської організації 
(загальна кількість досліджуваних – 30 осіб).

Когнітивна складова в структурі психологічних чин-
ників виникнення міжособистісних конфліктів вивчалася 
за допомогою методики «Дослідження міжособистіс-
ного сприйняття у конфліктній ситуації» (модифікація 
О.В. Місенко) [1, с. 9–11].

За результатами дослідження когнітивної складової, а 
саме обізнаності досліджуваних щодо розуміння конфлік-
ту, за даними спостереження і бесіди із досліджуваними 
та керівниками, було з’ясовано, що переважна більшість 
опитаних в обох організаціях недостатньо орієнтуються 
в психологічній інформації про конфлікт і стратегії його 
врегулювання, прагнуть його уникати або будь-яким спо-
собом пристосуватися в ситуації конфлікту; не достатньо 
усвідомлюють значущість поінформованості щодо вза-
ємодії в умовах конфлікту та можливості використання 
конфлікту для розвитку взаємин в колективі та конструк-
тивного подолання проблем, що виникають в процесі 
діяльності. Такі результати показали необхідність прове-
дення корекційно-розвивальної роботи із підвищення рів-
ня конфліктологічної компетентності працівників.

Для дослідження емоційної складової було викори-
стано адаптований варіант методики Г. Айзенка «Само-
оцінка станів тривожності, фрустрації, агресивності 
та ригідності в умовах конфлікту» [3, с. 206–209]. Резуль-
тати дослідження показали, що особливості прояву 
тривожності, рівня фрустрації, виявлення агресивності 
та ригідності в умовах конфліктної ситуації полягають 
в тому, що досліджувані можуть виявляти такі емоційні 
реакції, як високий рівень невротизації, незадоволеність 
собою, вразливість, пригніченість, емоційне виснаження, 
розчарування, депресію тощо. Певна частина працівни-
ків схильна до прояву агресивності, яка може виявлятися 
у таких характеристиках, як авторитарність, самовпевне-
ність, потреба у постійному моральному стимулюванні, 
схильність до маніпулювання та ін. Також значна кіль-
кість досліджуваних мають середній або високий рівень 
ригідності, що пояснюється такими їх характеристиками, 
як недостатня гнучкість, стереотипність та інертність 
поведінки. Такі реакції, в основі яких лежать негативні 
емоційні прояви та стани, призводять до виникнення 
конфліктних ситуацій, а в ході самого конфлікту будуть 
сприяти посиленню ескалації протидії.

Аналіз результатів дослідження особливостей про-
яву поведінкової складової за допомогою опитувальника 
К. Томаса «Стратегії поведінки в конфлікті» [3, с. 187–192] 
показав, що досліджувані активно використовують стра-
тегію «компроміс» та «уникнення» для залагодження 
конфліктних ситуацій. Водночас, найбільш конструктивна 
стратегія поведінки «співробітництво» в конфлікті у вибо-
рах опитуваних отримала не досить високі показники. 
Отримані результати щодо використання стратегії дають 
підстави говорити все ж про недостатню готовність праців-
ників до відстоювання своєї позиції та знаходження мож-
ливостей для вироблення спільного рішення та співпраці.

Аналіз рівня конфліктності за тестом «Оцінка рівня кон-
фліктності особистості» за А.А. Ківшевою та А.А. Рябчико-
вою [3, с. 167–169] показав, що притаманний працівникам 
середній та дещо вищий за середній рівень конфліктності 
свідчить про можливість провокування конфліктів, викори-
стання конфліктогенів у спілкуванні, що в тій чи іншій мірі 
може спричинити ескалацію конфлікту.

Дослідження особливостей прояву цих складових 
в структурі психологічних чинників виникнення міжосо-
бистісних конфліктів в організаціях дозволили визначити 
форми роботи та психологічні засоби, спрямовані на про-
філактику та конструктивне вирішення цих конфліктів.

Для вибудовування конструктивного спілкування, вирі-
шення конфліктів та управління ними важливою формою 
роботи із працівниками є корекційно-розвивальна робо-
та. Одним із ефективних психологічних засобів реалізації 
корекційно-розвивальної роботи є соціально-психологіч-
ний тренінг, який забезпечує взаємозв’язок між конфлік-
тологічними знаннями та практичним їх використанням 
в умовах реального або потенційного конфлікту [4; 5].

Використання системи інтерактивних технік, які засно-
вані на активній взаємодії учасників, дозволить в межах 
тренінгу за короткий термін передати значний обсяг знань, 
забезпечити практичне закріплення цих знань. Умовою, а 
також результатом успішного використання інтерактивних 
технік є регуляція емоційних станів учасників, стимулю-
вання конструктивних і попередження деструктивних емо-
ційних переживань.

За результатами дослідження психологічних чинни-
ків виникнення міжособистісних конфліктів в організаціях, 
в сукупності когнітивної, емоційної, поведінкової складо-
вих та на основі практичних доробок дослідників [2; 3; 4; 5]  
нами розроблено програму соціально-психологічного 
тренінгу підвищення конфліктологічної компетентності, 
психокорекції негативних емоційних проявів та некон-
структивних стратегій поведінки в конфлікті працівників 
організації, яку було апробовано під час проходження 
виробничої психокорекійної практики.

Мета програми	 – усунення дефіциту інформації 
та підвищення рівня знань про феномен конфлікту, його 
види, причини виникнення, функції та способи врегулю-
вання; зниження рівня особистісної тривожності, агресив-
ності як чинників виникнення міжособистісних конфліктів; 
оволодіння навичками самоконтролю та саморегуляції 
власних емоційних станів; усвідомлення та корекція нее-
фективних поведінкових реакцій та формування конструк-
тивних поведінкових стратегій в конфліктних ситуаціях; 
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розвиток навичок запобігання та подолання неконструк-
тивних міжособистісних конфліктів в організаціях.

Завдання програми:	виявлення інформованості та усу-
нення в учасників дефіциту інформації щодо розуміння 
конфлікту, його видів, функцій та чинників виникнення; 
усвідомлення та корекція власних емоційних станів, що 
спричиняють виникнення конфліктів; розвиток навичок 
самоконтролю та саморегуляції; усвідомлення та корекція 
неконструктивної поведінки, стратегій поведінки в конфлік-
ті; розвиток умінь конструктивної взаємодії з оточуючими.

Структура програми – складається із чотирьох 
блоків: першого – організаційного та трьох основних 
блоків (три заняття), кожен з яких представляє завер-
шений в змістовому і структурному відношенні елемент, 
відповідно до виділених складових (когнітивної, емоційної 
та поведінкової), що входять в структуру психологічних 
чинників виникнення міжособистісних конфліктів. Це дає 
можливість проводити корекційно-розвивальні заняття 
в режимі окремих коротких зустрічей і крім цього, доз-
воляє учасникам, що приєдналися пізніше інших, легко 
включатися в роботу.

Перший блок (організаційний) – його завданням було 
створення сприятливих умов для роботи, знайомство 
учасників між собою, створення атмосфери відкритості 
та дружнього спілкування, ознайомлення з основними 
принципами та формами роботи.

Другий блок програми присвячено когнітивній складо-
вій в структурі чинників виникнення конфліктів (Заняття 1. 
«Що я знаю про конфлікт»). Завдання	 корекційної робо-
ти цього блоку – виявлення інформованості та усунення 
в учасників дефіциту інформації щодо розуміння конфлік-
ту, його видів, функцій та чинників виникнення.

Третій блок корекційної програми присвячений емо-
ційній складовій (Заняття 2. Емоційні стани в конфлікті). 
Завданнями цього блоку є усвідомлення та корекція влас-
них емоційних станів, що виникають в конфлікті та вплива-
ють на його виникнення; розвиток навичок самоконтролю 
та саморегуляції; уміння володіти собою в різних ситуаціях.

Четвертий блок програми передбачав роботу із 
поведінковою складовою в структурі чинників виникнення 
конфліктів (Заняття 3. Поведінка в конфлікті та стратегії 
його вирішення). Завдання цього блоку – усвідомлення 
та корекція неконструктивної поведінки в конфлікті; озна-
йомлення учасників з виявами конфліктогенної поведінки; 
вироблення правил вирішення конфліктів та їх запобіган-
ня; розвиток умінь конструктивної взаємодії з оточуючими.

В результаті проведення корекційно-розвивальної 
роботи щодо підвищення рівня конфліктологічної компе-
тентності, за результатами проведеної рефлексії в кінці 
занять, учасники відзначали важливість отриманої інфор-
мації для кращого розуміння сутності конфлікту і можли-
востей її використання у запобіганні та конструктивному 
вирішенні конфліктів в своєму житті.

В процесі роботи із емоційною складовою в структу-
рі психологічних чинників виникнення міжособистісних 
конфліктів, за результатами рефлексії в кінці заняття, 
відбулося усвідомлення власних емоційних станів, що 
виникають в конфлікті та впливають на його виникнен-
ня; розвиток навичок самоконтролю та саморегуляції 
за допомогою трансформації негативних емоційних 
станів в позитивні через творчість; розуміння необхід-
ності працювати над умінням володіти собою в різних 
ситуаціях.

За результатами проведення корекційної роботи щодо 
поведінкової складової, як показали результати рефлексії 
в кінці заняття, відбулося осмислення основних стратегій 
в конфлікті та закріплення знань учасників тренінгу про 
різні види конфліктної поведінки; дослідження своєї агре-
сивної поведінки, як чинника виникнення конфліктів та її 
корекція; вироблення учасниками правил конструктивного 
вирішення конфліктів та їх запобігання.

Висновки. Для вибудовування конструктивного спіл-
кування та вирішення конфліктів в організації важли-
вою є корекційно-розвивальна робота із працівниками, 
одним із основних психологічних засобів реалізації якої 
є соціально-психологічний тренінг. Застосування тренін-
гу, спрямованого на підвищення рівня конфліктологічної 
компетентності; зниження рівня особистісної тривож-
ності, агресивності як чинників виникнення конфліктів; 
оволодіння навичками самоконтролю та саморегуляції 
власних емоційних станів; усвідомлення неефективних 
та формування конструктивних поведінкових стратегій 
в конфліктних ситуаціях тощо; розвиток навичок запобі-
гання та подолання неконструктивних міжособистісних 
конфліктів в організаціях, дозволить забезпечити взає-
мозв’язок між конфліктологічними знаннями та практич-
ним їх використанням в умовах реального або потенцій-
ного конфлікту.

Кількісний та якісний аналіз оцінки ефективності корек-
ційно-розвивального впливу запропонованої тренінгової 
програми постануть перспективою наших подальших 
досліджень.
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Постановка	 проблеми. У сучасному суспільстві 
спостерігається підвищений інтерес до психології особи-
стості, що визначається сильним впливом нестабільнос-
ті навколишнього світу. Прикладом цього є економічні, 
політичні зміни, інтенсифікація життя, які породжують 
невизначеність і непередбачуваність майбутнього. Дія 
цих факторів впливає на індивідуально-психічні якості 
особистості і з часом призводить до формування стійкого 
емоційного стану − тривожності.

Тривожність та низька самооцінка серед студентської 
молоді є поширеними явищами. Це стосується зазвичай 
навчання у ЗВО, що пояснюється спрямуванням студентів 
на розумове, емоційне навантаження через високі вимоги 
до індивідуальних особливостей особистостей.

Проблема тривожності, невизначеність дефініції в пси-
хології є наслідком її використання в різних значеннях. Це 
і тимчасовий психічний стан, який виник під впливом стре-
сових факторів, і фрустрація соціальних потреб, і власти-
вість особистості, і мотиваційний конфлікт [5].

Аналіз	останніх	досліджень	і	публікацій. Вагомий вне-
сок у дослідженні проблеми тривожності на психологічному 
рівні займались такі науковці як: Ф. Б. Астапова [1] (функ-
ціональний підхід до вивчення тривожності), Ф. Б. Березіна 
[2] (адаптаційні механізми тривожності), А. М. Прихожан [3] 
(проблема діагностики причин тривожності, її корекція три-
вожності), Ю. Л. Ханіна міжособистісна і внутрішньогрупова 
тривога в умовах спільної діяльності. Дослідженню самоо-
цінки присвячені роботи Л. В. Бороздіна (зміна рівня самоо-
цінки при збільшенні показників тривожності), Є. Т. Соколо-
вої [4] (співвідношення самооцінки і образу “Я”).

Суттєве значення в дослідженні проблем впливу тривож-
ності на самооцінку особистості, мав аналіз літератури щодо 
вивчення цих психічних процесів. Значний внесок у вивчен-
ня самооцінки внесли С. Л. Рубінштейн, К. Р. Роджерс, 
Л. В. Бороздін та багато інших. Найбільш перспективною 
представляється модель самооцінки, запропонована 
Л. В. Бороздіним, де самооцінка включена до структури само-
свідомості і визначається як оцінка людиною себе за певним 
властивості або оцінки власного потенціалу в цілому [2].

А. П. Чехов зазначав про важливість формування 
навичок публічних виступів. О. О. Леонтьєв вивчав про-
цес соціального управління в поєднанні з інтересом до 
публічного виступу.

Постановка	 проблеми. Мета статі полягає в теоре-
тичному аналізі та дослідження взаємозв’язку тривожності 
з самооцінкою та їх вплив на ефективність публічного виступу.

Виклад	 основного	 матеріалу. Рівень тривожності 
та самооцінка особистості тісно пов’язані між собою. Зага-
лом, як властивості особистості вони в багатьох аспек-
тах впливають на поведінку суб’єкта. Рівень тривожності 
демонструє внутрішнє відношення людини до певного 
типу ситуації та характеризує взаємовідносини з соціумом.

У осіб з високим рівнім тривожності, як правило, фор-
мується неадекватна занижена самооцінка. Це може 
впливати як на становлення особистості, так і на соці-
альний статус, формування негативного образу «Я». 
Таким чином, висока тривожність та занижена самооцінка 
впливає на будь-який вид діяльності. Отже, вона спри-
яє зниженню ефективності публічного виступу. Висока 
тривожність призводить до домінування зовнішніх моти-
вів діяльності над внутрішніми, до мотивації уникнення 
невдач. Низька тривожність обумовлює домінування вну-
трішніх мотивів діяльності над зовнішніми, переважання 
мотивів досягнення успіху.

Зо основу дослідження ми обрали опитувальник Спіл-
бергера-Ханіна «Шкала реактивної (ситуативної) та осо-
бистісної тривожності». Методика дозволяє диференційо-
вано вимірювати тривожність як особистісну властивість 
(рівень особистісної тривожності), і як стан (рівень ситу-
ативної тривожності); опитувальник «Дослідження рівня 
самооцінки» С.В. Ковальова, була спрямована на визна-
чення рівня самооцінки особистості, а також дві авторські 
методики «Дослідження ефективності публічного висту-
пу». Перша з яких направлена на самооцінку особистості 
(оцінка оратора), тобто як досліджуваний оцінює ефек-
тивність власного публічного виступу, а інша – на те, як 
аудиторія сприйняла його виступ (оцінка публіки). У дослі-
дженні брали участь 40 осіб, що були випадковим чином 
відібрані серед студентів (різних факультетів) та прийма-
ли участь в публічному виступі.

За результатами опитувальника Спілбергера-Ханіна 
«Шкала реактивної (ситуативної) та особистісної три-
вожності» студенти, які потрапили до категорії з високим 
рівнем тривожності (16% та 25%). Це свідчить про те, що 
вони схильні сприймати все дуже яскраво, особливо якщо 
це стосується їх зовнішності та особистісних якостей; сту-
дентів з низьким рівнем (16% та 23%) – та група осіб, яких 
потрібно стимулювати до діяльності, вказувати на їх зна-
чущість, зацікавлювати в різних видах діяльності, перш за 
все в межах університету.

За результатами опитувальника С.В. Ковальова 
«Дослідження рівня самооцінки», маємо такі показники 
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більшість досліджуваних незалежно від статті має адек-
ватну самооцінку: 40% – дівчат та 42% – хлопців. Часті-
ше всього це пов’язано з однією з центральних проблем 
людини – потребою у самоствердженні, прагненням знай-
ти своє місце в житті, яке формується під впливом оцінки 
навколишніх; 30% хлопців та 33% дівчат мають завищену 
самооцінку. При цьому у людини може виникати непра-
вильне уявлення про себе, ідеалізований образ власної 
особистості і можливостей, своєї цінності для навколиш-
ніх; 28% дівчат та 27% хлопців мають занижену самооцін-
ку. Зазвичай це призводить до невпевненості в собі, бояз-
кості і відсутності зухвалості, неможливості реалізувати 
свої здібності.

Результати авторської методики «Дослідження ефек-
тивності публічного виступу» вказують на незначні від-
мінності серед низьких та високих показників. Низькі 
показники оцінки оратора – 22%; оцінка публіки – 11%, що 
свідчить про те, що деякі доповідачі можуть сумніватися 
у власних силах та недооцінювати себе.

Для визначення взаємозв’язку тривожності та самоо-
цінки особистості були здійснені статистичні розрахунки 
коефіцієнту кореляції Спірмена (табл.1). Був виявлений 
взаємозв’язок самооцінки і рівня особистісної тривожності, 
що доводять отримані результати вірогідної кореляції між 
рівнем самооцінки і рівнем тривожності R = –0,69 (р≤0,01). 
Коефіцієнт кореляції має від’ємне значення, що говорить 
про зворотний взаємозв’язок самооцінки і рівня тривожно-
сті. Це підтверджує те, що існує взаємозв’язок між самоо-
цінкою і тривожністю: високому рівню самооцінки відпові-
дає низький рівень тривожності і навпаки.

Таблиця 1
Результати	кореляційного	аналізу

Тривожність Самооцінка
Особистісна тривожність R = –0,69; р ≤ 0,01
Ситуативна тривожність R = –0,58; р ≤ 0,01

У процесі обробки даних за трьома методиками був 
визначений взаємозв’язок між показниками оцінки публіч-

ного виступу з самооцінкою та тривожністю. В резуль-
таті чого був знайдений зв’язок між позитивною оцінкою 
публічного виступу та самооцінкою (0,72; р ≤ 0,01). Зва-
жаючи на прямий зв’язок показників, ми можемо зазначи-
ти, що чим вище студент оцінює свій виступ, тим вищою 
у нього є самооцінка (рис. 1).

Також був визначений взаємозв’язок між показника-
ми високого рівня публічного виступу та двома видами 
тривожності: СТ (-0,721; р ≤ 0,01) та ОТ (-0,65; р ≤ 0,01). 
Але найголовнішим є характер зв’язку, який має негатив-
ний знак і є свідченням оберненої кореляції. Тобто чим 
вище оратор оцінює власні можливості перед публікою, 
тим нижчий рівень тривожності він має. Наступний роз-
поділ даних був направлений на визначення залежності 
між показниками оцінки публікою публічного виступу ора-
тора з самооцінкою та тривожністю (рис. 2). В результаті 
чого був знайдений прямий зв’язок між позитивною оцін-
кою публічного виступу та значеннями самооцінки (0,598; 
р≤0,01). Це означає, що чим вище оцінюють публічний 
виступ оратора слухачі, тим вище у нього самооцінка. 
Тобто, завищена самооцінка впливає на позитивне бачен-
ня особистістю себе, а отже і додає впевненості у собі, 
таким чином формується у людини потяг до завоювання 
уваги та аудиторії в цілому.

Також був встановлений обернений зв’язок між пози-
тивною оцінкою слухачів публічного виступу та СТ (-0,842; 
р≤0,01), ОТ (-0,624 р≤ 0,01). Такий розподіл може свідчи-
ти про те, що чим нижчий рівень СТ та ОТ у оратора, тим 
більше зусиль він буде докладати, як під час виступу так 
і при підготовці до нього. В результаті чого, особистості 
вдається справити позитивне враження на аудиторію.

Виявлений обернений зв’язок між показниками нега-
тивної оцінки публічного виступу публікою та самооцінкою 
особистості (-0,598; р ≤ 0,01) (рис. 3). Це підтверджує, що 
чим нижча оцінка оточуючих, тим вищий рівень самооцін-
ки у доповідача. Тобто, можливо, що через велику впев-
неність у своїх силах, людина не докладає відповідних 
зусиль як при підготовці, так і на самому виступі. В резуль-
таті чого через свою самовпевненість не може справити 
позитивне враження на публіку.
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Рис. 1. Кореляційні плеяди залежності показників оцінки публічного виступу оратора  
з самооцінкою та тривожністю
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Також був виявлений прямий взаємозв’язок з СТ 
(0,542; р ≤ 0,01) та ОТ (0,436; р ≤ 0,05). Це свідчить про те, 
що при негативних оцінках аудиторією публічного висту-
пу, в особистості спостерігається низький рівень як СТ, 
так і ОТ. Тобто, можна припустити, що у студентів немає 
зацікавлення у подані матеріалу, тому вони покладаються 
тільки на високий рівень своєї самооцінки та впевненості 
у власних силах.
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Рис. 2. Кореляційні плеяди взаємозв’язку показників позитивної оцінки публічного виступу публіки  
з самооцінкою та тривожністю
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Рис. 3. Кореляційні плеяди взаємозв’язку показників негативної оцінки публічного виступу публікою  
з самооцінкою та тривожністю

Висновки. У результаті проведеного аналізу досліджен-
ня, слід зазначити, що важливими психологічними показни-
ками ефективності публічного виступу є загальний рівень 
тривожності та самооцінки. Таким чином дослідження зв’яз-
ку тривожності особистості з самооцінкою та особливості їх 
впливу на ефективність публічного виступу, було виявлено 
та доведено, що ефективність публічного виступу залежить 
від рівня тривожності та самооцінки особистості.
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Изучение социально-психологических аспектов семьи 
и брака, исследование взаимоотношений супругов в браке 
являются в настоящее время наиболее важными задача-
ми семейной психологии. Для гармоничного функциони-
рования семьи недостаточно материального благополу-
чия и соответствующего уровня образования супругов. 
Основными проблемами, влияющими на особенности 
формирования взаимоотношений супругов, являются: 
неграмотность супругов, проявляющаяся в аспектах жен-
ской и мужской психологии; половое невежество; воспи-
тательная неграмотность [1, с. 16].

В рамках становления и развития взаимоотношений 
супругов непосредственное влияние оказывает расхо-
ждение между ролевыми ожиданиями и притязаниями 
у мужчин и женщин в браке. В одних случаях оно воспри-
нимается болезненно, в других – более или менее хладно-
кровно, с достаточной долей самообладания и выдержки. 
Все зависит от социальной и психологической зрелости 
супругов.

В контексте взаимоотношений супругов особую роль 
играет то, с какими идеальными представлениями муж-
чины и женщины люди вступают в брак, как они себе 
представляют супружеское счастье. Между идеальны-
ми представлениями и реальными взаимоотношениями 
людей всегда были, есть и будут значительные расхо-
ждения. Это самый распространенный источник тран-
сформации взаимоотношений супругов. Трансформация 
взаимоотношений супругов может проявляться на разных 
этапах семейных отношений:

1) предбрачный период;
2) заключение брака;
3) рождение первого ребенка;
4) возникновение детской подсистемы в семье;
5) введение детей в социальные институты (детский 

сад, школа);
6) выход детей из родительской семьи (уезжают 

учиться);
7) создание детьми собственной семьи [2, с. 54].
Становление и изменение взаимоотношений супругов 

в браке во многом зависит от того, каким образом про-
исходила адаптация и интеграция супругов друг к другу 
на ранних стадиях семейных отношений. Поскольку осно-
вой семейного союза выступают определенные мотивы 
(хозяйственно-бытовые, нравственно-психологические,  
семейно-родительские и интимно-личностные), то 
в семьях может происходить смещение указанных моти-
вов, что и приводит к изменению взаимоотношений.

С позиции С.В. Ковалева можно заметить, что улуч-
шение взаимоотношений между супругами зависит от 
того, как супруги могут развивать совместность взглядов, 
представлений, поскольку поведение одного супруга не 
должно противоречить представлениям другого, и наобо-
рот. Выделим особенности семейной жизни, влияющие 
на взаимотношения супругов:

– кардинальные различия в представлении инти-
мно-сексуальной жизни как семейной ценности. На ста-
дии развития семьи интимно-сексуальная жизнь для 
супругов имеет равное значение, в процессе перехода от 
одной стадии к другой данный фактор теряет особую зна-
чимость для женщин, в то время как для мужчин наоборот 
набирает значимость;

– высокие ролевые ожидания от хозяйственно-быто-
вой функции семьи от женщины ожидают мужчины на 
всех этапах развития семьи, особенно в период ее станов-
ления. В то же время, женщины в предбрачный период, 
в период создания семьи и в период рождения ребенка, не 
имеют высоких ожиданий в вопросах ведения хозяйства 
своими супругами. С увеличением стажа семьи женщины 
более склонны предъявлять большое количество требо-
ваний к участию супруга в организации быта. С увели-
чением стажа семейной жизни у супругов увеличивается 
уровень претензий в рамках организации домашнего 
хозяйства. Женщины имеют высокий уровень претензий 
на выполнение домашней работы, а мужчины стараются 
отстраниться от повседневных домашних забот;

– разное представление о родительских обязатель-
ствах. Женщины в любой период становления семьи име-
ют активную родительскую позицию, начиная с создания 
семьи, заканчивая выходом детей из родительской семьи 
и создания своей. В это время мужчины, имея родительскую 
установку, ожидают от женщины повышение родительской 
активности, выполняя лишь ряд родительских функций;

– разная ориентация мужчин и женщин по отноше-
нию к роли эмоционального лидера. Ни один супругов не 
стремится брать на себя данную роль, что сказывается 
на психологической обстановке. Каждый надеется на то, 
что эту ответственность возьмет на себя второй партнер, 
что и приводит к повышению претензий [3, с. 10–11].

Итак, особенности семейной жизни имеют огромное 
значение в контексте формирования и дальнейшего раз-
вития самоотношения супругов в браке. На сегодняшний 
день семья рассматривается в контексте двух основных 
подходов, где особое значение имеет именно второй 
подход, позволяющий рассматривать семью как малую 
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социальную группу со своими специфическими особенно-
стями развития и функционирования.

Представленные проблемы отражаются на том, что 
формируются семьи с различными ролевыми ожидани-
ями и притязаниями. Такие семьи отличаются тем, что 
внутри семейных отношений прослеживаются опреде-
ленные проблемы в семейных сферах, которые затраги-
вают разное поведение супругов, которое кардинальным 
образом отличается от представлений другого партнера. 
Чаще всего это проявляется в эмоциональной сфере, 
интимных отношениях, родительских и бытовых отноше-
ниях. То есть проблема несовпадения ролевых ожиданий 
затрагивает самоотношение супругов [4, с. 55].

Таким образом, семья как социальный институт 
проходит ряд этапов, последовательность которых 
складывается в семейный цикл или жизненный цикл 
семьи, на каждом этапе семья обладает специфически-
ми социальными и экономическими характеристиками. 
Существуют 4 стадии развития супружеских отноше-
ний – это молодое супружество, супружество среднего 
возраста, супружество зрелых лет, супружество пожи-
лого возраста. На каждой стадии развития супруже-
ских отношений супруги должны решить определенные 
задачи развития, под которыми понимаются требо-
вания, предъявляемые внешней средой, с которыми 
супруги должны справиться для того, чтобы семья мог-
ла успешно развиваться дальше и становиться высо-
коорганизованной и сложной системой. Главной про-
блемой, имеющей актуальное значение – изменение 
самоотношения супругов в браке. Зарождение данной 
проблемы в семейных отношениях имеет свои особен-
ности, связанные с неграмотностью супругов, половым 
невежеством, воспитательной неграмотностью, а глав-
ной проблемой идеализации партнеров до вступления 
в брачно-семейные отношения.

Одной из задач исследования выступило выявление 
качественных характеристик взаимоотношений в супру-
жеской паре у партнеров разного пола по «Шкале диффе-
ренциальной оценки отношений» А.Н. Волковой. Шкала 
позволяет оценить отношения в континууме «благополуч-
ные – неблагополучные» в количественном выражении. 
Шкала разработана по подобию семантических диффе-
ренциалов и содержит 15 пар полярных определений. 
Респонденту предлагается оценить отношения, выбирая 
оценку между этими полюсами. Суммирование баллов 
позволяет получить общую оценку благополучия отноше-
ний в непрерывной шкале от 0 до 90 баллов.

В исследовании приняло участие 90 респондентов 
с разным стажем супружеской жизни, из них 59 женщин 
и 31 мужчин. Возраст мужчин составил от 23–41 лет; 
возраст женщин от 21–43 года. Стаж семейной жизни 
супружеских пар: от 1 до 5 лет – 35 испытуемых; от 6 до 
10 лет – 28 испытуемых; от 11 до 20 лет – 27 испытуемых.

Для интерпретации результатов по «Шкале диффе-
ренциальной оценки отношений» было условно выде-
лено три уровня: низкий 0–2, средний 3–4, высокий 5–6. 
Полученные результаты представлены в таблице 1.

На основе полученных результатов мы можем кон-
статировать следующее: женщины, у которых семейный 
стаж от года до пяти лет, оценивают свой брак характе-
ристиками положительного полюса. Например, высоким 
уровнем оценки отмечены теплые, приятные, радост-
ные, гармоничные, дружелюбные, простые отношения 
с супругом. Женщины, у которых семейный стаж от 6 до 
10 лет, используют вариативные оценки: к положитель-
ному полюсу относятся раскованные, близкие, прочные, 
устойчивые отношения. Женщины, у которых семейный 
стаж от 11 до 20 лет, склоняются к отрицательному полю-
су в оценке; наиболее выражены оценки отношений как 
шероховатые, грубые, тягостные и холодные отношения.

Таблица 1
Сводная	таблица	оценок	взаимоотношений	в	супружеских	парах	

Значение (пара)
Уровень

Низкий Средний Высокий
М Ж М Ж М Ж

Теплые-Холодные 7 13 18 29 6 17
Приятные-Неприятные 9 16 5 22 17 21
Радостные-Тягостные 6 6 14 20 11 33
Трудные-Легкие 4 13 14 20 13 26
Скованные-Раскованные 8 20 10 15 13 24
Простые-Сложные 3 18 18 16 10 25
Близкие-Отчужденные 8 10 3 15 20 34
Хрупкие-Прочные 10 16 12 17 9 26
Устойчивые-Неустойчивые 13 16 8 18 10 25
Гармоничные-Уродливые 8 16 12 29 11 14
Гладкие-Шероховатые 15 9 6 24 10 26
Тщательные-Небрежные 15 24 10 31 6 4
Грубые-Нежные 8 12 13 28 10 19
Враждебные-Дружеские 20 28 9 17 2 14
Бодрящие-Утомительные 20 18 1 24 10 17
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У мужчин, чей семейный стаж от года до пяти лет, 
больше выражены оценки отношений «со второй поло-
виной» как теплые, простые, раскованные, но вместе 
с тем шероховатые и неустойчивые. Мужчины со стажем 
от 6 до 10 лет используют более положительный полюс 
ответов, оценивая супружеские взаимоотношения как 
приятные, легкие, раскованные, прочные, бодрящие, 
устойчивые. К негативному полюсу данная группа муж-
чин, отнесла отчуждение, шероховатость и небрежность 
в отношениях. Мужчинами со стажем от 11 до 20 лет отно-
шения оцениваются более отрицательно, чем положи-
тельно – холодные, утомительные, грубые, отчужденные, 

трудные. Однако данными мужчинами были отмечены 
также и оценки взаимоотношений с супругой как устой-
чивые, прочные и приятные.

Итак, мы ставили задачей проверить гипотезы: у жен-
щин неудовлетворенность браком выше, чем у мужчин; 
у женщин и мужчин состоящих в браке до 10 лет, самоот-
ношение и удовлетворенность отношениями выше, чем 
у мужчин и женщин состоящих в браке от 10 и более лет. 
Для доказательства поставленных гипотез, мы приме-
нили корреляционный анализ Ч. Спирмена. Результаты 
оказались статистически значимыми, т.е. гипотезы под-
твердились.
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Постановка	проблеми. Сучасна сім’я та її проблеми 
є об’єктом дослідження ряду наук – психології, педагогіки, 
соціології, демографії, економіки. Вчені вивчають дина-
міку емоційних відношень в шлюбі, причини самотності 
в сім’ї та її розпад, особливості сімейного виховання дітей.

Дослідження показують, що різні молоді сім’ї по-різно-
му протистоять життєвим труднощам. Для одних наслід-
ком небажаних зовнішніх впливів буде підвищення кілько-
сті сімейних проблем: зростання конфліктності, зниження 
задоволеності сімейним життям, хвороби, розлучення 
тощо. Інші, навпаки, під дією стресу підвищують свою 
згуртованість та докладають більше зусиль для подолан-
ня кризи та збереження сім’ї. При цьому тип молодої сім’ї, 
а не наявність чи відсутність зовнішніх чи внутрішніх пато-
генних факторів визначає її здатність діяти конструктивно 
справлятися з життєвими проблемами.

Систематичне вивчення різних аспектів проблеми 
сімейних криз представлені у роботах таких вітчизняних 
вчених, як: О. Г. Александрова, А. М. Волкова, Т. В. Гово-
рун, І. В. Гребеніков, Л. В. Долинська, І. М. Мачуська, 
М. М. Обозова, В. Ф. Петренко, Є. І. Холостова, Г. П. Чер-
нова, О. Г. Шмельов та інші.

У літературі багато уваги приділяється питанням вза-
ємини в сім’ях в період сімейних криз, як найбільш про-

блемних періодах сімейного життя, в той час як проблема 
подружніх взаємин в залежності від сімейних установок 
вивчена недостатньо глибоко, не дивлячись на те, що збіг 
сімейних установок є одним з факторів задоволеності шлю-
бом та зменшення можливості виникнення сімейних криз.

Мета	статті	– дослідити особливостей перебігу сімей-
них криз у молодого подружжя.

Виклад	 основного	 матеріалу. Проблема сімей-
но-шлюбних відносин завжди привертала увагу вчених. 
С. В. Ковальов, основною особливістю сучасної сім’ї визна-
чає перехід від жорстко заданих рольових взаємовідносин 
до гнучких, більш динамічних [2]. Проблеми типології сім’ї, 
формування нових сімейно-шлюбних відносин, стабілізації 
шлюбного союзу знайшли найбільш повне відображення 
в роботах: В. В. Злагодух, Н. І. Погорільської, Л. В. Помит-
кіної, Н. С. Хімченко; функцій сім’ї досліджено в роботах: 
І. В. Гребенікова, Л. В. Долинської, І. М. Музуськи; психо-
логічні проблеми сучасної сім’ї та шляхи їх розв’язання 
висвітлюються в роботах: Н. І. Гусак, Т. С. Журбицької, 
М. М. Обозов та інших. Одним з етапів становлення май-
бутнього життя молодого покоління можна вважати вступ 
в шлюбні відносини, а саме створення сім’ї. Шлюб – це 
добровільний, рівноправний союз між жінкою і чоловіком, 
спрямований на створення сім’ї. Сім’я – динамічна мала 
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група людей, котрі разом проживають, пов’язані родин-
ними відносинами (шлюбом, кровною спорідненістю, уси-
новленням, опікою), спільністю формування і задоволення 
соціально-економічних та інших потреб [5]. Під сімейним 
кризою розуміється ціннісний конфлікт особистості 
та суспільства щодо народження та соціалізації дітей, що 
виливається в невиконання репродуктивної і соціалізацій-
ної функцій сім’ї, що супроводжується ослабленням сім’ї 
як союзу родичів, союзу батьків і дітей, союзу подружжя, 
послабленням триєдності спорідненості – батьківства – 
подружжя через зникнення сімейного виробництва, спіль-
ної діяльності батьків і дітей. Зміна стадій життєвого циклу 
сім’ї є проблемою в розвитку сімейної системи, тобто кри-
зи, пережиті кожною сім’єю, зміст яких – у вирішенні про-
тиріч між новими завданнями, що встають перед сім’єю, 
і характером взаємодії і спілкування між членами сім’ї [1].

Характеристика вибірки: у дослідженні взяли участь 
15 сімейних пар у віці від 21 року до 28 років (період 
молодості). Загальна тривалість спільного життя кожної 
з пар періоду молодості від 1 року до 6 років. З 15 сімей-
них пар, що знаходяться в періоді молодості лише 6 пар 
мають найбільшу тривалість сімейного життя (від 3 до 
6 років). У 7 подружніх парах періоду молодості є діти (вік 
від 1 року до 7 років), тільки в одній парі даного вікового 
періоду двоє дітей.

У ході дослідження за опитувальником «Вимірюван-
ня установок в сімейній парі» (автори Ю.Є. Альошина, 
Л.Я. Гозман, О.М. Дубовська), виявилося, що найменша 
згода між подружжям досягається у ставленні до грошей. 
Також відносно мала ступінь згоди у подружжя спостері-
гається в орієнтації на спільну діяльність і ставлення до 
людей. Жінки при цьому відрізняються більшою ощадли-
вістю, прагненням розділити всі види діяльності в сімей-
ному житті з чоловіком і їх уявлення про людей більш 
оптимістичні, ніж у чоловіків (таблиця 1).

Разом з тим, найбільш повна інформація може бути 
отримана, якщо зіставити відповіді чоловіка і дружини на 
запропоновані методикою «Розподіл ролей в сім’ї» питан-
ня. В ході дослідження в якості показника узгодженості 
ієрархій ролей у подружжя виступав коефіцієнт рангової 
кореляції Спірмена. При цьому передбачалося, що коефі-
цієнт кореляції більше 0,7 – говорить про високий ступінь 
узгодженості в уявленнях подружжя про сімейні ролі; від 
0,5 до 0,7 – про середній ступінь і менше 0,5 – про низький 
ступінь узгодженості в уявленнях подружжя про сімейні 
ролі. В останньому випадку можна говорити про конфлік-
тні моменти (явні чи приховані) між подружжям.

Згідно з отриманими даними, 27% подружніх пар з чис-
ла тих, хто брали участь в дослідженні (з 30 осіб) відрізня-
ються високим ступенем узгодженості в уявленнях про те, 
хто повинен виконувати ті чи інші сімейні ролі. У цих парах 
можна прогнозувати меншу кількість сімейних конфліктів, 
велику ступінь згуртованості і сумісності в парі, легке пере-
живання сімейних криз. 36% пар, які брали участь в дослі-
дженні, мають середній ступінь узгодженості уявлень про 
сімейні ролі. Це говорить про те, що стосовно якихось ролей 
у них досягнуто згоди, а по відношенню до інших їх погляди 
розходяться. 37% сімейних пар з числа, які брали участь 
в дослідженні, мають низький ступінь узгодженості уяв-
лень про те, хто які сімейні ролі повинен виконувати. Таким 
чином, в цілому по вибірці можна відзначити тенденцію до 
неузгодженості уявлень про сімейні ролі в подружніх парах.

Сімейні установки досліджувалися в подружніх парах 
за допомогою методики А.М. Волкової. Результати пред-
ставлені свідчать про середні арифметичні значення, що 
відображають значущість різних сімейних цінностей для 
подружжя, які брали участь в дослідженні. Згідно з дани-
ми, подружжя, які брали участь в дослідженні вважають 
значущою взаємну моральну та емоційну підтримку чле-
нів сім’ї, орієнтуються на шлюб як середовище, яке сприя-
тиме психологічній розрядці і стабільності.

Результати емпіричного дослідження показали, що 
учасники дослідження в сімейному житті керуються уста-
новками на спільну діяльність з чоловіком/жінкою і борг. 
Вони схильні легко розлучатися з грошима і не вважають 
особливо значущою сексуальну сферу взаємовідносин. 
Найбільш значущою для цих людей є установка на емо-
ційно-психотерапевтичну функцію сім’ї, а найменш значи-
мою – установка на особистісну ідентифікацію. При цьому 
подружжя розходяться в очікуваннях спільності інтересів 
і потреб: чоловіки більшою мірою очікують від подружжя тих 
же інтересів і потреб, що притаманні їм; дружини більшою 
мірою орієнтовані на автономію своїх інтересів і потреб.

В цілому по вибірці можна відзначити тенденцію до 
неузгодженості уявлень про сімейні ролі в подружніх 
парах. Найбільш конфліктними для подружжя, які бра-
ли участь в дослідженні, є ситуації прояву прагнення до 
автономії, а найменш конфліктними ситуації прояву домі-
нування одним з подружжя. В цілому рівень конфліктності 
в парах не високий. Учасників дослідження характеризує 
прагнення використовувати в конфліктних ситуаціях стра-
тегії поведінки, орієнтовані на збереження стабільних 
соціальних відносин або на розв’язання суперечностей, 
що лежать в основі конфлікту.

Таблиця 1
Значимість	сімейних	установок	у	подружжя	різної	статі
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Висновок. Шлюб – це добровільний, рівноправний 
союз між жінкою і чоловіком, спрямований на створення 
сім’ї. Сім’я – динамічна мала група людей, котрі разом 
проживають, пов’язані родинними відносинами (шлюбом, 
кровною спорідненістю, усиновленням, опікою), спільні-
стю формування і задоволення соціально-економічних 
та інших потреб. В якості параметрів подружніх взаємин 
нами були виділені сімейні цінності, виконання сімейних 

ролей і суб’єктивне ставлення партнерів один до одного. 
Сімейні установки взаємопов’язані з поведінкою подруж-
жя в конфліктних ситуаціях. У молодих подружжях у біль-
шої кількості пар рівень емпатії занижений і дуже низький 
та високий рівень конфліктності. Емпіричним шляхом ми 
виявили, що у подружжя з високим рівнем емпатії нижчий 
ступінь конфліктності. Вони краще розуміють один одного, 
тому рідше вступають у конфлікти.
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Вступ. Метою даної статті є розкриття та дослідження 
такого явища як булінг у школі. Булінг – термін новий в житті 
сучасної людини, чого не можна сказати про саме явище. Яви-
ще булінгу є достатньо давнім, проте в Україні ця тема є недо-
статньо вивченою. Наразі інтерес до неї активно зростає.

Основний	 матеріал.	 Публікації щодо теми шкільного 
цькування з’явилися досить давно. Ще у 1905 році французь-
кий вчений К.Дьюкс в одній із своїх праць почав досліджувати 
даний феномен. А вже першими, хто систематично вивчили 
цю проблему, стали скандинавські науковці, а саме: Д. Ольве-
ус, П. І, Хайнеманн, А. Пікас, Є. Роланд. Згодом інтерес до цьо-
го питання з’явився і серед британських дослідників В. Т. Орто-
на, Д. А. Лейна, Д. П. Таттума, Є. Мунте [1].

Якщо ми хочемо краще зрозуміти таке явище як булінг 
(цькування), а також зуміти розпізнати його, припинити і запо-
бігти його повторення, необхідно визначити загальні терміни.

Англійське слово булінг (bullying, від bully-хуліган, забі-
яка, задирака, грубіян, насильник) визначається як утиски, 
дискримінація, мобінг (переважно групові форми утиску 
дитини), булінг. Останній термін використовується в спе-
ціальній літературі найчастіше.

На думку російського соціолога І. С. Кона, булінг – це 
залякування, фізичний або психологічний терор, спря-
мований на те, щоб викликати в іншого страх і тим 
самим підпорядкувати його собі. І. Кон також зазна-
чає, що за останні 20 років «булінг» став міжнародним 

соціально-психологічним і педагогічним терміном, який 
означає складну сукупність соціальних, психологічних 
і педагогічних проблем [2, с. 15]. Д. Лейн і Е. Міллер 
асоціюють цей термін з цькуванням і визначають булінг 
як тривалий процес свідомого жорстокого ставлення, 
фізичного і (або) психічного, з боку однієї дитини або 
групи дітей до іншої дитини (інших дітей). Норвезький 
психолог Дан Ольвеус, досліджуючи проблему булінгу 
в школі, дає таке визначення:»Знущання над індивідом 
означає що він або вона неодноразово і протягом часу 
піддається негативним діям з боку одного або кількох 
інших осіб, і при цьому він або вона відчуває труднощі 
самозахисту» [3].

Булінг може приймати безліч форм. Дан Ольвеус, 
автор книги «Булінг у школі: що ми знаємо і що можемо 
зробити?», виокремлює наступні види булінгу: вербаль-
ний булінг, що включає принизливі коментарі і погані 
імена (клички); булінг соціальним винятком або ізоляці-
єю; фізичні знущання, такі як удари, стусани, поштовхи, 
харкання; знущання брехнею або брехливими чутками; 
відбирання грошей або інших речей, їх псування тими, 
хто знущається; загрози або примус виконувати будь-які 
дії; расистський булінг; сексуальний булінг [3].

Як зазначає П. Рандолл, є очевидним, що жодна дити-
на не народжується з якимось особливим геном булінгу, 
який чекає на сприятливі обставини, щоб розпочати свою 
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руйнівну дію. Більшість розуміє, що людина, яка поводить 
себе подібним способом є продуктом складних соціаль-
них процесів, які через недосконале навчання і вихован-
ня, створюють антисоціальну особистість, схильну до 
агресивного маніпулювання іншими людьми, як правило, 
слабшими. До тих пір, поки моделі соціалізації (у тому 
числі й гендерної) будуть недосконалими, невідповідни-
ми розвитку сучасного суспільства, будуть виховуватися 
люди, які ставатимуть ініціаторами буллінгу у школі, на 
робочому місці, в сім’ї [4, c. 73]. Досліджували означений 
феномен також викладачі кафедри загальної та віко-
вої психології Криворізького педагогічного університету 
Н.М. Токарева, Н.М. Макаренко [5].

Для того, щоб розробити та запровадити ефективні 
соціально-педагогічні технології профілактики булінгу, 
важливим є всебічне вивчення факторів, через які вини-
кає явище булінгу. Так, Д. Лейн запропонував концепцію 
комплексної, одночасної дії чотирьох основних факторів, 
які обумовлюють явище булінгу: поточна поведінка між 
жертвою та агресором – дозволяє спрогнозувати їх від-
носини в майбутньому; стиль поведінки, якому надається 
перевага пов’язаний з особливостями особистості; бага-
торазовий стрес, обтяження різними соціальними, сімей-
ними, освітніми та медичними проблемами; безпорадна 
або хибна позиція школи [1].

За даними Дана Ольвеуса приблизно 16% дівчаток 
і 17,5% хлопчиків у всіх розвинених країнах світу два-три 
рази на місяць стають жертвами булінгу незалежно від 
того, в якій школі вони вчаться: в елітній або в бюджетній 
в соціально-неблагополучному районі. Дані майже повні-
стю збігаються для різних країн [3].

Під час студентської практики в одній із загальноос-
вітніх шкіл Кривого Рогу ми провели дослідження серед 
учнів різних вікових категорій (від 14 до 16 років) з метою 
виявити:

- чи знають діти, що таке булінг (цькування)?
- чи були вони свідками або жертвами булінгу?
- з якими приниженнями вони стикаються в школі?
- причини агресії, через які деякі учні стають жертва-

ми знущань з боку інших школярів?
Діагностика була проведена за допомогою авторської 

анкети. У свою чергу анкета була анонімною, що дозволи-
ло отримати швидкі результати дослідження і максималь-
но чесні відповіді. Загальна вибірка – 31 особа.

За результатами дослідження було виявлено,що:

▪ 96,7%, тобто 30 осіб, мають уявлення про поняття 
булінгу, що свідчить про те, що учні або цікавляться цим 
явищем, або стикалися з ним раніше.

▪ 29%, тобто 9 осіб, хоча б раз у житті були свідками 
явища булінгу, 19,3% (6 осіб) – були жертвами булінгу, 
38,7% (12 осіб) – ніколи не були ні свідками, ні жертвами 
булінгу, а 12,9% (4 особи) – були і свідками і жертвами 
явища булінгу.

▪ На питання щодо форм булінгу, при діагностиці ми 
виділили такі основні форми: образи, глузування, викори-
стання прізвиськ, побиття (штовхання тощо). Ми отрима-
ли наступні результати:

38,7% (12 осіб) – хоча б раз у житті стикалися с образами;
32,2% (10 осіб) – з глузуваннями; 25,8% (8 осіб) – 

з прізвиськами ;
3,2% (1 особа) – переживала фізичні знущання.
На питання щодо основних причин виникнення булінгу 

з боку інших школярів отримали такі відповіді 20 опитаних: 
35% (7 осіб) відзначили за причину зовнішній вигляд учня; 
25% (5 осіб) – поведінку учня; 5% (1 особа) – національ-
ність учня; 35% (7 осіб) основною причиною вважають те, 
що учень не може за себе заступитися.

Існує міф, що викликати тривожність у членів педа-
гогічного колективу повинні тільки випадки фізичного 
насилля. Вважається, що вчитель не має можливості 
займатися всіма непорозуміннями (сутичками, кон-
фліктами, образами тощо), які трапляються між учня-
ми. Зрештою, діти повинні навчитися справлятися 
з такими проблемами самостійно; тільки у випадках 
серйозного фізичного насилля дорослі повинні втру-
чатися. За даними Дана Ольвеуса, фізичне насилля 
стає причиною підліткового суїциду найрідше, ніж пси-
хологічне. На першому місці стоїть словесне цькуван-
ня – образи, злі жарти, глузування тощо; на другому 
місці – бойкот, на третьому місці – фізичні знущання 
[3]. Наші результати цілком збігаються з результата-
ми попередніх досліджень: фізичні знущання, згідно 
відповідей, зустрічаються найрідше (всього 1 особа із 
31 опитаного), чого не можна сказати про інші форми 
булінгу. Крім проведеного анкетування, в нас відбулася 
бесіда з психологом школи, де ми проходили студент-
ську практику. За допомогою цієї бесіди ми зрозуміли, 
що адміністрація школи цікавиться всіма проблемами, 
з якими стикаються учні всіх вікових категорій, у тому 
числі і проблемою цькування.

 
Рис. 1. Найрозповсюдженіші форми булінгу у сучасній школі
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Висновок. Отже, при дослідженні явища шкільного 
булінгу було виявлено, що проблема цькування дійсно 
існує серед підлітків. В нашій статті ми намагалися висвіт-
лили природу зародження такого поняття як булінг, його 
види та актуальність в Україні. На даний момент в нашій 

 

країні існує закон про булінг, який вводить адміністративну 
відповідальність. Проте ми не знаємо чи попередній дос-
від вплинув на вивчення цієї проблеми, але сподіваємося, 
що ми змогли зробити внесок для майбутніх досліджень 
з цього питання.

ЛІТЕРАТУРА
1. Лэйн Д.А. Школьная травля (буллинг) [Електронний ресурс]. Детская и подростковая психотерапия / [под ред. Д. Лейна 

и Э. Миллера]. СПб.: Питер, 2001. 26 с. Режим доступу: http://www.zipsites.ru/psy/psylib/info.php?p=414. Заголовок з екрану.
2. Кон И.С. Что такое буллинг и как с ним бороться? Семья и школа, 2006. С. 15–18.
3. Дан Ольвеус «Буллинг в школе. Что мы знаем и что мы можем сделать» Норвегія 1993 р.
4. Randall P. Bullying in Adulthood: Assessing the Bullies and Their Victims / P. Randall. Florence, KY, USA: Brunner-Routledge, 

2001. Режим доступу: http:/site.ebrary.com/lib/bckharkiv/Doc?id=10053591
5. Токарева Н.М., Шамне А.В., Макаренко Н.М. Сучасний підліток у системі психолого-педагогічного супроводу.  

Кривий Ріг: ТОВ «Інтерсервіс», 2014. 312 с.

ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ У СИТУАЦІЯХ СТРЕСУ 
В ЮНАЦЬКОМУ ТА ЗРІЛОМУ ВІЦІ

А. О. Кравець
Херсонський державний університет, 

angelina422268@mail.ru
Науковий керівник: доктор психологічних наук,  

професор В. І. Шебанова

Постановка	проблеми. У сучасному світі практич-
но щохвилини з’являється велика кількість стресових 
ситуацій і для того, щоб забезпечити цілісність психоло-
гічного здоров’я особистості, необхідно володіти теоре-
тичними та практичними навичками успішного викори-
стання стратегій, спрямованих на позитивний результат 
вирішення проблем.

Використання адаптивних поведінкових стратегій 
подолання стресу і відносно низька сприйнятливість до 
стресових ситуацій сприяють поліпшенню самопочуття. 

А до його погіршення і наростання негативної симптома-
тики призводять намагання уникнути проблеми і застосу-
вання неадаптивних стратегій, спрямованих не на вирі-
шення проблеми, а на зменшення емоційної напруги [5]. 
Нині не існує переконливих доказів, які б свідчили б, хто 
краще – дівчата та юнаки чи зрілі люди долають стрес, 
молодь більш схильна до стресу чи, навпаки, представ-
ники зрілого віку. Це вимагає, зокрема, вивчення особли-
востей реагування і поведінки в стресовій ситуації, чого 
неможливо досягти без врахування вікових особливостей.
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Основні підходи до розуміння копінг-стратегій пере-
важно розроблені такими зарубіжними дослідниками як: 
Д. Амірхан, А. Біллінгс, Р. Лазарус, Р. Моос, С. Фолкман, 
Е. Фрайденберг, С. Хобфолл та ін. Також вивченню різ-
них аспектів проблеми копінг-стратегій присвячені праці 
Л. І. Анциферової, В. О. Бодрова, Л. О. Китаєва – Смика, 
Т. К. Крюкової, С. К. Нартовой – Бочавер, Н. А. Сіроти, 
С. А. Хазової, В. І. Шебанової, В. М. Ялтонського та ін.

Таким чином, актуальність досліджуваної проблеми 
та її недостатня розробленість у психологічній літера-
турі зумовили вибір теми дослідження: Особливості 
копінг-стратегій у ситуаціях стресу в юнацькому та зрі-
лому віці.

Метою	 статті є з’ясування вікових особливостей 
стратегій реагування на стресові ситуації осіб юнацького 
та зрілого віку.

Виклад	 основного	 матеріалу. Психологічний 
захист під час стресу – це неусвідомлюваний процес 
усунення або послаблення психікою людини негативних, 
травмуючих або неприйнятних емоційних переживань 
[2]. Усі поведінкові реакції на стрес можна розділити 
на два полюси: реакція втечі (як правило, несвідома) 
і реакція боротьби (як правило, усвідомлена). Несві-
домі реакції спрямовані, перш за все, на уникнення від 
вирішення стресової ситуації, тому ми більш зацікавлені 
в досліджені у свідомих стратегіях реагування на стрес – 
копінг-стратегіях. Психологічний захист задає напрямок 
копінгу, який формується у більш пізні терміни онтоге-
нетичного розвитку і закріплюється з процесом накопи-
чення життєвого досвіду. Діапазон використовуваних 
людиною в процесі життя стратегій по вирішенню ситу-
ацій і подолання вимог середовища залежить від сфор-
мованої у ранньому дитинстві структури провідних типів 
психологічного захисту. При цьому керуючий у структурі 
особистості психологічний захист буде впливати як на 
когнітивну оцінку стресової події, так і на вироблення 
відповідних до нього стратегій поведінки щодо подолан-
ня цієї події. Негативні наслідки переживання складних 
життєвих обставин можуть бути дещо пом’якшені та ніве-
льовані адаптивними стратегіями подолання стресу [5].

За визначенням Р. Лазаруса, копінг-механізми – це 
стратегії дій, що використовує людина у ситуації психоло-
гічної загрози [2; 4]. Більшість дослідників копінг-стратегій 
поділяють їх на активні та пасивні. До активних страте-
гій відносять стратегію «вирішення проблем», як базову 
копінг-стратегію. Вона містить усі варіанти поведінки 
людини, спрямовані на вирішення проблемної чи стре-
сової ситуації, а також стратегію «пошук соціальної під-
тримки», спрямовану на одержання соціальної підтримки 
від середовища. Пасивна копінг-поведінка забезпечує 
використання варіантів поведінки, що містять базову 
копінг-стратегію «уникання» [1].

Для дослідження адаптивних і неадаптивних стратегій 
реагування на стресові ситуації ми використали методику 
«Діагностики копінг-механізмів» Е. Хейма, яка дозволяє 
досліджувати 26 ситуаційно-специфічних варіантів копін-
га, розподілених відповідно за трьома основними сфера-
ми психічної діяльності на когнітивні, емоційні і поведінко-
ві копінг-механізми [3; 4].

Згідно з результатами дослідження серед адаптивних 
когнітивних варіантів копінг-стратегій, 5% вибірки юнацького 
віку використовують «Проблемний аналіз», 15% використо-
вують копінг-стратегію «Установлення власної цінності» 
та 30% – «Збереження самовладання». Ці форми поведінки, 
спрямовані на аналіз виниклих труднощів і можливих шля-
хів виходу з них, підвищення самооцінки і самоконтролю, 
більш глибоке усвідомлення власної цінності як особисто-
сті та наявність віри у власні ресурси в подоланні важких 
ситуацій. Серед зрілої частини вибірки 15% використовують 
«Проблемний аналіз», «Збереження самовладання» – 20% 
досліджуваних. Аналізуючи відповіді респондентів вибірки, 
можна сказати, що виникає тенденція вирішення проблем-
них ситуацій досліджуваних зрілого віку, які більше вико-
ристовують когнітивні варіанти аналізування проблем для 
швидшого вирішення їх, на відміну від юнаків і дівчат які при 
стресових ситуаціях більше використовують поведінку наці-
лену на підвищення самоконтролю та самооцінки.

Серед адаптивних емоційних копінг-стратегій вико-
ристовують «Протест», який характеризуються емоційним 
станом з активним обуренням і протестом відношенню до 
труднощів, 5% респондентів юнацького віку та 10% дослі-
джуваних зрілого віку.

Згідно результатів дослідження найчастіше рес-
понденти використовують копінг-стратегію «Оптимізм» 
(80% вибірки юнацького віку та 50% досліджуваних). Ця 
копінг-стратегія виявляється впевненістю в наявності 
виходу з будь-якої, навіть найскладнішої, ситуації. Такий 
результат можна пояснити тим, що більшість сучасних 
людей не бояться труднощів та мають сили та життєвий 
досвід, щоб ефективно долати стресові ситуації.

Серед поведінкових адаптивних копінг-стратегій 
«Співпрацею» користуються 20% вибірки зрілого віку 
та 25% юнацького, а «Зверненням» – користується 
25% юнацького віку, тоді коли представники вибірки зріло-
го віку не використовують таку копінг-поведінку взагалі. Під 
цими стратегіями розуміється така поведінка особистості, 
при якій вона співпрацює зі значущими (більш досвідчени-
ми) людьми, шукає підтримки в найближчому соціальному 
оточенні. За результатами цієї частини дослідження, мож-
на сказати, шо частина зрілої вибірки націлена вирішувати 
проблеми самостійно завдяки власному життєвому досвіду 
та аналізу ситуації, а представники юнацтва більше заці-
кавлені в пошуку допомоги у оточуючих ніж у знаходженні 
рішення у вирішені проблеми самостійно. Копінг-стратегі-
єю «Альтруїзм» користуються тільки респонденти зрілої 
вибірки (15%), на відміну від юнацької, яка не користується 
даною копінг-стратегією взагалі, що можна пояснити тим, 
що більш дорослі люди готові вирішувати не тільки свої 
життєві труднощі, а допомагати іншим у знаходженні опти-
мального рішення проблем, коли юнаки зосереджені біль-
ше на вирішенні власних проблем.

Користування неадаптивною когнітивною копінг-стра-
тегією «Смиренність» виявлено у 15% представників 
зрілого віку та у 10% представників юнацького віку. 
Копінг-стратегію «Дисиміляція» використовують 10% зрі-
лої та юнацької вибірки, «Ігнорування», як копінг-страте-
гію не використовують представники юнацького віку, у той 
час коли серед представників зрілого віку її використову-
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ють 10%. Такі форми поведінки є пасивними, характери-
зуються відмовою від подолання труднощів через невіру 
в свої сили й інтелектуальні ресурси, недооцінку неприєм-
ностей, запереченням наявності проблем.

Неадаптивну емоційну копінг-стратегію «Пригнічення 
емоцій», яка характеризується зниженим емоційним ста-
ном, відчуттям безнадійності та пригніченням інших почут-
тів – використовують 5% вибірки юнаків та 10% з вибірки 
зрілого віку. Неадаптивну емоційну копінг-стратегію яка 
характеризуються переживанням злості та реакціями зви-
нувачення на себе та/або інших – «Агресивність» – вико-
ристовують тільки респонденти юнацького віку (10%), що 
можна пояснити тим, що на відміну від зрілого віку у яких 
завдяки життєвому досвіду більш соціально адаптована 
та сформована поведінка реагування на стрес, ще не 
сформовані моделі поведінки, які б допомагали їм більш 
конструктивно реагувати на стресові ситуації.

Серед неадаптивних поведінкових копінг-страте-
гій – «Уникнення» – поведінку, яка передбачає уникнен-
ня можливих зустрічей з неприємностями повязаних 
з проблемною ситуацією, пасивність у діях для вирішення 
труднощів, самотність, ізоляція, бажання піти від актив-
них інтерперсональних контактів, відмова від рішення 
проблем – використовує 15% респондентів юнацького 
та 30% зрілого віку. Так, можна припустити, що представ-

никам зрілого віку більш притаманно уникати від думок 
про проблеми і усамітнення, у той час коли представники 
юнацького намагаються знайти рішення проблем у ото-
чуючих та активно обсудити перебіг проблемної ситуації 
та можливі рішення виходу з неї.

Висновки	та	перспективи	подальших	досліджень.	
З’ясовано, що психологічний захист під час стресу – це 
неусвідомлюваний процес усунення або послаблення 
психікою людини негативних, травмуючих або неприйнят-
них емоційних переживань. Долаюча поведінка реалізу-
ється через використання різноманітних копінг-стратегій 
на основі внутрішніх та зовнішній ресурсів особистості. 
Згідно результатів дослідження, виявлено, що досліджу-
вані як з юнацької частини вибірки, так і з зрілої найчас-
тіше використовують адаптивну емоційну копінг-страте-
гію «Оптимізм». Досліджувані які використовують дану 
копінг-стратегію намагаються не занурюватись в пробле-
ми, вважають, що проблемні ситуації тимчасові, налашто-
вані на позитивне вирішення життєвих труднощів. Такий 
результат можна пояснити тим, що більшість сучасних 
людей не бояться труднощів та мають сили та життєвий 
досвід, щоб ефективно долати стресові ситуації. Завдяки 
кількісному аналізу дослідження, узагальнено, що пред-
ставники юнацької та зрілої вибірки, частіше використову-
ють адаптивні варіанти копінг-поведінки.
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Постановка	 проблеми. Розвиток особистісно-
го потенціалу особистості є одним із найактуальніших 
завдань сучасного суспільства, яке перебуває на етапі гло-
бальних перетворень в системі освіти України, інтеграції 
у світовий освітній простір. Сьогодні виникає необхідність 
внесення кардинальних змін до змісту, форм і методів 

навчально-виховної роботи з молоддю, де реалізується 
креативний підхід до розвитку особистості, формування 
активно-перетворюючої позиції, творчого потенціалу.

Аналіз наукової літератури з теми дослідження дає 
змогу стверджувати, що проблема формування особистіс-
ного потенціалу розглядалася у вітчизняних та зарубіж-
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них дослідженнях з позиції підготовки студентів в універ-
ситетах та інститутах. Це сприяло накопиченню певного 
позитивного досвіду у розробці основних теоретичних 
положень з цієї проблеми. Так, філософський аспект осо-
бистісного потенціалу розглядали у своїх працях В. Біблер, 
Ю. Бородай, М. Данилов, К. Кедров, П. Копщин, О. Кор-
шунов та ін. Психологічні основи цієї проблеми викладені 
в працях Д. Богоявленської, Л. Виготського, В. Давидова, 
Д. Ельконіна, О. Леонтьєва, А. Лука, Я. Пономарьова, 
С. Рубінштейна та ін. Педагогічний аспект проблеми фор-
мування і розвитку особистісної активності розглядається 
в працях В. Андрєєва, Д. Вількєєва, М. Данилова, Н. Кичук, 
М. Махмутова, І. Огороднікова, Н. Половнікової, І. Родак, 
С. Сисоєвої, М. Скаткіна, Т. Шамової, Г. Щукіної та ін.

Мета	 статті	 полягає в дослідження особистісного 
потенціалу в навчальній та позанавчальній діяльності 
студентів.

Виклад	основного	матеріалу. За Д. О. Леонтьєвим 
особистісний потенціал – це узагальнена системна харак-
теристик індивідуально-психологічних особливостей 
людини, що лежить в основі здатності особистості вихо-
дити зі стійких внутрішніх критеріїв і орієнтирів у своїй 
життєдіяльності і зберігати стабільність діяльності й смис-
лових орієнтації при зовнішньому тиску і в змінних умовах 
[1]. За С.Д. Максименком, потенціал – це така можливість, 
яка, реалізуючись у діяльності, удосконалюється, зали-
шаючись потенційною (ймовірнісною можливістю), в той 
час як діяльність відокремлена від потенціалу і є засобом 
досягнення поставленої мети. Вчений зазначає, що вихід-
ним матеріалом для виконання діяльності, переходу від 
можливості дії, її уявлення до дійсності, матеріалізації 
образів, почуттів і думок є енергія [4]. Провідною власти-
вістю потенціалу можна вважати ймовірність реалізації 
особистісних ресурсів у разі потреби. Більш того, якщо 
наявність можливості можна об’єктивно спостерігати, то 
наявність потенціалу можна лише припускати до моменту 
його реалізації [5].

Характеризуючи навчальну діяльність, більшість авто-
рів підкреслюють її суспільний характер. Вона найістот-
нішим чином детермінована культурними традиціями 
і соціально-смисловими орієнтаціями суспільства. Значна 
частина навчальної діяльності протікає в режимі взаємодії 
з іншими, але Д. Б. Ельконін відзначав, що часто, буду-
чи колективної за формою, навчальна діяльність завжди 
є індивідуальною за результатом. Предметом навчальної 
діяльності, з точки зору психології, є те, на що вона спря-
мована. У зв’язку з цим виділяються: засвоєння знань, 
оволодіння узагальненими способами дій, відпрацювання 
прийомів і способів дій, їх алгоритмів і програм, в процесі 
чого і відбувається розвиток «суб’єкта діяльності» того, 
хто навчається [2].

Головними новоутвореннями молодого віку є відкрит-
тя власного «Я», розвиток рефлексії, усвідомлення своєї 
індивідуальності, поява життєвої мети, пріоритетних жит-
тєвих цінностей. Пізнавальна та творча діяльність стає 
домінуючим видом активності студента, здатного само-
стійно розуміти, оцінювати, займати правильну позицію, 
приймати та реалізувати адекватні рішення в нестан-
дартних умовах, а нова соціальна позиція змінює його 

ставлення до навчання та його змісту. Для успішного 
розвитку та формування особистості необхідно правиль-
но вміти структурувати свій час, відпочивати, навчатись 
та розвиватись, тому у дослідженні використовувалися 
наступні методики: метод визначення середнього балу 
успішності студентів, метод опитування студентів про їх 
позанавчальну діяльність та особистісний опитувальник 
Айзенка. Методи дають змогу визначити, які види позана-
вчальної діяльності використовують досліджувані з різним 
рівнем знань [4].

В емпіричному дослідженні вибірка дослідження скла-
далась з 60 респондентів − студентів Херсонського дер-
жавного університету віком від 18 до 23 років. Досліджен-
ня проводилося в березні 2019 року.

З метою встановлення кореляції між показниками 
особистісного потенціалу та навчальною й позанавчаль-
ною діяльністью, було проведено обробку даних, де було 
отримано такі показники: порівнявши відповіді опитувань 
позанавчальної діяльності та рівня академічної успішності 
було визначено прямі кореляційні зв’язки між показника-
ми «культурно-творча діяльність й громадська діяльність» 
та «високий рівень академічної успішності» (rs = 0,38, при 
рівні статистичної значущості р≤0,05). Це говорить про 
те, що коли досліджувані беруть участь у різних заходах 
університету навчанню це не заважає. Вони продовжують 
гарно вчитися, іноді проявляють більше зацікавленості 
до навчання, ніж зазвичай. Вони встигають і гарно вчи-
тися, і виступати, і спілкуватися з друзями. Такі студенти 
люблять займатися допомогою в організації різних захо-
дів. Вони відповідальні, товариські, чемні та чесні. Зв’язок 
показників «спортивна діяльність» та «середній рівень 
академічної успішності» (rs = 0,17, при рівні статистичної 
значущості р≤0,05) свідчить про те, що коли досліджувані 
займаються собою в них росте витримка. В такі моменти 
в них є приливи до навчання, але це також виявляється 
в підвищеній збудливості і переважанні негативно забарв-
лених емоційних станів. Обернена кореляційна залеж-
ність спостерігалась між показниками «культурно-творча 
діяльність» та «низький рівень академічної успішності» 
(rs = –0,72, при рівні статистичної значущості р≤0,05). Це 
говорить про те, що коли досліджувані беруть участь у різ-
них заходах, то показник поганого навчання починає пада-
ти. Тобто, коли студент займається активною діяльністю 
на факультеті, він починає краще вчитися. Він здатен 
продукувати нові ідеї, починає нестандартно та критично 
мислити. Їх низький рівень сформованості усвідомленої 
саморегуляції емоцій і поведінки починає рости. Вони ста-
ють більш врівноважені, починають цінувати себе та свою 
працю.

Провівши дослідження за особистісним опитувальни-
ком EPQ Айзенка та опитуванням позанавчальної діяль-
ності ми дослідили зв’язки між показниками «громадська 
діяльність» та «екстраверсія» (rs = 0,81, при рівні статис-
тичної значущості р≤0,05). Такі студенти люблять бути 
у центрі уваги, займатися допомогою в організації різних 
заходів, полюбляють спілкуватися з людьми. Такі люди 
товариські, спрямовані на зовнішній світ, мають широке 
коло знайомств. Вони імпульсивні, запальні, оптимістичні, 
веселі. «Культурно-творча діяльність» та «емоційна стій-
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кість» (rs = 0,81, при рівні статистичної значущості р≤0,05). 
Такі досліджувані беруть участь у різних заходах не лише 
університету, а й міста та області. Вони здатні продукува-
ти велику кількість ідей, схильні до широких узагальнень, 
всю свою енергію направляють в ту діяльність, де вони 
можуть проявити себе та свої здібності. Показники «спор-
тивна діяльність» та «емоційна стійкість» (rs = 0,63, при 
рівні статистичної значущості р≤0,05). Такі досліджувані 
люблять займатись собою та розвиватись. Вони харак-
теризуються високим рівнем лабільності нервової сис-
теми. В них присутня та риса особистості, яка виражає 
збереження організованої поведінки, ситуативної ціле-
спрямованості у різноманітних ситуаціях. Емоційно стійка 
людина характеризується зрілістю, відмінною адаптацією, 
відсутністю великої напруженості, занепокоєння.

Результатом дослідження за особистісним опиту-
вальником EPQ Айзенка та середнім балом успішності 
ми виявили прямі кореляційні зв’язки між показниками 
«нейротизм» та «високий рівень академічної успішності» 
(rs = 0,39, при рівні статистичної значущості р≤0,05). Такий 
зв’язок говорить про те, що ті люди, які гарно вчаться, від-
чувають насолоду від можливості дізнаватись щось нове, 
але через надмірне навантаження в них присутня емоцій-
на нестійкість, нейротизм, що виражається в надзвичай-

ному нервуванні, схильності до швидкої зміни настроїв, 
почутті занепокоєння та заклопотаності.

Висновок. Місце особистісного потенціалу в навчаль-
ній та позанавчальній має велику роль, адже у комплексі 
особистісні характеристики можуть спонукати до розвит-
ку особистості, його зростанню та подальшій додатковій 
діяльності студентів не лише в стінах університету, але ще 
й за його межами. Відзначимо, що потенціал безпосередньо 
пов’язаний з механізмами оволодіння діяльністю, включаю-
чи необхідні для цього вміння, навички та діяльнісні компе-
тенції. Відповідно навчальна діяльність може розглядатися 
як специфічний вид діяльності, спрямованої на системний 
розвиток учнів, орієнтованих на одержання глибоких знань 
і їх творче застосування в практичній діяльності. У нашому 
дослідженні ми встановили зв’язок між показниками особи-
стісного потенціалу та навчальною й позанавчальною діяль-
ністю. В більшості, досліджувані беруть участь у різних захо-
дах університету, гарно вчаться, відчувають насолоду від 
можливості дізнаватись щось нове, але також вони беруть 
участь в різних позанавчальних справах: гуртки, виступи, 
олімпіади тощо. Але багато досліджуваних відчувають зане-
покоєння та тривожність, адже їм важко іноді займатись 
декількома справами. Рекомендується зіставити режим 
роботи та відпочинку задля більш продуктивної діяльності.
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Роль женщины и ее социальное положение во все исто-
рические периоды связываются с материнством и, нес-
мотря на то, что онтогенез материнства берет своё начало 
ещё в младенчестве, на этапе взаимодействия с собствен-
ной матерью, беременности, роды и послеродовый период 
считаются важнейшими, т.к. это периоды первого реально-
го взаимодействия с собственным ребенком.

Множество исследований на сегодняшний день 
обращено к изучению беременности с позиции условий 
для развития ребенка (О.В. Баженова, Г.И. Брехман, 
Ж.В. Колесова, Т.В. Сколбо и др.). Однако не менее 
важно рассматривать беременность не только в аспекте 
способности обеспечения условий для благоприятного 
развития ребенка, но и как важный компонент развития 
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личности самой беременной женщины, этап ее личност-
ного развития и становления, т.к. во время беременности 
происходит изменение множества сторон жизни жен-
щины, происходят серьёзные изменения самосознания, 
трансформация ценностно-смысловых составляющих 
и пр. Таким образом, период беременности является эта-
пом актуализации внутриличностных противоречий, что 
позволяет сделать вывод о важности и необходимости 
психологического сопровождения беременных женщин.

Исследователи отмечают приоритет медицинских зна-
ний на этапе практической поддержки женщин во время 
беременности. Изучение беременности и родов сводится 
к изучению физиологических процессов. Проблема психи-
ческих состояний беременных женщин изучалась, в основ-
ном, лишь с точки зрения психофизиологии, по остальным 
направлениям имеются лишь отдельные теоретические 
разработки и незначительное число рекомендаций по 
коррекции психических состояний женщин в период бере-
менности. Психические реакции, возникающие у женщин 
с момента развития беременности до ее завершения 
в настоящее время изучены недостаточно [1].

Как отмечают исследователи, неподготовленные жен-
щины приходят к родам с отрицательными эмоциями, 
непониманием и чувством беспомощности. Таким образом, 
актуальность проблемы эмоциональных состояний бере-
менных определяется недостаточной изученностью факто-
ров, влияющих на протекание беременности, а также обос-
нованностью целей, подходов, средств воздействия на них.

Психологические защитные механизмы личности 
и стратегии совладания являются неотъемлемой частью 
адаптационных реакций, необходимых для обеспечения 
психологической безопасности женщины в условиях труд-
ных жизненных ситуаций, связанных с уходом за ребенком 
и проблемами в его развитии [2]. Для описания процессов 
психической адаптации субъекта в научной литературе 
используются понятия «копинг» (от английского coping – 
совладание, преодоление) и «психологическая защита» [1].

Несмотря на разные теоретические и практические 
подходы к исследованию копинг-стратегий, необходимо 
отметить, что почти все авторы ограничиваются выяв-
лением копинг-стратегий у определенного индивида 
или группы людей и их связью с различными фактора-
ми. Изучение копинг- стратегий позволило выявить, что 
они меняются на протяжении жизни человека, связаны 
с его опытом и зависят от целого ряда факторов – от 
чувства юмора, эмоциональных особенностей субъекта 
и т.п. (R. Lazarus, S. Folkman, E. Heim, Л.И. Анцыферова, 
В.А. Бодров, Л.А. Китаев-Смык и др.) [2; 3].

Теоретико-методологическую основу исследования 
проблемы психологического сопровождения беременных 
женщин составили отечественные и зарубежные подходы 
к изучению психологии беременности, родов, послеродо-
вого периода (В.В. Абрамченко, Н.Н. Авдеева, А.С. Батуев, 
О.В. Баженова, А. Бертин, И.В. Добряков, Н.П. Коваленко), 
концепция психологии материнства Г.Г. Филипповой.

Цель	данного	исследования	– установить характер 
и направленность связи стратегий совладающего пове-
дения и самочувствия у женщин в послеродовый период.

Методы	 исследования: методика «Копинг-пове-
дение в стрессовых ситуациях» (Т.Л. Крюкова), «Мето-
дика и диагностика самочувствия, активности и настро-
ения». Методы статистической обработки данных: 
U-критерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой корре-
ляции Спирмена.

Характеристика выборки исследования: 60 женщин: 
из них 30 женщин во втором триместре беременности 
и 30 женщин в послеродовой период. Выборка была 
выравнена по возрастному критерию: в каждую группу 
вошли женщины в возрасте 25–30 лет.

Установлено, что для 40% беременных женщин 
и 43,3% женщин в послеродовом периоде характерен 
проблемно-ориентированный копинг. Проблемно-ориен-
тированный стиль совладания – рациональный анализ 
проблемы, связанный с созданием и выполнением пла-
на разрешения трудной ситуации, его проявление можно 
увидеть в таких реакциях: самостоятельный анализ слу-
чившегося, обращение за помощью к другим, поиск допо-
лнительной информации.

Для 36,7% беременных женщин характерен низкий 
уровень эмоционально-ориентированного копинг, в то 
время как для 46,7% женщин в послеродовом периоде 
характерен высокий уровень выраженности данной 
стратегии совладания. Эмоционально-ориентированный 
стиль совладания – следствие эмоционального реагиро-
вания на ситуацию. Он не сопровождается конкретными 
действиями, а проявляется в виде попыток не думать 
о проблеме, вовлечением других в свои переживания, 
желанием забыться во сне, растворить свои невзгоды 
в алкоголе, наркотиках или компенсировать отрицатель-
ные эмоции едой.

Для 53,3% беременных женщин характерен низкий 
уровень копинга, ориентированного на избегание, а для 
56,7% женщин в послеродовый период – высокий. Стоит 
отметить, что копинг, ориентированный на избегание: эта 
стратегия направлена на совладание со стрессом, спо-
собствующая его редукции, но обеспечивающая функ-
ционирование и развитие индивида на более низком 
функциональном уровне.

Для 40% беременных женщин характерен высокий 
уровень копинга «отвлечения», а для 46,7% женщин 
в послеродовый период – низкий. Таким образом, для 
женщин во втором триместре беременности более харак-
терно отвлечение или переключение мыслей на другие, 
«более важные» темы. Для 46,7% беременных женщин 
и 50% женщин в послеродовый период характерен высо-
кий уровень социального отвлечения.

Анализ данных статистического анализа показал, что 
согласно U-критерию Манна-Уитни в зоне значимости 
находятся различия между беременными и уже родивши-
ми женщинами по шкалам «эмоционально-ориентирован-
ный копинг», «копинг, ориентированный на избегание», 
субшкале «отвлечение».

Для определения взаимосвязи самочувствия с совла-
данием у женщин в послеродовой период был выполнен 
статистический анализ результатов с помощью корреля-
ционного анализа по Спирмену.
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Анализируя достоверные взаимосвязи, полученные 
в ходе статистического анализа, можно заключить, что:

– благоприятное самочувствие у женщин в после-
родовый период характерно при выраженном копинге, 
ориентированном на избегание (Rs = 0,526 при р = 0,003);

– выраженная активность у женщин в послеродовый 
период наблюдается при выраженном социальном отвле-
чении (Rs = 0,451 при р = 0,012);

– благоприятное настроение у женщин в послеро-
довый период характерно при выраженном эмоциональ-

но-ориентированном копинге (Rs = 0,535 при р = 0,002) 
и социальном отвлечении (Rs = 0,397 при р = 0,030).

Таким образом, гипотеза, выдвигаемая в начале исс-
ледования, подтвердилась.

Практическая значимость заключается в том, что 
результаты исследования могут быть использованы для 
групповой работы, направленной на оптимизацию само-
чувствия женщин в дородовом и послеродовом периодах, 
а также отношения женщины к беременности и собственно-
му материнству, профилактику девиантного материнства.

Таблица 1
Взаимосвязь	самочувствия	с	совладанием	у	женщин	в	послеродовой	период	(p≤0,05)

Копинг Коэффициент Самочувствие Активность Настроение
Проблемно-

ориентированный копинг
Коэффициент корреляции 0,172 0,202 0,072

Знач. (2-сторон) 0,364 0,283 0,705
Эмоционально-

ориентированный копинг
Коэффициент корреляции -0,064 0,351 0,535

Знач. (2-сторон) 0,738 0,057 0,002
Копинг, ориентированный 

на избегание
Коэффициент корреляции 0,526 -0,189 -0,103

Знач. (2-сторон) 0,003 0,318 0,588

Субшкала «Отвлечение» Коэффициент корреляции 0,334 -0,321 -0,049
Знач. (2-сторон) 0,071 0,084 0,799

Субшкала «Социальное 
отвлечение»

Коэффициент корреляции -0,229 0,451 0,397
Знач. (2-сторон) 0,225 0,012 0,030
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Актуaльнiсть дослiджень в плoщинi сiмейнoї прo-
блемaтики зумoвленa зaгaльнoю кризoю сім’ї, яку вiд-
знaчають психолoги, сoціолoги, педaгoги, демoгрaфи. 
Ця кризa є довoлі пoширенoю, виявляється у зменшен-
ні пoказникiв нaроджуваностi дiтей, збільшенні кількості 
розлучень та прoблемних родин (де немає порозумін-
ня, співробітництва між близькими), а тaкож у загаль-
ній трaнсформацiї суспiльних тa сiмейних цiннocтей, 

oслaбленні виховнoї функцiї рoдини. Очевиднo, щo за 
тaких умoв необхiдними є ґрунтoвнi доcлiдження сучас-
нoї сiм’ї тa пoшyк ресурсiв для пoдoлання негaтивних 
явищ.

Офiційна статиcтика вкaзує нa зроcтaння вiку матерi 
пpи наpодженні пеpшої дитини, зaгальну тендeнцію дo 
змeншення наpоджувaності у поpівняннi зi смертнiстю, 
змeншення кiлькості дiтей у сiм’ях.
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Пpи загaльній кiлькості сiмей (за дaними Деpжавної 
стaтистики Укpаїни, нa 1 сеpпня 2018 pоку в Укpаїнi живe 
мaйже 15 млн. сiмeй.) сеpедній pозмір рoдини кoливаєть-
ся вiд 3,1 дo 4 осiб. У нaшій крaїні прoтягом 2016 рoку булo 
заpеєстровано 229453 шлюбiв, або 5,4 на тисячу мешкaн-
ців. Воднoчас у тoй же чаcовий пеpіод в Укpаїні заpеє-
стровано 129997 розлучeнь, абo 3,3 нa тиcячу мешкaн-
ців. Оснoвні їx пpичини тaкі: зловживaння алкoгольними 
напoями (пияцтвo перeважає сеpед чолoвіків); рiзниця 
в хаpактерах тa інтеpесах і пов’язaні з нeю сімeйні чвapи; 
пеpедчасне, непpодумане одpуження; незaдоволення 
сімeйним життям, зрaда; втpучання тpетіх осiб; фiнансові 
труднoщі; нездaтність aбо небaжання когoсь із пoдружжя 
мaти дiтей тощо.

Знaчний внeсок у доcлідження пpоблем сiм’ї внecли: 
А.Антoнов (нарoджуваність), І. Беcтужев-Лада (прoгнозу-
вання сім’ї), В. Боpисов (потpеба у дітях), І. Гераcимoва 
(демoграфiчна типoлогiя сімeй), І. Голoд (стабiльність 
сiм’ї), В. Голoфаст (функцiї сiм’ї), Л. Гоpдон, Е.Клoпов 
(життєвий цикл cім’ї), Т. Гуpко (молoда сiм’я), С. Даpмо-
дехін (деpжавна сiмейна полiтика), І. Кoн (сeксуальна 
повeдінка), Н. Маляpова (типoлогія подpужніх конфлiк-
тів), М. Мацкoвський (методолoгія і метoдика), В. Ружжo 
(типoлoгія сiмейних гpуп), В. Сиcенко (стійкicть шлюбy), 
А. Хаpчeв (теoрія), Є. Чepняк (соцioлогія сiм’ї) [4].

Пpоблемам викoнaння фyнкцiй сiм’єю нa сучaснo-
му етaпі пpисвячено чимaло дослiджень зарубiжних 
тa вітчизняниx учeних, зокрeма рoботи Н. Бабeнко, 
В. Беpези, Ю. Ваcилькової, В. Гоpодяненка, Г. Двoрецької, 
Е. Едеймiлера, І. Зaйченка, Н. Кузьмeнко, Т. Кpавченка, 
Н. Солoвйова, В. Пiчі, М. Ричкoвa, А. Хаpчeва, Л. Шней-
деp, Т. Яблoнської тa інших [5].

Дитинi родинa дaє відчyття принaлежнoсті дo пeвнoї 
гpупи (бeз чoго осoбиcтість вiдчyває сeбе самoтньою), 
рeалiзує її пoтрeбу в бeзпеці, комфoрті; дaє вiдчуття й кон-
кpетні докaзи її знaчущості для iнших (бeз чoго в нeї рoз-
вивається пoчуття непoвноцінності); фоpмує в неї пoчуття 
свoєї непoвторності тa індивідуaльності; пoдає взiрець 
для наcлідування. Незaлежно вiд вiку, всe цe є життєвo 
вaжливим для кoжної дитини. Вaгомим фaктором психiч-
ного здоpов’я дитини є психoлогічний клiмат рoдини, який 
викликaє в нeї вiдчуття комфоpту aбо ж дискoмфорту.

Благoполучна сiм’я ствоpює оснoвну бaзу для пiзнан-
ня дитинoю навкoлишнього свiту. Кpім батькiв, вaжливу 
рoль у фоpмуванні кoмунікативної компeтентності дитини 
вiдiграють її бpати тa сеcтри. Стoсунки мiж ними нaдають 
кoжній дитинi оcoбливий доcвід, який дoкорінно вiдрізня-
ється вiд навичoк, одеpжаних у хoді спiлкування з бaть-
ками. Пpи контaкті oдин з oдним, сиблiнги набyвають 
пеpший вагoмий доcвід cоціалізації. Пpизвичаївшись спiл-
куватися із сeстрами тa брaтами, дiтям лeгше знaходити 
cпільну мoву з однoкласниками, дрyзями, прeдставниками 
пpотилeжної стaті, а згoдoм будyвaти сiмейні взаємини.

Метoю нaшої стaттi є виcвiтлення оcобливoстей 
взaємoдії мiж дiтьми у рoдині. Рoзумiння спeцифіки 
сиблiнгових взaємовідносин псиxологами тiсно пoв’яза-
не з виявлeнням чинникiв, якi обумoвлюють оcобливос-
ті їхньoї взaємодії. Вaжливими сeред ниx видiляються 
статeво-вiкові – пoрядок наpодження дитини (А. Адлeр, 

Р. Мeй, Г. Хомeнтаускас), вiковa диcтанцiя мiж дiтьми 
(А. Беpже, Т. Думiтрашку, М. Поpо, Й. Рембoвський), стaть 
дiтей (Р. Рiчардсон), a такoж, соцiально-пcихологічні: емo-
ційні сiмейні взaємини, нaявні пpихильності члeнів рoди-
ни, псиxологічний клiмат у сiм’ї, цінніcні оpієнтації i рiвень 
культуpи її доpослих члeнів, стaвлення бaтьків дo дiтей 
тoщо (М. Алeксєєва, О. Кoнонко). Сукупнiсть цих чинникiв 
хаpактеризує псиxологічну пoзицію дитини в cім’ї [3].

Сiм’я з однiєю дитинoю булa ранiше виняткoм, сьoгод-
ні тaких рoдин дужe бaгато. Якщo y 2000 р. в Укpaїні oднo-
дітних рoдин наpаховувалося сеpед уciх сiмей з дiтьми 
61%, тo вжe у 2006 р. 65%, a дo 2016 р. їx кількiсть зpoсла 
дo бiльше нiж 70% [1].

Чaсом, oдну дитинy вихoвувати лeгше, бaтьки мoжуть 
пpиділити їй бiльше чаcу і cил; дитинi такoж нe довoдить-
ся з кимoсь дiлити любoв доpослих, y нeї нe виникaє пpи-
воду для рeвнощів. Алe, з iншoго бoку, пoлoження єдинoї 
дитини не достатньо комфортне: їй нe виcтачає вaгомої 
життєвoї шкoли, доcвід якoї лишe чаcтково мoже напoвни-
ти її спiлкування з iншими дiтьми, алe якy пoвною мiрою 
нe мoжна замiнити.

Прoвiдні нaуковці, як А. Адлeр, І. Дeмeнтьєва, 
В. Дpужинін, М. Кoшонова, Й. Рeмбовський, Л. Сaзонова, 
Є. Стoтленд, В. Тoман тa iн. довoдять, щo нa розвитoк 
дитини зi збiльшенням кiлькості дiтей у сiм’ї змeншується 
вплив бaтьків тa зpостає вплив cиблінгів [3]. Пpоте вплив 
бpатів i сecтер нa рoзвиток дитини нe наcтiльки cильний, 
щoб мoжна бyлo визнaвaти, щo єдинa дитинa y свoєму 
сoцiальному рoзвитку обoв’язково пoвинна вiдставати вiд 
дитини з вeликої рoдини.

У рoдинi, дe є кiлька дiтей, ситуaція бyває зaзвичай 
бiльш склaдною, нiж у сiм’ях з однiєю дитинoю. Пpоте 
дaна багaтомiрність взaємовідносин у вeликих сiм’ях 
мaє важливe значeння для cоціальнoго дoзрівання дiтей, 
являєтьcя cприятливою для зpостання пoчуття задoво-
леності у бaтьків, пoзитивно познaчається нa розвит-
кoві дитячoї оcобистості. Виpостаючи рaзом зi свoїми 
бpатами i сеcтрaми, дитинa набувaє багaто цiнного для 
життя: вoна вчитьcя взaємодопомоги у пpоцесі кoмуні-
кації з iндивідами, тaкими ж cлабкими і залeжними, як i 
вонa сaма, звикaє не тiльки бpати, aле й дaвати, нaбу-
ває дoсвіду вчити iншиx – тих, хтo мeнше зa нeї, пiзнає 
коpисть вiд спiвпраці у пoрівнянні з поcтійним cуперниц-
твом і cварками. Коpистується нe тiльки cловом «я», aле 
й знaє слoво «ми», нaвчається дiлитися нe тiльки iграш-
ками, a й увaгою з бoку доpослих. У великiй родинi дiти 
вчaться нe бути eгоїстами.

Життя у багaтодiтній рoдині може нeсти з сoбою ряд 
кoнфлiктних cитуацій, якi нe зaвжди вдaється прaвильно 
вирiшити дiтям тa їх бaтькам. Г. Хoмeнтаускас вкaзує нa 
оcoбливoсті взaємин дiтей y рoдинi тa виникнeння мiж 
ними мoтиву супeрництва, пiдкреслюючи, щo дитячi взaє-
мини зaбaрвлені як осoбливою пpив’язанiстю тa любoв’ю, 
тaк i кoнкуpенцією тa зaздpістю.

Пеpш зa вcе, цe взaємні рeвнoщі дiтей: у вeликих cім’ях 
цe звичaйне явищe, аджe нeмає тaких бpатів i сеcтер, якi 
б нe рeвнували oдин дo однoго. Пpоте, зaгалом, бiльшість 
дiтей з чаcом дoлає цi почyття тa знаxодить шлях дo налa-
годження свoїх взаємовідносин.
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Батькiвське урeгулювання дитячиx сваpок є нaдзви-
чайно вaжливим у рoзвитку гаpмонійних вiдносин мiж 
сиблiнгами. Якщo бaтьки нeрозумно поpівнюють дiтей 
oдин з oдним i вкaзують, щo хтoсь oдин iз дiтей кpащий, 
кмiтливіший, тo в тaких ситуaціях невiдкладно виникaють 
пpоблеми. Дyже чаcто зa сваpки мiж дiтьми бaтьки пoкла-
дають вiдповідальність нa стaршу дитинy. Якщo тaка 
ситyація вiдбувається впpодовж тpивалого чaсу, у стар-
шoго iз сибсів виникає вiдчуття неcправедливості, гнiву 
пpоти тих, хтo дo ньoго тaк cтавиться.

Бaтькам пpи виpішeнні дpібних дитячиx супеpечок 
неoбхідно повoдити себe диплoматично. Також неoбхідно 
слiдкувати, щoб супеpечки мiж дiтьми нe пеpеросли у кoн-
флікт мiж подpужжям, якe, у свoю чеpгу, пoчинає докoря-
ти oдин oдному в неcпроможності виxовувати, у зaнадто 
поблaжливому cтавленні дo дітeй.

Виходячи з вище сказаного, ми можемо вказати, що 
сiмeйні вiдносини вчaть дитинy майcтерності знaйти шляx 
дo спiвiснування з iншими людьми. Успiшність пpоце-
су сімeйної соцiалізації визнaчається здaтністю рoдини 
ствoрити для дитини неoбхідні умoви її оcобистісного рoз-
витку [2].

Прoведений теoретичний анaліз вкoтре підтвeрджує, 
щo oдин iз вaжливих фaкторів, який впливaє нa фоpмуван-
ня пoзитивної сиблiнгової взаємoдії – цe бaтьківський cтиль 
вихoвання. Алe iнoді, спиpаючись нa влаcний життєвий 
доcвід, дорoслі нaв’язують дiтям свoї cтереoтипи пoведін-
ки. У рeзультaті мiж cибcами мoжуть cклaстиcя конкуpуючi 
взaємовiдноcини. Тoму вiд вмiння бaтькaми оpгaнізувати 
cпiльну дiяльнiсть дiтей y рoдинi, бyдe зaлeжати рiвeнь їx 
добpoзичливості, вмiння знаxодити кoмпpомісне pішення 
пpи подоланні конфлiктних ситуaцій, бyти згуртoвaними.
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Сучасні вимоги музично-концертного життя є чинника-
ми численних психологічних навантажень у професійній 
діяльності музикантів, провідним з яких є стан сценічної 
тривоги. Нездатність успішно адаптуватися та долати 
надмірні прояви цього стану ставить під загрозу якість 
виконання артистами своїх фахових обов’язків, а також їх 
фізичне та психологічне здоров’я.

Проблематика сценічної тривоги у різних її аспектах 
є сьогодні міждисциплінарним предметом досліджень 
у психології (Е. Белан, Е. Ванскова, Г. Вільсон, Е. Глаз-
кова, А. Саннікова, Ю. Цагареллі, D. Kenny, M. Osborne), 
педагогіці (Е. Голубева, Ю. Литвиненко, С. Майкапар, 
В. Петрушин, Г. Ципін), музикознавстві (Г. Коган, І. Сав-
шинський, В. Григор’єв, C. Sinico, L. Winter,) медицині 
(О. Осокіна, А. Brandfonbrener, F. Osório, A. Burin). Водно-

час аналіз літературних джерел показав неузгодженість 
вчених різних галузей знань у тлумаченні даного феноме-
ну, а також фрагментарність його наукового висвітлення, 
що зумовлює актуальність вивчення даного питання.

Мета	 статі	 – проаналізувати існуючі теоретичні під-
ходи у дефініції поняття сценічної тривоги, розуміння її 
джерел та особливостей вияву, а також окреслити недо-
статньо досліджені питання, які повинні стати векторами 
подальших наукових розробок.

Щодо термінологічного формулювання, то у педаго-
гіці та музикознавстві дане поняття фігурує як «сценічне 
хвилювання» або «страх сцени», під яким розуміється 
неприємне емоційне переживання, що виникає в ситуаці-
ях публічного виступу, пов’язане із підвищеним почуттям 
відповідальності музиканта за якість виконання, очікуван-
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ням оцінки його майстерності публікою і станом невідо-
мості щодо кінцевого результату (В. Петрушин, Г. Ципін, 
Г. Коган, І. Савшинський, В. Григор’єв). Саме з огляду на 
подвійний тягар підсумковості та публічності концертне 
виконання музичних творів зараховують до діяльності 
в екстремальних умовах.

У психології поняття хвилювання не є науковою кате-
горією, однак ототожнюється із поняттям тривоги, здавна 
вивіреним та обгрунтованим як «переживання емоційного 
дискомфорту, пов’язане з очікуванням неблагополуччя, 
передчуттям небезпеки [1, с.499]. На оптимальному рівні 
тривожні переживання є необхідною реакцією ефективно-
го пристосування людини до дійсності, однак на надмірно 
високому рівні вони стають неадаптивними, проявляючись 
у сильній фізіологічній активації тіла, румінації негативних 
думок та в загальній дезорганізованості поведінки [1].

В контексті музичного виступу сценічну тривогу 
в працях зарубіжних вчених визначено поняттям music 
performance anxiety, трактуючись як «тривожне пережи-
вання, пов’язане з концертним виконанням, що виникає 
через специфічний умовно-рефлексивний страх та прояв-
ляється через комбінації афективних, когнітивних, сома-
тичних та поведінкових симптомів» [5, с. 436].

Як вважає D. Kenny, характер сценічної тривоги є мін-
ливим, по-різному впливаючи на ефективність професій-
ної діяльності музикантів [5]. З одного боку, як адаптивна 
реакція на стрес-фактор публічного виступу, вона може 
здійснювати позитивний вплив, тонізуючи творчу актив-
ність артиста та покращуючи якість музичного виконання. 
З другого боку, якщо адаптивно-ресурсних можливостей 
у виконавця недостатньо або вони виснажилися, тривога 
стає надмірною, негативно впливаючи на емоційно-ху-
дожній та технічний рівень виконання музики, паралізу-
ючи творче самовираження та позбавляючи музиканта 
відчуття задоволення від виконавського процесу. Дані 
міркування суголосні позиції музичних педагогів Г. Кога-
на, С. Савшинського, Г. Ципіна, які у своїй працях розмеж-
овують стан нервової напруги під час виступу на «хвилю-
вання-підйом», що допомагає виконавцю мобілізуватися 
і максимально виявити свій творчий потенціал та «хви-
лювання-паніку», що призводить до перенапруги, втра-
ти контакту з аудиторією, технічним огріхам, безволлю, 
зневіри у власні сили та здатний знищити всю підготовчу 
роботу музиканта. В крайніх деструктивних проявах сце-
нічна тривога здатна спричинити психічну травму, наслід-
ком якої є відмова виконавця від подальшої сценічної 
кар’єри та поява невротичних розладів. Саме тому фах 
музиканта вважається одним з найбільш стресогенних, а 
в середовищі музикантів-професіоналів спостерігається 
висока чисельність осіб з різними тривожними розлада-
ми, депресією, зловживанням алкоголем, ліками та нар-
котичними речовинами.

В залежності від ступеня сценічної тривоги та широти 
спектру її негативного впливу на життєдіяльність музикан-
тів, D. Kenny виділяє три основні її види:

1) фокусована виключно на ситуації музичного виступу;
2) з ознаками соціальної фобії;
3) ускладнена симптомами паніки та інших супутніх 

психологічних проблем [5].

Аналізуючи основні причини появи сценічної тривоги, 
Л. Бочкарев, А. Готсдинер, Г. Вільсон, D. Kenny прийшли 
до висновку, що ступінь обдарування та виконавський 
досвід не мають суттєвого значення, однак існує ряд зов-
нішніх та внутрішні передумов. Зовнішніми стресовими 
факторами є робота фото- та відео-операторів, масштаб 
і місце проведення виступу, недостатня технічна підготов-
ка, несподівані перешкоди (порушення ансамблю, помил-
ки, погіршення фізичного самопочуття), критичні заува-
ження педагога і т.п. Внутрішні психологічні чинники – це 
рівень особистісної тривожності, низька самооцінка, пер-
фекціонізм, недостатня мотивація, наявність специфічних 
професійних страхів (страх забути тест, страх помилки, 
страх низького оцінювання).

Не зважаючи на те, що з ІІ половини ХХ століття 
активізувалися дослідницькі пошуки ефективних засобів 
подолання негативних наслідків сценічної тривоги, серед 
науковців різних галузей знань спостерігаються суттєві 
розбіжності у поглядах на вирішення даної проблеми. 
Зокрема у працях музикознавців та педагогів С. Куркі-
ної, Г. Латіної, В. Откидач, М. Малахової, О. Матвєєвої, 
П. Стрижибороди основний акцент зроблено на удоско-
налення якості попередньої підготовки виконавців до 
концертного виступу та забезпечення їх задовільного 
фізичного самопочуття, але, водночас, не приділено ува-
ги розвитку навичок зниження психологічного стресу, які 
є провідними у подоланні сценічної тривоги. Додатковою 
проблемою є й те, що в колах музикантів спостерігається 
певна стигматизація психологічних труднощів, пов’язаних 
з їх фахом. Відповідно, попри те, що від надмірних проявів 
сценічної тривоги страждає чимала кількість музикантів, 
більшість з них вважає цю проблему своїм особистим 
недоліком, соромляться його і не звертаються за психо-
логічною допомогою.

В українській психологічній науці досліджень сценічної 
тривоги та методів її оптимізації у професійній діяльності 
музикантів є обмаль. До питання підтримки психологіч-
ного благополуччя музикантів, включаючи необхідність 
його ранньої діагностики та психопрофілактики побіжно 
торкається у своєму науковому доробку В. Кутєпова-Бре-
дун [2]. Сценічні переживання як один із видів психоло-
гічних бар’єрів у творчій діяльності співаків, музикантів 
та акторів, вивчає А. Саннікова [4]. Також частково про-
блему «сценічного комфорту» розглядає у свої дисерта-
ції О. Осокіна, пропонуючи застосування ряду прийомів, 
спрямованих на психологічну підготовку до подолання 
концертного стресу (гра перед уявною аудиторією, меди-
тативне занурення, «обігрування» концертної програми, 
рольова підготовка (імаготерапія), виявлення потенційних 
помилок) [3].

В останні десятиліття питання психологічної підтримки 
музикантів із надмірною сценічною тривогою викликають 
все більше зацікавлення науковців за кордоном. Як ствер-
джують А. Brugues L. Goren, А. Burin, F. Osório в своїх нау-
кових роботах, присвячених систематичного огляду літе-
ратури щодо якості психологічних втручань у подоланні 
даної проблеми, найбільш продуктивною на сьогодні вва-
жається когнітивно-поведінкова терапія, отримуючи вели-
ку кількість показників ефективності. Також існує ряд пси-
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хологічних методів, які показують тенденції до позитивних 
результатів, хоча й потребують подальшого дослідження. 
До них належать метод біологічного зворотнього зв’яз-
ку, експозиція віртуальної реальності, йога, медитація, 
арт-терапія, техніка Олександера, гіпнотерапія. Водночас 
дослідники приходять до висновку, що існуючі наукові 
праці, здійснені в даному контексті, відрізняються методо-
логічною крихкістю з причин низької репрезентативності 
вибірок, неточностей у застосуванні психологічних засо-
бів допомоги та відсутності стандартизації інструментів, 
використаних при оцінці результатів.

Аналіз сучасного стану досліджень проблеми сценічної 
тривоги у професійній діяльності музикантів дозволяє зро-
бити висновки про потребу подальших наукових розробок 

даного питання, які повинні набути міждисциплінарного 
характеру, базуючись на кращих здобутках психології, 
музичної педагогіки та музичного виконавства. Такі дослі-
дження повинні бути зосереджені насамперед на мето-
дологічних уточненнях та отриманні більш достовірних 
доказів ефективності тих чи інших методів психологічної 
допомоги музикантам, які страждають від надмірної сце-
нічної тривоги. Окремої уваги заслуговує той факт, що 
існує численна кількість факторів, провокуючих появу цієї 
тривоги, які потребують спеціального підбору відповідних 
психологічних засобів впливу. На сьогодні не існує комп-
лексного наукового вивчення застосування подібної стра-
тегії подолання надмірної сценічної тривоги, що і зумовлює 
особливу актуальність досліджень подібного спрямування.
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На протяжении своей жизни человек неизбежно 
оказывается в ситуациях, которые являются для него 
трудными. Их проявление определяется внешними (ситу-
ационно-психологическими) и внутренними (индивиду-
ально-психологическими) факторами.

Н.Г. Осухова пишет, что трудная жизненная ситу-
ация (ТЖС) – это такая ситуация, в которой «в резуль-
тате внешних воздействий или внутренних изменений 
происходит нарушение адаптации человека к жизни, 
в результате чего он не в состоянии удовлетворять свои 
основные жизненные потребности посредством моделей 
и способов поведения, выработанных в предыдущие 
периоды жизни» [1].

Для того чтобы полноценно функционировать, челове-
ку приходится использовать защиты и совладающее пове-
дение, которое является целенаправленным и сознатель-
ным поведением индивида в трудной жизненной ситуации. 
Оно направленно на преобразование или приспособление 
к трудностям, используется для социальной адаптации.

В настоящее время возрастает интерес к изучению 
поведения личности в трудных ситуациях и самих ситу-

аций, которые человек воспринимает как трудные. Про-
блема овладения успешными способами совладания 
является актуальной для каждого из нас.

Трудности возникают в различных сферах жизни чело-
века, одной из таких сфер является семья. Чтобы взаимо-
действовать с трудной семейной ситуацией используются 
навыки совладающего поведения. Семейное совладание 
с учетом социального контекста понимается как реакция 
на переживаемое внутреннее напряжение одного или 
нескольких членов семьи либо семейную дисфункцио-
нальность, когда семье приходится проявлять необыч-
ные усилия, чтобы вернуться к привычному уровню жиз-
недеятельности [2].

Способы совладания с семейными трудностями сей-
час активно исследуются. Они делятся на продуктивные 
и непродуктивные стратегии. Продуктивные направлены 
на позитивное решение проблемы, снижение уровня 
напряжения, тревоги, вызывают радость преодоления. 
Непродуктивные стратегии характеризуются погруже-
нием в переживания, обвинением себя и партнера. Избе-
гание как стиль совладания считается непродуктивным, 
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но он все чаще используется индивидами в трудных 
семейных ситуациях [3].

В своем исследовании мы предположили, что развод 
связан с избеганием как стилем совладающего поведения.

Проблема разводов приобретает необычайно серьез-
ное значение. В последние годы в Беларуси их число 
растет при одновременном сокращении заключаемых 
браков, а внебрачная рождаемость приводит к увеличе-
нию количества неполных семей. Государство заинтере-
совано в стабильности семейных отношений, так как это 
облегчает решение целого ряда социальных проблем. 
Стоит сказать, что проблема разводов актуальна не толь-
ко для социологии, но и для психологии. Его последствия 
негативно сказываются на индивидуально-психологиче-
ском состоянии личности. Однако большое количество 
людей считает развод эффективным способом решения 
межличностных проблем в браке, поэтому мы полагаем, 
что важно изучить его как способ совладания с семейны-
ми трудностями.

Целью нашего исследования является анализ психо-
логических предпосылок и закономерностей развода как 
способа совладания с трудной семейной ситуацией.

Выборку составили 40 студенток заочной формы обу-
чения УО «Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы» в возрасте от 20 до 46 лет.

Сбор эмпирических данных осуществлялся в форме 
индивидуальных и групповых опросов с помощью «Опро-
сника способов совладания» Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В. 
(адаптация методики WCQ), который предназначен для 
определения копинг-механизмов, способов преодоле-
ния трудностей в различных сферах психической дея-
тельности, копинг-стратегий. Соответствующие шкалы: 
конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, поиск 
социальной поддержки, принятие ответственности, бег-
ство-избегание, планирование решения проблемы, поло-
жительная переоценка. Для измерения как ситуационных 
копинг-стратегий, которые, по замыслам авторов, могут 
быть изменчивы, так и для лежащих в основе этих стра-
тегий личностных стилей реагирования был использо-
ван «Опросник совладания со стрессом» Т.О. Гордее-
вой, Е.Н. Осина, Е.А. Рассказовой (адаптация методики 
COPE). Социально-демографические характеристики 
испытуемых (возраст, уровень образования, семейный 
и родительский статус) получены в ходе анкетирования. 
Личностная приемлемость развода оценивалась с помо-
щью одиночного вопроса.

Статистическая обработка данных включала корре-
ляционный анализ по методу Пирсона, однофакторный 
дисперсионный анализ, анализ по t-критерию Стьюдента 
для независимых групп. В исследовании был использо-
ван статистический пакет STATISTICA 7,0.

На первом этапе обработки эмпирических данных 
мы преследовали цель определить изменчивость степе-
ни личностной приемлемости развода в зависимости от 
социально-демографического статуса испытуемого.

С помощью метода корреляции Пирсона выявле-
но, что связь между возрастом и степенью личностной 
приемлемости развода отсутствует (r=0,07), как и связь 
с родительским статусом (r=0,04). Однофакторный дис-

персионный анализ показал отсутствие влияния уровня 
образования на степень личностной приемлемости раз-
вода (p=0,39). Мы использовали t-критерий Стьюдента 
для независимых групп, чтобы определить наличие связи 
с семейным статусом испытуемых. Средние одинаковы, 
что говорит об отсутствии связи между переменными 
(p=0,66).

Полученные данные говорят о том, что личностная 
приемлемость развода не зависит от социально-демо-
графического статуса испытуемого. Во многих иссле-
дованиях эмпирически доказано, что к детерминантам 
совладающего поведения относятся личностные, ситу-
ационные и социокультурные факторы. То есть выбор 
стратегии совладания зависит от когнитивных факторов 
и конструктов личности, личностных черт и конструктов, 
ценностно-смысловых образований и мотивации, я-кон-
цепции и самооценки, половозрастных особенностей, а 
также особенностей трудной жизненной ситуации и обще-
ства, в котором живет человек [4].

У нас нет данных, которые могут подтвердить обус-
ловленность развода как способа совладания полоро-
левыми стереотипами, так как представленная выборка 
была исключительно женской. Что касается возраста, 
то зарубежные исследователи копинг-поведения счита-
ют связь между взрослением и совладающим поведе-
нием чрезвычайно сложной. Есть данные исследований, 
которые противоречат друг другу. В нашем исследовании 
выборку в основном составили респонденты позднего 
юношеского возраста и, как показано выше, связи между 
этой возрастной категорией и личностной приемлемостью 
развода не существует, как и связи с уровнем образова-
ния, семейным и родительским статусом [5].

На втором этапе обработки полученных данных путем 
корреляции степени личностной приемлемости развода 
с традиционно выделенными в научной литературе стра-
тегиями совладания мы получили следующие результа-
ты, представленные в таблице.

Таблица
Результаты	корреляции	степени	личностной	
приемлемости	развода	с	традиционными	

стратегиями	совладания
Принятие развода

Конфронтация 0,26
Дистанцирование 0,37

Самоконтроль 0,33
Избегание 0,31
Отрицание 0,31

Такие способы совладания как конфронтация, дистанци-
рование, самоконтроль, избегание и отрицание взаимосвя-
заны со степенью личностной приемлемости развода.

Конфронтация является стратегией, которая предпо-
лагает разрешение проблемы за счет не всегда целена-
правленной поведенческой активности, осуществления 
конкретных действий. Дистанцирование подразумевает 
преодоление негативных переживаний в связи с пробле-
мой за счет субъективного снижения ее значимости и сте-
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пени эмоциональной вовлеченности в нее. Самоконтроль 
направлен на преодоление негативных переживаний 
в связи с проблемой за счет целенаправленного подав-
ления и сдерживания эмоций, минимизации их влияния 
на восприятие ситуации. Избегание предполагает пре-
одоление личностью негативных переживаний в связи 
с трудностями за счет реагирования по типу уклонения: 
отрицания проблемы, фантазирования, отвлечения и т.п. 
Отрицание как стратегия – это отказ верить в случившее-
ся или попытки отрицать его реальность.

Эти данные подтверждают то, что развод относится 
к стратегиям, которые направлены на избегание и эмоцио-
нальное дистанцирование от трудной семейной ситуации.

На основании проведенного эмпирического исследо-
вания можно сформулировать следующие выводы:

1. Изменчивость степени личностной приемлемости 
развода не зависит от социально-демографического ста-
туса испытуемого. Выбор развода как способа совлада-
ния с трудной семейной ситуацией не связан с возрастом, 
уровнем образования, семейным и родительским статуса 
испытуемого.

2. Развод как способ совладания связан с такими 
устойчивыми стратегиями совладающего поведения как 
конфронтация, дистанцирование, самоконтроль, избега-
ние и отрицание. Полученные результаты говорят о том, 
что используя развод как стратегию совладания, человек 
пытается дистанцироваться от существующей проблемы, 
чтобы ограничить разрушающее влияние ситуации. Это 
способ эмоционально не погружаться в проблемы семей-
ной жизни.
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Актуальність.	 Згуртованість єдиної команди дося-
гається наявністю єдиної мети – перемоги. Спортсмени 
проводять багато часу разом на тренуваннях, тому систе-
ма відносин повинна приносити почуття задоволення 
від перебування в такому колективі. Великий вплив на 
формування міжособистісних стосунків у команді робить 
діяльність тренера [2].

Створити хороший соціально-психологічний клімат 
у спортивному колективі, підібрати команду так, щоб всі 
її члени не тільки успішно взаємодіяли на полі чи майдан-
чику, а й гармоніювали між собою як особистості, побуду-
вати правильні взаємини в колективі – велике мистецтво 
і велика психолого-педагогічна праця. Саме тому пробле-
ма формування сприятливої атмосфери в команді є важ-
ливою і практично значущою [5].

Спортивна команда – це завжди спортивна група. 
Спортивній групі притаманні всі ті соціально-психоло-
гічні закономірності, які властиві малим групам. Взаємо-
відносини у спортивній групі поділяються на відносини 

між спортсменами (горизонтальний рівень) і відносини 
спортсменів з тренером (вертикальний рівень). В коман-
ді, як замкнутій системі, таке управління можливе тільки 
у формі самоврядування, тобто система є самокерова-
ною. Відомо, що самоврядування в малій групі реалізу-
ється лідерами. Лідер – це член малої групи, що висува-
ється в результаті взаємодії її членів в певній ситуації, що 
сприяє організації групи та управління нею при досягненні 
поставленої мети [6].

У ролі лідера спортивної команди, як показує практи-
ка, виступає зазвичай найбільш авторитетний, досвідче-
ний спортсмен. Зустрічаються, проте, команди, які мають 
в ролі лідерів не найавторитетніших і найдосвідченіших 
членів колективу. У спорті вищих досягнень лідером є май-
же завжди один з найсильніших спортсменів команди. 
Можливість брати участь в управлінні спортивною коман-
дою у лідерів досить широка. Причому якщо лідер діє від-
повідно до плану і завданнями тренера, то досягається, 
як правило, максимальний позитивний ефект в організації 
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і координації спільних зусиль членів команди [1]. У тур-
ботах керівника на першому місці зазвичай знаходиться 
справа, а в клопотах лідера головне – людина з усіма його 
емоціями. Отже, і лідер в групі, і керівник необхідні.

Мета	дослідження: оцінити рівень соціальних чинни-
ків згуртованості і лідерства спортивної команди.

Методи	дослідження: аналіз та узагальнення літера-
турних джерел, методи визначення згуртованості і лідер-
ства спортивної команди, методи математичної статистики.

Результати	 дослідження. У процесі дослідження 
було використано методику «Визначення індексу групової 
згуртованості Сішора» (Ложкин Г. В.) та методику «Соціо-
метричне дослідження групи» (Дж. Морено) [4]. За цими 
тестами було досліджено херсонська спортивна команда 
з гандболу віком 14–15 років, різного спортивного стажу 
та спортивного розряду.

Проведене нами дослідження дозволяє побачити 
рівень згуртованості команди. За результати методи-
ки «Визначення індексу групової згуртованості Сішора» 
(Ложкин Г.В.) можна зауважити: у 15 опитаних, що стано-
вить 33,4% від усіх опитаних, отримано вище середнього 
рівень. У 5 (33,3%) – високий рівень. Середній рівень згур-
тованості у 5 (33,3%).

Проаналізувавши результати цього тесту, можна зау-
важити: що у цій команді високий рівень згуртованості. 
Це означає, що у гандбольній команді хороше ставлен-
ня один до одного, сприятливий психологічний клімат, 

яке сприяє найбільш успішному досягненню однієї мети, 
подолання перешкод, а також дозволяє ефективно вирі-
шувати виникаючі в групі конфлікти.

Методика «Соціометричне дослідження групи» 
(Дж. Морено), дозволяє виявити лідера в колективі. 
За результатами цієї методики ми підтвердили лідерів 
в команді. Найбільше виборів було у зам капітана коман-
ди (7), більшість гравців отримали середній рівень вибо-
рів – 3–4, з них був і капітан команди. Один член групи 
виявився без вибору своїх колег. Всього взаємовиборів 
в середньому було 2 вибори.

Якщо аналізувати індекс групової згуртованості коман-
ди то можна сказати, що колектив дружній та згуртований. 
Незважаючи на те, що в виборі можна спостерігати одно-
го спортсмена, який залишився без вибору своїх колег по 
команді. Але це у даному випадку не критично, бо з цією 
людиною спілкуються, приділяють увагу, але адаптація до 
колективу проходить повільніше у зв’язку з індивідуальні-
стю характеру.

Висновки. В ході проведеного дослідження, був вияв-
лений рівень згуртованості команди та лідерства в ній. За 
першим дослідженням видно, що команда дружня та згур-
тована. Завдяки другій методиці підтвердили результати 
попереднього дослідження та визначили лідерів команди.

Отже, соціально-психологічний клімат у спортивній 
команді та сумісність її членів є перспективними щодо 
подальших досліджень.
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Актуальність.	 Суддівська діяльність різноманітна 
багатьма аспектами, які важливі та можуть впивати на 
хід спортивних змагань високого класу. Усі характероло-
гічні особливості суддів впливають на стиль та результат 
суддівської діяльності [3]. У сучасному суспільстві спорт 
посідає особливе місце і робить наше життя багатшим 

і змістовнішим. Він дає нам здоров’я, радість спілкування, 
сприяє фізичному і духовному розвитку, вчить співпережи-
вати, допомагає знімати стресові стани, зміцнює нервову 
систему, приносить позитивні емоції. Численні змагання 
зі спортивних ігор мають істотне значення в залученні до 
регулярних занять фізичною культурою і спортом дітей, 
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підлітків і молодих людей. У зв’язку з цим необхідні пра-
вильна організація і професійна якість суддівства змагань 
[1]. Треба звернути увагу також на тих людей, за допо-
могою яких ця діяльність здійснюється повною мірою. 
Дуже часто те, що ми вважаємо другорядним, є головним. 
У цій статті звернено увагу на діяльність спортивних суд-
дів з гандболу, їх вплив на процес змагальної діяльності 
та порозуміння зі спортсменами і тренерами [1]. Судді 
є важливими дійовими особами в спорті. Вважається, що 
вони повинні бути не тільки байдужими реєстраторами 
ходу гри і порушення правил, але і вихователями грав-
ців. На них часом лежить колосальна відповідальність 
у визначенні переможця не тільки в окремій зустрічі, але 
і всієї першості. Від них багато в чому залежить видовищ-
ність матчу. Можна, наприклад, нескінченними свистками 
при будь-якому зіткненні гравців зробити гру з великою 
моторною щільністю та загубити тактичний аспект гри.

Ця тема була і буде актуальна поки в світі існує спорт. 
Не дивлячись на те, що мало людей поглиблено зверта-
ють увагу на неї, але вона завжди на поверхні актуальності. 
Нами досліджено акцентуації особистості, оскільки через 
виражені риси характеру може змінюватися стиль та харак-
тер суддівства. Залежно від рівня виразності виділяють 
два ступені акцентуації характеру: явну і приховану. Явна 
акцентуація належить до крайніх варіантів норми, відрізня-
ється постійністю рис певного типу характеру [3]. При при-
хованій акцентуації риси певного типу характеру виражені 
слабо або не виявляються зовсім, проте можуть яскраво 
проявитися під впливом специфічних ситуацій. Акцентуація 
особистості є домінуючою темою у психологічних особли-
востях спортивних суддів, тому вона є актуальним пред-
метом нашого дослідження. Як вважає відомий німецький 
психіатр К. Леонгард, у 20–50% людей деякі риси характеру 
настільки загострені (акцентуйовані), що за певних обста-

вин призводить до однотипних конфліктів і нервових зривів. 
Акцентуація характеру – перебільшений розвиток окремих 
властивостей характеру на шкоду іншим, у результаті чого 
погіршується взаємодія з оточуючими людьми [2].

Результати	дослідження. У процесі дослідження було 
використано «Методику акцентуації характеру та темпера-
менту особистості» (Г. Шмишека, К. Леонгарда). За цією 
методикою були дослідженні судді вищих та початкових 
категорій, різного віку та статі. Вона містить у собі поняття, 
які суттєво впливають на суддівську діяльність загалом.

Опитувальник включає 88 питань, 10 шкал, які відпові-
дають певним акцентуаціям характеру. За цією методикою 
досліджено п’ятеро арбітрів різного віку та категорій. Дослі-
джуваними виступають судді першої, другої, Національної 
та Європейської категорій. У різноманітному спектрі суд-
дівської діяльності ми можемо спостерігати безліч понять, 
які впливають на її процес і результат. Постає важливе 
питання, яку роль у спорті несе, таке явище як акцентуація 
особистості. Треба знати та розуміти, що під цим поняттям 
криється глибока сутність спортивної психології.

Акцентуації характеру можуть сприяти розвитку пси-
хогенних розладів, ситуативно обумовлених патологічних 
порушень поведінки, неврозів, психозів у процесі діяльно-
сті суддів. Однак слід зазначити, що акцентуацію харак-
теру жодному разі не можна ототожнювати з поняттям 
психічної патології. Жорсткого кордону між умовно нор-
мальними, «середніми» людьми і акцентованими особи-
стостями не існує.

Виявлення таких особистостей в колективі необхідно 
для вироблення індивідуального підходу до спортивних 
ігор, для професійної орієнтації, закріплення за ними пев-
ного кола реакцій та наслідків, з якими, через свої пси-
хологічні схильності, вони здатні справлятися краще за 
інших.

Таблиця 1
Рівень	акцентуації	суддів	з	гандболу

Досліджуваний/ 
Типи акцентуації

Альона В.  
(2 катег.)

Валерія В.  
(1 катег.)

Руслан Л.  
(Європ. катег.)

Олена Д.  
(Європ. катег.)

Вікторія Ж. 
(Європ. та Міжн. 

катег. з перервою)

Демонстративний Ознака 
акцентуації Не виражено Середній тип Середній тип Не виражено

Гіпертимний Середній тип Середній тип Ознака 
Акцентуації Середній тип Середній тип

Астено-
депресивний Не виражено Не виражено Не виражено Не виражено Не виражений

Психастеничний Середній тип Середній тип Середній тип Середній тип Середній тип

Шизоїдний Не виражено Середній тип Не виражено Ознака 
акцентуації Не виражений

Сенситивний Не виражено Не виражено Не виражено Не виражено Середній тип

Збудливий Не виражено Середній тип Не виражено Не виражено Ознака 
акцентуації

Емоційно-
лабільний Середній тип Ознака 

акцентуації Середній тип Середній тип Середній тип

Інфантильно- 
залежний Середній тип Не виражено Середній тип Не виражено Не виражений

Нестійкий Середній тип Не виражено Середній тип Не виражено Не виражений
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Проаналізувавши результати цієї діагностики, можна 
зауважити, що астено-депресивний та сенситивний типи 
не виражені у спортивних суддів. Це говорить про те, що 
не спостерігається втоми після спілкування, дратівливо-
сті, схильності до тривожних побоюванням за свою долю, 
боязкості, сором’язливості, надмірної чутливості. Якщо 
у комплексі переглядати всі ці складові, то вони зовсім не 
характерні спортивним суддям, які повинні бути сміливі, 
стабільні тощо. Тому невираженість цих типів є нормою 
у спортивній психології. За результатами ми бачимо, що 
суддя Європейської категорії є стабільним, професій-
но сконцентрованим, але в той же час ексцентричним 
та рішучим. У суддів початкових категорій спостерігається 
демонстративність та гіпертимність, що вказує на неста-
більно сформовану суддівську особу та активні старання. 
У суддів 1 та 2 категорій за узагальненим аналізом добрі 

показники, які кажуть про правильний напрям до профе-
сійної суддівської діяльності. Ця методика розкрила бага-
то характерологічних особливостей особистості. Вона 
довела, що кожна людина формується з різних психоло-
гічних характеристик, які в сукупності можуть формувати 
особу, як професіонала. Виражена акцентуація говорить 
не про те, що людина є тільки такою, а й про сукупність 
деяких типів та формування справжньої особистості.

Висновки. В ході проведеного дослідження, був вияв-
лений зв’язок між акцентуаційними типами в діяльності 
професійних суддів, що вказав на стабільність та емоцій-
ну витривалість суддів Європейської категорії, а також на 
недосвідченість та перспективність суддів початкових кате-
горій. Перспективним напрямком дослідження є поглибле-
не діагностування психологічних станів суддівської діяльно-
сті за допомогою різноманітних методичних розробок.
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ СІМЕЙНИХ КОНФЛІКТІВ
А. М. Яцюк, В. В. Левковська

Херсонський державний університет, 
asbyus.13@gmail.com, levkovskayavictoria05@gmail.com

Актуальність.	 Конфлікти є невід’ємною частиною 
нашого суспільного та сімейного життя. Сучасна укра-
їнська дійсність демонструє велику чисельність сімей-
них конфлікті на тлі політичної, побутової, ідеологічної 
та виховної сфер. В залежності від результату, конфлікти 
прийнято поділяти на кон’юктивні та диз’юнктивні. Кон’юк-
тивні об’єднують членів родини, результати конфліктів 
дають змогу покращити спільне життя та краще розуміти 
один одного. Диз’юнктивні, навпаки, роз’єднують, викри-
ваючи нездоланні протиріччя.

Серед сучасних українських вчених проблему сімей-
них конфліктів досліджують Алєксєєнко Т., Бондаровська 
В., Бондарчук О., Василенко О., Варіна Г., Ващенко І., 
Дмитренко А., Заслуженюк В., Кондрацька Л., Котлова Л., 
Ложкін Г., Пов’якель Н., Райко Г., Семиченко В. та ін.

Мета	статті	полягає у висвітленні причин виникнення 
конфліктів у родині.

Виклад	 основного	 матеріалу. Конфлікт – це таке 
відношення між суб’єктами соціальної взаємодії, що харак-
теризується їх протиборством на основі протилежно спря-
мованих мотивів (потреб, інтересів, цілей, ідеалів, переко-
нань) або суджень (думок, поглядів, оцінок і т. п.) [3].

Характерними особливостями конфлікту є:
1) невизначеність результату, тобто жоден з учасни-

ків конфлікту свідомо не знає рішень, які приймають інші 

учасники; відмінність цілей, як розбіжність інтересів різних 
сторін, так і багатосторонні інтереси однієї людини;

2) конфлікт – явище усвідомлене, обдумана дія 
(в суспільстві все, включаючи і конфлікти, здійснюється не 
з суворої, об’єктивно обумовленої приреченості, а з усві-
домленням людьми своїх дій, можливістю їх суб’єктивного 
коригування). Володіючи розумом і здатністю до самосві-
домості, людина більшою мірою вільна у виборі напрямів 
діяльності, може регулювати своє ставлення;

3) конфлікт – явище поширене. Конфлікти неминучі як 
невід’ємний компонент розвитку суспільства і людини;

4) конфлікт – це така взаємодія, яка має форму про-
тистояння, зіткнення, протиборства особистостей або 
громадських сил, інтересів, поглядів, позицій, щонаймен-
ше двох сторін. У процесі розгортання конфлікту мають 
місце, дії і контрдії, оскільки здійснення намірів учасни-
ків конфлікту неминуче пов’язане з втручанням у справи 
іншої сторони (або сторін), нанесенням їй певного збитку, 
подоланням опору, створенням перешкод, які заважають 
досягти поставленої мети;

5) конфлікт – прогнозоване явище, яке можливо регу-
лювати. Це можна пояснити самою природою виникнен-
ня конфліктних зіткнень, формами взаємодії сторін, що 
беруть участь у них, зацікавленістю в результаті і наслід-
ках протиборства.
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Структуру будь-якого конфлікту можна представити 
у вигляді схеми [3].
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П – предмет конфлікту; S1, і S2 – сторони конфлікту 
(суб’єкти конфлікту); ОК1 і ОК2 – образи предмета кон-
флікту (конфліктної ситуації); М1 і М2 – мотиви кон-
флікту; Р1 і Р2 – позиції конфліктуючих сторін.

Рис. 1. Структура конфлікту

Предмет конфлікту – це те, через що виникає кон-
флікт.

Сторони конфлікту – це суб’єкти соціальної взаємодії, 
що знаходяться в стані конфлікту або ж явно чи неявно 
підтримують конфліктуючих.

Образ конфліктної ситуації – це відображення предме-
та конфлікту у свідомості суб’єктів конфліктної взаємодії.

Позиції конфліктуючих сторін – це те, про що вони 
заявляють один одному в ході конфлікту або в переговор-
ному процесі.

Мотиви конфлікту – це внутрішні спонукальні сили, які 
підштовхують суб’єктів соціальної взаємодії до конфлікту 
(мотиви виступають у формі потреб, інтересів, цілей, іде-
алів, переконань).

Причини конфлікту – це явища, події, факти, ситуа-
ції, які передують конфлікту і, за певних умов діяльності 
суб’єктів соціальної взаємодії, викликають його.

Серед причин, що зумовлюють сімейні конфлікти, 
Алєксєєнко Т. наголошує на особистісні особливості кож-
ного з батьків. Це консервативний спосіб мислення, при-
хильність застарілим правилам поведінки, шкідливі звич-
ки, авторитарність суджень, ортодоксальність переконань. 
Серед особистісних особливостей дітей виділяють такі як 
низька успішність, порушення правил поведінки, ігнору-
вання рекомендацій батьків, а також неслухняність, упер-
тість, егоїзм, егоцентризм, самовпевненість, лінощі та ін. 
Частими причинами аномалій у вихованні дітей стають 
порушення подружжям етики взаємин, а також неодно-
значність розуміння подружжям сімейних ролей: чолові-
ка, дружини, господаря, господині, голови сім’ї, вимог, які 
подружжя ставить один до одного. Але найбільш істотний 
фактор, який негативно впливає на виховання дітей, на 
особистісне їх формування, – несумісність моральних 
позицій подружжя, розбіжність їх точок зору на честь, 
мораль, совість, обов’язки перед сім’єю, міру відповідаль-
ності за стан справи у сім’ї тощо. За даними досліджень 
повних (висококонфліктних) і неповних (розлучених) сімей 
подружні конфлікти підвищують ризик виникнення й закрі-
плення антисоціальної поведінки у дітей [1].

Українські дослідники Ващенко І. та Кондрацька Л. 
зазначають наступні фактори, що сприяють виникненню 
сімейних конфліктів [2]:

– важкі фінансові й побутові умови (погіршення мате-
ріального стану сім’ї; неможливість нормально працев-
лаштуватися; тривала відсутність житла; відсутність мож-
ливості влаштувати дитину в дитсадок, школу);

– незадоволення потреби в позитивних емоціях (від-
сутність ласки, турботи, розуміння);

– неадекватні рольові очікування;
– несумісність характерів, конфліктність, грубість, 

агресивність;
– відмінність поглядів на сумісне подружнє життя, 

виховання дітей, ставлення до батьків або родичів;
– обмеження свободи, активності дій, самовиразу 

членів сім’ї, сімейний контроль;
– девіантна або делінквентна поведінка одного із 

членів сім’ї (алкоголізм, наркоманія, позбавлення волі);
– фобія утрати дитини батьками;
– авторитарне втручання родичів в подружні сто-

сунки;
– сексуальна дисгармонія партнерів по шлюбу.
Залежно від частоти, глибини і гостроти конфліктів, 

які відбуваються в сім’ях підлітків Ващенко І. виокремила 
кризові, проблемні та конфліктні родини [2]. Так, кризова 
родина – протистояння інтересів і потреб, носить гострий 
характер і охоплює важливі сфери життєдіяльності роди-
ни. Члени сім’ї займають непримиренні і навіть ворожі 
позиції стосовно один до одного, не погоджуючись ні на 
які поступки. До кризових шлюбних союзів відносяться ті 
сім’ї, які розпадаються або знаходяться на грані розпаду.

Конфліктна родина – це родина, в якій між членами 
подружжя знаходяться постійні сфери, де їх інтереси 
зіштовхуються, породжуючи сильні і тривалі негативні 
емоційні стани. Однак шлюб може зберігатися завдя-
ки іншим факторам, а також поступкам і компромісним 
рішенням конфліктів.

Проблемна родина – це родина, в якій спостерігаєть-
ся нагромадження впливу психологічних труднощів на її 
життєвому шляху (відсутність житла, тривала хвороба 
одного з членів подружжя, відсутність засобів на утриман-
ня родини, деліквентна поведінка дитини). Характерними 
ознаками такої родини є: підвищена тривожність подруж-
жя, розлад сну, емоції з будь-якого приводу, підвищення 
агресивності поява психічних розладів тощо.

Висновки. Конфлікти відіграють ключову роль в житті 
як окремої людини, так і родини, суспільства. Для того, 
щоб ефективно та толерантно поводитися в конфлік-
тних ситуаціях, людина повинна знати закономірності їх 
виникнення, розвитку, етапів та засобів вирішення. Саме 
тому розділ «Конфліктології» повинен бути включений 
до навчального процесу вищих навчальних закладів 
та закладів загальної освіти. Нажаль, такі явища як кри-
зова, конфліктна та проблемна родина існують в нашо-
му суспільстві. Вплив таких родин на виховання дітей не 
можна применшувати, отже такі явища як підліткова агре-
сія, занедбання, емоційне вигоряння, делінквентна пове-
дінка у більшій мірі є наслідками негативної психологічної 
атмосфери в родині.
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Стаття присвячена проблеми виховання вольових 
якостей дітей у молодшого шкільного віку. Представлені 
рекомендації щодо розвитку вольових якостей. Розгляда-
ються результати дослідження, направленого на вивчен-
ня впливу позиції дитини у сім’ї (старший, єдиний, молод-
ший) на рівень розвитку його вольових якостей.

Актуальним завданням є виховання у молодших шко-
лярів морально-вольових якостей: самостійності, напо-
легливості, організованості, дисциплінованості.

Формування вольової сфери – це важлива умова всебіч-
ного виховання особистості дитини. Від того, як буде вихо-
вана дитина в вольовому відношенні, залежить не тільки 
його успішне подальше навчання в школі, а й формування 
життєвої позиції у цілому. Спостереження показують, що 
багатьом батькам властива недооцінка та нехтування важ-
ливості виховання вольових якостей з ранніх років, це при-
зводить до встановлення неправильних взаємин дорослих 
і дітей, до зайвої опіки останніх, що може стати причиною 
ліні, несамостійності дітей, невпевненості в своїх силах, 
низької самооцінки та егоїзму. У бесідах з батьками вихова-
телі помічають, що дорослих хвилюють проблеми підготовки 
дітей до школи, а вихованню таких якостей, як самостійність, 
наполегливість, батьки не надають великого значення. Тому 
необхідно роз’яснювати батькам дітей молодшого шкільно-
го віку важливість своєчасного виховання вольових якостей, 
озброювати їх педагогічними знаннями і методами.

Протягом усього життя людина ставить багато цілей, які 
актуальні на тому чи іншому етапі його життя, і намагається їх 
досягти. Для цього необхідно подолання перешкод, мобіліза-
ція інтелектуальних і фізичних сил людини, вольових зусиль. 
Таке поведінку і пов’язують з проявом вольових якостей.

Воля – психічна функція, яка полягає в здатності інди-
віда до свідомого управління своєю психікою і вчинками 
в процесі прийняття рішень для досягнення поставлених 

цілей . Позитивні якості волі, прояви її сили сприяють 
успішності діяльності. Воля – необхідний компонент всі-
єї психічної структури особистості. Саме воля як свідома 
організація і саморегуляція дозволяє людині управляти 
своїми діями, пізнавальними процесами і почуттями [1].

Вольові якості дитина демонструє дуже рано. розвиток 
волі починається в ранньому віці і проходить довгий шлях. 
І саме сім’я відіграє найважливішу роль в її розвитку.

Ефективним засобом виховання волі є господар-
сько-побутова праця. Потреба в ньому виникає в дитя-
чому садку і вдома, його життєва необхідність зрозуміла 
дитині. Праця виховує якості, необхідні дитині в будь-якій 
діяльності, в тому числі і в навчальній. Що може роби-
ти дитина 6-7 років з самообслуговування і в допомогу 
дорослим в господарсько-побутовій праці?

Дитина молодшого шкільного віку може: брати участь 
у прибиранні квартири, мити і протирати іграшки, прати 
лялькову білизну, допомагати дорослим у покупці продук-
тів і приготуванні їжі. У цьому віці прибирання дитиною 
своїх іграшок повинна бути звичною справою, що не вима-
гає нагадування. Може навчитися застеляти своє ліжко, 
і це стане його постійною обов’язком. Він може доглядати 
за своїм одягом, взуттям.

Господарсько-побутова та ручна праця, а також праця 
по догляду за рослинами і тваринами – найбільш ефек-
тивні для виховання у дошкільників в умовах сім’ї таких 
якостей, як самостійність, організованість, наполегли-
вість, відповідальність.

Батьки в даний час прагнуть всебічно розвивати свою 
дитину і при цьому приділяють для цього, в достатній мірі 
високі вимоги, і, як правило, можуть сподіватися на те, що 
у дитини не буде серйозних проблем з вольовою регуляці-
єю діяльності. Такі недоліки вольового поведінки дітей, як 
капризи і упертість, які спостерігаються в дитинстві, відбу-
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ваються через здійснюються батьками помилок в вихованні 
волі дитини. Якщо батьки в усьому намагаються догодити 
дитині, виконати кожне його бажання, не пред’являючи до 
нього вимог, які повинні обов’язково їм виконуватися, чи не 
вчити його самоконтролю, то, ймовірно, в результаті у дити-
ни буде проявлятися недолік вольового розвитку.

Інша крайність сімейного виховання вольових якостей 
полягає в перевантаженні дітей дуже важкими завдання-
ми, які зазвичай не виконуються. В результаті у дитини 
формується звичка не доводити розпочату справу до кін-
ця, що також є проявом слабовілля.

Діти, починаючи справу, не в змозі передбачити тих 
труднощів, які можуть виникнути на їхньому шляху, оціни-
ти свої сили, вміння, знання. Якщо вони вчасно не отриму-
ють необхідної допомоги, то можуть втратити інтерес до 
справи і відмовитися від поставленої мети. Тому завдання 
дорослих надати дитині деяку допомогу, викликати у ньо-
го бажання подолати труднощі і домогтися результату.

Враховуючи наслідувальний характер дій дитини, 
досить важливим фактором формування вольових яко-
стей є особистий приклад батьків, вихователів в подолан-
ні труднощів і досягненні поставленої мети.

Основним правилом виховання дитини в сім’ї є вихован-
ня у нього свідомої дисципліни. Свідома дисципліна вира-
жається в усвідомленому виконанні ним суспільних норм 
поведінки. Виховання батьками у дитини вольових якостей 
є умовою для формування у нього дисциплінованості, яка 
не тільки допомагає розуміти необхідність дотримання 
певних правил поведінки в суспільстві, а саме внутрішня 
дисциплінованість, що виявляється в здатності регулювати 
і зіставляти свої бажання з умовами реальної діяльності.

За останній час збільшилася кількість першокласни-
ків, які не справляються з роботою за зразком. А саме 
на роботу за зразком в основному спирається навчан-
ня у першому класі. З одного боку, тут виявляються всі 
ті ж мотиваційні причини: небажання виконувати важкі 
малопривабливі завдання, байдужість до оцінки своєї 
праці. З іншого боку, з роботою за зразком погано справ-
ляються ті діти, які в дошкільному дитинстві практично не 
займалися цим видом діяльності. З бесід з їх батьками 
з’ясувалося, що вони не складали кубики з фрагментами 
малюнка за зразками малюнків, не викладали за зразком 
мозаїку, не збирали конструктори за заданими картинок 
і просто ніколи нічого не змальовували. Зауважимо, що 
поширені сьогодні ігри-пазли не завжди вчать дитину пра-
цювати за зразком. Все залежить від того, як їх збирати. 
Якщо спочатку аналізується колірна гамма рисунка, виді-
ляється фон, здійснюється первинна угруповання еле-
ментів, то така робота сприяє розвитку вміння працювати 

зі зразком. Але якщо картинка збирається методом проб 
і помилок, тобто, якщо дитина навмання пробує один за 
іншим елементи, який з яким зістикується, то такий спосіб 
роботи не приводить до уміння працювати зі зразком.

З роботою за правилом також в основному не справ-
ляються ті хлопці, які до школи не грали в ігри з прави-
лами. Вперше в грі дитина вчиться підпорядковуватись 
правилу, коли, граючи з іншими дітьми в сюжетно-рольові 
ігри, він повинен виконувати свою роль згідно з установ-
леними правилами дітьми або відповідно до зразка, поба-
ченим в життя дорослих людей. Грав у сюжетно-рольові 
ігри дитина без особливих зусиль приймає на себе роль 
учня, якщо йому подобається в школі, і виконує правила, 
запропоновані даної роллю. Дитина, що не мав у своєму 
житті досвіду сюжетно-рольових ігор з чітким виконанням 
ролі, може на перших порах відчувати труднощі у точному 
виконанні всіх розпоряджень вчителя як щодо старанно-
сті, так і щодо дисципліни.

Але основні проблеми з роботою за правилом виника-
ють у першокласників, не грали до школи в ігри з прави-
лами, коли вчитель задає якесь правило, яке потім треба 
застосовувати в роботі [2].

Згідно з рядом досліджень, різне становище в сім’ї 
веде до великих відмінностей формування особистіс-
них якостей дітей одних і тих же батьків. Вивченням 
людей з різними положеннями в сім’ї займалися У. Тоум, 
Л. К. Форер, А. Адлер, З. Фрейд та ін.

Для порівняння рівня розвитку вольових якостей стар-
ших, молодших і єдиних дітей в сім’ї нами було проведено 
дослідження, в якому взяли участь 30 осіб, по 10 осіб у кож-
ній групі в відповідно до порядку народження в родині [3].

Дані таблиці 1 свідчать про те, що шкалою «Ціле-
спрямованість» у старших і єдиних дітей в сім’ї середній 
рівень розвитку вольового якості за показниками вира-
женості і генерализованности. Це говорить про те, що 
у них є ясні цілі і завдання, вони здатні намічати ще більш 
високі і складні цілі. У молодших же дітей цілеспрямова-
ність знаходиться на низькому рівні розвитку. За шкалою 
«Наполегливість і завзятість» показники старших і єдиних 
дітей перебувають на середньому рівні, як по виражено-
сті, так і по генералізованності. Це говорить про те, що 
вони виявляють волю під час досягнення поставленої 
мети, подолання перешкод, незважаючи на тимчасові 
промахи і невдачі, а також про наполегливому і постійно-
му прагненні не йти від труднощів. У молодших же дітей 
наполегливість і завзятість знаходяться на низькому рів-
ні, т. е. їм складніше, ніж першим витримати всі невдачі 
і поразки, а також перенести наростаюче стомлення під 
час будь-якої діяльності.

Таблиця 1
Результати	дослідження	за	методикою	«Дослідження	вольових	якостей	особистості»	(Н.	Е.	Стамбулова)

Порядок  
народження 

дитини в сім’ї
Цілеспрямованість Наполегливість  

і завзятість
Сміливість  
і рішучість

Ініціативність  
і самостійність

Самовладання  
і витримка

Єдина дитина В-22 Г-20,6 В-20,7 Г-19,6 В-22,3 Г-20 В-20,4 Г-19,9 В-21,6 Г-20,9
Старша дитина В-25,7 Г-26,4 В-26,7 Г-24,5 В-25,4 Г-24,4 В-25,4 Г-24,7 В-25,1 Г-25,9

Молодша дитина В-19,4 Г-19,2 В-19,9 Г-19,7 В-17,4 Г-20 В-20,6 Г-18,6 В-19,7 Г-19,3
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Виразність сміливості і рішучості у старших і єдиних 
дітей знаходиться на середньому рівні, що демонструє їх 
здатність самостійно і вчасно знаходити і приймати зважу-
вати рішення, не побоюючись брати на себе відповідаль-
ність, активно діяти, ризикувати. Що стосується молодших 
дітей, то по вираженості даних вольових якостей вони 
мають низький показник, що свідчить про наявні трудно-
щі в ухваленні рішень і їх реалізації. За шкалою «Ініціа-
тивність і самостійність» старші діти виявляють середній 
рівень за показниками вираженості і генерализованности, 
що свідчить про прояв цих якостей в різних життєвих ситу-
аціях, умінні організувати свою діяльність, вносити в неї 
творчість, не піддаватися впливу людей. Єдині і молодші 
діти показали середній рівень розвитку по вираженості 
якості і низький рівень за показником генерализованности, 
т.е. Дані якості застосовуються ними тільки в основному, 
важливому виді діяльності, а в менш значущих справах 
вони їх застосовують мало.

За шкалою «Витримка і самовладання» у старших 
і у єдиних дітей в сім’ї виявлено середній рівень розвитку 
якостей, що вказує на здатність керувати своїми почуття-
ми, думками, діями в умовах підвищеного емоційного збу-
дження, сильного стомлення, непередбачених труднощів 
і інших негативних чинників. У молодших дітей виявлено 

низький рівень даних якостей за обома показниками, а 
значить їм важко виявляти витримку і самовладання.

Висновки. Таким чином, згідно з даними дослідження 
можна сказати, що у старших дітей вольові якості більш 
розвинені, ніж у єдиних і молодших дітей у сім’ї, і в цілому 
особливості сім’ї та сімейного виховання є головним фак-
тором розвитку вольових якостей дітей.

Успішність виконання сім’єю виховної функції значною 
мірою залежить від виховних можливостей родини. Це 
комплекс різних умов та засобів, до яких слід віднести: 
матеріальні та побутові умови, чисельність і структуру 
родини; моральний і емоційно-психологічний клімат сім’ї; 
рівень розвитку сімейного колективу та характер відносин 
між його членами; трудову атмосферу сім’ї, життєвий дос-
від та культурно-освітній рівень дорослих членів сім’ї; наяв-
ність вільного часу та характер організації сімейного дозвіл-
ля; особистий приклад батьків; можливість використання 
ЗМІ та культури; систему та характер внутрішньосімейного 
спілкування сім’ї з навколишнім середовищем; рівень педа-
гогічної культури дорослих членів сім’ї; сімейні традиції; 
особливості професійного досвіду батьків. Все це є систе-
мою як внутрішніх можливостей сім’ї, обумовлених її струк-
турою, емоційно-вольовими відносинами батьків і дітей, так 
і зовнішніх, пов’язаних взаємодією родини із соціумом.

ЛІТЕРАТУРА
1. Иванников В. А., Барабанов Д. Д., Монроз А. В. Место понятия «воля» в современной психологии. Вопросы психологии. 

2014. № 2. С. 15–24.
2. Смирнова Е.О. Развитие отношения к сверстникам в дошкольном возрасте. Вопросы психологии. 1996. № 3.
3. Сафонова Л. Д., Кондратьева Н. П. Особенности волевых качеств старших, младших и единственных детей в семье. 

Перспективы науки 2015: сборник докладов I Международного заочного конкурса научно-исследовательских работ / 
под науч. ред. А. В. Гумерова. Казань, 2015. С. 204–208.

4. Розвиток і виховання волі у дитини. Режим доступу www.Eurokid.com.ua

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ
О. Г. Литвиненко

Херсонський державний університет
Науковий керівник: кандидат психологічних наук А. М. Яцюк

Актуальність. У сучасній психології проблема емоцій 
особистості є найскладнішою. Основна увага дослідників 
зосереджується на вивчення емоцій як фундаментальної 
сфери психічного розвитку особистості, як основи її духов-
ного життя, як інтимно сутнісного пласта психіки. Різно-
бічні дослідження емоцій описані у працях В. Вілюнаса, 
Б. Додонова, К. Ізарда, Є. Ільїна, Л. Кулікова, Д. Ліндслі, 
Я. Рейковського, П. Сімонова, П. Фресса, А. Чебикіна, 
П. Якобсона та інших вчених.

Вивчення емоційного розвитку є однією з актуальних 
проблем психології. Її теоретична значимість визначається 
необхідністю виявлення спільних закономірностей онтогене-
зу людської психіки і створення цілісної концепції психічного 

розвитку Прагматизація сучасного суспільства та пріоритет 
когнітивної сфери зумовлюють деякий занепад досліджень 
емоційності. Водночас, визнається значення емоційності 
у становленні особистості у підлітковому віці.

Мета	статті	полягає у визначенні особливостей емо-
ційної сфери у підлітковому віці.

Виклад	основного	матеріалу. Емоційна сфера осо-
бистості є широким спектром її переживань та почуттів. 
Будь-яке переживання є оцінкою процесу задоволення 
будь-якої потреби людини. Почуття постають як оцінка 
можливості конкретного об’єкта задовольнити цю потребу 
індивіда. Емоційні переживання людини діляться на емо-
ції і емоційні стани.
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До емоційних станів відносять настрої (загальний емо-
ційний фон), афекти (інтенсивні реакції на екстремальні 
умови, коли людина втрачає здатність до саморегуляції), 
стреси (реакції на недостатність задоволення життєво 
важливих потреб, що потребують мобілізації усіх зусиль), 
фрустрації (реакції на ситуації перешкоди, що виявля-
ються у тимчасових порушеннях зв’язку між свідомістю 
й діяльністю).

Підлітковий період – найбільш емоціогенний, критич-
ний період розвитку, пов’язаний зі специфічними емо-
ційними труднощами. Він є періодом кризи адаптаційної 
рівноваги. У зв’язку з цим виникає питання про зв’язок 
стресових розладів у підлітковому віці з особливостями 
емоційного розвитку. Підлітковий вік вважається осо-
бливо «емоційно насиченим» і тому вивчення емоційно-
го розвитку підлітків займає провідне місце в психології. 
Останнім часом інтерес до проблеми емоційного розвит-
ку значно зріс. Емоційні порушення, що виникають у цей 
період, мають далекосяжні наслідки. Багато дослідни-
ків пов’язують деякі типи порушення поведінки у дітей 
з різними формами емоційних порушень. Неодноразо-
во демонструється зв’язок емоційного неблагополуччя 
з неуспішністю, труднощами спілкування з однолітками 
та дорослими і т.д. [4; 5]

Мислення підлітка стає інтроспективним, що дозво-
ляє аналізувати свої думки, формувати програму жит-
тя. Активно розвивається у підлітковому віці соціальне 
пізнання – здатність до розуміння соціальних стосунків, 
що зумовлює прийняття підлітком соціальної ролі. Підлі-
ток здатен розділяти точку зору «узагальненого іншого», 
тобто тієї соціальної системи, що створює середовище 
для нормальної комунікації і адекватного взаєморозу-
міння. Підліток знаходиться у стані «соціального перемі-
щення» до неструктурованого соціального і психологіч-
ного поля. Відсутність необхідних для прийняття рішень 
когнітивних структур зумовлює невпевненість у поведінці 
підлітків і окреслює можливості індивідуальних варіацій 
поведінкових сценаріїв [2].

Кризовий період розвитку підлітків засвідчує про поя-
ву нових потреб, задоволення яких ускладнено в сталих 
умовах особистісного становлення. Чутливе ставлення 
дорослих до якісних перетворень підлітка у сфері соці-
альних стосунків, діяльності й свідомості, готовність пере-
будувати систему взаємодії із дітьми зумовлюють безкон-
фліктний характер перебігу підліткового розвитку. Дану 
позицію щодо пояснення природи підліткової кризи можна 
вважати педагогічно орієнтованою.

Емоційна сфера учнів підліткового віку пов’язана з гор-
мональним і фізіологічним розвитком. Науковці потракто-
вують підліткову психічну неврівноваженість і характерні 
для неї різкі зміни настрою, переходи від екзальтації 
до депресії й від депресії до екзальтації наростанням 
у пубертатному віці загального порушення й ослабленням 
всіх видів умовного гальмування.

Значення емоції інтересу в еволюційному розвитку 
цивілізації та в індивідуальному розвитку індивіда важко 
переоцінити. На думку С. Томкінса «Без інтересу розвиток 
мислення та концептуального апарату було б серйозно 
порушено. Взаємовідносини між інтересом та функціями 

мислення й пам’яті настільки взаємопов’язані, що без 
афективної підтримки з боку інтересу порушується роз-
виток інтелекту не в меншій мірі, ніж руйнування тканини 
мозку. Щоб думати потрібно переживати, бути збудже-
ним, постійно отримувати підкріплення. Немає жодного 
досвіду, яким можна було б опанувати без стійкого інтер-
есу» [1, с. 56].

Підлітковий вік є сенситивним у процесі становлення 
особистості й вибору життєвого шляху. На даному періо-
ді підліток розвивається у соціумі, навчається у закладах 
освіти, визначаючи свої плани на майбутнє. Емоційна сфе-
ра набуває якісних змін, учні підліткового віку навчаються 
керувати своїми емоціями та емоційними станами [3].

Результатом неправильної ідентифікації емоцій є те, 
що підлітки можуть несвідомо ігнорувати власні негативні 
емоції, не «впізнаючи» їх, що призводить до накопичення 
та необхідності виразу таких емоцій в поведінці, як спо-
собу зняття напруги. Одним з таких способів можуть бути 
агресивні дії проти іншої людини, від нецензурних слів 
у його адресу до скоєння тяжкого злочину.

Але, емоційні реакції й поводження підлітків, не пояс-
нюються лише зрушеннями гормонального порядку. Вони 
залежать також від соціальних факторів й умов вихо-
вання, зокрема індивідуально-типологічні розходження 
суцільно й поруч превалюють над віковими. Психологічні 
труднощі, що виникають при дорослішанні, суперечли-
вість рівня домагань і образа «Я» нерідко приводять до 
того, що емоційна збудливість, типова для підлітка.

Тому, питання про особливості емоційного світу учнів 
підліткового віку має самостійне значення. Так як деякі 
особливості емоційних реакцій перехідного віку коренять-
ся у гормональних й фізичних процесах. Фізіологічні вито-
ки емоційної напруженості краще проявляються у дівчат. 
У них депресія, дратівливість, тривожність та зниження 
самоповаги тісно пов’язані з певним періодом менстру-
ального циклу, за яким слідує емоційний підйом. У хлопців 
такої жорсткої психофізіологічної залежності не виявля-
ється. Хоча пубертатний вік і для них важкий. Пік негатив-
них реакцій припадає на 12,5–13,5 року.

Так, для емоційної сфери учнів підліткового віку 
характерні:

1) висока емоційна збудливість, тому підлітки відріз-
няються запальністю, бурхливим виявом своїх почуттів, 
пристрасністю: вони швидко беруться за цікаву справу, 
активно обстоюють свої погляди, готові «вибухнути» на 
найменшу несправедливість до себе і своїх товаришів;

2) стійкість емоційних переживань у порівнянні 
з молодшими школярами; зокрема, учні підліткового віку 
довго не забувають образи;

3) підвищена готовність до очікування страху, що про-
являється в тривожності; підвищення тривожності у стар-
шому підлітковому віці пов’язане з появою інтимно-осо-
бистісних відносин з людиною, що викликає різні емоції, 
у тому числі в зв’язку зі страхом видатися смішним;

4) суперечливість почуттів: часто підлітки захищають 
своїх товаришів, але розуміють, що того варто осудити; 
володіючи високорозвиненим почуттям власної гідності, 
вони можуть заплакати від образи, хоча й розуміють, що 
плакати не потрібно;
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5) виникнення переживання не тільки з приводу оцінки 
підлітків іншими, але і з приводу самооцінки, яка з’явля-
ється у них в результаті зростання самосвідомості;

6) значно розвивається почуття приналежності до гру-
пи, тому вони гостріше переживають несхвалення това-
ришів, чим несхвалення дорослих або вчителів; часто 
виникає страх бути відкинутим групою;

7) пред’явлення високих вимог до дружби, в основі 
якої лежить не сумісна гра, як у молодших школярів, а 
спільні інтереси, етичні відчуття; дружба у підлітків більш 
вибіркова й триваліша; під впливом дружби змінюються 
і підлітки, але не завжди у позитивний бік; поширена гру-
пова дружба;

8) прояв громадянського почуття патріотизму [1].
Цілком нормальні підлітки мають більш високі показники 

за шкалами «психопатія», «шизофренія» і «піроманія», ніж 
дорослі. Це означає, що емоційні реакції, які у дорослого були 
б симптомом хвороби, для підлітка статистично нормальні. 
У старших підлітків виявляється значно вищий порівняно 

з іншими рівень тривожності в усіх сферах спілкування, але 
особливо різко зростає тривожність у процесі спілкування 
з батьками і дорослими, від яких вони в деякій мірі залежать. 
Такі акцентуації, не є патологічними, але підвищують можли-
вість психічних травм й відхиляються від норми поведінки.

Висновок. Емоційна сфера учнів підліткового віку 
характеризується не тільки ставленням суб’єкта до навко-
лишнього середовища, але одночасно виступає специ-
фічною формою переживання, що відображає значення 
об’єктів для суб’єкта. У підлітковому віці відбувається 
втрата дитячого статусу. Такому становищу сприяють 
суб’єктивні враження: різкі фізичні зміни, мрії та ідеали, 
кризові зіткнення з самим собою і сім’єю, почуття самот-
ності й прагнення швидше досягнути статусу дорослої 
людини. Вікові особливості підліткового віку створюють 
сприятливі передумови для розвитку внутрішньо-особи-
стісного емоційного інтелекту, з іншого – соціальна ситу-
ація розвитку підлітка зумовлює необхідність розвитку 
міжособистісного емоційного інтелекту.
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Сучасні умови життя висувають нові вимоги до діяльно-
сті школи, головним завданням якої є орієнтація не тільки 
на засвоєння учнями певної кількості знань, а й на розвиток 
особистості кожного школяра, його моральних, інтелекту-
альних та творчих здібностей. Нова освітня парадигма має 
забезпечити пізнавальну активність, самостійність та осо-
бисту відповідальність учнів, що базуються на добре розви-
неній навчально-пізнавальній мотивації особистості.

Становлення навчальної мотивації відбувається саме 
в перші роки шкільного життя, а в подальшому багато 
в чому зумовлює успішність навчальної діяльності в стар-

ших класах. Проте, постійне зростання обсягу інформації, 
модернізація та ускладнення навчальних програм вису-
вають до рівня розвитку особистості молодшого школяра 
зокрема чи не найвищі вимоги, зумовлюючи як фізичне 
так і емоційне перевантаження дітей.

Актуальність	 дослідження взаємозв’язку емоційної 
та мотиваційної сфери особистості молодшого школяра 
визначається тим, що вивчення та аналіз шкільної прак-
тики засвідчує наявність суперечностей між інтелектуаль-
ним та емоційним розвитком особистості, рівнем знань 
та емоційним сприйняттям учнів. Нерідко інтелектуаль-
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не випереджає емоційне. Так як молодший шкільний вік 
є найбільш сенситивним для розвитку самосвідомості, 
тому важливо дотримуватись гармонії у вихованні осо-
бистості, а саме, гармонії у спонукальній, пізнавальній 
та емоційній сферах школяра.

Метою	статті є теоретичне дослідження взаємозв’яз-
ку емоційної та мотиваційної сфери особистості молод-
ших школярів в навчальній діяльності.

Аналіз	 останніх	 досліджень	 і	 публікацій. Почуття 
людини здійснюють істотний вплив на її волю − на здатність 
свідомо регулювати поведінку і діяльність, щоб досягти 
поставленої перед собою мети і долати труднощі на шляху 
до неї. Формування емоційно-вольової та мотиваційної сфе-
ри є однією з найважливіших умов становлення особистості 
дитини, досвід якої безперервно збагачується. Розвитку як 
емоційної, так і мотиваційної сфер сприяє сім’я, школа, все 
те життя, що оточує і постійно впливає на дитину. Зокрема, 
школа одна з перших відкриває перед дитиною світ суспіль-
но-громадського життя і паралельно з сім’єю бере на себе 
одну з головних ролей у вихованні дитини.

Емоційна сфера особистості – це багатогранне утво-
рення, до якого, крім емоцій, входять інші емоційні явища: 
емоційний тон відчуттів (задоволення – відраза), почуття 
(любов, заздрість тощо), емоційні стани (емоції), емоційні 
властивості особистості, акцентована вираженість яких 
дозволяє говорити про емоційні типи особистості, емоцій-
ні стійкі відносини (почуття) [1; 4]. Саме емоції є першою 
ланкою в загальному ланцюзі пристосувальних процесів 
і швидше всього реагують на будь-які впливи оточую-
чого середовища. Емоційне реагування формується як 
первинний механізм взаємодії із зовнішнім світом. Емоції 
відбивають стан, процес і результат задоволення потреб 
людини. Система мотивів, які виконують функцію спону-
кання, спрямування і регулювання діяльності, утворює 
мотиваційну сферу особистості (Л. Божович, В. Вілюнас, 
В. Ковальов, А. Маркова, А. Маслоу та ін.) [2].

Різні науковці під мотивом розуміють такі психологічні 
феномени, як: наміри, уявлення, ідеї, відчуття, пережи-
вання (Л. Божович); потреби, потяги, спонуки, схильності 
(X. Хекхаузен); бажання, звички, думки, почуття обов’яз-
ку (П. Рудік); морально-політичні установки й помисли 
(Г. Ковальов); психічні процеси, стани та властивості осо-
би (К. Платонов) і т. д.[5].

У житті молодшого школяра значне місце займають 
почуття як мотиви поведінки. Розвиток емоційної сфери 
в цей період характеризується підсиленням стриманості 
й усвідомленості в проявах емоцій, підвищенням емоцій-
ної стійкості. Молодший школяр починає більш стримано 
виявляти власні емоції, особливо негативні, що пов’язано 
з розрізненням ситуацій, в яких можна чи не можна вияв-
ляти власні почуття, тобто довільність поведінки поступо-
во починає позначатися на сфері почуттів. Однак, зага-
лом для дітей характерні вразливість і чуйність. Активно 
розвиваються вищі почуття: інтелектуальні (допитли-
вість, здивування, сумнів, інтелектуальне задоволен-
ня), моральні (почуття товариськості, дружби, обов’язку, 

співчуття, обурення від відчуття несправедливості тощо), 
естетичні[4; 5].

Найбільш чітко роль навчально-пізнавальної діяль-
ності у формуванні та перебудові особистісних структур 
проявляється у мотиваційній сфері. Дитина набуває вну-
трішню позицію школяра, навчальну мотивацію. Отри-
мання високої відмітки стає для дитини метою, за якою 
можуть стояти різні мотиви. Один з них – соціальний 
мотив вчення, пов’язаний з підтвердженням свого ново-
го статусу школяра. Коли дитина успішно навчається, 
її хвалять і вчитель і батьки, його ставлять у приклад 
іншим дітям. Мотивація досягнення у початкових класах 
нерідко стає домінуючою. У дітей з високою успішністю 
яскраво виражена мотивація досягнення успіху – бажання 
добре, правильно виконати завдання, отримати потріб-
ний результат. Мотивація досягнення успіху поряд з піз-
навальними інтересами – найцінніший мотив, її слід від-
різняти від престижної мотивації. Престижна мотивація, 
менш поширена, ніж мотивація досягнення, характерна 
для дітей із завищеною самооцінкою і лідерськими нахи-
лами. Вона спонукає учня вчитися краще однокласників, 
бути першим. Важливим моментом навчальної діяльності 
є свідома постановка багатьма дітьми мети, тобто свідо-
мий контроль дитиною власних дій. Він досягає такого рів-
ня, коли діти вже можуть керувати поведінкою на основі 
прийнятого рішення, намірів, поставленої мети. Прийнята 
мета чи намір керують поведінкою, не дозволяючи увазі 
відволікатися на сторонні справи [3].

Значний вплив на формування емоцій молодших 
школярів має навчальна діяльність, стосунки з учителем 
і колективом класу. Саме емоційне ставлення до вчителя 
є своєрідним сигналом в емоційній сфері учня, при цьо-
му особливо важливою для дитини є функція вчителя як 
арбітра: емоційне забарвлення, що виникає в результаті 
оцінки вчителя, підсилює чи послаблює мотиви учіння, 
змінює самооцінку і рівень домагань молодшого школяра, 
тому байдужість до учіння і, насамперед, до оцінок учи-
теля в цьому віці можна вважати показником відхилення.

У кінці молодшого шкільного віку виникає глибока 
мотиваційна криза, коли мотивація, пов’язана з прагнен-
ням зайняти нову соціальну позицію, вичерпана, а змісто-
ві мотиви учіння часто відсутні: в період від 8 до 10 років 
у п’ять разів зменшується число дітей, які хочуть учитися, 
оскільки їм це цікаво [4].

Паралельно з вольовою мотивацією досягнення успіхів 
і під її впливом у молодшому шкільному віці удосконалю-
ються дві інших особистісних якості дитини: працьовитість 
і самостійність. В якості стимулів діяльності виступають 
ті, які породжують у молодших школярів позитивні емоції.

Отже, почуття дитини здійснюють істотний вплив на її 
волю − на здатність свідомо регулювати поведінку і діяль-
ність, щоб досягти поставленої перед собою мети і дола-
ти труднощі на шляху до неї. Формування мотиваційної 
та емоційно-вольової сфери є однією з найважливіших 
умов становлення особистості молодшого школяра, дос-
від якої безперервно збагачується.
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Постановка	проблеми. Люди з моменту народження 
використовують конфліктні форми поведінки у повсякден-
ному житті. Адже конфлікт є неминучим і об’єктивно існу-
ючим явищем будь-якої форми життєдіяльності та постій-
ним супутником людського буття і суспільного розвитку. 
Це явище різнобічне, одночасно позитивне і негативне, 
розвиваюче і руйнуюче, може бути стимулом до змін 
і причиною застою. Найбільше значення у виникненні 
конфліктів займають особистісні аспекти. І таке поняття 
як «конфліктність особистості» при вивченні конфліктів 
заслуговує на особливу увагу.

Метою	статті є узагальнення матеріалів психологіч-
них досліджень конфліктності та виявлення специфіки 
об’єктивних та суб’єктивних чинників конфліктної поведін-
ки особистості.

Виклад	основного	матеріалу	дослідження. Конфлік-
тність особистості в сучасній науці вивчається філософа-
ми, соціологами педагогами, психологами. Для розуміння 
конфлікту та конфліктності особливе значення мають 
роботи як зарубіжних науковців минулого (Р. Дарендорф, 
Л. Козер, К. Левін, К. Томас, З. Фрейд, К. Юнг), так і сучас-
ні психологи (A. Я. Анцупов, А. А. Гостєв, Н. В. Гришина, 
Є. П. Ільїн, Г. В. Ложкін, С. Д. Максименко, М. І. Пірен, 
Н. І. Пов’якель, О. П. Саннікова, Є. І. Степанов, Ю. П. Чер-
ненький, А. І. Шипілов).

Основними рушійними силами будь-якого конфлікту 
є люди – учасники конфлікту, інтереси яких порушено. 
В галузі психології конфліктів виокремлюється напрямок 
досліджень, де особистості надається центральна роль 
у розвитку конфліктної взаємодії. Особливого значен-
ня набувають психологічні знання про особистісні якості 
учасників конфліктів, що мають певний вплив на розвиток 
та подолання конфлікту, стратегії, тактики, і прийоми про-
тиборства [4].

Термін «конфліктність» вживається різними авто-
рами стосовно особистості, взаємин, як показник соці-
ально-психологічного клімату групи, явище, що харак-

теризує якість менеджменту, стан суспільства у цілому. 
Всі виокремлені значення пов’язані між собою склад-
ними переходами й досліджуються як психологами, так 
і представниками суспільних наук (соціології, політоло-
гії тощо).

Конфліктність у психології розуміється і як різнорівне-
ве та інтегральне об’єктивно-суб’єктивне утворення, що 
зумовлено певними особистісними властивостями і як 
бурхливий та емоційно гострий тип реагування на кон-
фліктогени, що знаходить прояв у спілкуванні, взаємодії, 
стосунках з навколишнім. Феномен «конфліктність» роз-
глядається у трьох аспектах:

– на рівні особистості (звужене значення) як інтегра-
тивна її властивість, що є симптомокомплексом компонен-
тів та виявляється у потребі пошуку конфліктних ситуацій;

– на рівні міжособистісних стосунків, як схильність до 
сприймання ситуації як конфліктної та до реалізації кон-
фліктної поведінки у міжособистісній взаємодії;

– на рівні соціально-психологічних чинників (конфлік-
тогенів) розширене значення, як міра готовності особисто-
сті до розвитку і вирішення проблемних ситуацій соціаль-
ної взаємодії шляхом конфліктів.

На думку Т. В. Дуткевич, конфліктність у психології 
прийнято розуміти або як суто особистісну властивість, 
або як зовнішньо-внутрішнє утворення, характерне для 
процесу спілкування й взаємодії між людьми [2].

Анцупов А. Я. під конфліктністю особистості розуміє 
її інтегральну властивість, що відображає частоту вступу 
у міжособові конфлікти. При високій конфліктності індивід 
стає постійним ініціатором напружених відносин з оточую-
чими незалежно від того, чи передують цьому проблемні 
ситуації [1].

Конфліктність особистості визначається комплексною 
дією чинників: психологічних (особливості темперамен-
ту, рівня агресивності, психічної стійкості і саморегуляції, 
актуального емоційного стану, соціально-психологічних 
установ і цінностей, компетентності у спілкуванні та ін.), 
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соціальних (особливості умов життя і діяльності, середо-
вища й соціального оточення, загального рівня культури 
та ін.) [3].

Отже, психологічна сутність поняття «конфліктність 
особистості» з позицій деяких авторів розуміється як:

– властивість особистості, що являє собою симптомо-
комплекс компонентів і проявляється у потребі та пошуку 
конфліктних ситуацій (Кашапов М. М.);

– психологічна схильність до сприймання ситуації як 
конфліктної та реалізація конфліктної поведінки у міжосо-
бистісній взаємодії (Черняєва Т. М.);

– міра готовності особистості до розвитку і вирішення 
проблемних ситуацій соціальної взаємодії шляхом кон-
фліктів, ступінь її залучення у розвиток і завершення про-
блемних ситуацій соціальної взаємодії шляхом конфліктів 
(Анцупов А.Я., Гришина Н.В.);

– відносна частота участі людини у реальних кон-
фліктах, порівняно з іншими людьми (Анцупов А.Я.);

– тип реагування на вплив соціально-психологічних 
чинників (конфліктогенів) (Леонов Н.І.);

– здатність особистості вступати в конфлікт з іншими 
людьми, або групою людей (Гришина Н.В,);

– відповідність між внутрішнім рівнем конфліктності 
(як властивість особистості) і зовнішнім (суперечності) 
у конфліктній ситуації (Пірен М.І.);

– здатність особистості реагувати на вплив соціаль-
но-психологічних факторів (конфліктогенів) конфліктом 
(Дуткевич Т.В.).

Розрізняють поняття «конфліктність особистості» як 
властивість особистості, що відіграє як позитивну, так 
і негативну роль у її життєдіяльності та «конфліктна осо-
бистість» – це людина із завищеною самооцінкою, яка 
виражає постійну тривогу, незадоволеність, претензії 
і необґрунтовані зазіхання до іншої особи або колективу.

Існує декілька типологій конфліктних особистостей. 
К. Хорні виділяє наступні типи конфліктних особистостей: 
стійкий, усунений, деструктурний.

Український дослідник Г.В. Ложкін наводить таку кла-
сифікацію[3]:

– демонстративний, характеризується прагненням 
завжди бути в центрі уваги, користуватися успіхом, нерід-
ко йде на конфлікт, щоб бути на виду;

– ригідний, відрізняється підвищеною самооцінкою, 
не вміє перелаштовуватися, відрізняється грубістю;

– некерований, характеризується підвищеною 
імпульсивністю, непродуманістю і непередбачуваністю 
поведінки, яка часто є агресивною;

– надточний, характеризується добросовісністю, скру-
пульозністю, пред’являє до всіх завищені вимоги, власти-
ва підвищена тривожність, яка проявляється, у підозрах, 
підчищеній чутливості до оцінки дій оточуючими;

– раціоналіст характеризується готовністю до кон-
флікту в будь-який момент, коли з’являється реальна 
можливість досягнути за допомогою конфлікту особи-
стої мети;

– безконфліктний, свідомо тікає від конфліктів, праг-
не перекласти відповідальність на інших, проте конфлікт 
від цього не зникає.

На думку М.І. Пірен, існує значна кількість комбінацій 
особистісних рис, які утворюють різноманітні типи кон-
фліктогенної особистості, а саме: агресивісти (постійно 
чіпляються до оточуючих, висловлюючи їм свої уїдливі 
зауваження, непомірно дратуються, коли їх ігнорують); 
скаржники (завжди на когось або на щось скаржаться, але 
не беруть на себе відповідальності за проблеми); мовчуни 
(тримають свої міркування при собі і цим ставлять ото-
чуючих у складне становище, бо їм важко здогадатись, 
про що насправді думають і чого бажають їхні партнери 
по спілкуванню); надто поступливі (завжди погоджуються 
з усім і обіцяють підтримку, проте слова в них розходять-
ся з ділом); песимісти (у будь-якій справі передбачають 
невдачу, на різні пропозиції з легкістю відповідають «ні» 
і відчувають сильне занепокоєння, з чимось погодив-
шись); нерішучі (бояться помилитись, якомога довше не 
приймають рішення, що залежить від них, аж поки потре-
ба у ньому не відпадає); всезнайки (своєю начебто обізна-
ністю вводять навколишніх в оману) [5].

Отже, кожен з типів конфліктних особистостей мають 
свої характеристики і навички діагностики особливостей 
поведінки дозволяють адекватно оцінювати конфліктність 
особистості і прогнозувати можливі результати та наслід-
ки взаємодії з ними.

Висновки. Конфліктність особистості зумовлена пев-
ними особистісними властивостями й знаходить прояв 
у її спілкуванні, взаємодії, взаєминах з навколишніми як 
емоційно гострий тип реагування на конфліктогени. Пер-
спективним є дослідження психологічних особливостей 
конфліктних особистостей.
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Постановка	проблеми. У сучасній Україні все більша 
увага приділяється проблемам, пов’язаним зі становлен-
ням професійної ідентичності молоді. У теорії та практи-
ці професійного становлення молодих фахівців важливу 
роль відіграє відношення до себе та сприйняття себе як 
фахівця, а також фактори, які впливають на формування 
цих компетенцій. Важливе значення у цьому питанні від-
водиться освіті у вищих навчальних закладах.

Тому актуальним завданням університетської освіти 
разом із передачею знань і умінь є формування особисто-
сті майбутнього професіонала, сприяння його самоіден-
тифікації з професією, формування мотиваційної сфери, 
рівня домагань та відношення до себе. Вивчення профе-
сійної ідентичності дозволяє створити сьогоднішнім сту-
дентам оптимальні умови для усвідомлення себе, свого 
образу у професійній діяльності.

Аналіз	 останніх	 досліджень	 і	 публікацій. Сучасні 
соціально-економічні умови, розвиток демократії форму-
ють передумови до інтересу до вивчення питань реалізації 
особистості, де професійна діяльність являє собою значну 
частину життя людини, дає можливості задоволення осо-
бистісних потреб. Професійна діяльність виступає в ролі 
соціально важливого спосіб зв’язку індивіда з суспільством 
та іншими людьми. Об’єктом дослідження є соціально-пси-
хологічні особливості студентів вищих навчальних закла-
дів. Предмет дослідження: соціально-психологічні особли-
вості студентів гуманітарного профілю навчання.

Актуальність	даної теми пов’язана з тим, що велика 
кількість наукових робіт в галузі психології праці в основ-
ному зосереджені на питаннях професійного самовизна-
чення, мотивації професійного вибору вже на стадії про-
фесійної самостійної діяльності. Лише невелика кількість 
наукових досліджень присвячено саме особистісних осо-
бливостей, що визначає вибір професії студентами. Дуже 
важливим у сприйнятті себе у професійній сфері є вибір 
напряму підготовки майбутнього фахівця.

Так, І. М. Шєїна визначає роль гуманітарної освіти 
в такий спосіб: «...воно покликане не тільки забезпечува-
ти передачу наукових знань і уявлень новим поколінням, 
а й формувати їх ціннісні орієнтири в моральному вимірі. 
Тому гуманітарне знання, на моє переконання, є важливою 
складовою фундаментальної освіти, дозволяючи сформу-
вати не вузько підготовленого професіонала, але особи-
стість з широким поглядом на природу, світ, людину».

А. С. Запесоцкий підкреслює, що «гуманітарна освіта – 
найважливіший механізм трансляції та відтворення куль-
турних цінностей, ідеалів і смислів життя, форма і зміст 
якого детерміновані специфікою «національно-культурно-

го світу «, утвореного історією, мовою, філософією, літе-
ратурою, традиціями, психологією» [2; 3].

«Гуманітарність – пише Ю. М. Шор – не що інше, як 
простір виникнення, зростання і реалізації людських 
потенцій, сфера існування та затвердження життєвих, 
мистецьких, етичних, релігійних цінностей [1].

Виклад	 основного	 матеріалу	 дослідження. Сту-
дентський вік – це період найбільш активного розвитку 
моральних і естетичних почуттів, становлення і стабіліза-
ції характеру, і, що особливо важливо, оволодіння повним 
комплексом соціальних ролей дорослої людини: грома-
дянських, соціальних, професійно-трудових та інших.

Перетворення мотивації, всієї системи ціннісних орі-
єнтацій, з одного боку інтенсивне формування спеціаль-
них здібностей у зв’язку з професіоналізацією, з іншого 
боку – виділяють цей вік як центральний періоду станов-
лення характеру і інтелекту. У цей період відбувається 
вибір професії – «різновиду суспільно необхідної, постій-
но виконуваної діяльності на основі набутих знань, умінь, 
навичок, особистих якостей», відповідно вибір професії є не 
тільки особистісно, а й соціально важливим кроком. Одним 
з основних критеріїв вибору професії є напрям підготовки.

Проблема професійного становлення є ключовою для 
розуміння місця і ролі студентства в умовах модернізації 
української системи освіти і реалізації напрямів роботи 
Міністерства науки і освіти України. Особливістю системи 
є врахування вимог роботодавців, а також вибір конкрет-
них форм, методів, засобів, технологій, які впливають на 
забезпечення адресного результату у формуванні та роз-
витку компетенцій майбутнього фахівця. Професійне ста-
новлення студента визначається самоактуализацией його 
потенціалу. Як спосіб входження в професійну культуру, 
воно виступає вузловим елементом розвитку, зміни сту-
дентів, майбутніх банківських працівників, здатних і гото-
вих компетентно виявляти і вирішувати завдання відпо-
відно до видів своєї професійної діяльності.

Для повного дослідження нашого питання ми проа-
налізували наукову літературу та фахову періодику. Для 
початку визначимо що таке «гуманітарна освіта», що 
є ключовим терміном у нашому науковому дослідженні. 
«Гуманітарна освіта» – це «основа основ духовного життя 
людини. Особистість сама визначить свій шлях і область 
професійної діяльності, але лише тоді ця діяльність буде 
воістину успішною, коли носій її буде гуманітарно підго-
товленим, а значить, творчо заможним». Л. Вербицька 
вважає, що «гуманітарна освіта – це духовний розвиток 
людини в найширшому сенсі. Воно включає дуже широке 
коло компонентів, що забезпечує прояв Людини у всьому 
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різноманітті зв’язків і взаємодії як носія і творця культурних 
цінностей, національних традицій, суспільної ідеології».

Аналіз наведених вище визначень сутності гумані-
тарної освіти дозволив нам виділити наступні основні 
характеристики цього явища: науковість, гуманістичність, 
творчість, культурологічно, соціальну орієнтованість, 
моральність. Всі ці характеристики не тільки не супере-
чать, а й доповнюють один одного, а цей факт, в свою 
чергу, надає велику адекватність їх виділенню.

Як зазначалося вище, виявлені нами характеристики 
дозволять скласти перелік компетенцій студентів гума-
нітарних спеціальностей виходячи з класифікації компе-
тенцій І. А. Зимньої. Ця класифікація була обрана нами, 
оскільки на наш погляд, вона є найбільш логічною і від-
повідає вимогам Міністерства освіти і науки України [4; 5].

Отримані дані дають уявлення про те, які якості 
і характеристики особистості повинні формуватися в про-
цесі професійного становлення студентів гуманітаріїв. 
Однак саме по собі знання про необхідність формування 
певних якостей, з одного боку, не може дати практичних 
результатів, а з іншого – викликає закономірне питання 
про те сполучну ланку, яка повинна об’єднувати всі ці яко-
сті і бути основою їх формування і розвитку – мисленні.

Таким чином, сучасна гуманітарна освіта покликана 
системно ознайомити студентів з накопиченим світовим 
культурним знанням про людське суспільство, місцеві 

соціальне призначення особистості, з сутністю культури 
як світу людини, формуючи у молодого спеціаліста високі 
гуманістичні якості цивілізованого співжиття. Місце і роль 
гуманітарних дисциплін характеризується їх впливом на 
процес соціалізації. Вони мають допомогти людині зро-
зуміти себе; з’ясувати психологічні механізми власної 
поведінки (психологія), визначити сутнісні характеристики 
суспільства, основні його елементи та закони і принципи 
взаємодії між ними, місце і роль людини в суспільстві, 
норми соціальної взаємодії (соціальна філософія, етика, 
право, соціологія); освоїти надбання світової і української 
культури (українознавство, світова та українська культу-
ра, культурологія, релігієзнавство); збагатитись світовим 
та вітчизняним соціальним досвідом закономірностями 
історичного розвитку світового товариства і своєї батьків-
щини (всесвітня історія, історія України); навчитись цивілі-
зованому спілкуванню з навколишнім середовищем, жити 
в злагоді з природою, оберігати і підтримувати її як умову 
спільного існування та розвитку (екологія, соціальна еко-
логія); і, нарешті, навчитись мислити, зрозуміти цілісність 
і багатомірність світу, сенс людського буття (філософію).

Отже, гуманітарна освіта має формувати в людині як 
суб’єкта соціалізації наукове бачення сутності й механіз-
мів соціалізації, а також допомогти їй адекватно оцінити 
можливості для своєї самореалізації і міру відповідності 
для цього власного потенціалу й зусиль.
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В умовах активного розвитку галузі інформаційних 
технологій (ІТ) нехватка кваліфікованих кадрів є одним 
з основних обмежувачів її якісного зростання. Очевид-
но, що проблеми професійного підбору спеціалістів на 
IT-підприємствах будуть стрімко наростати, що робить 

актуальними моделі прогнозування ефективності діяль-
ності ІТ-фахівців зокрема за індивідуально-психологіч-
ними якостями. Все вищезазначене обумовлює акту-
альність дослідження проблеми оцінки ефективності 
діяльності ІТ-фахівців на основі певної об’єктивної оцін-
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ки та її прогнозування за допомогою статистично обґрун-
тованих моделей.

В сучасній практиці менеджменту людських ресурсів 
широко використовується так зване ґрейдування, або 
система ґрейдів, розроблену ще у 1946 році [3]. Систему 
ґрейдів характеризує наступне – вона є свого роду корпо-
ративним «табелем про ранги», в якому кожному класте-
ру (ґрейду) посад відповідає свій рівень заробітної плати. 
Ґрейдинг – це метод створення універсальної ієрархії 
посад (рангів) для всього персоналу компанії; система 
оцінки, що дозволяє визначити прийнятні для всіх пра-
цівників рівні компенсації на основі зіставлення відносної 
цінності для компанії різних ділянок роботи (посад). Про-
цедуру ґрейдування слід розглядати як практичний інстру-
мент, який дає змогу повніше врахувати індивідуальні 
потреби підприємства у диференціації постійної частини 
заробітної плати [2].

Головною перевагою системи ґрейдинга є перведення 
нематеріального показника «цінність роботи співробітни-
ка» в грошовий еквівалент. [1].

Вивчення специфіки діяльності ІТ-фахівців дає під-
стави припустити, що саме їхні психологічні особливості 
та компоненти особистісного потенціалу можуть і повинні 
забезпечити успішну професійну діяльність. Автори, що 
досліджують дану проблему підкреслюють важливість 
створення психологічних моделей ефективності профе-
сійної діяльності в сфері IT. Однак дані моделі не пов’я-
зують психологічні параметри з оцінками, отриманими за 
системою ґрейдів. Отже, система ґрейдів виступає одним 
із суттєвих інструментів оцінки ефективності діяльності 
співробітників організацій. Але слід зазначити, поки від-
сутні помітні наукові розробки в напрямку вивчення психо-
логічних предикторів успішності ІТ-фахівців при їх оцінці 
за допомогою системи ґрейдів.

Отже, метою дослідження виступає аналіз та прогнозуван-
ня ефективності діяльності ІТ-фахівців за системою ґрейдів.

На базі рекрутінгової компанії, що займається профе-
сійним відбором спеціалістів для українських та міжнарод-
них ІТ-компаній, досліджено 182 фахівців.

Методичний апарат дослідження характеризувався 
наступним інструментарієм. Параметри блоку інтелекту-
ально-творчого потенціалу визначались за допомогою 
об’єктивних тестів, організованих як вирішення конкрет-
них ситуацій, параметри блоку лідерського потенціалу 
визначались за допомогою семантичного диференціалу; 
параметри блоку діяльнісного потенціалу визначались за 
допомогою семантичного диференціалу; параметри бло-
ку соціально-комунікативного потенціалу визначались 
за допомогою семантичного диференціалу та об’єктивних 
тестів, організованих як вирішення конкретних ситуацій.

Для визначення рівня професійної ефективності в про-
цесі випробувального терміну використовувалсь система 
ґрейдів, запропонована автором публікації. Кандидат на 
посаду ІТ-фахівця мав підготувати на атестації екзамена-
ційний проект – які підлягали оцінці експертів (менеджери 
з персоналу ІТ-компанії, ментор, супервізор, керівники 
ІТ-компанії, власник ІТ-компанії).

За результатами атестації присвоювався відповідне 
значення ґрейду (0, 1, 2 чи 3), яке мало певне визначення.

0. Співробітник не відповідає зазначеним вимогам до 
посади IT-фахівця і звільняється після проведення атес-
тації і закінчення випробувального терміну.

1. Співробітник продовжує працювати над поліпшен-
ням своїх навичок і компетенцій згідно плану індивідуаль-
ного розвитку на протязі 1–1,5 років.

2. Співробітник переводиться до т. зв. «резерву 
менджменту». Продовжує працювати над поліпшенням 
своїх навичок і компетенцій згідно плану індивідуально-
го розвитку на 0,5–1 рік. Після успішної оцінки змін може 
бути переміщений в стратегічний резерв.

3. Співробітник переводиться до т. зв. «стратегічного 
резерву». Починає план для підвищення в посаді протя-
гом 6 місяців. Залишається в поточній ролі до року.

Як свідчить частотний аналіз, ґрейд «0» було прив-
ласнено 26 співробітникам, що становить 14,3% від всієї 
вибірки. За ґрейдом «1» було оцінено 93 особи, що стано-
вить 51,1% від всієї вибірки. Ґрейд «2» отримали 50 спів-
робітників (27,5%) і ґрейд «3» – 13 співробітників (7,1%).

Для прогнозування успішності діяльності нами було 
обрано регресійні моделі, де незалежними змінними 
(предикторами) були показники психологічних методик, а 
залежною змінної (зовнішнім критерієм) – оцінка фахівця, 
отримана за системою ґрейдів. Основним методом мате-
матичного аналізу виступала множинна лінійна регресія 
з одночасним включенням усіх предикторів [4].

Визначено, що статистично значущими предикто-
рами професійної ефективності, виступають прямота 
у спілкуванні (β = –0,247; p = 0,011), орієнтація на задачі 
(β = –0,379; p = 0,001). Коефіцієнт детермінації для всієї 
регресійної моделі склав R2 = 0,236. Від’ємні стандарти-
зовані коефіцієнти регресії свідчать, що прямота у спіл-
куванні, орієнтація на задачі є чинниками, що заважають 
виявляти ефективність у ІТ-організаціях. Низькі оцінки 
першого показника свідчать про нетактовність, прямолі-
нійність, про нестачу проникливості і соціальної спритно-
сті. Для таких людей характерним є недостатнє розуміння 
мотивів поведінки оточуючих, знижена критичність, пев-
на наївність, схильність до загальних захоплень, сенти-
ментальність, чутливість. Добре вирішуються практичні 
завдання, однак в несподіваних ситуаціях їм часто не 
вистачає уяви і винахідливості, необхідної фантазії. Низькі 
значення другого показника, вказують, що ці люди в своїй 
поведінці орієнтуються на конкретні вказівки, потребують 
постійної опори, підтримки оточуючих, в пораді і схвален-
ні. Вони вважають за краще виявляти здатність до підпо-
рядкування не тому, що є дуже залежними від авторите-
тів, а скоріше тому, що у них відсутні ініціатива і сміливість 
у виборі власної лінії поведінки.

Отже, визначено, що такі аспекти потенціалів особи-
стості, як соціальний інтелект, абстрактне мислення, рішу-
чість, домінантність, внутрішня мотивованість, комуніка-
тивність, стійкість до емоційних навантажень, відкритість, 
сприйнятливість до будь-якого виду знань є предиктора-
ми ефективної діяльності в ІТ-галузі.
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Сучасність характеризується стрімкими процесами тран-
сформування суспільства у напрямку диференціювання 
і різнонаправленості за особистісними ціннісними орієнти-
рами. Через це актуальною є потреба зрозуміти механізми 
формування особистості та глибині механізми формування 
ціннісних орієнтирів у особистості. Більшість дослідників ана-
лізують цю проблематику виходячи із соціальної динаміки 
суспільства пострадянського періоду не зважаючи на більш 
глибині, віддалені у часі періоди формування психологічних 
установок і цінностей, соціальних, економічних та політичні 
чинників, що складають основу міжпоколіннского характеру 
змін у свідомості та стереотипах поведінки особистості.

Одночасне існування декількох поколінь із диферен-
ційованими, різнонаправленими цінностями зумовлює 
відмінні очікування та реакції на зміни в суспільстві зага-
лом. Як зазначає Ю. Левада, «тільки в умовах поколіннє-
вих розривів та криз виникає і сама проблема поколінь 
у різних її вимірах» [1, с. 7]. Виявлення та аналіз ціннісних 
відмінностей поколінь, глибинних механізмів модернізації 
цінностей у суспільстві загалом дозволять визначити мож-
ливості та загрози на шляху до солідаризації суспільства.

Дослідження соціологів, філософів, психологів наоч-
но демонструють багатогранність і складність цього яви-
ща. Оскільки ціннісні орієнтації відіграють ключову роль 
у формуванні особистості (та її поведінки), можна виділи-
ти чотири основних функції, які виконують цінності: інте-
груюча, регулювання індивідуальної поведінки, ідентифі-
каційна, обґрунтування оцінки (оцінювання).

У процесі заглиблення в тему стало очевидним, що 
процес формування особистості відбувається у вста-
новленому зв’язку між поколіннями, трансгенерація, що 
відбувається при цьому, продукує психологічні патерни 
наявність яких випадає з поля зору вчених.

Завданням нашого пошуку стане аргументування 
та підтвердження гіпотези про транслювання між поколін-

нями патернів етнічної самосвідомості і етнічної картини 
світу як основи формування особистості. А також виявлен-
ня впливу феномену розриву поколінь на процеси модер-
нізації та глобалізації суспільства через зміну ціннісних 
орієнтацій особистості. Для обґрунтування нашої позиції 
ми поєднаємо контекстуальний, психоаналітичний, транс-
генераційний і соціально-психологічний підходи.

Методологічні основи соціологічного аналізу поколінь 
заклав К. Мангейм в роботі «Проблема поколінь». Він 
охарактеризував покоління через конкретне становище 
у соціумі, специфічний взаємозв’язок між його представ-
никами та єдність різних у віковому співвідношенні соці-
альних груп. Зміна поколінь розуміється як універсальний 
процес, заснований на біологічному ритмі людського жит-
тя, внаслідок якого в культурному житті з’являються нові 
учасники, тоді як старші актори цього процесу поступово 
зникають; члени будь-якого даного покоління можуть дія-
ти тільки в хронологічно обмеженому відрізку історичного 
процесу, і необхідно тому постійно передавати накопиче-
ну культурнуспадщину.

Подальші дослідження поколінь, що враховували 
зокрема вивчення їх самоідентифікації та цінностей, були 
проведені М. Тітмою, Б. Урланісом, Ф. Філіпповим, В. Шуб-
кіним.

На пострадянському просторі одним з найуживаніших 
визначень покоління належить Б. Дубіну. Згідно з ним, 
«покоління – це нормативна рамка уявного співвіднесення 
з іншими «по горизонталі», такими ж, як «ти» [2]. У катего-
рії та мові поколінь з’єднуються уявлення про межі одного 
покоління, що припускають спільні для нього соціальні 
та культурні норми, типові реакції, а також загальні сим-
воли, які об’єднують одне або декілька сусідніх поколінь.

Сучасні дослідники, зокрема Ю. Левада, стверджу-
ють, що «розрив поколінь» – це, по суті, ціннісний розкол 
в системі. Такий розкол є можливим за певних обставин 
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соціально-історичного розвитку. Досліджуючи цей фено-
мен на пострадянських теренах, Бєляєва свідчить: «Цін-
нісні орієнтації старших когорт не вступають у конфрон-
тацію з цінностями більш молодих, вони немов слідують 
за ними з деяким запізненням. Прихильність основним 
правам і свободам, при одночасному бажанні дотримання 
порядку і законності, складають базу суспільного консен-
сусу всіх вікових когорт» [3, с. 40].

У вітчизняній соціології зустрічається аналіз поколінь 
в термінах «програшу» та «виграшу» від соціальних тран-
сформацій, при цьому аспекти зміни ціннісних орієнтацій 
які супроводжують це мало вивчені.

В історичному розрізі відлік «розриву поколінь» пов’я-
заний з умовними кордонами поколінь, підставою класи-
фікації яких служать великі події епохальної значущості, 
основним критерієм є ефект впливу соціальних процесів, 
під впливом яких формувалися певні генерації.

Виходячи з викладеного вище, ми підкреслюємо, що 
успадкування культурних традицій і засад, а також динамі-
ки затвердження нових поведінкових стереотипів, ціннос-
тей, їх переплетення у різних вікових генерацій є необхід-
ним елементом сценарію суспільного розвитку. Феномен 
«розриву поколінь» є важливою передумовою модернізації 
суспільства, активної соціалізації молодого покоління, соці-
альних трансформацій живого і рухомого молодого поко-
ління у історичному і соціально-психологічному контексті.

Категорія цінностей увійшла в ужиток практично всіх 
галузей гуманітарного знання. Прийнятим визначення 
«цінності» буде визначення дане М. Лапіним: «Цінно-
сті – це узагальнені уявлення людей про цілі та засоби 
їх досягнення, про норми поведінки, які втілюють історич-
ний досвід і концентровано виражають культурний зміст 
окремого етносу і всього людства. Це існуючі у свідомості 
кожної людини орієнтири, з якими індивіди і соціальні гру-
пи співвідносять свої дії» [4]. Цінності особистості висту-
пають в якості основи для формування життєвої стратегії, 
багато в чому визначають лінію професійного та духов-
но-морального розвитку. У цьому ж ключі: «цінності висту-
пають глибинними орієнтирами» (часто ідеалами), «з яки-
ми індивід чи група співвідносить власні дії, формуючи, 
таким чином, конкретні типи соціальної поведінки» [4, с. 3].

Різноманітність культур продукують різноманіття цін-
нісних орієнтацій їх носіїв, що засвоюються та передають-
ся безпосередньо протягом соціалізації особистості через 
формування уявлення про оточуючий світ, залучення до 
духовної культури, ідей певної епохи, народу. Сформо-
вані таким чином ціннісні орієнтації виступають в якості 
основи для формування життєвої стратегії особистості.

У визначенні поняття «ціннісних орієнтацій», яке відо-
бражає стійке вибіркове ставлення індивіда чи групи до 
сукупності благ й ідеалів, ми підкреслюємо саме регуля-
тивно-діяльнісний аспект, їх важливість для регламента-
ції, впорядкування соціальних дій. Ціннісні орієнтації обу-
мовлюють спрямованість дій індивіда на певну ціль (чи 
цілі) в конкретній сфері взаємодій, визначають способи її 
досягнення. Ціннісні орієнтації формуються при засвоєнні 
соціального досвіду і проявляються у цілях, переконан-
нях, усвідомлених інтересах та інших елементах внутріш-
нього світу особи, реалізуючись в її поведінці [5].

Ідеї трансгенераційної передачі досвіду виникла 
у психоаналітичному підході (класичному психоаналізі) 
З. Фрейда та висвітлені у роботах «Введение в психоана-
лиз», «Новые лекции по психоанализу», «Тотем и табу». 
У них З. Фрейд зазначив про необхідність такого зв’язку: 
«Если психические процессы одного поколения не пере-
давались бы другому, не продолжались бы в другом, каж-
дому пришлось бы вновь учиться жизни, что исключало 
бы всякий прогресс и развитие» [6, с. 63].

Суть ідеї полягає у зв’язку трансгенераційної передачі 
досвіду із поняттями «витісненого конфлікту», «симбіозу 
поколінь». Психоаналітики виявили, що специфіка сімей-
ного конфлікту полягає у його позасвідомій природі, яка 
ускладнює шляхи розв’язання. Таким чином нерозв’яза-
ний у попередньому поколінні конфлікт стає «естафетною 
паличною» для прийдешніх поколінь

З 60–70-х років 20-го сторіччя ідеї З. Фейда перерос-
ли у Трансгенераційний підхід, що значно збагатився за 
рахунок подальших наукових розробок К. Юнга, М. Боу-
ена, Ф. Дольто, Н. Абрахама, И. Бузормені-Надя, а також 
новітніх поглядів Н. Абрахам, М. Терек та інших сучасних 
вчених-психоаналітиків.

У процесі встановлення зв’язку між поколіннями, тран-
сгенерації, продукуються психологічні патери наявність 
яких може бути виявлена шляхом дослідження і прогно-
зування науковими теоріями. Трансформаційні перетво-
рення, що відбуваються у всіх сферах життя суспільства 
можуть бути піддані міждисциплінарному підходу А. Лоба-
нової та Н. Чутової до концептуалізації поняття ціннісних 
орієнтацій в сучасному суспільному контексті з якого стає 
очевидним динамічний характер ціннісних орієнтацій 
в процесі розвитку особистості [7, с. 92].

Від більш широкого теоретичного пояснення функції 
трансгенерації перейдемо до виявлення трансгенераційно-
го механізму формування цінносних орієнтацій особистості. 
Трансгенераційна функція – як зв’язок поколінь виступає 
запорукою захисту у стабільних цінностях предків для мож-
ливості самовідтворення та саморегулювання людства. 
Зв’язок між поколіннями в середині етнічної спільноти 
забезпечується єдністю етнічної картини світу. О.М. Лозо-
ва висловила думку, що етнічна картина світу являє собою 
генетично властивий етносу донауковий вид картини світу, 
що являє собою над особистісну форму світогляду і кон-
кретних знань закріплених у знаковій системі [8].

Таким чином етнічна картина світу містить у собі 
суб’єктивні та надсуб’єктивні відношення.

Зв’язок між поколіннями призводить до того, що явні 
обмеження які існують серед дорослих, перетворюються 
у явні обмеження при народженні дитини, тобто минуле 
задає структуру майбутнього, обмежує взаємодію нового 
покоління із середовищем у теперішньому.

Культурний механізм перенесення «кінця у початок» 
називається запозиченим із древньої грецької мови сло-
вом «пролепсис». Майкл Коул відмічав: «Основний факт, 
що свідчить про виникнення людської сутності із симво-
лічного характеру культурного опосередкування поля-
гає у тому, що коли новонароджені входять у світ вони 
уже являються об’єктами культурної інтерпретації з боку 
дорослих» [9].
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Для розуміння вкладу культури у розвиток особистості 
важливі дві властивості: по-перше, батьки вносять майбутнє 
у теперішнє; по-друге, ідеальні спогади батьків про своє мину-
ле і уявлення про майбутнє своїх дітей стають фундаменталь-
ним матеріальним обмеженням життєвого досвіду особистості 
дитини у теперішньому. За влучним висловом Жоржа Дюби: 
«Пролепсис формує ментальність – систему образів які 
лежать у основі людських уявлень про світ і своє місце в цьому 
світі, а відповідно визначають вчинки і поведінку людей» [10].

Таким чином індивідуальне світо-розуміння, що через 
сформовану ментальність співвідноситься з світорозу-
мінням суспільних формацій, епохи чи етнічної спільно-
ти – формується «ототожнене мислення» характерне для 
процесу етнічної ідентичності.

Саме в формуванні ментальності, ми бачимо найголов-
ніший результат трансгенераційної функції яка проявля-
ються у міжособистісних і суспільних відносинах. У такому 
розумінні ментальність включає в себе ціннісні орієнтації 
особистості проявлені через особливості комунікації, межі 
між особистим і суспільним, чесність, конфліктність, неза-
лежність, самодостатність, емоційність, компетентність.

У сучасному світі з розвиненими системами комуніка-
ції завдяки яким відкрились якісно нові можливості вза-
ємодії і спілкування процеси модернізації і глобалізації 
досягли такого рівня значимості, що попередні уявлення 
про структурування поколінь та ідентичності особисто-
сті потребують свого перегляду. Реальність внесла свої 
корективи таким чином, що на перший план виступила 
проблема ціннісної орієнтації особистості.

Незважаючи на величезний поступ цивілізації до 
прогресу людська природа не змінилась і вроджені 
механізми «ототожненого мислення» беруть гору над 
мисленням і передовими досягненнями науки. Від-
чуття своєї приналежності до свого етносу як основа 
ідентичності особистісної (фундаментальна цінність) 
залишається і продовжує розвиватись, і трансформу-
ватись в умовах «розриву поколінь» під тиском декла-
рованих цінностей, цінностей-засобів, цінностей-цілей 
продиктованих сьогоденням. Це дає надію, що серед 
наймолодшого покоління сучасного суспільства можуть 
виникнути інші (постматеріалістичні) цінності вільної 
особистості в гуманному суспільстві.
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Одне з важливих завдань, яке стоїть перед школою, 
є професійна орієнтація учнів середньої школи на усві-
домлений вибір професії. Нова парадигма професійної 
орієнтації, що базується на особистісно орієнтованому 
підході, вимагає в процесі виховання ефективного вико-

ристання потенційних можливостей учня, спрямованих на 
формування самостійного вибору професії залежно від 
його індивідуальних особливостей.

Професійний вибір визначає не тільки майбутню про-
фесію, але й освітній профіль, від якого залежить успіш-
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ність у підготовці до переходу на наступний освітній сту-
пінь і в цілому – професійну діяльність.

Разом з тим, важливого значення набуває питання 
формування у зростаючого покоління навчальної моти-
вації. Оскільки різні за спрямованістю мотиви навчання 
у подальшому визначатимуть соціальну активність особи-
стості. Навчальна мотивація у будь-якому віці є одним із 
основних факторів для високого рівня навчальної успіш-
ності школярів.

Актуальність	статті зумовлена потребою суспільства 
в професійно-орієнтованій особистості учня, який само-
визначився у виборі майбутньої професії, і необхідністю 
удосконалення професійної підготовки дітей середнього 
шкільного віку відповідно до їх можливостей, здібностей, 
потреб ринку праціта відсутністю цілеспрямованої діяль-
ності школи при підготовці до вибору професії.

Метою	статті є теоретичне дослідження взаємозв’яз-
ку уявлень дітей середнього шкільного віку про майбутню 
професійну діяльність та успішності у навчанні.

Аналіз	останніх	досліджень	і	публікацій. Середній 
шкільний вік (10–11 до 15 років) – перехідний від дитин-
ства до юності. Він співпадає з навчанням у школі другого 
ступеня (V–IX класи) і характеризується загальним підне-
сенням життєдіяльності та глибокою перебудовою всього 
організму. Зазнає якісних змін мотивація учіння підлітків. 
Поглиблюючись і диференціюючись, їхні пізнавальні інте-
реси стають виразнішими, стійкішими і змістовнішими. 
Завдяки розширенню стосунків учнів у школі і поза нею, 
їх участі в житті суспільства, змінюються соціальні моти-
ви учбової діяльності. Набувають особливої актуально-
сті широкі соціальні мотиви, пов’язані з підготовкою до 
майбутньої трудової діяльності, а також усвідомлення 
обов’язку, прагнення зберегти почесне місце в сім’ї, у шко-
лі, у колективі підлітків та ін. [3; 4].

Дослідженнями психологів (М. І. Алексєєвої, 
Н. Г. Морозової та ін.) встановлено, що структура моти-
вів учіння у підлітків ускладнюється, в них поєднують-
ся широкі соціальні мотиви (усвідомлення обов’язку, 
суспільної важливості набування знань, їх роль у під-
готовці до життя, до майбутньої професії) із власне піз-
навальними особистими мотивами (прагнення пізнати 
щось невідоме, утвердити свою позицію в колективі, 
уникнути неприємностей, пов’язаних з невиконанням 
навчальних завдань, та ін.) [3].

Вибір професії, або професійне самовизначення осно-
ва самоствердження дитини в суспільстві, одне з голов-
них рішень у житті.

Існують різні варіанти визначення поняття «вибору 
професії», однак всі вони містять думку, що професій-
не самовизначення являє собою вибір, здійснюваний 
у результаті аналізу внутрішніх ресурсів суб’єкта й спів-
віднесення їх з вимогами професії.

Передісторія виникнення професійної спрямованості, 
вважає Л. І. Божовіч, обумовлена вже сформованими до 
даного часу якостями особистості, її поглядами, прагнен-
нями, переживаннями і т. д. [1].

Іншою набагато важливішою стороною процесу про-
фесійного самовизначення є суб’єкт праці і його особли-
вості. Говорячи про складність такого утворення, як суб’єкт 

діяльності, О. М. Леонтьєв вихідними його характеристика-
ми називає свідомість (як відображення об’єктивної дійс-
ності) і діяльність (як перетворення дійсності) [2].

Вищою інтегруючою здатністю суб’єкта є творчість, а 
найбільш узагальненими ефектами, а разом з тим і потен-
ціалами – здібності і талант.

Окрім об’єктивно існуючої картини наявні ще й суб’єк-
тивні уявлення особистості як про світ професій, так і про 
себе. Це суттєво ускладнює ситуацію вибору професії 
і розширює спектр факторів, які його обумовлюють. До 
основних факторів вибору професії належать наступні 
утворення: здібності (як психологічні механізми, необхід-
ні для успіху в певному виді діяльності), темперамент, 
характер, інтереси (пізнавальний, професійний, інте-
рес до професії, схильності). Ці фактори відносяться до 
суб’єктивних. Наступна група факторів (об’єктивні) вклю-
чають в себе: рівень підготовки, стан здоров’я, інформо-
ваність у світі професій.

Виділяють також соціальні фактори: соціальне оточен-
ня, домашні умови, освітній рівень батьків, соціально-еко-
номічний статус батьків тощо. Особливе значення, осо-
бливо на сучасному етапі розвитку суспільства, надається 
таким факторам, як мотиви професійної діяльності, життєві 
цінності індивіда, минулий досвід, уявлення про майбутнє. 
Крім того, ряд вчених підкреслює значення загальної актив-
ності, самооцінки, впевненості в досягненні успіху, рівня 
сформованості свідомої психічної саморегуляції [4; 5].

Середній шкільний вік, що є періодом формування 
самооцінного процесу, характеризується дедалі чіткішим 
співвідношенням інтересу до професії та уявлень про 
власні психологічні і фізичні якості. Включаючись у систему 
інтенсивних соціальних відносин з однолітками та доросли-
ми, підліток вирізняє свої сильні та слабкі сторони, перева-
ги і недоліки, формулює можливі перспективи професійно-
го вибору. Для цього віку характерними є висловлювання: 
«Буду філологом, бо мені подобається література», «Хочу 
бути художником, бо маю високі оцінки з малювання». 
Таким чином, діти середнього шкільного віку виявляють 
та усвідомлюють власні професійні схильності [1].

В кінці підліткового періоду перед школярами реально 
постає проблема вибору професії. Більшість дітей пра-
вильно уявляють сутність чесної і добросовісної праці, 
відповідально ставляться до майбутнього. Однак, дослі-
дження останніх років показують, шо інфантилізм, бай-
дужість, соціальна незрілість прогресують. Все більше 
з’являється підлітків, які не бажають пов’язувати своє 
майбутнє життя не лише з працею у сфері матеріального 
виробництва, але й працею взагалі. Ідеал чесного праців-
ника перестав бути привабливим. Звичайно, не останню 
роль тут відіграли ті соціальні, економічні, ідеологічні 
та інші зрушення, що відбулися в Український державі 
в останні десятиріччя [2].

Усвідомлення дітьми середнього шкільного віку жит-
тєвої значущості знань є важливим мотивом їх учбової 
діяльності. Підлітки все частіше замислюються над тим, 
для чого вони вивчають той чи інший предмет, яке він 
матиме значення для їх підготовки до оволодіння про-
фесією, що їм подобається. Проте, їх уподобання іноді 
бувають нестійкими, часто вони орієнтуються на зовніш-
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ню привабливість професії, але все-таки вони відіграють 
свою позитивну роль у мотивації учбової діяльності, а 
отже, і на успішності учнів [5].

За дослідженнями Ю. І. Калюжної було виявлено, що 
опитувані з достатнім і середнім рівнем успішності праг-
нуть підготуватися до майбутньої трудової діяльності, 
вони орієнтовані на реалізацію себе як успішного праців-
ника та мають бажання у майбутньому добре заробляти. 
Школярі з високим рівнем успішності навчаються для 
задоволення власних амбіцій та самолюбства, хоча вони 

мають почуття обов’язку перед суспільством, перейма-
ються проблемами країни, усвідомлюють, що наша дер-
жава потребує високоосвічених і культурних громадян, 
тому домінуючою спрямованістю у них є навчальна [2].

В уявленнях учнів середнього шкільного віку майбутня 
професія повинна мати соціальну популярність, можли-
вість здійснення керівництва іншими людьми, відповіда-
ти особистісним інтересам, здібностям та схильностям, 
високооплачувана та з можливістю кар’єрного зростання 
у обраній професійній галузі.
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Актуальність	 нашої роботи полягає у доказовості 
досліджень останніх десятиліть щодо ефективності казко-
терапевтичних методів та, поряд з цим, відсутності дослі-
джень пов’язаних саме з віковими особливостями викори-
стання казкотерапевтичних методів у корекційній роботі. 
Казки є одним із найдавніших засобів морального та етич-
ного виховання, а також засобом, що формує поведінко-
ві стереотипи майбутніх членів дорослого суспільства. 
Кажучи сьогодні про застосування казок, в першу чергу, 
розуміють під цим способи передачі знань про духовний 
світ і засоби соціальної реалізації людини, виховну систе-
му, наближену до природи людини. У дитини вона розви-
ває уяву, а дорослого повертає у дитинство, створюючи 
терапевтичний ефект.

Казки дійшли до нас з неймовірно далекого минуло-
го і не втратили своєї актуальності. Вчений Д. Соколов 
писав: «Я не уявляю, як могла казка так зберегтися 
і продовжувати жити в культурі, буквально всім відрізня-
ючись від тієї культури, де вона спочатку виникла, якби 
вона не була наповнена якимсь важливим психологіч-
ним змістом. У нас і в тих древніх народів усе різне – 
мова, держава, звичаї і т.ін. – і важко уявити, що нас 
може поєднувати, якщо не психіка» [1, с. 111]. Марія-Лу-
їза фон Франц наголошує, що чарівні казки так важливі 
для нас, «тому що в них представлена загальнолюдська 
основа життя» [1, с. 52].

У всі часи казка сприяла розвитку позитивних міжосо-
бистісних відносин, соціальних умінь і навичок поведінки, 
а також моральних якостей особистості дитини, які визна-
чають її внутрішній світ.

Мета дослідження – висвітлення проблематики засто-
сування казкотерапії в роботі психолога у роботі з клієн-
том будь-якого віку.

Казкотерапія – це «дитячий» метод у тому значенні, що 
він адресований творчому відкритому «дитячому почат-
ку» у людині. Але в будь-якому віці в казці можна відкрити 
щось таємне і хвилююче: коли ми сприймаємо казку, кож-
ний обирає для себе той зміст, що найбільш співзвучний 
його світовідчуванню на даний момент, що може дати 
відповідь на внутрішнє питання. У цьому секрет вічної 
молодості казок. У процесі казкотерапії використовуються 
різноманітні жанри: притчі, байки, легенди, билини, саги, 
міфи, казки, анекдоти. Знаходять застосування і сучасні 
жанри: детективи, любовні романи, фентезі та інші жанри. 
Все, що описано метафорою, казкотерапія може якісно 
використовувати, підбираючи кожному відповідний його 
інтересам жанр [2].

Для вирішення поставлених завдань дослідження 
було здійснено теоретичний аналіз спеціальної літе-
ратури. З метою визначення рівня агресивності була 
обрана методика «Тест фрустраційних реакцій Розен-
цвейга». У дослідженні взяли участь 50 людей віком від 
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6 до 66 років. Вибірку склали 20 учнів Херсонського ЗСО 
1–3 ступенів № 52 віком від 6 до 19 років; 10 студентів 
Херсонського державного університету віком від 20 до 
25 років; 10 працівників Головного Управління Національ-
ної Поліції в м. Херсоні віком від 26 до 64 років; 10 пенсіо-
нерів віком від 65 до 66 років. Зміст тесту полягав у напи-
санні в порожньому просторі першу асоціацію-відповідь 
на слова зображені на картинці.

Результати	 дослідження. Оцінка рівня агресивнос-
ті проводилась у два етапи. В першому тестуванні бра-
ли участь 50 досліджуваних, з явними ознаками агре-
сивності виявлено: 22% опитаних, 8% – досліджувані 
віком 6–12 років; 4% – 12–19 років; 2% – опитані віком 
20-25 років; 4% – 26–64 років; 4% склали опитані віком 
65–66 років. Потім проводилась корекція з допомогою каз-
котерапії, а саме: на зниження агресивності досліджува-
них з 6-19 років 12%.

Після опитання, учасникам були зачитані авторські 
казки з метою психологічної корекції стану агресії.

Досліджувані були умовно поділені на дві групи: до 
першої увійшли діти та юнаки віком від 6 до 19 років, до 
другої особи віком від 20 до 66 років. Всім учасникам було 
запропоновано прослухати казку, читання відбувалося 
в спокійній та комфортній атмосфері.

Першій групі досліджуваних була прочитана казка за 
мотивами агресивної поведінки в школі. Головними геро-
ями виступають звірі, адже саме герої-тварини будуть 
характерними для дитячих казок або для казок дорослих 
які потребують корекційного впливу [3].

«Жили-були 3 ведмедики: Полюс, Михрюша та Оле-
ша, вони були дуже різні між собою, але їх дружба не 
звертала на це увагу. Ось одного дня їм у школі дали 
завдання: «Хто знайде найкрасивіший гриб, той отримає 
гарну оцінку». Всі в класі зраділи, тому що це було не над-
то важко. Наступного дня ведмедики вирушили до лісу, 
там вони дуже довго блукали в пошуках найгарніших гри-
бів. Ось нарешті один з друзів знайшов гриб, який на його 
думку був найгарніший, але через те що вони не звертали 
увагу на те що відбувалося навколо них, вони заблукали, 
Михрюша дуже розгнівався і почав кричати, що винні його 
друзі, Полюс та Олеша засмутились що він так себе пово-
дить. Вони пішли у різні сторони, Михрюша йшов і думав, 
що не треба було так сильно гніватись на своїх друзів 
тому що вони йому важливі, і він вирішив зробити їм при-
ємне, знайти їм також дуже гарні гриби. Полюс та Олеша 
вже виходили з лісу, як на зустріч їм вийшов Михрюша, він 
попросив в них пробачення за свою агресію, та подарував 

їм гриби, вони були враженні та звичайно пробачили Мих-
рюшу. На наступний день вони прийшли до школи та всі 
отримали відмінну оцінку. Пішли гуляти до лісу і були чем-
ними один з одним, не сварилися, тому що вони розуміли 
що можливо вирішити будь-яке питання за допомогою 
добрих слів».

Друга група досліджуваних прослухала побутову казку:
«Жив-був один старий похмурий дід Іван, він жив 

у маленькому селі де всі знали один одного, в нього нікого 
не було окрім собаки, він був дуже агресивним чоловіком. 
Одного разу, недалеко біля домівки цього діда, діти гра-
лись у хованки і дівчинка не знаючи цього чоловіка схо-
валась на його подвір’ї. Через вікно чоловік побачив її, 
та малечу яка була поруч з його садом, він розлютився, 
вибіг і почав кричати щоб вони забиралися геть. Дівчинка 
була дуже налякана, та заплакала. Прийшовши додому 
дівчинка розповіла своїй мамі про цю ситуацію. Мама 
порадила їй не турбуватися. Коли діти знову гралися, 
дівчинка спостерігала за дідом Іваном, їй біло шкода чому 
він такий агресивний на всіх, повернувшись додому вона 
вирішила з мамою зробити для діда пиріжки, та спробу-
вати з ним познайомитися. Дівчинка пішла до діда Івана 
та він прогнав її знов і не захотів брати пиріжки.

Зайшовши до своєї хати він не розумів чому він так 
себе поводить, і вирішив зробити приємне дівчинці, 
у своєму саду назбирав яблука та відніс до її дому, він 
дуже хвилювався що вона не пробаче йому, але коли 
вона побачила через вікно діда Івана, вона дуже зра-
діла і вибігла до нього. Вони говорили дуже довго, і дід 
Іван зрозумів, що потрібно роботи добро іншим і життя 
стане кращим».

При повторному тестуванні після корекції здійсненої 
методами казкотерапії, кількість досліджуваних з вираже-
ною агресивністю знизилась до 8%, з яких: 1 досліджуваний 
у віковому діапазоні 6–12 років; 1 людина віком 20-25 років; 
1 особа з групи «12–19 років»; 1 людина віком 66 років. Це 
свідчить про ефективність методу казкотерапії.

Висновки. Казка як метод психологічної корекції може 
бути використана на різних вікових етапах. Її позитивний, 
заспокійливий та цілющий вплив відчувають як діти, так 
і дорослі, і навіть люди похилого віку. Агресивність може 
проявлятися на різних вікових етапах. В нашому дослі-
дженні було визначено, що підлітки та юнаки мають вищий 
відсоток прояву агресивності. Вважаємо, що з метою про-
філактики необхідно вводити факультативні курси з еле-
ментами казкотерапії, а саме: кінолекторії, бібліотерапія, 
читання побутових казок.
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Известно, что память лежит в основе способностей 
человека, является условием научения, приобретения 
знаний, формирования умений и навыков. Без памяти 
невозможно нормальное функционирование ни личности. 
Ни общества. Благодаря своей памяти, её совершенство-
ванию человек выделился из животного царства, достиг 
тех высот, на которых он сейчас находится. Да и даль-
нейший прогресс человечества без постоянного улучше-
ния этой функции немыслим. Память считалась одним из 
наиболее разработанных разделов психологии. Но даль-
нейшее изучение закономерностей памяти в наши дни 
опять сделало ее узловой проблемой науки. От разра-
ботки проблем памяти в значительной степени зависит 
прогресс самых различных, в том числе весьма, казалось 
бы, далеких от психологии, областей знаний (техники 
в первую очередь).

Начало изучению памяти как деятельности было 
положено работами французских учёных, в частности 
П. Жане. Он одним из первых стал трактовать память 
как систему действий, ориентированных на запоминание, 
переработку и хранение материала. Французской школой 
в психологии была доказана специальная обусловлен-
ность всех процессов памяти, её прямая зависимость от 
практической деятельности человека.

В отечественной психологии в этом аспекте 
память рассматривалась в культурно-исторической 
теории происхождения высших психических функций 
Л.С. Выготского [2]. В своих исследованиях А.А. Смир-
нов установил, что действия запоминаются лучше, 
чем мысли, а среди действий прочнее запоминаются 
те, которые связаны с преодолением препятствий. 
Д.Б. Эльконин представляет основную линию разви-
тия форм запоминания на основе использования игры 
в дошкольном возрасте.

Изучение процесса и продуктов детского творчества 
как результата внимательного, бережного и чёткого 
руководства убеждает в том, что в творчестве раннего 
периода обнаруживаются положительные черты. Эти 
черты связаны с психологией возраста; они определяют 
непосредственность детского творчества, его эмоцио-
нальность, правдивость и содержательность, смелость, 
ритмичность, красочность и декоративность. Правиль-

ное педагогическое отношение к этому наивному нарож-
дающемуся творчеству, ещё весьма несовершенному, 
и чёткое руководство им могут обеспечить его успешное 
развитие.

Важную роль в воспитании детей младший школь-
ного возраста играет народное декоративно-прикладное 
искусство. Известные педагоги А.П.Усова, Н.П. Сакулина, 
Е.А. Флёрина, Н.С. Карпинская, В.М. Федяевская неодно-
кратно отмечали, что ознакомление с произведениями 
народного творчества пробуждает в детях первые яркие 
образные представления о Родине, о её культуре, спо-
собствует воспитанию патриотических и интернациональ-
ных чувств, приобщает к миру прекрасного.

Декоративность, выразительность цвета и пласти-
ки, узорчатость орнамента, разнообразие фактур мате-
риалов – вот характерные особенности произведений 
народного декоративно-прикладного искусства, которые 
созвучны эстетическому чувству, восприятию, понима-
нию детьми. Как в произведениях народного искусства, 
так и в творчестве детей всё радостно и красочно. И там 
и здесь жизнь воспринимается и изображается в припод-
нятых, мажорных тонах.

Е.А. Флёрина, отмечая важность использования 
игрушки, как проявления народного декоративно-при-
кладного искусства, говорила: «Народ в игрушке даёт 
ребёнку простое, но подлинное, первосортное искусство. 
Оно близко и понятно ребёнку, так как это правдивое 
и жизнерадостное искусство, оно радует ребёнка, учит 
видеть и понимать окружающую его жизнь. Лишённая 
тенденциозности, фальши и позирования, народная 
игрушка, забавляя и радуя ребёнка, прямо и просто учит 
его творчеству и труду».

Воспитательное значение народного искусства нео-
днократно отмечалось А.П. Усовой, которая писала, 
что использование народного искусства в детском саду 
никогда не было случайным побуждением или модой, 
а всегда выступало в тесной связи с педагогическими 
и художественными задачами дошкольной педагогики, 
практической реализации которых во многом способство-
вало народное искусство.

В современных исследованиях памяти в качестве 
центральной выступает проблема ее механизмов. Те или 
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иные представления о механизмах запоминания состав-
ляют основу различных теорий памяти.

В детстве начинают складываться глубинные разли-
чия между детьми, которые во многом предопределяют 
будущие сущностные характеристики их индивидуаль-
ностей и выбор жизненного пути. В первое десятиле-
тие жизни психика ребенка в своем развитии проходит 
такое расстояние, с которым не сравнится ни один 
последующий возраст. В период детства интенсивно 
развивается организм ребенка: росту сопутствует соз-
ревание нервной системы и мозга, что предопределяет 
психическое развитие.

В младшем школьном возрасте особые формы 
ориентировочных действий непрерывно усложняются 
и совершенствуются, память долгое время не приобре-
тает самостоятельности. Ребенок не владеет специаль-
ными действиями, которые не дают возможность сосре-
доточить внимание на чём-либо, сохранить в памяти 
увиденное или услышанное, представить себе нечто. 
Такие действия в младшем школьном возрасте начина-
ют только складываться. Изучая стороны умственного 
развития ученика, можно указать на количественные 
изменения: возрастают сосредоточенность и устойчи-
вость внимания, длительность сохранения материала 
в памяти, обогащается воображение. Перелом насту-
пает тогда, когда под влиянием новых видов деятель-
ности, которыми овладевает школьник, новых требова-
ний, предъявляемых ему взрослыми, перед ребенком 
возникают особые задачи: сосредоточить и удержать 
на чём-либо внимание, запомнить материал и потом 
его воспроизвести, построить замысел игры, рисунка. 
Чтобы иметь возможность разрешить эти задачи, ребе-
нок пользуется теми или иными способами, которые 
он усваивает от взрослых. Тогда и начинают форми-
роваться специальные действия памяти, благодаря 
которым память приобретает произвольный, преднаме-
ренный характер.

Важным средством улучшения памяти, как показали 
исследования психологов, может стать формирование 
специальных мнемических действий, в результате осво-
ения которых человек оказывается способным лучше 
запомнить предлагаемый ему материал за счет особой, 
сознательной организации самого процесса его познания 
с целью запоминания. Дети задают множество вопросов, 
новая информация им крайне необходима: мозг требует 
пищи. Поэтому в этот период память по скорости разви-
тия опережает другие способности. Дети рассматрива-
ют картинку и вспоминают, видят необычный предмет 
и начинают рассуждать, припоминают что-то из своего 
жизненного опыта. Многочисленные наблюдения, про-
веденные по восприятию детьми наглядного материала, 
беседы с ними позволяют сказать, что дети проявляют 
живой интерес к предметам наглядного характера. Лег-
кость, с которой дети младшего школьного возраста 
запоминают стихи, считалки, загадки, рассказы, объяс-
няется бурным развитием их природной памяти. Дети 
запоминают всё яркое, необычное, красивое, привле-
кающее внимание и это служит активному развитию про-
извольные формы психической активности.

Итак, одаренному ребёнку не надо помогать запо-
минать, а его надо учить контролировать правильность 
запоминания. Пожалуй, это является одним из главных 
условий успешной адаптации ребёнка к школе, к учеб-
ной деятельности, к постоянным умственным нагруз-
кам. Возвращаясь к вопросу о том, в каком возрасте 
возникает у детей произвольная образная память, 
можно утверждать, что запоминание и припоминание 
превращаются у детей в сознательные целенаправ-
ленные действия в старшем младший школьном возра-
сте; однако в дальнейшем, при переходе к системати-
ческому обучению в школе, когда перед детьми встают 
специальные учебные задачи, эти процессы ещё раз 
перестраиваются и меняют своё структурное место 
в деятельности детей.
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Проблема стилю життя є предметом аналізу концепту-
ально різних напрямків гуманітарної думки, і наразі немає 
єдиного усталеного погляду на зміст цього поняття. У соці-
ологічному підході стиль життя визначається як комплекс 
соціальних практик, що слугують основою соціальної 
стратифікації, символом приналежності до певної стату-
сної групи. У рамках соціально-психологічного напрямку 
стиль життя визначається через вибір та/або реалізацію 
соціально усталених практик, що є індивідуальним виявом 
групового феномену. Психоаналітичний підхід передба-
чає розгляд стилю життя особистості як набору індивіду-
альних компенсаторних стратегій [3]. У загальнопсихоло-
гічному підході стиль життя розглядаєтсья як стратегічні 
шляхи взаємодії особистості з фізичним та соціальним 
середовищем, що проявляються як сукупність стійких 
способів та форм організації життя. Більш того, у рамках 
загальнопсихологічного підходу стиль життя особистості 
розглядається як характеристика її життєдіяльності, що 
проявляється у регулярних паттернах поведінки на різних 
рівнях цієї життєдіяльності: 1) загального характеру взає-
модії особистості зі світом; 2) конструювання особистісних 
стратегій і тактик життєдіяльності; 3) вибору культурних 
преференцій. Описуючи стиль життя як характеристику 
життєдіяльності особистості, необхідно розглядати його 
як вияв суб’єктності та індивідуальності, який може відо-
бражати життєвий вибір особистості, можливість до само-
реалізації у певній соціальній якості, у контексті відносин 
з оточенням [2].

Рівень конструювання особистісних стратегій і тактик 
життєдіяльності перебачає існування особистісної життє-
вої стратегії та життєвих тактик. Життєва стратегія постає 
перед нами як спосіб індивідуальної організації та регуля-
ції плину життя. Згідно до цього, життєві стратегії, які про-
являються у постановці та реалізації цілей особистості, 
можуть виступати показниками взаємовідносин особисто-
сті зі світом, її ставлення до світу та власного життя. Про-
те, принциповий зміст життєвої стратегії полягає не тільки 
у своєрідному структуруванні та організації життя, але 
і у визначенні способу реалізації життєвої стратегії, тобто, 
підборі, структуруванні, організації та здійсненні життє-
вих тактик [1]. У психологічному контексті життєві тактики 
можуть бути представлені як свідомі, частково свідомі або 
несвідомі програми дій, спрямованих на досягнення жит-
тєвих цілей, практичної реалізації власних цінностей. Ми 
розглядаємо життєві тактики як свідомі, частково свідомі 
або несвідомі повсякденні вибори особистості, здійснені 

у реальних умовах, та спрямовані на досягнення життєвої 
мети, на реалізацію ведучих цінностей особистості.

Наразі існують передбачення, що ціннісні орієнтації 
можуть впливати на процес формування та функціону-
вання стилю життя особистості [4]. Багатьома дослідника-
ми ставиться питання щодо існування зв’язків між цінніс-
ними орієнтаціями особистості та її життєвою стратегію, 
однак наразі відчувається брак розгорнути емпіричних 
досліджень взаємозв’язку ціннісних орієнтацій та життєвої 
стратегії особистості як частини стилю життя. Припуска-
ється, що особистість може вибудовувати власну життєву 
стратегію та обирати життєві тактики у відповідності до 
ціннісних орієнтацій.

Відтак, метою статті є доведення існування зв’язків між 
стилем життя особистості на рівні конструювання життєвих 
стратегій і тактик та ціннісними орієнтаціями особистості.

Вивчення зв’язків між стилем життя особистості на 
рівні конструювання життєвих стратегій і тактик та цінніс-
ними орієнтаціями здійснювалося на вибірці респондентів 
14–24 років (N=170). Для вивчення ціннісних орієнтацій 
респондентів було використано ціннісний опитувальник 
Ш.Шварца. З метою вивчення стилю життя особистості на 
рівні конструювання життєвих стратегій і тактик респон-
дентам було запропоновано письмово дати відповідь на 
два запитання: «Які цілі в житті Ви ставите перед собою?» 
(Запитання передбачає висловлення респондентом гло-
бальних шляхів (тактик) досягнення власних задумів 
у найближчі 10 років) та «Чим Ви плануєте займатися 
найближчі 10 років? Вкажіть сім пунктів» (Спрямування на 
вивчення уявлень про життєві цілі та образ бажаного май-
бутнього). Для обробки та аналізу отриманого текстового 
масиву був використаний метод контент-аналізу. За оди-
ницю аналізу було обране судження. Під час первинного 
аналізу текстового масиву було помічено, що переважна 
більшість суджень респондентів логічно підпадала під 
опис ціннісно-мотиваційних блоків, визначених Ш.Швар-
цем. Судження респондентів підпадали під вищезазначе-
ні блоки, описуючи ставлення та відносини респондента, 
його плани, цілі, замисли, що усе разом формує певну 
ціннісно-смислову насиченість тексту. Спираючись на це, 
за основні категорії аналізу відповідей респондентів було 
обрано десять ціннісно-мотиваційних блоків Ш. Шварца: 
«Конформність», «Традиція», «Добро», «Універсалізм», 
«Самостійність», «Стимуляція», «Досягнення», «Влада», 
«Гедонізм», «Безпека» з їх відповідною змістовою наси-
ченістю. З метою забезпечення усестороннього аналізу 
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відповідей респондентів на запитання анкети нами було 
залучено додаткові категорії аналізу: «Навчання та кар’є-
ра», «Саморозвиток», «Переїзд», «Здоров’я».

Отриманий у результаті психологічної діагностики 
масив даних був перевірений на нормальність розподілу 
досліджуваної ознаки за допомогою критерію узгодженості 
Колмогорова-Смирнова. У результаті перевірки виявило-
ся, що дані, отримані у результаті контент-аналізу запитань 
та ціннісного опитувальника не підпорядковуються нор-
мальному розподілу, що зумовило вибір непараметричних 
методів для подальшого статистичного аналізу. Таким 
чином, з метою визначення впливу ціннісних орієнтацій 
на стиль життя на рівні конструювання життєвих страте-
гій і тактик нами був застосований U-критерій Манна-Уітні. 
З цією метою шкали, сформовані на основі показників тес-
ту Ш.Шварца були перетворені з метричних на номінальні 
шляхом їх поділу на дві групи: група з високою (ранги 1–5) 
та низькою (ранги 5,5–10) вираженістю цінності. Сформо-
вані групи слугували для подальшого порівняння середніх 
значень за допомогою U-критерія Манна-Уітні. Порівняння 
груп на основі вираженості ціннісних ознак відбувалося 
для кожної цінності за Ш.Шварцем. Дана процедура нада-
ла можливість визначити особливості прояву ціннісного 
компоненту на рівні конструювання життєвих стратегій 
і тактик між групами з високою та низькою вираженістю 
конкретної цінності за Ш.Шварцем.

Таким чином, на рівні життєвих стратегій за U-крите-
рієм Манна-Уітні було віднайдено статистично значущі 
розбіжності між групами респондентів 14–24 років з висо-
ким та низьким ступенем вираженості цінностей Влада, 
Безпека та Універсалізм для змінних запитання анкети 
«Які цілі в житті Ви ставите перед собою?». Для змінної 
цінності Влада існує прямий статистично значущий зв’я-
зок зі змінною «Цілі в житті. Влада», що підтверджує вияв 
цінності Влада на рівні життєвих стратегій. Змінна, що 
представляє цінність Безпека, характеризується прямим 
зв’язком зі змінною «Цілі в житті. Навчання і Кар’єра», що 
свідчить про схильність респондентів з високою вираже-
ністю цінності Безпека приділяти більше уваги навчанню, 
роботі, вибудовуванні кар’єрного шляху як один із варі-
антів забезпечення емоційної, фізичної та матеріальної 
безпечності існування. Змінна, що представляє цінність 

Універсалізм, має прямі зв’язки зі змінними «Цілі в житті. 
Саморозвиток» та «Цілі в житті. Універсалізм», що свід-
чить про схильність респондентів 14–24 років з високою 
вираженістю цінності Універсалізм до постановки життє-
вих цілей, спрямованих на створення добробуру оточен-
ня, його благоустрій та на саморозвиток.

У результаті порівняння середніх значень змінних 
за запитанням «Чим Ви плануєте займатися найближчі 
10 років?» за U-критерієм Манна-Уітні було визначе-
но наявність статистично значущих розбіжностей між 
групами з високою та низькою вираженістю цінностей 
Добро, Досягнення та Безпека. Відтак, спираючись на 
показники середніх значень рангів порівнюваних груп 
було визначено наявність прямого зв’язку цінності 
Добро зі змінною «Займатися 10 років. Універсалізм» 
та зворотній зв’язок і «Займатися 10 років. Кар’єра». 
Для змінної Досягнення встановлено прямий зв’язок зі 
змінною «Займатися 10 років. Саморозвиток» та зво-
ротній зв’язок зі змінною «Займатися 10 років. Тради-
ція». Змінна «Займатися 10 років. Саморозвиток» має 
прямий зв’язок із цінністю Самостійність та зворотній із 
цінністю Безпеки.

Відповідно до цього, можемо стверджувати, що на рів-
ні життєвих стратегій респонденти з вираженою цінністю 
Добро схильні демонструвати більшу спрямованість на 
суспільну активність, благоустрій та добробут широкого 
кола оточення та менш схильні орієнтуватися на отриман-
ня освіти, побудови кар’єрного шляху, просування кар’єр-
ною драбиною. Респонденти з пріоритетними цінностями 
Досягнення та Самостійність є більш спрямованими на 
активності, пов’язані із особистісним розвитком, у той час 
як респонденти з високим рівнем цінності Безпека менш 
орієнтовані на саморозвиток на даному рівні прояву сти-
лю життя особистості.

Було виявлено, що за змінними з високою та низькою 
вираженістю цінностей Ш.Шварца для змінних, що пред-
ставляють стиль життя на рівні конструювання особистіс-
них стратегій і тактик життєдіяльності, було виявлено існу-
вання статистично значущих розбіжностей. У той самий 
час, такі статистично значущі відмінності існують не для 
усіх ціннісних змінних. Відповідно до цього, ми можемо 
стверджувати про існування зв’язків між ціннісними орієн-

Таблиця 1
Результати	розрахунку	U-критерія	Манна	Уітні	для	змінних	запитання	анкети		

«Які	цілі	в	житті	Ви	ставите	перед	собою?»	для	вибірки	респондентів	14–24	років	(N	=	170)

Групуюча  
ціннісна змінна 

Змінні есе  
«Які цілі в житті Ви  

ставите перед собою?»

Середнє значення рангів порівнюваних груп Значення  
за U-критерієм 

Манна-УітніГрупа Середній ранг

Влада Влада 1–5 68,435 1265.5, p≤0,055,5–10 57,89

Безпека Навчання і Кар’єра 1–5 71,11 1081.5, p≤0,055,5–10 57,52

Універсалізм
Саморозвиток 1–5 64,07 1627.5, p≤0,055,5–10 57,55

Універсалізм 1–5 63.56 1660, p≤0,055,5–10 58.12



Випуск 1(16)

189

таціями та особистісними стратегіями та тактиками як рів-
ня життєдіяльності особистості, однак не можемо вказу-
вати на його визначальний характер. Окрім того, помічено 
існування більшої кількості статистично значущих зв’язків 

Таблиця 2
Результати	розрахунку	U-критерія	Манна	Уітні	для	змінних	запитання	анкети		

«Чим	Ви	плануєте	займатися	найближчі	10	років?»	для	вибірки	респондентів	14–24	років	(N	=	170)

Групуюча  
ціннісна змінна 

Змінні есе  
«Чи Ви плануєте займатися 

найближчі 10 років?»

Середнє значення рангів порівнюваних груп Значення  
за U-критерієм 

Манна-УітніГрупа Середній ранг

Добро
Універсалізм 1–5 82,41 2599, p≤0,055,5–10 72,50

Навчання і Кар’єра 1–5 74.39 2276.5, p≤0,055,5–10 90.61

Досягнення
Традиція 1–5 78,50 2957.5, p≤0,055,5–10 82,01

Саморозвиток 1–5 85,54 2589.5, p≤0,055,5–10 72,58

Безпека Саморозвиток 1–5 69.85 2057.5, p≤0,055,5–10 83.76

Самостійність Саморозвиток 1–5 83.47 1923.5, p≤0,055,5–10 69.32

між ціннісними орієнтаціями та життєвими тактиками, аніж 
стратегіями, що може свідчити про тенденцію визначати 
не мету, а шляхи її досягнення у відповідності до власної 
системи цінностей.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ  
ФАХІВЦІВ РІЧКОВОГО ТА МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ  
ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С. В. Місєвич
Херсонська державна морська академія, 

sv.misevich@gmail.com

Аналіз	актуальних	досліджень.	Сучасне постіндустрі-
альне суспільство характеризується швидкими, часто не 
прогнозованими, змінами у всіх сферах життя суспільства: 
в політиці, економіці, культурі, освіті, в тому числі і в соціаль-
них відносинах. У зв’язку з цим постійно змінюються та ста-
ють більш жорсткими вимоги до майбутніх професіоналів 
у своїй галузі. Сучасне суспільство потребує компетентно-
го, відповідального самостійного фахівця, здатного творчо 
та креативно мислити. Такий професіонал має володіти 
широкими знаннями, які стосуються не лише його профе-
сійної компетентності, а й загальними знаннями, вмінням 

їх використовувати у своїй професії. Фахівець, якого так 
потребує постіндустріальне суспільство, повинен вміти 
ефективно діяти у проблемних ситуаціях, результативно 
працювати як у команді, так і самостійно, вміти швидко при-
стосовуватись до мінливих умов зовнішнього середовища.

Саме тому досить є актуальною проблема соціаль-
но-психологічної адаптації у сучасному середовищі, 
зокрема, у професійній діяльності фахівців річкового 
та морського транспорту.

Психологічні особливості діяльності морських фахівців 
детально у своїх дослідженнях висвітлили українські нау-
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ковці-психологи (М. Корольчук, Ф. Щербина, І. Попович, 
Г. Криворотько та ін.), які вивчали психофізіологічні скла-
дові працездатності фахівців в екстремальних умовах, про-
фесійні специфікації часових уявлень моряків, формуван-
ня захисних, пристосувальних реакцій організму моряків 
у трансширотних рейсах різної тривалості, соціально-пси-
хологічні очікування у професійному становленні та розвит-
ку особистості, а також соціальні очікування особистості як 
регулятор соціальнопсихологічної реальності тощо.

Заслуговують на увагу також дослідження російських 
науковців (О. Булгаков, І. Мосягін, Л. Єнькова та ін.), які 
фундаментально дослідили психологічні проблеми між-
групової адаптації на кораблях військово-морського фло-
ту, психофізіологічні закономірності адаптації фахівців зі 
встановленням періодів максимального зниження ком-
пенсаторних можливостей у моряків, а також виявлення 
впливів на процес психофізіологічної адаптації до службо-
вої діяльності молодих фахівців комплексу психологічних 
і соціальних факторів.

Метою даного дослідження є здійснення теоретичного 
аналізу проблеми соціально-психологічної адаптації фахів-
ців річкового та морського транспорту у екіпажах, як у соці-
альних групах, та її вплив на успіх у професійній діяльності.

Виклад	 основного	 матеріалу. Аналіз наукової 
літератури надав можливість з’ясувати, що адаптація 
є властивістю будь-якого живого організму. Таке явище як 
«адаптація» трактується як процес пристосування об’єк-
та; дія, спрямована на об’єкт з метою його пристосування 
до визначених вимог, пристосування об’єкта до викори-
стання в конкретних умовах. Адаптація – пристосування 
будови і функцій організму, органів, клітин до умов сере-
довища. Процес адаптації спрямований на збереження 
гомеостазу. В той же час адаптація в життєдіяльності 
людини, на відміну від простого пристосування, розумі-
ється як його активна взаємодія із соціальним середови-
щем [3] з метою досягнення оптимальних рівнів взаємодії 
за принципом гомеостазу.

В сучасній психофізіології, при вивченні адаптації, 
в основному, виокремлюють такі види, як фізіологічна, 
психічна, соціально-психологічна, психофізіологічна, про-
фесійна, виходячи з умов та домінування тих чи інших 
компонентів у цілісній системі при здійсненні адаптації.

Соціально-психологічну адаптацію трактують, в основ-
ному, як процес активного пристосування до вимог зовніш-
нього середовища як безперервний процес двостороннього 
контакту людини та її соціального оточення. На процес соці-
альної адаптації впливають безліч чинників, в тому числі, 
й психологічні. До таких психологічних чинників належать, 
перш за все, психологічні властивості окремої особистості, 
індивідуальні прийоми роботи з опрацюванням інформації 
(когнітивні стилі), складові копінг-поведінки особистості, 
способи й тенденції емоційно-поведінкового реагування 
залежно від ступеня та рівня соціальної адаптації [2].

Як зазначає Г. Криворотько [5], діяльність фахівців 
річкового та морського транспорту під час довготривалих 
рейсів, що є характерним для даної професійної категорії, 
має свою, особливу специфіку, зумовлену чинниками під-
вищеного ризику, травмонебезпечності, монотонії, стре-
согенності, відносної соціальної ізольованості, дефор-

муючого впливу тощо. Специфіка трудової діяльності 
фахівців річкового та морського транспорту призводить 
до широкого діапазону змін нервової системи аж – до 
неврозів, дезадаптації тощо.

Щоб зрозуміти особливості соціально-психологічної 
адаптації фахівця річкового та морського транспорту 
та вплив на професійну діяльність, треба детально озна-
йомитись з сучасними умовами праці і відпочинку даної 
категорії професії, виходячи зі специфічних її особливос-
тей, а саме: постійної адаптації до соціально-побутових 
умов, що безперервно змінюються, чи то зміна часових 
поясів, заміна членів екіпажу, ротація вахтового режиму, 
ненормованість робочого дня тощо [3].

Загальною принципово відмінною ознакою, що зумов-
лює специфіку роботи фахівців річкового та морського тран-
спорту, є її небезпечний характер та високий ступінь ризику 
життєдіяльності [4]. Роботу також супроводжують обстави-
ни, які за ознаками є соціально-психологічними, а саме:

– усвідомлення кожним членом суднового екіпажу 
високого рівня вірогідності аварійних ситуацій і небезпеки 
особистого життя;

– необхідність миттєвого реагування у небезпечних 
ситуаціях;

– дефіцит часу на прийняття рішень у межах надзви-
чайних ситуацій;

– гіподинамія та гіпоксія, що є характерним внаслідок 
зниження рухової активності через обмеженість простору 
на судні;

– відрив від дому та членів родини;
– депривація різних видів як обмеженість у різнома-

нітній інформації;
– індивідуальні специфічні психологічні особливос-

ті членів екіпажу, зокрема їх типи темпераменту, риси 
характеру, здібності тощо.

– невідповідна індивідуальна соціально-психологічна 
адаптація;

– не завжди високий рівень моральної та психологіч-
ної культури;

– індивідуальні особливості, які не відповідають про-
фесіограмі тощо [4].

Як бачимо, чинники порушення адаптаційних можли-
востей численні. Серед них професійно-кваліфікаційні 
властивості адаптанта, особистісні властивості і стани, а 
також соціально-психологічні чинники, що безпосередньо 
впливають на процес соціально-психологічної адаптації 
(неможливість висловити власну незгоду із завданням по 
роботі, відчуття власної недолугості, скривдженості, неу-
ваги з боку керівництва тощо).

Можна припустити, що невдачі новопризначених 
і недосвідчених керівників пояснюються тим, що вони не 
змогли успішно пройти усі етапи адаптаційного процесу.

На шляху становлення успішної професійної діяльно-
сті та активного процесу соціально-психологічної адап-
тації фахівця річкового та морського транспорту стоїть, 
перш за все, подолання життєвих труднощів. І. Арциба-
шева у своєму дослідженні зазначає, що саме в основі 
активної взаємодії з життєвими ситуаціями, як здатність 
до соціально-психологічної адаптації на основі динаміки 
смислової саморегуляції, виражається життєстійкість [1].
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Формування психологічної готовності до професійної 
діяльності фахівців річкового та морського транспорту 
у таких соціальних групах, як екіпаж, є результатом довго-
тривалого процесу формування життєстійкості та форму-
вання професійних умінь і навичок.

Висновки. В умовах швидких, часто не прогнозо-
ваних, змін у всіх сферах життя суспільства, неухильно 
зростають вимоги й до фахівців річкового та морського 
транспорту відносно їх психологічної готовності, зокрема 
пристосування до специфічних умов життєдіяльності на 
судні в екіпажі, як в соціальній групі. Соціально-психо-
логічна адаптація фахівців річкового та морського тран-
спорту визначається як усвідомлення вимог, умов, правил 
життя екіпажу, їх засвоєння (включення в структуру актів 

соціальної поведінки), відтворення їх в рамках встанов-
лених відносин в структурі колективу і поза ним. Питан-
ня соціально-психологічної адаптації фахівця річкового 
та морського транспорту у виробничих умовах дуже важ-
ливий. Без його позитивного вирішення успішна професій-
на діяльність просто неможлива, особливо в специфічних 
умовах праці, де від адаптації в замкнутому колективі суд-
на залежить забезпечення безпеки судноплавства та збе-
реженні найвищої цінності – життя людини.

Перспективи	 подальших	 досліджень полягають 
у визначенні педагогічних умов формування готовності 
до соціально-психологічної адаптації майбутніх фахівців 
річкового та морського транспорту в умовах освітнього 
процесу у закладах вищої освіти.
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Видатний управлінець Англії ХХ століття Вінстон Чер-
чилль дуже своєрідно визначив демократію (народовлад-
дя) як найкращу форму правління: «Демократія – препога-
на форма правління, але нічого кращого людство поки не 
придумало». Дещо іншої думки був український патріот, 
журналіст, поет і культурний діяч Володимир Данилейко: 
«Demox – наростень на шкірі, demos – не народ, а наріст 
на тілах націй, сиріч «метиси», «приплод»; …Націям 
потрібні не звироднілі демократії, а вистояні націокра-
тії, – за ними майбутнє історії» (Думки, 2006, с. 132).

Отже, якщо нам до вподоби демократія за Черчил-
лем, то, з поправкою Данилейка, – це влада народу 
титульної нації з пропорційним представництвом наці-
ональних меншин.

Постановка	проблеми. Оглянувши вертикаль влади 
в Україні – від керівників держави до керівників колективів 
низової ланки (Блинова, 2011 [2] Васютинський, 2005 [3]; 
Моргун, 2002 [5]; Тополов, 2011 [7] та ін.) знаходимо, при-
наймні, два «викривлених дзеркала» нашої демократії, 
аналіз яких є актуальними завданнями даної роботи:

– по-перше, це ілюзія демократії у верхніх ешелонах 
влади;

– по-друге, ілюзія демократичної влади у керівників 
низових колективів, що мають власну печатку;

– третім, головним, завданням є аналіз демократич-
них засад досвіду А. С. Макаренка як основи сучасного 
громадянського суспільства в Україні.

Виклад	 основного	 матеріалу. Перша ілюзія демо-
кратії (яка для топ-менеджерів країни не є ілюзією, бо 
більшість із них або самі олігархи, або – найманці олігар-
хів) – це просто фіговий листок демократії, що прикриває 
безсоромну надексплуатацію «олігархатом» власного 
народу і надр України [2; 3; 6]. Вона розвіюється, принайм-
ні, трьома основними контраргументами:

1) ігнорування соціології: за даними авторитетно-
го соціолога Євгена Головахи провідний Інститут соці-
ології НАН України за останні роки не отримав жодного 
замовлення на соціологічне дослідження чи моніторинг 
громадської думки з боку владних структур (?!); тоді як, 
наприклад, Ангела Меркель починає кожен робочий день 
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із вивчення даних соціологічних опитувань німецького 
народу;

2) відсутність закону про місцеві референдуми; зав-
дяки і цьому, зокрема, ми втратили Крим і ризикуємо 
втратити Донбас; доходить до трагікомічного: народний 
депутат Юрій Бублик вимушений… судитися з апаратом 
Верховної Ради, аби зареєструвати цей закон і подати до 
розгляду (?!);

3) відсутність виборів народних депутатів за відкрити-
ми списками, адже кукловодам олігархату потрібні «свої» 
люди, а не найдостойніші представники народу (хоча тут 
є зрушення, бо новий закон про вибори з «прозорими 
списками», нарешті, прийнято у першому читанні!).

Саме дефіцит цих основних механізмів демократії 
й виводить людей на Майдан, де пряме мирне наро-
довладдя межує з… бунтом, революцією та громадян-
ською війною.

Розглянемо тепер картину в рамках «керівник – наро-
довладдя трудового колективу» на рівні організацій низо-
вої ланки [1; 4; 5–7]. Тут ми стикаємося з другим викривле-
ним дзеркалом демократії, коли остання перетворюється 
на охлократію на чолі з «кухаркою», яка прагне влади. 
(Зауважимо, стать представниці / представника «кухара-
ту» не має ніякого значення; як, власне, і професія). На 
озброєння береться метод виживання колеги з будь-якого 
колективу за… власним бажанням.

У народі він називається «цькування», а в психології – 
«мобінг», або «булінг».	Мо ́бінг (від англ. mob – юрба), за 
німецьким індустріальним психологом Хайнцем Лейман-
ном, – форма психологічного тиску, зниження авторитету, 
що включає систематично повторюване вороже пово-
дження одного або декількох людей, спрямоване проти 
іншої людини з метою її виключення з колективу, звіль-
нення «за власним бажанням».

Отже резюме щодо демократії в управлінні низової 
ланки: 1) керівництво закладу перебуває під чарами двох 
ілюзій – що його колектив керований і демократичний; 
2) реальну владу, часто мають «кухарі / кухарки», але ця 
влада швидше охлократична і не налаштована на най-
кращі рішення. Тому закон проти булінгу (з елементами 
фізичного насилля) у школах, який внесений на розгляд 
у Верховну Раду, слід розширювати до масштабів бороть-
би з булінгом в будь-яких колективах країни (сімейних, 
учнівських, трудових тощо).

Якщо звернутися до	кращого вітчизняного і світового 
досвіду демократичного управління, який із фігових лист-
ків прикриття неподобств влади повинен перетворитися 
на кращу профілактику псевдодемократії «олігархату» 
та охлократії «кухарату», то, по-перше, заслуговують на 
увагу блискучі природні експерименти видатних освітян 
України – Антона Макаренка [4–6], який у своїй роботі 
завкола (завідуючого колонією в с. Ковалівка під Полта-
вою) керувався прямою демократією рішень загальних 
зборів учорашніх злочинців (!), та Олександра Захарен-
ка [1; 5–6], який у Сахнівській школі (що на Черкащині) 
долучив до спільної роботи у школі всіх мешканців села 
(брали участь навіть ті, в кого не було дітей!), за що одну 
із статей про нього редактор журналу «Педагогіка толе-
рантності» Ярослав Береговий озаглавив не «Директор 

школи-толоки», а «Директор Сахнівки» (!). Автор продо-
вжив аналогію, і свою оду, присвячену пам’яті великого 
педагога, назвав «Директор… Землі». Остання строфа 
цього вірша:

Не знаю, чи дадуть, свої, Героя?
І Нобеля, не наші, – чи дадуть?
Найголовнішим титулом вдостою –
«Директора Землі», де діти хай ростуть!

Українські опоненти Макаренка, що чіпляють на вели-
кого педагога ярлики «тоталітариста, сталініста» [5–6], не 
є оригінальними, адже вони переспівують безпідставну 
критику його російських хулителів – від Н. Крупської до 
Ю. Азарова. Дивно, що в часи «червоного терору», на 
чолі якого стояли ЦК ВКП(б), ВЧК, НКВС, за пряму демо-
кратію загальних зборів «різновікового загону колоністів» 
Макаренка не арештували і не знищили ще в Ковалівці під 
Полтавою (?!).

До речі, у ті часи спроби демократизації освіти були 
не поодинокі. Зокрема, попередник Макаренка, Федір 
Данилович Іванов, що отримав медичну освіту в Психо-
неврологічному інституті імені В. Бехтєрева в Петербурзі, 
очолив у 1919 році у Трибах під Полтавою Сільськогоспо-
дарську колонію імені В. Г. Короленка. Великий демократ 
і письменник-гуманіст, засновник «Ліги порятунку дітей» 
Володимир Короленко сформулював два основних прин-
ципи діяльності колонії: по-перше, пріоритетність праці, 
причому праці продуктивної; по-друге, – організованість 
колективу як провідного чинника демократичного вихо-
вання безпритульних дітей (Ільченко, 2018, с. 81–82).

Данський освітянин Ганс Кофод, нічого не знаючи про 
здобутки Макаренка, паралельно у ті самі часи пропонує 
аналогічну систему демократичної «педагогіки самопомо-
чі» для молоді та дорослих (від 18 років і до пенсійного 
віку) [5].

Антон Макаренко, який прочитав усе, що видавалося 
російською мовою з психології та майже все – з педаго-
гіки, запровадив низку конкретних демократичних форм 
управління колективами [4–6].

Демократичне трудове виховання. Новенькому 
колоністу завкол Макаренко радить тижнів два походи-
ти по колонії, придивитися до всіх трудових колективів, 
бригад, ланок і обрати найбільш підходящу для себе. 
Що це, як не вільний вибір професії? І він не обмежу-
ється тільки робочими спеціальностями. Другий вибір – 
це самовизначення у вищій освіті, яку отримало понад 
90% вихованців великого педагога. Згадаємо, як одно-
го з вихованців друзі переконували не «заривати» свій 
талант коміка і «йти в артисти».

Не Сталін, не очільник НКВС, не особисто Макарен-
ко нав’язали комунарам у Харкові виробництво елек-
тродрилів та фотоапаратів, які пізніше стали всесвітньо 
відомими ФЕДами, цей вільний вибір виробництва зро-
били самі вихованці!

Методом трудової «толоки» Захаренко з учителями, 
дітьми і родинами с. Сахнівка збудували найкращу в світі 
школу, яка має сьогодні: корпус початкових класів зі спаль-
нями, дендропарк, стадіон зі спортивними майданчиками, 
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парк атракціонів, землю в оренду, парк сільгоспмашин, 
теплицю, майстерню слюсарну, майстерню столярну, 
двоповерховий шкільний музей, два плавальних 25-метр. 
басейни, планетарій, обсерваторію… Столиці – заздрять!

Демократичне сімейне виховання. Старшим хлопцям 
дозволялося зустрічатися з дівчатами, але їм нагадують 
про наслідки передчасного батьківства, що заспокоює. 
Дівчатам грали весілля і дарували «придане».

Демократичне правове виховання. Макаренко пору-
шує монополію педагогів на оцінку і залучає колоністів до 
участі у… товариських судах. Фактично він моделює суди 
присяжних у дорослій юриспруденції та формує правову 
свідомість вихованців як профілактику проти самосуду 
(лінча, революційного терору чи розлюченого натовпу).

Педагог практикує прийом «відтермінованого пока-
рання», про яке «забуває», коли спостерігає зміни у пове-
дінці винуватця на краще.

Гуманний карцер. Колонія за статутом повинна утри-
мувати карцер. За браком вільних приміщень Макарен-
ко під карцер відводить… свій кабінет, який обладнаний 
трьома «засобами покарання»: диван (аби «шибеник» 
відіспався), шафу (з хорошими книгами) і стіл (за яким їх 
можна почитати). Враховуючи, що «білий будинок» із кабі-
нетом-карцером

розташований майже на березі найчистішої річки 
України Коломаку, маємо скоріше не карцер, а… кабінет 
психологічного розвантаження та відпочинку.

Демократичний менеджмент. Макаренко для забез-
печення життєдіяльності колонії створює систему тим-
часових загонів, які очолюють за чергою… всі вихованці 
(«чергові командири»). Він долає розподіл колективу на 
«актив» та «болото» і залучає кожного до опанування 
ролі лідера. Якось один із перевіряючих колонію закинув 
докір, що, мовляв, як не приїдеш до вас, то чергують… ті 
самі колоністи (?!). Завкол дав просте пояснення: досвід 
чергових командирів отримують усі вихованці. Як і в будь-
якій справі, в одних це виходить краще, в інших – гірше. 
Але коли приїздять гості чи якась перевірка, ми ставимо 
на чергування найкращих. Вважаємо, що хороші люди 
заслуговують на найкраще!

Демократичне економічне виховання. Випускники 
Макаренка одержували перед виходом у доросле життя 
чотири документи: атестат про освіту, посвідчення про 
кваліфікацію, трудову книжку, ощадну книжку (стартовий 

капітал). Виникає питання: чому колишній шпані Макаренка 
це все було можна, а сучасним дітям – не передбачено? 
Щодо ощадної книжки, діти самі вирішували долю прибутку, 
отриманого за працю: яку частку перерахувати на потреби 
закладу (колонії, комуни), яку частку – на кишенькові витра-
ти, яку частку – заощадити для власного майбутнього.

Демократичне дозвілля. Діти самі планують подорожі 
на канікулах. У своєму театрі ставлять не тільки класику, а 
і «капусники» про власне життя-буття, які за пристрастями 
не поступаються класиці [4–6].

Приклади демократичної свободи вибору в системі 
видатного українського педагога можна множити і далі. 
Зокрема, описано цікавий сучасний досвід упровадження 
ідей Макаренка щодо формування громадянськості учнів 
у країнах Європейського союзу (Дзюбенко, 2018). Наведе-
не переконує у тому, що педагогіка Антона Макаренка – 
це потужна школа громадянського суспільства, на що 
справедливо вказує В. В. Рибалка [6 та ін.] в своїх фунда-
ментальних розробках із цієї проблематики.

Висновки	у	цілому:
1) монополія на правління олігархату, що рядиться 

в тоги демократії, ось перше викривлене дзеркало топ-ме-
неджменту в Україні, яке спотворює наше життя і веде 
народ до зубожіння, еміграції та депопуляції;

2) правління «кухарату» в організаціях низової лан-
ки також не афішується, але нікуди не поділося; якщо 
зброєю олігархів є корупція і підкуп, то знаряддям «куха-
ря» часто стає мобінг / булінг (пряме чи приховане цьку-
вання) кваліфікованих кадрів, «псевдодемократичною 
вершиною» якого є… заява на звільнення «жертви» за 
власним бажанням;

3) блискучі природні експерименти видатних освітян 
України – Антона Макаренка, який у своїй роботі керував-
ся прямою демократією рішень загальних зборів учораш-
ніх злочинців (!), та Олександра Захаренка, який у Сахнів-
ці (що на Черкащині) долучив до спільної роботи з учнями 
всіх мешканців села – це потужна школа громадянського 
суспільства в сучасній Україні.

Україна, немов той древній богатир, стоїть на роздоріж-
жі: один шлях веде до колонії (аж ніяк не до макаренківської), 
другий – до третього Майдану і громадянської війни (у під-
сумку – до розчленування держави і чергових колонізацій), 
третій шлях – до громадянського суспільства і справжньої 
незалежності. Вільний демократичний вибір за нами!
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Образовательные реформы, происходящие в обще-
стве, должны не только способствовать развитию обу-
чающего потенциала педагогов дошкольных учреждений 
образования, но и сохранять на должном уровне их пси-
хологическое здоровье. Развитие неблагоприятных состо-
яний педагогов дошкольных учреждений образования 
встречается довольно часто. Чтобы избежать этого или 
максимально снизить риск развития указанных состояний, 
педагог должен обладать профессиональной компетент-
ностью, быть физически и психологически здоровым.

Большая ответственность педагогов, нестандартные 
психологические ситуации, создают условия сильной 
эмоциональной напряженности в процессе трудовой 
деятельности педагога, в связи с чем, избежать риска 
развития неблагоприятного состояния педагогов весьма 
сложно. Все это в значительной степени повышает риск 
развития синдрома «эмоционального выгорания». На 
сегодняшний день в теории и практике педагогической 
психологии особое внимание уделяется психологическим 
технологиям, направленным и способствующим сохра-
нению здоровья педагогов, снижающих риск развития 
синдрома «эмоционального выгорания» и формирования 
кризиса профессии в целом [1; 3].

Давно устоявшиеся нормы и стереотипы разрушают-
ся, происходит острый кризис системы ценностей, что 
в современной действительности оказывает влияние 
на утрату личностью чувства целостности, идентичнос-
ти. Это также порождает ряд негативных социальных 
проблем и явлений как в жизни общества в целом, так 
и отдельно взятой личности.

Таким образом, остро встает необходимость выяв-
ления таких механизмов, которые бы способствовали 
гармонизации отношений человека с миром и с самим 
собой. На наш взгляд, одним из указанных механизмов 
может выступать доверие, как основное условие субъек-
тивно переживаемого психологического комфорта чело-
века в социуме. Ведь абсолютно каждый человек, делая 
выбор, исходит из оснований собственной веры и дове-
рия, поэтому полноценное решение экзистенциальных 
проблем личности современной педагогической наукой 
и социальной психологией возможно при серьезном исс-
ледовании феномена доверия. В сфере педагогического 
коллектива это обстоятельство приобретает особое зна-
чение. Все вышеизложенное обуславливает актуально-
сть темы исследования.

Цель	 пилотажного исследования – выявить уровень 
межличностного доверия в педагогическом коллективе 
как фактора эмоционального выгорания воспитателя.

Методики исследования: опросник В.В. Бойко 
«Диагностика эмоционального выгорания»; методи-
ка оценки доверия-недоверия личности другим людям 
А.Б. Купрейченко. Выборочная совокупность – педагоги 
Государственного учреждения дошкольного образования 
«Ясли-сад № 106 г. Гродно» (Республика Беларусь).

По результатам проведения пилотажного исследо-
вания установлено, что значительное количество воспи-
тателей находится в фазе напряжения (33,5%), то есть 
испытывают напряжение в форме переживания ситуатив-
ной и личностной тревоги, разочарование в профессии. 
Сложившийся симптом нервной тревожности означает 
начало сопротивления стрессовым ситуациям и начало 
формирования эмоциональной защиты. Состояние педа-
гогов д/у характеризуется отрицательным эмоциональ-
ным фоном: подавленностью, тоской, отчаянием. Воз-
никает чувство беспомощности перед лицом жизненных 
трудностей, неуверенности в своих возможностях, соче-
тающееся с чувством бесперспективности.

Симптом переживания психотравмирующих обсто-
ятельств сложился у значительного количества воспи-
тателей дошкольного учреждения образования (16,7%). 
Это свидетельствует о том, что в настоящее время они 
испытывают воздействие психотравмирующих факторов 
в профессиональной деятельности, которые трудно или 
невозможно устранить, нарастает напряжение, которое 
выливается в отчаяние и негодование. Неразрешимость 
ситуации приводит к развитию явлений выгорания.

Ощущение неудовлетворенности собой сформирова-
лось у 10% воспитателей дошкольного учреждения обра-
зования. Это проявляется в интенсивной интериоризации 
обязанностей, повышенной совестливости и чувстве 
ответственности, что, несомненно, нагнетает напряже-
ние, а на последующих этапах выгорания может провоци-
ровать психологическую защиту.

Симптом загнанности в клетку проявляется лишь у 3% 
испытуемых. Это значит, что воспитатели дошкольного 
учреждения образования начинают ощущать состояние 
интеллектуально-эмоционального затора, тупика. К этому 
могут приводить организационные недостатки, повседне-
вная рутина и тому подобное.

В фазе резистенции доминирующим является симп-
том редукции профессиональных обязанностей. Этот 
симптом сложился у 58,2%. Это значит, что у данных 
воспитателей дошкольного учреждения образования про-
являются попытки облегчить или сократить обязанности, 
которые требуют эмоциональных затрат. Одним из при-
меров такого упрощения является недостаток элементар-
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ного внимания к воспитателям дошкольного учреждения 
образования со стороны коллектива и руководства.

Следующим по степени выраженности является 
симптом неадекватного эмоционального реагирования. 
Этот симптом сложился у 13,2% испытуемых.

Таким образом, мы видим, что наибольшее количество 
воспитателей дошкольного учреждения образования нахо-
дится во второй фазе эмоционального выгорания, в фазе 
резистенции – сопротивления (58,2%); в фазе истощения 
3,8% испытуемых; а остальные – не подвержены синдрому 
эмоционального выгорания. Данный факт может говорить 
о том, что, при проведении определенной коррекционной 
работы большее количество воспитателей дошкольного 
учреждения образования может справиться с негативными 
проявлениями синдрома эмоционального выгорания.

Далее, для оценки уровня доверия личности, нами 
использовалась методика оценки доверия/недоверия 
личности другим людям А.Б. Купрейченко [2]. Воспи-
тателям необходимо было определить степень своего 
согласия с суждениями по отношению к двум категори-
ям людей: «человек, которому я доверяю» и «человек, 
который доверия не оправдал». Важно подчеркнуть, что 
для значительного числа опрошенных нами респонден-
тов (57%), характерна четкая дифференциация объектов 
доверия и недоверия практически по всем параметрам.

Человек, которому испытуемые доверяют, характеризу-
ется как надежный, то есть способный поддержать в слож-
ной ситуации, предсказуемый, последовательный в своем 
поведении, с похожими интересами и ценностями, приятный, 
симпатичный, который высоко ценит доверие испытуемого.

Человек, который утратил доверие, характеризует-
ся противоположными качествами: как ненадежный, не 
заинтересованный в поддержке доверительных отноше-
ний с респондентом, не симпатичный ему, однако вполне 
понятный, испытуемый хорошо знает этого человека. Кри-
териями доверия для этой группы испытуемых являются 
надежность, единство и симпатия (приязнь). А. Б. Купрей-
ченко объединяет людей с такими особенностями доверия 
другим в тип «четко дифференцирующие людей» [2, с. 419]. 
Однако, среди респондентов напротив, были и те, которые 
не отличались четкой дифференциацией объектов дове-
рия и недоверия по критериям методики (18%). Они оцени-
ли людей по всем критериям достаточно высоко.

Так, человек вызывающий наибольшее доверие, оце-
нивается по большинству критериев описанных выше, 
однако незначительно, чем утративший доверие. Наи-
более важными критериями доверия являются также 
надежность, единство и симпатия (приязнь). Мы можем 
предположить, что люди указанного типа доверия явля-
ются толерантными к отличиям и недостаткам других 
людей. А. Б. Купрейченко объединяет людей с такими 

особенностями доверия в категорию «принимающие 
люди» [2, с. 421].

Среди респондентов была и такая категория лиц, кото-
рая оценивает одинаково негативно и человека, пользующе-
гося наибольшим доверием, и того, кто доверие утратил, а 
именно: как ненадежных, не склонных оказывать поддержку 
в трудной ситуации, непредсказуемых и не понятных испыту-
емому, не похожих на испытуемого, с другими ценностями 
и принципами, не симпатичных ему и не заинтересованных 
в поддержке доверительных отношений с ним (25%). На наш 
взгляд, данная категория отличаются пониженным дове-
рием другим людям или доверительные отношения для них 
в принципе не являются значимыми. Указанный тип людей 
мы можем отнести к категории «не доверяющие людям».

Проведенное исследование показало, что значи-
тельное число воспитателей, испытывающих состояние 
эмоционального выгорания или находящихся в фазе 
резистенции, испытывают недоверие к другим людям 
в большей степени (71%), чем те, которые не испытыва-
ют сильного эмоционального напряжения в связи с осу-
ществляемой ими профессиональной деятельностью.

Напротив, воспитатели с благоприятным эмоцио-
нальным фоном, те, которые не испытывают сильного 
эмоционального напряжения в связи с осуществляемой 
ими профессиональной деятельностью, показали весьма 
низкий уровень недоверия – 9%.

Наибольший уровень доверия к другим людям 
испытывают работники дошкольного учреждения обра-
зования в возрасте от 25 до 29 лет и работники старше 
40 лет (37% и 30% соответственно). Наименьший уровень 
доверия другим людям испытывают работники в возра-
сте от 19 до 24 лет, а также работники от 30 до 39 лет. 
Наивысший уровень доверия другим людям показали 
работники, имеющие стаж работы свыше 10 лет (45%), 
наименьший уровень доверия другие люди вызывают 
у работников со стажем работы до 1 года (5%). Напротив, 
уровень недоверия у работников со стажем работы до 
1 года высокий и составляет 37%.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
уровень доверия в педагогическом коллективе зависит 
от возраста и стажа работы в дошкольном учреждении 
образования. С увеличением стажа работы в дошколь-
ном учреждении образования уровень доверия в коллек-
тиве возрастает, а уровень доверия снижается.

Подводя итог результатам, полученным в пилотажном 
исследовании, можно прогнозировать, что высокий уро-
вень недоверия к коллегам и руководству дошкольного 
учреждения образования взаимосвязан с уровнем выра-
женности симптомов эмоционального выгорания у воспи-
тателей и оказывает негативное влияние на систему вза-
имоотношений в педагогическом коллективе.
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Постановка	 проблеми	 в	 загальному	 вигляді	
та	її	зв’язок	із	важливими	науковими	чи	практичними	
завданнями.	У зв’язку із військовими діями на Сході Укра-
їни; еміграційними процесами; запровадженням інтеграції 
та інклюзії, як основних моделей навчання дітей з особли-
вими освітніми потребами; появою нових видів насилля 
(мобінгу та булінгу); процесами реформування освіти, 
яка залишається здебільшого одним із консервативних 
інститутів з чіткою ієрархією та численними проблемами 
в комунікації на різних рівнях − у закладах освіти остан-
нім часом виникає чимало конфліктів та суперечок нового 
зразка, що мають загрозливий характер.

У такій ситуації проблеми з розвитком конфліктологіч-
ної компетентності педагога, що проявляються у пасивній 
поведінці або страху конфлікту − призводить до засто-
сування вчителем методів подавлення, приниження, 
залякування або ігнорування. Більша половина педагогів 
сприймають конфлікт як фізичну та вербальну агресію, як 
руйнівне, негативне, деструктивне явище. З одного боку 
це пов’язано з тим, що негативний досвід конфлікту існує 
практично в кожного, позитивний – в одиниць [5, с. 81].

Результати теоретико-прикладних досліджень 
Г. С. Бережної, О. О. Лукашенко засвідчують, що незва-
жаючи на допрофесійну конфліктологічну підготовку май-
бутніх вчителів, випускники педагогічних ВНЗ не готові до 
здійснення конструктивної поведінки у конфлікті в конфлік-
тогенному професійному середовищі. Таку ж саме него-
товність демонструють і інші, уже працюючі професійні 
комунікатори: 80% соціальних педагогів і практичних пси-
хологів бояться конфліктів і прагнуть їх уникати; 40% не 
вміють передбачати конфліктну ситуацію і переживають 
стан постійної напруги в зв’язку з відчуттям загрози виник-
нення конфліктів у педагогічному процесі. Загострення 
конфліктогенності шкільного середовища з одного боку 
та неготовність учителів управляти конфліктами, боязнь 
ситуацій, коли стикаються різні інтереси і позиції учасни-
ків освітнього процесу, актуалізують потребу у соціаль-
но-психологічних технологіях, що розвивають конфлік-
тологічну компетентність особистості вчителя протягом 
професійної діяльності.

У методичному арсеналі вчителя, в основному, актив-
но використовуються традиційні методи та технології 
соціальної комунікації з розв’язання конфліктів (діють 
«Штаби / комісії з профілактики правопорушень серед 
учнів», що використовують механізми морального тиску, 

публічного приниження радянського зразка), відмови-
тись від яких (особливо вчителю зі стажем) доволі важко. 
Однак, при роботі з непорозуміннями та відхиленнями 
у поведінці учнів, що призводять до насилля та не відпо-
відають нормам моралі, слід застосовувати сучасні техно-
логії соціального навчання, соціально-психологічної взає-
модії, що спрямовані на розвиток автономії особистості, 
її здатності до управління конфліктами. Однією із таких 
технологій є медіація.

За результатами аналізу даних щодо використан-
ня освітніх інноваційних технологій у закладах освіти 
19 областей України показав, що технологічність розв’я-
зання конфліктних ситуацій, розвитку конфліктологічної 
компетентності особистості представлена лише однією 
позицією (медіація), яка запроваджується у двох закладах 
освіти Луганської та Полтавської областей [2, с. 124].

Аналіз	 останніх	 досліджень	 і	 публікацій, у	 яких	
започатковано	 розв’язання	 даної	 проблеми	 і	 на	 які	
спирається	автор.	Проблемі медіації, як соціально-пси-
хологічній технології комунікації, присвячена низка науко-
вих праць вітчизняних та зарубіжних дослідників різних 
галузей. Аналіз першоджерел доводить, що переважна 
більшість сучасних публікацій присвячені юридичним, а 
не соціально-психологічним аспектам медіації. Так, вче-
ні З. Красіловська, Г. Огренчук, І. Ясиновський, А. Біцай, 
Н. Нестор розкривають теоретико-правові аспекти запро-
вадження медіації в кримінальному процесі України; 
застосування медіації при вирішенні цивільно-правових 
спорів; становлення інституту медіації в системі публічно-
го управління; імплементації процедури медіації в україн-
ське законодавство.

Перше та найбільш поширене визначення поняття 
«медіація» у психології, як інструменту вирішення кон-
флікту пропонується у працях О. Брижинського, Н. Гайдук, 
Л. Паркінсон, П. Рендольф, В. Самохвалов, Ф. Стрессер. 
І це одна із головних відмінностей у підході до сприйняття 
медіації між юриспруденцією та психологією. Вітчизняна 
дослідниця Г. Огренчук, зазначає, що «під час медіації ми 
стикаємось одночасно з двома аспектами цієї діяльності: 
у правовому аспекті вирішується суперечка, у психологіч-
ному – розв’язується конфлікт» [4].

Можливостям упровадження медіації в закладах осві-
ти присвячені праці Б. Бройс, К. Каппахер, Х. Херндлер, 
К. Єдер, С. Хофер, А. Гусєва. У класичних працях Thomas 
Gordon «Конференція учителів та учнів», Friedemann 
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Schuiz «Говорити один з одним», висловлюються твер-
дження, що конфлікти незалежно від стадії їх розвитку, 
необхідно з’ясовувати та вирішувати. Конфлікти не повин-
ні заважати взаєморозумінню та процесу освіти, ефек-
тивною технологією для їх профілактики та розв’язання 
є медіація.

Виділення	 невирішених	 раніше	 частин	 загальної	
проблеми,	яким	присвячується	стаття.	У самій сутності 
медіаційного підходу до вирішення конфліктів закладе-
но безліч соціально-психологічних механізмів розвитку 
конфліктологічної компетентності особистості, які потре-
бують вивчення. Під конфліктологічною компетентністю 
розуміємо систему знань, умінь та ставлень, які забез-
печують здатність особистості розв’язувати конфліктні 
ситуації неконфліктними методами взаємодії. У більшо-
сті наукових праць з питань розвитку конфліктологічної 
компетентності досить детально опрацьована та запро-
поновано вирішення проблеми формування знаннєвої 
та навичкової складової конфліктологічної компетентності 
особистості, натомість, суб’єктивні ставлення людини до 
обставин конфліктної ситуації (до себе, до опонентів, до 
розходження позицій), які не так очевидні, частіше тіль-
ки називаються, але мало досліджуються. Втім, саме ця 
«ставленнєва» складова, яка може розвиватися засоба-
ми медіації, відіграє вирішальну роль загалом у наявності 
системи конфліктологічної компетентності. Переживаючи 
страх появи конфліктної ситуації, який посилюється пере-
конливими уявленнями про те, що наявність конфлікту 
свідчить про професійну неспроможність і непридатність, 
учитель не здатний ні засвоювати знання з конфліктології, 
ні реалізувати відповідні уміння та навички.

На сьогодні в Україні комплексні дослідження вивчення 
впливу медіаційного процесу на розвиток конфліктологіч-
ної компетентності, саме у соціально-психологічному кон-
тексті, знаходиться на початковій стадії. Зазначені обста-
вини й зумовили актуальність даної проблеми та вибір 
об’єкта і предмета дослідження.

Формулювання	 цілей	 статті	 (постановка	 завдан-
ня).	Метою нашого дослідження став аналіз можливостей 
упровадження медіації у закладах освіти та виявлення 
механізмів, закладених у процедурі медіації, що вплива-
ють на розвиток «ставленнєвої» складової конфліктоло-
гічної компетентності особистості.

Об’єкт	дослідження – медіація як технологія соціаль-
ної комунікації.

Предмет	 дослідження – можливості упровадження 
медіації у закладах освіти.

Виклад	 основного	 матеріалу	 з	 описом	 методів	
і	методик	та	повним	обґрунтуванням	отриманих	нау-
кових	результатів.

Медіація виникла та розвивається на перехресті наук, 
відповідно, надається різнопланове визначення понят-
тя «медіація». На думку Хауме Адметлла та Марія дель 
Мар Серна «м. це спеціальний вид діяльності третьої, 
незалежної та неупередженої, сторони в організації про-
цесу нормалізації відносин між конфліктними сторонами» 
(1998 р.); Гусєва А. І. «м. це переговори, які побудовані 
посередником-медіатором таким чином, що сторони 
конфлікту мають можливість самостійно прийти до взає-

мовигідної угоди» (2013); Герди Мети «м. це участь у кон-
флікті третьої, нейтральної незацікавленої сторони, яка 
авторитетна для всіх конфліктуючих учасників. … При 
цьому медіатор робить усе можливе – із цього склада-
ється технологія медіації – щоб позиції та почуття, що 
стоять за нею, побажання, інтереси, потреби сторін спо-
чатку були «викладені на стіл медіації», потім були почуті 
та усвідомлені всіма, аргументи відпрацьовані, і, нарешті, 
прийняте спільне рішення – вихід із конфліктної ситуації, 
який влаштує усі сторони» (2004). Процедура медіації 
передбачає у безпечних умовах, за які відповідає медіа-
тор, відреагування суб’єктами конфлікту емоцій, породже-
них протиріччями; артикуляцію власних потреб, бажань 
та ознайомлення з позицією іншої сторони. Медіацію, як 
професійний вид діяльності, можна порівняти з зустріччю 
двох світів в умовах безпеки для порозуміння та визна-
чення подальшого співіснування. Конфліктна ситуація 
часто провокує до дистанціювання суперників, ненави-
сті, неприязні та страху зустрічі з опонентом. Водночас, 
процедура медіації передбачає виділення часу та місця; 
акумуляцію ресурсів, пов’язаних з відповідальністю за 
розв’язання руйнуючої ситуації. Участь у медіації надає 
особистості досвід долання страху конфлікту та розвитку 
готовності у подальшому використовувати непорозуміння 
як ресурс для подальшого розвитку взаємовідносин.

Медіація є доволі актуальною темою в Україні. Такий 
інтерес відповідає прагненням України інтегруватися до 
Європейського Союзу й адаптувати своє законодавство 
до європейського.

У законодавстві України є визначення медіації. Меді-
ація − переговори за участі нейтрального посередника 
(медіатора), добровільний і конфіденційний процес, 
в якому нейтральна третя сторона (медіатор) допомагає 
конфліктуючим сторонам досягти взаємоприйнятної уго-
ди, як метод, за яким сторони управляють і володіють як 
самим процесом, так і його результатом – угодою, тобто 
нічого не вирішується без згоди сторін (Закон України від 
18.03.2004 «Про Загальнодержавну програму адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу»). Медіація − діяльність професійних посередни-
ків, які спрямовують учасників юридичного спору до ком-
промісу і врегулювання спору самостійно самими учас-
никами (Указ Президента України від 10.05.2006 «Про 
концепцію вдосконалення судівництва для утвердження 
справедливого суду в Україні відповідно до європей-
ських стандартів»).

Незважаючи на відсутність єдиного норматив-
но-правового акта, який би визначав основні аспекти 
впровадження процедури медіації, в Україні прийнято 
деякі нормативно-правові акти, що частково регулю-
ють та поступово формують можливості та готовність 
домовлятися у суспільних відносинах (Закон України 
«Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)» від 10.07.2003, наказ Міністерства соціаль-
ної політики України «Про затвердження Державного 
стандарту соціальної послуги посередництва (медіації)» 
17.08.2016 № 892, наказ Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України від 26.10.2017 № 1542 «Класифіка-
тор професій. Зміна № 6 ДК 003:2010», наказ Міністерства 
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освіти і науки України від 08.08.2017 № 1127 «Про затвер-
дження Плану заходів Міністерства освіти і науки України 
щодо розвитку психологічної служби системи освіти Укра-
їни на період до 2020 року»).

Медіація – це міжнародний, загальновживаний тер-
мін. Наразі немає єдиного підходу до розуміння сутності 
такого альтернативного способу вирішення конфліктів, 
як медіація. Медіація є новою, самостійною професійною 
практикою, що виникла на кордоні наук: юриспруденції, 
конфліктології, психології, дипломатії, лінгвістики, соціоло-
гії, філософії, менеджменту та математики і кібернетики.

Науковці та практики мають різні позиції щодо сутнос-
ті медіації, яка межує з іншими професійними послугами: 
медіація, як технологія що передбачає наявність профе-
сійно підготовленого посередника-медіатора, спеціально 
обладнане місце, а також принципи, етапи, через які про-
ходять сторони задля досягнення певних рішень та медіа-
ція, як ситуативний спонтанний процес регуляції взаємодії 
між конфліктуючими суб’єктами третьою стороною.

Висновки	 з	 даного	 дослідження	 та	 перспективи	
подальших	розвідок	у	цьому	напрямку.

1. У ситуації загострення конфліктогенності шкільного 
середовища з появою конфліктів і суперечок нового зраз-
ка та неготовності педагогів управляти конфліктами – дані 
про запровадження інноваційних технологій у закладах 
освіти 19 областей України свідчать про фактичну відсут-
ність вибору технологій з формування конфліктологічної 
компетентності особистості. Лише у двох закладах освіти 
Полтавської та Луганської областей запроваджується тех-

нологія «медіація» на розвиток конфліктологічної компе-
тентності особистості.

2. В Україні наявні соціально-психологічні можливо-
сті запровадження процедури медіації в закладах освіти, 
законодавство України частково визначає роль та місце 
медіації, як технології соціально-психологічної комунікації 
у суспільстві.

3. Наразі немає єдиного підходу до розуміння сутнос-
ті такого альтернативного способу вирішення конфліктів, 
як медіація. Медіація є новою, самостійною професійною 
практикою, що виникла на кордоні різних наук. У суспільстві 
паралельно розвиваються дві моделі медіації. Перша – 
медіація як технологія, що передбачає умови, принципи, 
етапи, через які проходять сторони задля досягнення пев-
них рішень; друга – медіація як спонтанна або ситуативна 
взаємодія, яка може сприяти покращенню взаємодії між 
конфліктуючими, проте, не має ознак технологічності.

4. Медіація, як технологія, що передбачає наявність 
професійно підготовленого посередника-медіатора, спе-
ціально обладнане місце, а також принципи, етапи, через 
які проходять сторони задля досягнення певних рішень, 
включає механізми розвитку «ставленнєвої» складової 
системи конфліктологічної компетентності особистості.

Подальші наукові розвідки цієї проблематики вбачає-
мо у дослідженні розвитку «ставленнєвої» складової сис-
теми конфліктологічної компетентності особистості засо-
бами медіації. Також невивченими соціально-психологічні 
умови запровадження ефективних професійних медіатив-
них практик в умовах закладу освіти.
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В сучасній науці особливої гостроти набуває дослі-
дження гендерних особливостей ціннісних орієнтацій. 
Ціннісні орієнтації − найважливіші елементи внутрішньої 
структури особистості, які виражаючи характер ставлен-
ня людини до різних аспектів матеріального і духовного 
світу, посідають істотне місце у структурі особистості, 
відображають рівень її розвитку,здійснюють регуляцію 
діяльності та поведінки.

Проблему ціннісних орієнтацій розглянуто у працях: 
Б. Г. Ананьєва, Л. І. Божович, І. С. Кона, Г.С. Костю-
ка, К. Левіна, Б.Ф. Ломова, О. М. Леонтьєва, А Маслоу, 
Г. Оллпорта, К. Роджерса, М. Рокича, С. Л. Рубінштейна, 
Д. М. Узнадзе, В. Франка, Е. Фромма, Ш. Шварца та ін.

За Менцером, цінності – це те, що почуття людини 
диктує признати найголовнішим над усім, і до чого можна 
прагнути, ставлячись з повагою та признанням. На відмі-
ну від Менцера, Головатий М. Ф. розширює визначення, 
кажучи, що цінності – це певні ідеї, погляди за допомогою 
яких люди задовольняють свої потреби та інтереси [2].

Антонова Н.О визначає, що ціннісні орієнтації – це 
вибіркове ставлення особистості до матеріальних і духов-
них цінностей, система установок такого ставлення, 
переконань, переваг, які впливають на поведінку індивіда 
є елементами внутрішньої структури людини і здійсню-
ються конкретним суб’єктом,для якого цінності набули 
особистісного значення,тобто стали значущими [2].

В науковій літературі можна знайти різні варіанти кла-
сифікацій цінностей, одну з яких пропонує Матяж С. В.:

1) за об’єктом засвоєння – матеріальні, морально-духовні;
2) за метою засвоєння – егоїстичні, альтруїстичні;
3) за рівнем узагальненості – конкретні, абстрактні;
4) за способом вияву – ситуативні, стійкі;
5) за роллю в діяльності людини – термінальні, інстру-

ментальні;
6) за змістом діяльності – пізнавальні, предметно-пе-

ретворювальні (творчі, естетичні, наукові, релігійні та ін.);
7) за приналежністю – особистісні (індивідуальні), гру-

пові колективні, суспільні, загальнонародні (національні), 
загальнолюдські [3].

Ми емпірично дослідили ціннісні орієнтації у юнацько-
му віці. Для вивчення особливостей формування цінніс-
них орієнтацій старшокласників використовувалась мето-
дика М. Рокича, адаптована для вітчизняних дослідників 
А. Гоштаутасом, А. Семеновим та В. Ядовим.

До числа провідних термінальних цінностей дівчат 
10 класу відносяться: 1) любов (духовна і фізична 
близькість з коханою людиною), 2) цікава робота, 
3) розвиток(над собою, постійні фізичне і духовне удо-
сконалювання), 4) життєва мудрість (зрілість суджень 
і здоровий глузд, що досягаються життєвим досві-
дом). Термінальні цінності хлопців наступні: 1) жит-
тєва мудрість ( зрілість суджень і здоровий глузд); 
2) матеріально забезпечене життя (відсутність мате-
ріальних утруднень); 3) активне діяльне життя (повно-
та й емоційна насиченість життя); 4) наявність гарних  
і вірних друзів.

 

Рис. 1. Вибір цінностей у юнацькому віці
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Дівчата українського факультету мислять більш зріло, 
доросло. Підстави так вважати дає нам ранг цінностей, які 
вони обрали. Термінальні цінності: 1) здоров’я,психічне 
і фізичне зокрема, 2) життєва мудрість (зрілість суджень), 
3) любов (духовна і фізична близькість з коханою люди-
ною), 4) розвиток (робота над собою, постійне фізичне 
і духовне удосконалювання) домінують у варіантах.

Коли юнаки з історичного факультету пройшли анкету 
Рокича, то було виявлено термінальні цінності: 1) здоров’я, 
фізичне і психічне; 2) матеріальне забезпечене життя (від-
сутність матеріальних утруднень); 3) щастя інших (добро-
бут, розвиток і удосконалення інших людей, усього народу 
людства в цілому); 4) продуктивне життя (максимально 
повне використання своїх можливостей, сил і здібностей).

До інструментальних цінностей дівчат 10 класу нале-
жать: 1) незалежність (здатність діяти самостійно, рішу-
че); 2) ретельність (дисциплінованість); 3) життєрадісність 
(почуття гумору); 4) високі запити (високі вимоги до життя 
і високі домагання).

 
Рис. 2. Результати діагностики за методикою Рокіча

А до інструментальних цінностей юнаків: 1) висо-
кі запити (високі вимоги до життя); 2) життєрадісність 
(почуття гумору); ретельність (дисциплінованість); 3) раці-
оналізм (вміння реалістично і логічно мислити, приймати 
обмірковані, раціональні рішення); 4) самоконтроль (стри-
маність, самодисципліна).

У топ ряді інструментальних цінностей студенток ста-
ли: 1) акуратність, уміння тримати в порядку речі, поря-
док у справах; 2) вихованість, гарні манери; 3) освіченість 
(широта знань, висока загальна культура), 4) сміливість 
у відстоюванні своєї думки, своїх поглядів.

Інструментальні цінності хлопців історичного факультету 
дещо спільні: 1) вихованість; 2) самоконтроль; 3) відпові-
дальність; 4) незалежність. Можна зробити висновок, що сту-
денти української філології та історичного факультетів готові 
до створення сім’ї, оскільки переважають сімейні цінності.

Визначення цінностей у юнацькому віці надає можли-
вості нам, майбутнім вчителям використовувати отриману 
інформацію у подальшій професійній діяльності.
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Постановка	проблеми. В ХХІ столітті Інтернет став 
невід’ємною складовою життя сучасної людини. В мережі 
можна займатись саморозвитком, купувати необхідні речі, 
спілкуватись з людьми, які знаходяться на великій відста-
ні тощо. Однак разом з новими можливостями виникають 
нові труднощі. Серед них і виникнення нових соціальних 
страхів, які пов’язані з Інтернетом. Сучасна молодь боїть-
ся залишитись без новітніх технологій. У частини підлітків 
виникає тривога, коли вони мають поганий сигнал інтер-
нет-зв’язку чи низький заряд на своєму телефоні і вони 
не можуть вийти в мережу. Деякі користувачі бояться, що 
їх данні будуть використані проти їх волі, а когось триво-
жить думка про те, що за ними можуть спостерігати через 
веб-камеру. А оскільки в Україні Інтернет з’явився порів-
няно нещодавно, то соціальні страхи особистості в Інтер-
неті в нашій країні є мало дослідженим явищем.

Завдання:	 проаналізувати наявні дослідження, що 
стосуються соціальних страхів особистості в Інтернеті, 
визначити наявні перспективи подальших досліджень цієї 
теми в Україні.

Виклад	 основного	матеріалу. В 2013 році в дослі-
дженні, проведеному факультетом психології МДУ, у від-
повідь на запитання «Що б Ви хотіли мати на безлюдно-
му острові зі свого звичного життя?» більшість опитаних 
підлітків поставили Інтернет на друге місце після друзів/
рідних. Тобто прослідковуємо зміну пріоритетів в свідомо-
сті підлітків – доступ до мережі важливіший, ніж їжа/вода 
і дах над головою. Можливо, причина таких відповідей 
полягає в тому, що опитані підлітки не думають про хар-
чування і домашній затишок тому, що це питання не є для 
них актуальним, адже вони отримують це від батьків або 
опікунів. Однак існує ймовірність, що цій вибірці досліджу-
ваних Інтернет дійсно здається більш необхідним і тому 
вони ставлять його на таку високу позицію.

За результатами глобального дослідження, прове-
деного компанією KANTAR TNS на замовлення Google, 
станом на 2017 рік 66% українців регулярно користуються 
Інтернетом для особистих цілей. При цьому в 2015 році 
кількість користувачів становила 56%, а в 2013 – 52%. 
Для порівняння, на глобальному рівні станом на 2017 рік 
ця цифра становить 82%. Найактивніші користувачі віком 
25–34 і 35–44 років (27% і 23% відповідно). Найпопуляр-
нішими онлайн-активностями є: використання пошукових 
систем (91%), соціальних мереж (83%) і перегляд відео 
онлайн (84%) [4]. Можна говорити про те, що в Україні 
Інтернет лише набирає популярності. А взявши до ува-
ги, що за два роки (з 2015 по 2017) кількість українських 
користувачів зросла на 10%, можна припустити, що ця 
популярність продовжить стрімко зростати, адже з роз-

витком технологій Інтернет стає більш доступним, а тому 
і викликає більше цікавості. Саме в зв’язку зі зростанням 
попиту на користування Інтернет-ресурсами важливо вра-
хувати те, які страхи можуть виникати при подальшому 
розвитку технологій.

Страх – це емоція, що виникає в разі реальної чи уяв-
ної загрози існуванню організму, індивіда, його цінностям, 
ідеалам та принципами. Це явище досліджували такі укра-
їнські та зарубіжні вчені: І. Бичко, Є. Головаха, А. Король-
ков, Р. Мей, І. Осипов, Ф. Ріман, К. Юнг, Н. Хамітов, К. Хор-
ні, З. Фрейд, Е. Фромм, І. Ялом, К. Ясперс та багато інших.

Страхи можуть виникати незалежно від віку, статі, 
соціального статусу тощо. Це нормальна реакція організ-
му, яка зазвичай виникає у відповідь на щось невідоме 
і безпосередньо пов’язана з адаптацією до умов, що змі-
нюються. Соціальні страхи виникають в результаті спіль-
ного існування і взаємодії людей у суспільстві. До них від-
носять страх публічного виступу, страх публічної невдачі, 
страх перед зустріччю з авторитетною особою, страх 
близького соціального контакту, страх оцінки тощо. Зазви-
чай соціальні страхи проявляються в новій для людини 
соціальній групі. Страх допомагає мобілізувати ресурси 
особистості перед ситуацією, яка суб’єктивно оцінюється 
як важлива. Однак іноді страх навпаки гальмує реакцію 
і заважає зібратись.

Страхи, що пов’язані з Інтернетом можуть бути різно-
манітними – від зараження гаджету вірусами до негатив-
них оцінок в соціальних мережах, від викрадення коштів 
з електронних рахунків до зламу власного сайту. А деякі 
люди мають страх селфі – це вид фотографії, автопортрет, 
зроблений за допомогою камери смартфона, фотоапара-
та чи веб-камери [1]. Страх селфі виникає з різних причин. 
Хтось боїться випадково потрапити на чуже селфі, тому що 
вважає себе нефотогенічним, а хтось боїться, що це фото 
отримає низькі відгуки після публікації [5]. На наш погляд, 
в обох названих випадках страх селфі пов’язаний з низькою 
самооцінкою, а отже, рівень самооцінки може впливати на 
виникнення та прояв деяких соціальних страхів.

В дослідженні компаній «Лабораторія Касперсько-
го» (міжнародна група компаній, що спеціалізується на 
розробці програмного забезпечення) і B2B International 
(міжнародна компанія, що спеціалізується на досліджен-
ні ринку) стверджується, що більше половини (52%) 
користувачів Всесвітньої мережі переконані, що за ними 
ведеться таємне стеження через веб-камеру. При цьому 
26%, побоюючись стеження, заклеюють об’єктиви вбудо-
ваних камер на своїх комп’ютерах і ноутбуках пластиром 
або іншим непрозорим матеріалом. Камери мобільних 
пристроїв заклеюють 5% опитаних. Близько 40% корис-
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тувачів побоюються стеження через соціальні мережі, 
причому жінки в основному стурбовані можливим вито-
ком даних інтимного характеру, а страхи чоловіків більше 
пов’язані з можливим інтересом до них з боку державних 
спецслужб.

В 2014 році відбулось опитування у 17 країнах світу; 
його результати презентуються в межах проекту Freedom 
Live («Свобода наживо») Всесвітньої служби BBC. В усіх 
опитаних країнах більше половини досліджуваних ска-
зали, що почуваються безпечно, висловлюючи свої дум-
ки. Проте в цілому більшість людей (52%) почуваються 
в інтернеті небезпечно. Лише 36% відчувають себе повні-
стю вільними від таємного нагляду з боку уряду за їхньою 
поведінкою в Інтернеті [2].

Є. Ю. Локтіонова в своєму дослідженні виокремлює 
такі соціальні страхи в Інтернеті і їх прояви:

1. Страх втрати індивідуальності, що проявляється 
в прагненнях оригінально вести переписку зі співрозмов-
ником, використовуючи авторські неологізми, специфічний 
сленг, латиницю замість кирилиці тощо, використовувати 
звучний псевдонім: іноземні або рідкісні імена і прізвища, 
оригінальні похідні від власного імені, публікувати тільки 
унікальні записи, підбирати аватари, які максимально роз-
кривають індивідуальність власника.

2. Страх осуду виражається в боязні того, що особисте 
листування стане доступне стороннім, боязні публікувати 
власні думки або авторські вірші; прагненні приховувати 
на своїй сторінці музичні і кінематографічні пристрасті, 
боязні допустити помилки в повідомленнях/публікаціях, 
боязні, що хтось із користувачів розмістить запис, який би 
був образливим чи брехливим.

3. Страх самотності проявляється в боязні бути вида-
леним з числа друзів, боязні втратити підписників (аудито-
рії), в почутті тривоги від тривалої відсутності повідомлень 
від інших користувачів.

4. Страх фізичної потворності, головним чином, 
проявляється в боязні виставляти особисті фотографії, 
ретельному ретушуванні фотографій перед публікацією, 
прагненні регулярно видаляти старі фото з причини 
невдоволення своїм колишнім виглядом.

5. Страх безперспективності проявляється при перегля-
ді сторінок інших користувачів, суб’єктивно оцінюваних як 
«успішні», і втілюється в боязні того, що не вдасться нала-
годити особисте життя, вступити до престижного вузу, знай-
ти високооплачувану роботу, досягти успіхів в будь-якому 
захопленні, змінити місце проживання тощо [3]. У дослі-
дженні приймали участь лише підлітки, а тому до перспек-
тив подальшого дослідження можна віднести з’ясування 
того, наявні чи відсутні ті чи ті соціальні страхи у дорослих 
людей, а також встановлення причиново-наслідкових зв’яз-
ків в межах цієї теми. Однак ми можемо припустити, що на 
наявність і вираженість страхів впливатиме не стільки біоло-
гічний вік, скільки психологічна зрілість особистості.

Висновки. Проаналізувавши публікації, що стосуються 
соціальних страхів, які виникають у зв’язку з активністю осо-
бистості в Інтернеті, можна говорити про те, що це питання 
є досить актуальним і цікавить багатьох сучасних дослідни-
ків. Однак більшість опублікованих досліджень є результа-
тами соціальних опитувань, в той час як досліджень в сфері 
психології які б встановлювали причиново-наслідкові зв’яз-
ки, є недостатньо. При цьому популярність і доступність 
Інтернету в Україні лише зростає. Тому можна зробити 
висновок, що з часом кількість людей, які мають схиль-
ність до виникнення в них соціальних страхів, які пов’язані 
з користуванням Інтернетом, також буде зростати. Саме 
тому подальше дослідження цієї теми є досить важливим. 
Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у роз-
робці анкети для встановлення того, які Інтернет-страхи 
притаманні саме українцям, а також у з’ясуванні причин 
виникнення цих страхів і їх впливу на життя особистості.
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Постановка	 проблеми. Сучасне українське суспіль-
ство висуває серйозні вимоги до жінки. Відтак, виникають 
розбіжності між соціально-психологічними, політичними 
та економічними змінами в суспільній свідомості. Для жін-
ки такі зміни у суспільстві спричиняють радикальні зміни 
у її вчинках та ціннісних орієнтаціях. Переоцінка цінностей 
у свідомості сучасної жінки неминуча в умовах кардиналь-
них змін у всіх сферах нашого суспільства.

Саме в процесі професійної діяльності відбуваєть-
ся реалізація своїх здібностей, можливостей та потреб. 
В сучасних умовах постає проблема розвитку і викори-
стання потенціалу особистості, її ініціативності в умовах 
професійної діяльності.

Метою даної статті є висвітлення теоретичного аналі-
зу соціально-психологічних факторів та виявлення зако-
номірностей становлення ціннісних орієнтацій жінки в про-
фесійній діяльності.

Основна частина. Актуальною для сучасної психо-
логічної науки стає проблема кар’єри жінки у контексті 
поєднання нею професійної та особистої сфер життя. 
Розв’язання питань формування і реалізація особистісно-
го потенціалу в умовах професійної діяльності, вимагає 
наявності певних особистісних характеристик і орієнтацій. 
Феномен ціннісних орієнтацій має складну та багатоком-
понентну структуру. Так, різні елементи ціннісних орієнта-
цій зводяться до перетворення їх під впливом цілої низки 
факторів соціальної, професійної та інших сфер.

Регуляційна активна роль самосвідомості припускає 
віддзеркалення суб’єктом своєї особистісної сутності 
і рішення про її прийняття або навпаки, тобто структури-
зація власного Я. У численних дослідженнях М.І. Алексєє-
вої, Б.Г. Ананьєва, О.Г. Асмолова, Б.С. Бакірова, М.І. Боб-
нєвої, О.О. Бодальова, Б.С. Братуся, О.В. Брушлінського, 
В.О. Василенко, Є.І. Головахи, Г.С. Костюка, С.Д. Макси-
менка, В.М. М’ясищева, С.Л. Рубінштейна, В.В. Суслен-
ко, А. Маслоу, К. Роджерса та інших, які присвятили свої 
праці ціннісним орієнтаціям особистості, підтверджується 
зв’язок ціннісних орієнтацій з життєдіяльністю особисто-
сті, її професійною діяльністю та статусом у соціальній 
структурі суспільства. На думку О.О. Бодальова, розвиток 
людини як суб’єкта праці в свою чергу не може не позна-
чатися на її моральному і розумовому розвитку.

Необхідно підкреслити, що дослідженням психоло-
гії кар’єри займались (Г.В. Турецька, О.М. Кричевська, 
А.Є. Чірікова, О. Локшіна, О.К. Зав’ялова, С.Т. Посохова, 
О. Гаврилиця, О.В. Трофімова, Ю.В. Синягін, О.О. Бода-
льов, Л.О. Рудкевич).

До недавнього часу, в Україні поняття «кар’єра» май-
же не використовувалось, психологи-науковці надавали 
перевагу терміну «професійна діяльність», «професій-
ний життєвий шлях», а погляди щодо «кар’єри» різнома-
нітились більш негативним відтінком, це було пов’язано 
з таким явищем як «кар’єризм». У теперішньому розумінні 
«кар’єра» − це успішні досягнення у будь-якій діяльності. 
Коли мова йде про кар’єру в житті жінки, не завадить від-
значити про тонкощі і труднощі того значення, яке воно 
має для жінки. У психології професійної діяльності та соці-
альній психології термін «кар’єра» вивчається як соціаль-
на динаміка розвитку особистості і її поведінкових провів, 
що пов’язані з досвідом та активністю у сфері праці протя-
гом людського життя.

Так, на думку Д. Сьюпера, власні професійні переваги 
і типи кар’єр визнаються як спроби людини здійснювати 
Я-концепцію. Саме Я-концепція демонструє всі належні 
твердження, які особистість бажає сказати про себе. Отже, 
всі ті міркування, які суб’єкт бажає повідомити відносно про-
фесії, визначають його професійну Я-концепцію [3].

Сутність професійного самовизначення можливо 
визначити як пошук і знаходження особистісного сен-
су в обраній і професійній діяльності, що виконується, 
а також − знаходження сенсу в самому процесі самови-
значення. Сенс життя не може бути однаковим для всіх, 
у кожного свій шлях, своє бачення світу, виключення 
існували лише в епохи війн і моральних тренувань, коли 
переконання і принципи всього народу досить об’єднані. 
Ключове значення в становленні особистості належить 
провідній діяльності.

Л.В. Романюк наголошує «в процесі набуття професії 
молоді люди вступають в інтеракції, асимілюючи суб’єк-
тивно значущі для себе цінності. При цьому вони орієнту-
ються на взірці (цінності певної професії), що призводить 
до їх перетворення (акомодації) та злиття (асиміляції) 
«перетворених форм» осмислених цінностей з власним 
особистісним простором [4, с. 19]. В психологічному дослі-
дженні ціннісних орієнтацій Н.О. Антонової спостерігається 
тенденція сприяння зростанню значущості для особистості 
цінностей в умовах її діяльності. Спостерігається динаміка 
ієрархії ціннісних орієнтацій в певних періодах [1].

Беручи за основу особистісно-формуючу функцію 
провідної діяльності, яка призводить до виокремлення 
в постійно рухливому процесі становленні особистості 
періоді, пов’язаному з відбором, підготовкою до виконання 
і саме виконання дорослою людиною одного типу діяль-
ності – професійної. Обрання провідної діяльності прямо 
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залежить від соціально-економічних відносин, соціальної 
ситуації, сімейних відносин і позиції особистості. Гармо-
нійне самопочуття, фізичне та психічне здоров’я, задово-
леність власним життям в цілому визначаються влучно 
обраною, наповненою змістом професійної діяльності, від-
ношенням до неї особистості та рівнем професійних досяг-
нень. Зовсім не зайвим буде підкреслення, що не кожна 
професійна діяльність розвиває особистість, це залежить 
від ставлення самої особистості до того чим вона займа-
ється і задля чого вона це робить, яку ціль вона переслідує 
і якими орієнтаціями керується [2]. Визначаючи поняття 
«професійне самовизначення» Є.О. Клімов підкреслює, 
що суспільне життя, охоплюючи і професійну діяльність, 
кар’єру, регулюється, передусім цінностями та пріоритета-
ми людини, її орієнтаціями. Тому дуже корисно відчувати 
себе «потрібним» в своїй діяльності, чітко розуміти «що» 
і «навіщо» ми робимо. Реальне життя людей помітно різ-
номанітне і кожен будує свою «вершину щастя» по-своє-
му. Шалений успіх у кар’єрі не обмежується конкретними 
знаннями, професійними навичками чи довготривалим 
досвідом, він зумовлений багатьма чинниками особистіс-
ного розвитку людини, насамперед її загальних здібностей 
і перетворення загальнолюдських цінностей в її особисті 
цінності, що і вказує на її моральну вихованість.

Захоплення роботою приносить фінансову незалеж-
ність, пошук себе, свого шляху. Зокрема саме тут роль 
кар’єри прослідковується досить чітко. Сьогодні професій-
ну кар’єру розуміють як професійне зростання, просуван-
ня по службі, перехід від одного рівня професіоналізму 
до іншого. Сучасні дослідники (М.І.Алєксєєва, Є.О.Асеєв, 
Г.О.Балл, М.В.Бастун, В.І.Гордієнко, В.О.Толочек) виділя-
ють декілька механізмів процесу кар’єрного зростання :

– активність та енергійність людини;
– зовнішні джерела, соціальне середовище;
– конкуренція як механізм кар’єрного відбору.
Визнається, що кар’єрні інтереси найчастіше пере-

бувають у зоні перетину інтересів індивіда, організації, 
суспільства. Економічні реформи приводять до істотних 
змін як структури так і змісту більшості соціальних стату-
сів і ролей [3].

Сучасна жінка виступає вже не тільки в ролі домогос-
подарки, а й досить успішним гравцем у професійному 
зростанні. Багатьом жінкам вдало вдається займатись 
індивідуальною діяльністю, при цьому маючи сім’ю і дітей, 
це пов’язано з тим, що жінка володіє достатньо великим 
внутрішнім та діловим потенціалом. Важливим фактором 
завзятого проникнення жінок в різні сфери професійної 
діяльності дослідники вважають особливості властивого 
їм стилю лідерства та управління, вміння організовувати 
командну роботу. Хоча, багатьом жінкам притаманна мен-
ша амбіційність та більша передбачуваність поведінки, 
відмова від надто ризикованих стратегій, вміння будувати 
кар’єрне просування.

Цікаво, що за кордоном широкою популярністю корис-
туються класифікації професій в залежності від особистіс-
них якостей особистості, властивостей її темпераменту, 
на основі врахування інтересів. Виокремлюючи класифі-
кацію професій Дж. Холланд, який обґрунтував психоло-
гічну концепцію, яка поєднує теорію особистості з теорі-

єю вибору бажаної професійної ролі. Він наголошує, що 
успішна діяльність визначається такими якостями, як цін-
нісні орієнтації, інтереси, установки, здібності, відносини, 
мотиви. У зв’язку з установленими основними компонен-
тами направленості – ціннісними орієнтаціями та інтере-
сами – Дж. Холланд виокремив шість професійно-орієнто-
ваних типів особистості:

• реалістичний;
• інтелектуальний;
• соціальний;
• конвенціональний (орієнтований на загальні норми 

і традиції);
• підприємницький;
• художній.
Професійна сфера визначається направленням кож-

ного типу особистості:
• Реалістичний тип – йому властиве створення мате-

ріальних речей;
• Інтелектуальний – направлений на розумову працю;
• Соціальний – направлений на взаємодію з соціаль-

ним середовищем;
• Конвенціональний – направлений на чітко структу-

ровану діяльність;
• Підприємницький – направлений на управління 

людьми і бізнес;
• Художній – направлений на творчість.
Головне в своїй теорії Дж. Холланд вбачає те, що 

насолода працею, успішна професійна діяльність, це 
результат прямого співвідношення типу особистості 
з типом професійної сфери [2].

Професійна діяльність відіграє важливу роль у сфе-
рі самореалізації особистості, її персоналізації. Саме 
в професійній діяльності людина намагається проявити 
свої можливості і здібності, професійні якості, особи-
стісні властивості, індивідуальні досягнення, заявити 
про свою неповторність, підкреслити сутність свого 
існування. Постійні зміни ситуацій в нашій державі 
роблять жінку більш рішучою та пристосованою до різ-
них типів ситуацій. В сучасному суспільстві значно зро-
стає роль жінки в різних галузях професійної діяльно-
сті, жінка бере участь у реалізації розв’язання проблем 
у різних сферах заняття, долаючи шлях у якому фор-
муються етапи її особистісного і кар’єрного розвитку 
[5]. Професійна діяльність жінки як невіддільна ланка 
її життєвого шляху, як шанс переглянути всі сторони 
власного життя, щоб зрозуміти себе в цілісності, а при 
потребі – кардинально змінити напрямок подальшого 
життєтворення.

Висновки. У контексті соціокультурного простору 
розвитку цінностей особистості провідну роль відіграє її 
зайнятість, професійна основа.

Сучасна жінка, керуючись своїми власними переконан-
нями та відштовхуючись від зовнішніх умов соціального 
середовища, вдало демонструє виокремлення деяких осо-
бливих типів ціннісних орієнтацій. Переважання в структу-
рі професійної направленості обумовлює активну творчу, 
професійну позицію надає істотний вплив на відношення 
жінки до її поглядів і вподобань. Жінки, які орієнтовані на 
професійну кар’єру цілеспрямовано крокують до вершини 
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в конкретній професійній сфері і, як правило, досягають 
успіху, але проте, це не заважає їм створювати сім’ю і при-
ймати в ній активну участь. Професійна діяльність формує 
у жінок подальші ціннісні орієнтації в залежності від виду 
їх зайнятості, регулює дії, що підпорядковуються свідо-

мим цілям. У загальному потоці різних сфер діяльності 
виокремлюються жінки з різними уподобаннями та цінніс-
ними орієнтаціями. Через прийняття, усвідомлення та інте-
грацію своїх завдань, відбувається процес вибору та реа-
лізації свого потенціалу у подальшому житті жінки.
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В останні роки, у зв’язку із загальносистемною кризою 
нашого суспільства, інтерес до проблеми девіантної пове-
дінки значно зріс, що зумовило необхідність більш ретель-
ного дослідження причин, форм та динаміки останньої, 
пошуку більш ефективних заходів соціального контролю – 
превентивних, профілактичних, корекційних, реабілітацій-
них та ін. Це стимулювало помітний розвиток теорії психо-
логії девіантної поведінки та необхідність ознайомлення 
з її основами більш широкого кола фахівців – психологів, 
педагогів, юристів, працівників культури, менеджерів, 
соціальних працівників, медиків та ін.

Сучасні суспільні науки досі не мають єдиної точки 
зору щодо визначення поняття «девіантна поведінка», 
критеріїв її діагностики, феноменів, яких відносять до 
девіацій, єдиної думки щодо причин формування відхи-
лень у поведінці. В зв’язку з цим, наявні методи діагнос-
тики, корекції, протидії цим проявам залишаються або не 
ефективними або мають декларативний характер, тобто 
практична сторона застосування психологічних, соціоло-
гічних, медичних напрацювань в галузі впливу на девіант-
ну поведінку є недостатньо ефективною.

Актуальність	дослідження полягає у тому, що вилу-
чення великого прошарку молодого населення з праце-
спроможної категорії, формування соціально значущої 
кримінальної та напівкримінальної страт, яка здатна сут-
тєво впливати на інші верстви суспільства в негативному 
аспекті, в майбутньому породжуватиме проблеми, які не 

можна буде вирішити обмеженим колом державних мето-
дів регулювання.

Метoю	стaттi є висвітлення особливостей девіантної 
поведінки учнів старших класів.

У перекладі з латинської «девіація» означає відхилен-
ня. Соціальні норми – це засновані на цінностях прави-
ла поведінки, очікування і стандарти, які регулюють дії 
та вчинки людей, соціальних груп, зміцнюючи стабільність 
та єдність суспільства. Норми втілюються в юридичних 
законах, моралі, етикеті. Вихід за ці норми розцінюється 
суспільством як девіантна поведінка. У більшості випадків 
вона підлягає соціальним санкціям – від суспільного осуду 
до кримінального покарання [1].

Проблему девіантної поведінки в психології досліджу-
вали К. Абульханова-Славська, С. Бєлічєва, О. Бодальов, 
Н. Васіна, О. Змановська, Л.Лаптєва, А.Петровський, 
В. Сластенін, О. Сухов, М. Ярошевський [3]. Науковцями 
накопичений величезний теоретичний та практичний дос-
від щодо аналізу феномена «девіантна поведінка», про-
ведені ґрунтовні дослідження причин відхилень у пове-
дінці, видів девіацій, їх наслідків для суспільства в цілому 
та окремо для особистості.

Девіантна поведінка поділяється на п’ять типів:
1. Делінквентна поведінка (злочини, порушення дис-

ципліни).
2. Адиктивна поведінка (тютюнопаління, токсикома-

нія, алкоголізм та ін).
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3. Патохарактерологічна поведінка.
4. Проституція.
5. Суїцидальна поведінка.
Сучасне українське суспільство породило, на нашу 

думку, три категорії батьків, діти яких стають безпритуль-
ними та схильними до девіантної поведінки. До першої 
відносяться «соціально неблагополучні» родини, які сво-
єю поведінкою демонструють недостатню соціалізацію 
і які не можуть, внаслідок морально-вольових якостей, 
займатися вихованням дітей. Як результат, відбувається 
викривлення уявлень дитини про соціальні ролі.

Друга категорія – це батьки, які в силу мораль-
но-вольових якостей хотіли б (і могли б) виховувати 
своїх дітей, однак за браком часу, через спрямування 
на кар’єрне зростання, а інколи і просто на елемен-
тарне заробітчанство заради виживання родини, вони 
практично позбавлені можливості приділяти час своїм 
дітям і давати їм належне виховання. У таких батьків 
при сильних вольових якостях відсутнє розуміння пріо-
ритетності цілей родини.

До третьої категорії належать родини, де діти відчува-
ють брак уваги з боку батьків внаслідок небажання остан-
ніх спілкуватися з дітьми, бо вони надто переймаються 
власними особистими інтересами [5].

Незалежно від того, в якій із зазначених типів родини 
«виховувались» діти, у них відбувається частіше за все 
втеча від соціуму, що має прояв в бродяжництві, відмо-
ві від навчання і / або формування нового типу культу-
ри та поведінки (графітті, субкультурні девіації, зокрема: 
сленг, татуювання, шрамування), які демонструють ото-
чуючим свій вибір.

Профілактика девіантної поведінки передусім важлива 
в роботі саме з підлітками та молоддю. Як складне явище, 
девіація викликає необхідність поєднання зусиль великої 
кагорти вчених, предметом досліджень яких є різні про-
яви та аспекти девіантної поведінки. Над даною темою 
працювали такі дослідники: С. Бєлічева, О. Змановська, 
Ю. Клейберг, Н. Максимова [3; 4].

Негативні прояви соціальних девіацій значною 
мірою визначаються системою виховання, яка прийнята 
в суспільстві, законодавством щодо дотримання принци-
пів і норм виховання, системою державних заходів щодо 
їх подолання. До числа безпосередньо пов’язаних зі шко-
лою ситуацій, що сприяють виникненню в учнів межевих 
нервово-психічних розладів, слід віднести:

1) неспроможність упоратися з навчальним наванта-
женням;

2) вороже ставлення педагога;
3) зміна шкільного колективу;
4) неприйняття дитячим колективом [2; 4].
Отже, психологічна наука розглядає девіантну пове-

дінку у зв’язку з внутрішньоособистісним конфліктом, 
деструкцією і саморуйнуванням особистості, блокуванням 
особистісного зростання і навіть деградацією особистості. 
Девіант, у відповідності з даним підходом, усвідомлено 
або неусвідомлено прагне зруйнувати власну самоцін-
ність, позбавити себе унікальності, не дозволити собі реа-
лізувати наявні задатки.

У нашому дослідженні взяли участь 20 учнів Херсон-
ської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 32 Хер-
сонської міської віком 15–16 років. Кількість юнаків – 8, 
кількість дівчат 12. Було використано тест-опитуваль-
ник Басса-Дарки, опитувальник формально-динаміч-
них властивостей індивідуальності В.Русалова, тест 
«Вивчення схильності учнів до шкідливих звичок», 
«Патохарактерологічний діагностичний опитувальник 
(ПДО)», «Методика діагностики схильності до дезадап-
тивної поведінки» (СОП).

Респонденти, за рівнем проявів девіантної поведінки, 
розділилися: учні з низьким рівнем девіантності – 12%; 
учні із середнім рівнем девіантності –70%; учні з високим 
рівнем девіантності – 18%; «змішаний низько-емоційний» 
тип зустрічається тільки у хлопців (через низьку емоцій-
ність у комунікативній сфері), «змішаний високоактивний» 
тип характерний тільки для дівчат, «змішаний високое-
моційний» тип виявлено як у групі хлопців, так і у групі 
дівчат. 30% досліджуваних мають високий рівень вираже-
ності епілептоідного типу, а 20% мають середній рівень. 
Гіпертивний тип у 20% учнів має високий рівень розвитку.

Більшість учнів (25%) все ж таки ведуть здоровий спо-
сіб життя, займаючись спортом. 24% учнів палять, адже 
у них проявляється прагнення наслідувати дорослих, ото-
тожнення куріння з уявленнями про самостійність, силу, 
мужність; у дівчат початок куріння часто пов’язаний з праг-
ненням до оригінальності, бажанням подобатися хлопцям 
або звиканням до нікотину. 23% респондентів вживають 
алкоголь, маючи бажання дотримуватися традицій, «бути 
як всі», прагнення наслідувати старших, переживати нові 
відчуття, цікавість і т.п. Ці мотиви пов’язані з відсутністю 
у неповнолітніх життєвого досвіду, знань, що дозволя-
ють їм вільно вступати в спілкування з оточуючими, або 
вони просто прагнуть позбутися нудьги; рідше – бажання 
зняти з себе напругу, звільнитися від неприємних пере-
живань. Більшість схильні до агресії та насильства. Це 
говорить про те, що учні схильні вирішувати проблеми за 
допомогою насильства, про тенденції використовувати 
приниження партнера по спілкуванню як засіб стабілізації 
власної самооцінки, про схильність до реалізації дезадап-
тивної поведінки.

Виходячи з вище сказаного, ми можемо наголосити, 
що до системи заходів, у рамках профілактичної роботи 
варто застосувати організацію соціального середовища, 
у т.ч. сімейного; інформування; активне навчання соціаль-
но важливим навичкам; організацію діяльності, альтерна-
тивної девіантній поведінці; організацію здорового спосо-
бу життя; активізацію особистісних ресурсів.

Таким чином, провівши аналіз основних теорій вітчиз-
няних та зарубіжних психологів та педагогів стосовно 
поведінки, ми прийшли до висновку, що можна виокреми-
ти 3 групи факторів, які впливають на становлення пове-
дінки: 1) індивідуально-психологічні особистісні фактори: 
потреби, мотиви, цілі, думки тощо; 2) соціально-групові 
фактори: характер міжособистісних взаємовідносин, гру-
пові норми, цінності, орієнтації, ролі, вплив середовища; 
3) соціально-культурні детермінанти: елементи культури 
(цінності та норми), які регулюють соціальну взаємодію.
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В нашей стране на сегодняшний день значительно 
увеличилось количество религиозных движений и их 
последователей. Религиозные организации активно уча-
ствуют в общественной жизни, развивают просветитель-
скую и благотворительную деятельность. Однако поми-
мо положительного результата деятельности данных 
организаций наблюдается и отрицательные – нарушения 
свобод человека, религиозный экстремизм и противоправ-
ные действия, что повышает актуальность исследования 
психологических характеристик прихожан церкви. Многие 
религиозные организации, осуществляющие деятель-
ность на территории России, запрещены в зарубежных 
странах, в связи с их деструктивностью. Основными при-
знаками деструктивной религиозной являются: тоталитар-
ный характер, наличие строгой иерархии в организации, 
религиозность, духовность, воздействие на психику, влия-
ние на физическое здоровье человека, денежные поборы 
с прихожан, навязывание разрыва с прежним окружением, 
прозелитизм, в том числе привлечение детей в организа-
цию. Человек приходит в церковь в ситуациях стресса, 
когда не знает к кому обратиться за поддержкой и в чем 
смысл жить дальше. В течение определенного промежут-
ка времени у него хватает сил и возможностей справлять-
ся со стрессом, но далее может произойти истощение вну-
тренних ресурсов, помогающих преодолевать жизненные 
трудности, тогда он ищет ресурсы извне, в нашей культуре 
зачастую таким ресурсом является религия [5, c. 66]. Попав 
под влияние деструктивной религиозной организации, 
личность человека деформируется, кроме того, он стано-
виться внушаем и им легко манипулировать, так как усили-
вается тенденция к зависимому поведению. Такой чело-
век уже не способен самостоятельно принимать решения, 
он слепо подчиняется указаниям, что дает возможность 

лидерам использовать его в действиях против общества. 
Происходит подмена истинной веры и духовного разви-
тия, которые, казалось бы, и должна пропагандировать 
любая церковь, на тотальное подчинение человеческого 
сознания. Впоследствии это может привести к личностной 
деградации человека, распаду семьи, нарушению его пси-
хического и физического здоровья, изоляции от социума.

Цель исследования. Выявить и описать личност-
ные характеристики прихожан религиозной организации 
«Высшее призвание».

Материалы и методы. В исследование участвовали 
17 прихожан церкви. В связи с закрытостью религиозной 
организации было применено включенное наблюдение. 
Критерии включенного наблюдения: 1. Поведенческий 
критерий – стремление к одобрению, самоконтроль, 
стремление быть в группе; 2. Вербальный критерий – 
экстернальные выражения, выражения о стрессоустой-
чивости, доминирующий мотив; 3. Эмоциональный кри-
терий – испытываемые эмоции: восхищения, печали, 
грусти; 4. Невербальный критерий – характеристики речи, 
мимика [1, с. 54].

Регистрировались невербальные реакции, действия, 
мимика (одобрительные жесты, кивания, похлопывания 
по плечу, рукопожатия, аплодисменты), соответствую-
щие проверяемым личностным характеристикам (экстер-
нальность, зависимое поведение, низкая стрессоустойчи-
вость).

Результаты и обсуждения. Были получены следую-
щие результаты включенного наблюдения, у прихожан 
представленные на рисунках 1–3.

Прихожане стремятся к одобрению со стороны значи-
мого лица – пастора, поэтому каждое слово и действие 
прихожанин контролирует до мелочей, прихожанин зри-
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тельно поддерживает контакт с пастором, пока не увидит 
одобрительный кивок в свой адрес. При этом видно, что 
прихожанин напряжен, у него сжаты губы и скованные 
движения и застенчивая улыбка, после одобрительного 
жеста человек расслабляется и воодушевляется, начина-
ет чувствовать себя увереннее. Стремление быть в груп-
пе выражается в том, что свое личное время от работы 
и учебы, прихожане стремятся проводить с прихожанами 
церкви. По словам прихожан, они ощущают себя спокой-
нее со своими «сестрами» и «братьями» по церкви.

Вербальные экстернальные высказывания свой-
ственны всем членам организации, каждый считает, что 
его судьба в руках Бога, любые, плохие события происхо-
дят без воли человека, для испытания и силы прихожани-
на. Стрессоустойчивость прихожан прослеживается в их 

рассказах о том, как они попали в церковь, это связано 
с невозможностью преодолеть самостоятельно сильное 
травмирующее событие. Смерть родственников, потерю 
работы, тяжелые болезни, ситуации с которыми в оди-
ночку не справится, некоторые из пришедших в церковь 
выросли с детских домах, их усыновили лидеры церкви 
или они после детского дома нашли церковь сами, нуж-
даясь в защищенности чувстве безопасности, потому 
что: «хотели обрести семью» [4, c. 24]. Доминирующие 
мотивы прихожан церкви обусловлены их желанием 
обрести понимающее окружение, заботливых и внима-
тельных людей рядом [2, с. 4].

Прихожане отличаются более тихой речью, обрыви-
стыми фразами, так как нервничают, но за исключением 
тех, кто вырос в данной церкви, они обладают более 

 Рис. 1. Результаты включенного наблюдения по поведенческому критерию

 
Рис. 2. Результаты включенного наблюдения по вербальному критерию

 

Рис. 3. Результаты включенного наблюдения по эмоциональному и невербальному критерию
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связной речью, так как чувствуют себя уверенно в этой 
обстановке и изначально более защищенно. Мимика 
отражает эмоции восхищения, когда пастор говорит про-
поведь, прихожане внимательно слушают, не открывая 
глаз от оратора, как завороженные. Радость и смирение 
на лице прихожан во время молитвы, искренняя счастли-
вая улыбка, когда они поют песни, восхваляя Христа, они 
хлопают и пританцовывают. Смущение проявляется, ког-
да прихожанину дают слово [3, c. 132].

Выводы. В церковь «Высшее призвание» приходят 
люди склонные к зависимому поведению и нуждающие-
ся в объекте зависимости, идентификации с определен-
ной группой. Люди, которым свойственен экстернальный 
локус контроля, который они смещают на Бога, с низкой 
стрессоустойчивостью, конформностью. У членов данной 
организации происходит закрепление и усиление этих 
характеристик в связи с общей деструктивностью церкви. 
Ведущие мотивы, которыми руководствуются прихожане 
церкви: психологическая защищенность и поддержка. 

Когда человек переживает кризисное состояние, на ста-
дии пика проблемы его ресурсы иссякают, при продол-
жительном воздействии стресса, ситуация приобретает 
травмирующий характер, особенно у людей с низкой 
стрессоустойчивостью начинается нарастание тревоги 
и депрессии, чувства беспомощности и безнадежности, 
истощение и декомпенсация. В таких случаях, человеку 
необходима поддержка, ощущение защищенности, кото-
рое может дать религиозная группа.

Таким образом, проблема психологической помощи 
личности в критических ситуациях обостряется. Необ-
ходимо предупреждать развитие кризиса и отчаяния, 
в котором человек может найти выход через деструк-
тивные религиозные организации. Главным инструмен-
том для этого является обязательное психологическое 
просвещение населения о более экологичных способах 
решения кризиса. Особую важность в свете данной про-
блемы обретает психологическое сопровождение лично-
сти в ситуации кризиса.
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В статье рассматривается преимущество использова-
ния арт-терапии при психологической коррекции компьютер-
ной зависимости. Как известно, компьютерная зависимость 
характеризуется именно нарушениями в эмоциональной 
сфере, а арт-терапия основана на мобилизации творчес-
кого потенциала человека, внутренних механизмов само-
регуляции и исцеления; она отвечает фундаментальной 
потребности в самоактуализации – раскрытии широкого 
спектра возможностей человека и утверждения им своего 
индивидуально неповторимого способа бытия в мире.

Арт-терапия в глазах современного человека, поль-
зующегося в основном вербальным каналом комму-
никации, позволяет использовать «язык» визуальной 
и пластической экспрессии. Это делает ее незаменимым 
инструментом для исследования и гармонизации тех сто-
рон внутреннего мира человека, для выражения которых 
слова малопригодны.

Как отмечает большинство западных специалистов, 
компьютерная зависимость характеризуется именно 
нарушениями в эмоциональной сфере, и при коррек-
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ции компьютерозависимого поведения, рекомендовано 
использование психотерапевтического подхода, с акцен-
том на работе с образами. По мнению Ф.А. Саглам, 
основная цель коррекции компьютерной зависимости 
у подростков заключается: в стимулировании личностно-
го развития подростков, реализации творческого потен-
циала подростков к самоанализу, для предупреждения 
возникновения аддиктивного поведения [8].

Несмотря на разнообразие подходов и методов к про-
блеме коррекции компьютерной зависимости, есть общие 
тенденции, к ним относится, прежде всего, использова-
ние групповых методов коррекции и индивидуальных 
форм работы, направленных на улучшение взаимоотно-
шений с близкими и сверстниками, обучение саморегу-
ляции и умение справляться с трудностями, воспитание 
волевых качеств, повышение самооценки, формирование 
новых жизненных увлечений. Важнейший этап коррекции 
компьютерной зависимости – это отлучение от интере-
сов, связанных с компьютером и здесь как нельзя лучше 
подходит арт-терапия. Его можно использовать как груп-
повой метод коррекции, ориентированный на повышение 
активности, самостоятельности аддиктов, способствую-
щей гармонизации личностного развития как в коллективе 
сверстников так и в семейном кругу. Как известно, зави-
симые черты личности формируются в семье с большим 
количеством созависимых моделей поведения, поэтому 
методы арт-терапии позволяют улучшить взаимоотноше-
ния между членами такой семьи, в построении искренних, 
открытых отношений.

Идея о необходимости взаимодействия педагогики 
и психотерапии была обоснована еще в 1927 г. немецким 
психиатром А. Кронфельдом в статье «Психогогика, или 
Психотерапевтическое учение о воспитании». Автор 
призывал к разработке такого метода, который нацели-
вал бы человека на духовное оздоровление и личностный 
рост. В качестве наиболее приемлемого и эффективного 
в работе с детьми психотерапевтического направления 
можно выбрать арт-терапию. Использование искусства 
как терапевтического фактора вполне доступно для пси-
хологов, при этом специальных знаний не требуется. 
Арт-терапевтические занятия рассматривают как одну из 
инновационных форм работы с детьми и подростками.

Хотя приоритет теоретического обоснования арт-те-
рапии принадлежит зарубежным специалистам, наша 
отечественная культура и история имеет богатый опыт 
художественного творчества применяемый в воспита-
тельных, развивающих и коррекционных целях. Абу Наср 
аль-Фараби, Абу Рейхан Беруни в своих произведениях 
говорят о неоспоримом благотворном влиянии искусства 
на формирование личности.

Термин «арт-терапия» (буквально – терапия искус-
ством) был введен А. Хиллом (1938) при описании соб-
ственной работы с туберкулезными больными в санато-
риях [7]. По М. Либману, арт-терапия – это использование 
средств искусства для передачи чувств и иных прояв-
лений психики человека с целью изменения структуры 
его мироощущения [3; с.8]. В Российской энциклопедии 
социальной работы указано, что арт-терапия – это способ 
и технология реабилитации лиц средствами искусства 

и художественной деятельности [5, с. 34]. К средствам 
искусства относятся: музыка, живопись, литературные 
произведения, театр и т. д.

В основе современного определения арт-терапии 
лежат понятия экспрессии, коммуникации, символизации, 
с действием которых и связано художественное твор-
чество и психологические механизмы нарушений ком-
пьютернозависимых личностей. На современном этапе 
развития арт-терапия приобрела психо-коррекционное 
и психотерапевтическое направление. Использование 
данного термина не связано с лечением заболевания 
буквально (как известно «therapia» в переводе с латин-
ского означает лечение). Имеется в виду «социальное 
врачевание» личности, изменение стереотипов ее пове-
дения средствами художественного творчества. Профи-
лактическое направление арт-терапии связано с укре-
плением психического здоровья личности и выполняет 
психогигиенические и коррекционные функции.

Методы арт-терапии базируются на убеждении, что вну-
треннее «Я» человека отражается в зрительных образах 
всякий раз, когда он спонтанно, не особенно задумываясь о 
своих произведениях, рисует, пишет картину, лепит. Приня-
то считать, что образы художественного творчества отража-
ют все виды подсознательных процессов, включая страхи, 
внутренние конфликты, воспоминания детства, сновиде-
ния. При их словесном описании у ребенка могут возник-
нуть затруднения. Поэтому именно невербальные средства 
часто являются единственно возможными для выражения 
и прояснения сильных переживаний. В данном случае мож-
но говорить о некотором преимуществе арт-терапии перед 
другими формами психотерапевтической работы при кор-
рекции компьютерной зависимости личности:

• практически каждый человек (независимо от своего 
возраста) может участвовать в арт-терапевтической работе, 
которая не требует от него каких-либо способностей к изобра-
зительной деятельности или художественных навыков;

• арт-терапия является средством преимущественно 
невербального общения. Это делает ее особенно ценной 
для тех, кто не владеет навыками вербального общения, 
затрудняется в словесном описании своих переживаний 
(в большинстве исследований отмечаются снижении 
коммуникативных навыков у аддиктивных подростков 
(Юрьева Л.Н., Больбот Т.Ю., Белинской Е.П., Жички-
ной Н.В и другие);

• изобразительная деятельность является мощным 
средством сближения людей. Это особенно ценно в ситу-
ациях взаимного отчуждения, при затруднении в налажи-
вании контактов;

• продукты изобразительного творчества являют-
ся объективным свидетельством настроений и мыслей 
человека, что позволяет использовать их для оценки 
состояния, проведения соответствующих исследований;

• арт-терапия является средством свободного 
самовыражения, предполагает атмосферу доверия, тер-
пимости и внимания к внутреннему миру человека;

• арт-терапевтическая работа в большинстве случа-
ев вызывает у людей положительные эмоции, помогает 
преодолеть апатию и безынициативность, сформировать 
более активную жизненную позицию;
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• арт-терапия основана на мобилизации творческого 
потенциала человека, внутренних механизмов саморе-
гуляции и исцеления. Она отвечает фундаментальной 
потребности в самоактуализации – раскрытии широкого 
спектра возможностей человека и утверждения им своего 
индивидуально неповторимого способа бытия в мире.

Формы арт-терапии различны при работе с детьми, 
подростками и взрослыми. Тем не менее, можно гово-
рить о двух основных вариантах арт-терапевтической 
работы – индивидуальной и групповой арт-терапии. 
В образовании предпочтение отдается групповым фор-
мам, так как позволяет работать с более широким кругом 
клиентов. М. Либман [6, с. 28], например, указывает, что 
групповая арт-терапия: во-первых, позволяет развивать 
ценные социальные навыки; во-вторых, связана с ока-
занием взаимной поддержки членам группы и позволяет 
решать общие проблемы; в-третьих, дает возможность 
наблюдать результаты своих действий и их влияние на 
окружающих; в-четвертых, позволяет осваивать новые 
роли, а также наблюдать, как модификация ролевого 
поведения влияет на взаимоотношения с окружающи-
ми; в-пятых, повышает самооценку и ведет к укрепле-
нию личной идентичности; в-шестых, развивает навыки 
принятия решений.

Дополнительные плюсы групповой арт-терапии 
заключаются в том, что она предполагает особую «демо-
кратическую» атмосферу, связанную с равенством прав 
и ответственности участников группы; во многих случа-
ях требует определенных коммуникативных навыков 
и способности адаптироваться к групповым «нормам». 
Методы арт-терапии связывают интеллект человека и его 
чувства, потребность в рефлексии и жажду действия, 
план телесный и план духовный.

Таким образом, можно сказать, что психокоррекционые 
занятия компьютернозависимых с применением техник 
арт-терапии предоставляют возможность для выражения 
и осознания самых разнообразных чувств в социально 
приемлемой манере. Сам процесс рисования помогает 
снять напряжение (графическое отреагирование), что осо-
бенно важно для зависимых учащихся, у которых отмеча-
ется повышенная раздражимость, конфликтность, не уме-
ние выходить из стрессовых ситуаций [9, с. 40].

Рисование, живопись являются оптимальными спосо-
бами психологической коррекции компьютерной зависи-
мости в школьном возрасте. Графическое изображение 
переживаемых эмоций приводит к снижению напряжения, 
повышению самоконтроля и самоактуализации личности, 
переключение интересов, от компьютера к творчеству.
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Под атрибуцией в социальной психологии подразу-
мевается феномен приписывания субъектом познания 
другим социальным объектам свойств, недоступных 
чувственному восприятию. Первоначально атрибуция 
сводилась к казуальной и анализировалась в большей 
степени в контексте объяснения причин поведения 

человека. С момента начала исследований атрибутив-
ных процессов, которые были инициированы Ф. Хай-
дером [3], было предложено большое количество тео-
ретических моделей, объясняющих закономерности 
атрибутирования (Г. Келли [4], Е. Джонс и К. Дэвис [2], 
Д. Бем [2], и др.).
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В процессе взаимодействия между сотрудниками 
в организациях периодически возникают производствен-
ные ситуации, в ходе которых между людьми проявляют-
ся противоречия по многим вопросам. Данные разногла-
сия, становясь острыми, могут привести к конфликтам. 
Конфликт в организации – осознанное противоречие 
между общающимися членами трудового коллектива, 
сопровождающееся попытками его решить на фоне эмо-
циональных отношений в рамках организации.

Конфликты, происходящие как в больших компаниях, 
так и в маленьких фирмах, могут привести к ухудшению 
эффективности работы коллектива, снижению конкурен-
тоспособности, а, в крайнем случае, к прекращению функ-
ционирования компании.

Научная и социальная задача заключается не в том, 
чтобы создать условия для бесконфликтного суще-
ствования сотрудников в организации, а в том, чтобы 
управлять конфликтом, предотвращая его негативные 
последствия и направляя взаимодействие сторон в кон-
структивное русло. Для решения этой задачи необходи-
мо всесторонне изучать закономерности возникновения 
и развития конфликтов. Предметом анализа являются 
их причины, динамика, стратегии, тактики, стили взаи-
модействия оппонентов, особенности восприятия в кон-
фликте и многое другое.

Большой потенциал имеет изучение когнитивных 
детерминант развития конфликтов, так как то, каким обра-
зом стороны будут действовать, зависит от их восприятия 
и интерпретации сложившейся ситуации. Прогностически 
значимым в этом смысле является атрибутивный подход 
к изучению социального взаимодействия. Основы данно-
го подхода были заложены в середине XX века Ф. Хай-
дером [3].

Конфликтующие сотрудники по-разному воспринима-
ют и интерпретируют происходящее, что может привести 
обострению конфликтной ситуации. К примеру, ошибочно 
приписывая коллеге злой умысел, человек скорее всего 
испытает гнев и желание наказать другого за эти, как ему 
кажется, «злонамеренные» действия.

В таких случаях возникает конфликт, в основе которо-
го лежит непонимание субъектами друг друга.

Для того чтобы в процессе переговоров участники 
смогли достичь договоренности, они должны «пока-
зать» друг другу собственные «картинки» конфликта, 
сопоставить их, скорректировать, выстраивая общую 
смысловую основу. Диалог, в процессе которого стороны 
обмениваются индивидуальными интерпретациями про-
исходящего, составляет фундамент для совместного 
поиска согласованного варианта решения и организации 
переговорного процесса в условиях конфликта [3].

Таким образом, в связи с высокой актуальностью про-
блемы деловых конфликтов и небольшим количеством 
исследований в отечественной науке когнитивных детер-
минант развития конфликтов, нами предпринято иссле-
дование взаимосвязи атрибутивного стиля и поведения 
в деловом конфликте сотрудников организации.

Цель	исследования – определить социально-демо-
графические детерминанты атрибутивного стиля сотруд-
ника и стратегий его поведения в деловом конфликте.

Методами и методиками сбора, обработки и анализа 
эмпирических данных выступили: опросник СТОУН-В (Гор-
деева Т. О., Осин Е. Н., Шевеляхова В. Ю.), методика 
«Оценки стратегий поведения в конфликтных ситуациях» 
(К. Томас, адаптация Н. Гришиной), процедуры описа-
тельной статистики; U-критерий Манна-Уитни.

Выборка испытуемых составила: 60 сотрудников 
организации ЗАО «Осиповичский завод транспортно-
го машиностроения» в возрасте от 20 до 30 лет, из них 
15 женщины и 45 мужчин, 20 сотрудников с высшим 
образованием, 40 сотрудников с профессионально-тех-
ническим, 21 сотрудник с трудовым стажем от 1 до 4 лет, 
22 – со стажем от 5 до 8 лет, и 17 сотрудников с трудовым 
стажем от 9 лет и более.

С помощью U-критерия Манна-Уитни выявлены ста-
тистически значимые различия между показателями 
атрибутивного стиля у сотрудников с высшим образова-
нием и профессионально-техническим образованием.

Результаты показали, что у сотрудников с высшим 
образованием общий показатель оптимизма, показатели 
параметра контроля, показатели параметра глобальности 
достоверно выше чем у сотрудников с профессиональ-
но-техническим образованием. На основании получен-
ных данных, можно сделать вывод о том, что атрибутив-
ный стиль сотрудников с высшим образованием носит 
более оптимистичный характер, они воспринимают свои 
успехи как стабильные, глобальные и контролируемые, а 
неудачи – как временные, локальные изменяемые, в то 
время как атрибутивный стиль сотрудников с профес-
сионально-техническим образованием носит более пес-
симистический характер. Высокообразованные субъекты 
являются более открытыми к различному опыту и имеют 
большую терпимость к разным воздействиям, проявляют 
наибольшую гибкость в использовании своих возможнос-
тей. Это дает нам основание утверждать, что успешность 
профессиональной деятельности сотрудника взаимосвя-
зана с атрибутивным стилем личности. Таким образом, 
гипотеза о различиях атрибутивного стиля у сотрудников 
с разным уровнем образования подтвердилась.

На следующем этапе исследования мы проанализи-
ровали степени значимости различий в стратегиях пове-
дения в конфликтных ситуациях сотрудников.

Между группами сотрудников разного пола, выяв-
лены статистически значимые различия по показателям 
соперничество, сотрудничество, компромисс, приспосо-
бление. Мужчины в конфликтных ситуациях предпочи-
тают стратегии соперничество и компромисс, женщинам 
более характерны сотрудничество и приспособление. На 
основании полученных данных можно сделать вывод о 
том, что при преодолении конфликтов мужчины прежде 
всего исходят из оценки личных интересов в конфликте, 
как высоких, а интересов своего соперника – как низких, 
либо же завершают конфликт частичными уступками. 
Женщины в большей степени используют такие страте-
гии как приспособление т.е. жертвует личными интереса-
ми в пользу интересов соперника, либо же сотрудниче-
ство т.е. разрешение конфликта с учетом всех интересов 
конфликтующих сторон. Стратегия избегания выражена 
у мужчин и женщин практически одинаково.
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Выявлены также статистически значимые различия стра-
тегий поведения в конфликтных ситуациях у сотрудников 
с высшим образованием и профессионально-техническим 
образованием по показателям параметра «компромисс» 
и параметра «приспособление». На основании получен-
ных данных можно сделать вывод о том, что сотрудники 
с высшим образованием предпочитают решать конфликты 
частичными уступками. Данная стратегия поведения харак-
теризуется балансом интересов конфликтующих сторон на 
среднем уровне. Сотрудники с профессионально-техниче-
ским образованием в решении конфликтов в большей степе-
ни используют стратегию приспособление. Данная страте-
гия предполагает вынужденный или добровольный отказ от 

борьбы и сдача своих позиций. Направленность на личные 
интересы здесь низкая, а оценка интересов соперника высо-
кая. Человек, принимающий стратегию приспособления, 
жертвует личными интересами в пользу интересов сопер-
ника. Таким образом, гипотеза о различии стратегий пове-
дения в конфликте у сотрудников разного пола, с разным 
уровнем образования подтвердилась.

Практическая значимость исследования состоит 
в том, что полученные результаты могут использовать-
ся менеджерами по работе с персоналом организаций, 
служить основой для разработки индивидуальных реко-
мендаций сотрудникам, организации программ тренингов 
в области конфликт-менеджмента.
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Постановка	 проблеми	 у	 загальному	 вигляді. Наше 
суспільство знаходиться у вирі динамічних перманентних 
змін, які супроводжуються процесами уніфікації та глобаліза-
ції не тільки культурного простору, типу державного устрою, 
психологічного складу найрізноманітніших націй, етносів, 
народів, а й соціально-економічного та політичного укладу. 
Ці зміни є перманентним переходом від «старого до нового». 
Спостерігаємо постійний пошук ефективних засобів, техно-
логій, інновацій. Зазначені процеси актуалізують вчених до 
дослідження психіки людини в контексті соціокультурних змін.

Така риторика наукового дослідження фокусує наш 
погляд на унікальному феномені психіки – темпораль-
ності. Темпоральність знаменує собою парадигмальний 
поворот сучасної науки від того, що існує, до того, що з’яв-
ляється [2]. При цьому психотемпоральна проблематика 
має вийти за межі концептуального виміру і прогресувати 
у практичних і прикладних розробках.

Аналіз	останніх	досліджень	і	публікацій. У контек-
сті нашого дослідження актуальними є наукові теорії, що 

належать до «нейрофізіологічної лінії» вивчення меха-
нізмів, які розкривають фізіологічні передумови здатно-
сті психіки до передбачення [2; 3]. Найбільш значущими 
є: теорія психічної регуляції І. М. Сєченова, вчення про 
загальні закономірності реагування збуджених систем 
організму М. Є. Введенського, теорія фізіологічних коре-
лятів психічних явищ І. П. Павлова, теорія функціональ-
них систем П. К. Анохіна, вчення про фізіологію активності 
М. О. Бернштейна та ін.

Зазначимо, що сучасний світ висуває до особистості 
певні вимоги, які спрямовані на підвищення рівня адапто-
ваності до навколишніх умов; соціальне середовище весь 
час знаходиться в стані змін і вимагає від людини актив-
ності, динамічності, конкурентоспроможності [4; 5].

На підставі вищезазначеного можна стверджувати, 
що теоретичне аналізування проблеми психофізіологіч-
них вимірів соціальних очікувань особистості, виокрем-
лення «нейрофізіологічної лінії» вивчення механізмів, які 
розкривають фізіологічні передумови здатності психіки до 
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передбачення потребує вивчення та узагальнення сучас-
них та класичних наукових досліджень та може стати під-
ґрунтям для розробки нових методів психодіагностики, 
оптимізації розвитку та психокорекції соціальних очіку-
вань особистості.

Мета	 статті	 полягає у теоретичному дослідженні 
та обґрунтуванні психофізіологічного виміру соціальних 
очікувань особистості.

Виклад	 основного	 матеріалу. Здійснюючи теоре-
тичне аналізування такої важливої наукової проблеми 
спробуємо зазирнути до першоджерел, до витоків її ста-
новлення та розвитку. Безумовно, наші наукові пошу-
ки приводять нас до І. М. Сєченова і його відомої праці 
«Рефлекси головного мозку» [6]. Вченим сформульова-
но перші припущення про існування і роль особливого 
механізму прогнозування. Він зазначив, що «під час очі-
куваного подразнення, у явище втручається діяльність 
нового механізму, що прагне придушити, затримати 
відображений рух. У деяких випадках цей механізм пере-
вершує силу подразнення, тоді відображеного (мимовіль-
ного) руху немає. Іноді ж, навпаки, подразнення долає 
перешкоди – і здійснюється мимовільний рух». Далі вче-
ний, аналізуючи природу мислення, акцентує: «…Людина 
повинна елементарно навчитися розрізняти ті моменти, 
що відповідають почерговості виникнення, протікання 
і зникнення ланок, з яких складається ряд. З іншого боку, 
зустрічі з уривками рядів привчають зіставляти середні 
ланки з крайніми і навпаки (пригадування за уривками 
цілого); і, звичайно, за схожих зіставлень, будь-яка попе-
редня ланка повинна відображатися в свідомості відносно 
наступної з атрибутом зникнення, а наступні з атрибутом 
очікування. Ще пізніше, коли для людини настає період 
класифікації і узагальнення розчленованих рядів, чутливі 
ознаки перетворюються в символи: попереднє і наступне; 
початок, продовження і кінець; минуле, теперішнє і май-
бутнє. Тут минуле – є тим, що зникло; теперішнє – те, що 
відбувається, а майбутнє – очікуване» [5, с. 123].

М. Є. Введенським зазначено, що всі форми нервової 
діяльності – тільки різні модифікації парабіозу, найбільш 
загальної і генетично первинної реакції не тільки живої 
тканини, але й всього живого на зовнішні подразники. 
Парабіоз – перехідний стан між життям і смертю. Спря-
мованість на досягнення мети – це також свого роду пара-
біоз – гальмування і збудження на етапі досягнення [6]. 
Варто зазначити, що все наше життя є своєрідним парабі-
озом – процесом напруження і розслаблення, який в онто-
генезі набуває соціокультурного оформлення.

До значущих наукових висновків в теорії фізіологіч-
них корелятів психічних явищ, торкнувшись проблеми 
рефлексу цілі та дослідивши динамічний стереотип вищої 
нервової діяльності, прийшов І. П. Павлов [6]. Відомо, що 
рефлекторний процес, в дослідженнях вченого, побудо-
ваний на непорушному принципі поступального руху збу-
дження від пункту до пункту по всій рефлекторній дузі. Але 
нашу увагу привернув інший науковий факт. У 1916 році 
вчений замахнувся на найсокровенніше в роботі голов-
ного мозку – на мету поведінки («цель поведения» –  
за І. П. Павловим). Організм людини запрограмований при-
родою на досягнення мети. «Рефлекс цілі» або «рефлекс 

мети» («рефлекс цели» – за І. П. Павловим) – так сфор-
мулював цю властивість І. П. Павлов у своїй однойменній 
праці [5]. Даний рефлекс є здатністю людини до цілепо-
кладання, з подальшою цілеспрямованістю до результату. 
Цілеспрямованість як дія – спрямованість на досягнення 
усвідомленого образу передбачуваного результату. Суть 
цього рефлексу не в тому, щоб уміти ставити перед собою 
мету, а у тому, щоб вміти утримувати її у полі своєї уваги 
і безперервно рухатися до кінцевого результату. Більше 
І. П. Павлов впродовж всього свого життя не повертаєть-
ся до цієї проблеми. П. К. Анохін вважає, що І. П. Павлов 
відійшов від цієї важливої проблеми, бо сам факт виник-
нення мети для отримання того чи іншого результату 
вступає в протиріччя з рефлекторною теорією вченого. 
У формуванні мети І. П. Павлов побачив абсолютно нео-
чікуваний принцип роботи нервової системи. Тут модель 
кінцевого результату даного акту створюється вже на 
початкових етапах поширення збудження, тобто раніше, 
ніж закінчиться весь процес формування поведінкового 
акту, і раніше, ніж буде отримано сам результат, що супе-
речить принципам роботи рефлекторної дуги. Абсолютно 
зрозуміло, що мета отримати результат виникає раніше, 
ніж може бути отриманий сам результат.

Науковий інтерес викликає динамічний стереотип 
вищої нервової діяльності, досліджений І. П. Павловим. 
Вчений стверджував, що людина є системою, котра «сама 
себе регулює, підтримує, відновлює, виправляє і навіть 
вдосконалює» [6, с. 21]. Він першим звернув увагу на 
«випереджувальну» функцію умовних сигналів, дослід-
жуючи особливості формування динамічного стереотипу.

Ці явища вчений досліджував на рівні фізіології вищої 
нервової діяльності, до появи термінів «когнітивний дис-
онанс» та «фрустрація». Зокрема, у довідниковій літера-
турі знаходимо одне з пояснень фрустрації – з російської 
«тщетное ожидание» – марне очікування [4].

У теорії функціональних систем П. К. Анохін, досліджу-
ючи проблему мети поведінки, описує основні етапи конт-
ролю та планування цієї поведінки [1]. Під функціональ-
ною системою автор розуміє центрально-переферійне 
утворення, що забезпечує досягнення ефекту пристосу-
вання за допомогою саморегуляції. Процес перевірки зво-
ротної аферентації з наміром або метою дії реалізовуєть-
ся завдяки механізму, так званого «акцептора результату 
дії». Механізму «зворотного зв’язку» відведено особливе 
значення. Він забезпечує можливість порівняння пара-
метрів бажаного стану середовища; інформує виконавця 
про те, що зроблено, що потрібно зробити для досягнення 
мети, крім того забезпечує емоційну оцінку ефективності. 
Необхідно віддати належне П. К. Анохіну, який, дослідив-
ши механізм «зворотного зв’язку», передбачив, що роль 
його буде найсуттєвішою з усіх механізмів передбачення.

П. К. Анохін звертає увагу на одну особливість функ-
ціональної системи, яка не вкладається у фізіологічні 
уявлення. Мова іде про те, що зміст результату, або, 
висловлюючись мовою фізіології, параметри результа-
ту формуються системою у вигляді визначеної моделі 
раніше, ніж з’являється сам результат. Вчений пише 
про здатність передбачення, яка розвивається еволю-
ційно, і в той же час, забезпечує еволюцію. Випереджу-
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юче відображення, запропоноване П. К. Анохіним, що 
підкреслює відображення дійсності в процесі передба-
чення – це здатність мозку наче «забігати вперед», від-
повідаючи на стимул, що існує в теперішньому часі, або 
випереджуюче відображення дійсності – «прискорений 
у мільйон разів розвиток ланцюгів хімічних реакцій, які 
в минулому відображали послідовні перетворення цієї 
дійсності» [1, с. 98].

М. О. Бернштейн передбачив наявність «згорнутого» 
образу простору в психіці або наявності «моделі потре-
бового майбутнього». Цей образ ми називаємо моделлю 
очікуваного майбутнього (курсив мій – І. П.). Модель 
потребового майбутнього зв’язує власну моторику 
і репрезентує образ простору – ось що є гіпотетичними 
складовими поведінкового акту.

Приходимо до висновку, що під психічним процесом 
необхідно розуміти психічну функціональну систему в дії. 
Якщо когнітивні психічні процеси забезпечують відтворен-
ня та обробку інформації, то роль процесів психічної регу-
ляції полягає у забезпеченні спрямованості, інтенсивності 
і часової організації поведінки. Оскільки психічна регуляція 
забезпечується такими процесами контролю поведінки як 
визначення мети, формування очікувань, оцінка умов реа-
лізації поведінки, оцінка результатів, тобто інтерпретація 
зворотного зв’язку й уявлення про самоефективність, то 
формування очікувань, завдяки прогностичній та конструю-
вальній функціям є психічним процесом регуляції суб’єктом 
поведінки та важливим етапом контролю цієї поведінки. 
Розвиток зазначених функцій є темпоральною ознакою 
і визначає здатність особистості до антиципування.
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АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ  
РОЗВИТКУ СЛАБОЧУЮЧИХ ДІТЕЙ

О. М. Образцова
Херсонський обласний центр комплексної реабілітації дітей-інвалідів, 

enobrazcova@ukr.net

Життєве самовизначення, проблема підготовки осо-
бливих дітей до вибору професії та адаптація їх у суспіль-
ство, видається досить актуальною. Питання потенцій-
них можливостей особливих дітей довгий час привертає 
увагу теоретиків, дослідників, практиків. Нині в Україні 
зроблені практичні кроки щодо впровадження інклюзив-
ної освіти. Інклюзивна освіта відповідає соціальній моде-
лі розуміння інвалідності та має на увазі гнучкість освіт-
ньої системи,можливістю підстроїти її під дитину, а не 
навпаки. Трудове навчання, як і інші навчальні предмети 
мають забезпечувати всебічний розвиток учнів. Особли-
вості нечуючих учнів з вадами слуху вносять специфі-
ку в їхнє навчання, профорієнтацію. Відомо, що в дітей 
шкільного віку з нормальним розумовим розвитком без 
сенсорних порушень наочне мислення достатньо сфор-
моване. Уміння словесно характеризувати виконанні дії 
складається у них ще до накопичення досвіду розв’я-

зування найпростіших практичних задач. Воно служить 
одним із засобів, що забезпечує повноцінний зв’язок між 
практичною та мовленнєвою діяльністю дитини, одно-
часно допомагаючи формуванню саморегуляції. Засто-
сування науково обґрунтованої методики з арт-терапії, 
корекційного впливу на розвиток слабочуючих дітей, 
створює передумови для вивчення рідної мови.

Для компенсаторного розвитку глухих дітей велике 
значення має правильна діагностика особливостей їхньої 
пізнавальної діяльності. Це дає змогу виявити резерви 
розвитку та намітити шляхи реабілітації в навчанні. Осо-
бливо важливе вивчення індивідуальних відмінностей 
в інтелектуальному розвитку дітей.

В. О. Сухомлинський вважав, що виховання казкою – 
дієвий засіб розвитку дитини, реалізації її творчої особи-
стості й мови. Називав казки вічним і невичерпаним дже-
релом народної мудрості [4, с. 78].



Науковий журнал

216

Метою	 статті є проблема підготовки глухих та сла-
бочуючих дітей до навчання мовлення та вивчення рід-
ної мови. Соціально-трудова адаптація особливих дітей 
в умовах інклюзивного навчання.

Науковцями Б. Ананьєвим та Н. Менчинською вва-
жається – критерієм розумового розвитку дітей є здат-
ність до навчання, або научуваність, тобто індивідуаль-
но-психологічні особливості, що зумовлюють успішність 
навчальної діяльності, швидкість і легкість опанування 
нових знань та діапазон їх використання.

Компоненти научуваності, як відомо, – це глибинність, 
гнучкість, самостійність, стійкість і усвідомлення мислення. 
Первинна діагностика на заняттях з арт-терапії, СПО, креа-
тивного рукоділля, швейної справи відбувається з урахуван-
ням того, що компоненти научуваності дітей мають свої син-
зетивні періоди. Тому вона пристосовується до дітей кожної 
вікової групи. Процес виконання завдань оцінюється за рядом 
параметрів, враховується, як дитина сприймає завдання, 
як зберігає його протягом діяльності, як вона користується 
допомогою, наскільки розумові дії передують практичним, а 
практичні опосередковані мовленням чи мімічними жестами. 
У разі труднощів дитині надається поетапна наочна допомо-
га: 1) формування творчого замислу; 2) діяльність, пов’язана 
з розробкою творчого завдання та ескізу лекал казкових пер-
сонажів; 3) розробка конструкції моделі (проведення аналізу 
основних елементів моделі персонажу, виготовлення лекал); 
4) коректування лекал засобом технічного моделювання; 
5) з’єднання лекал; 6) оздоблення виробу [3, с. 12].

Авторська методика містить ряд завдань, які згрупова-
ні у блоки. Виконання завдань кожного з них передбачає 
навантаження певних аспектів інтелектуальної діяльно-
сті: просторова орієнтація, мислення, мовлення, графічні 
навички,конструювання геометричного матеріалу та ін.

Відображено в карті обстеження трудових навичок. 
Дітям пропонуються прості практичні задачі, всі дані яких 
містяться в наочній ситуації і можуть розв’язуватися шля-
хом дій. Це потребує предметного мислення. Для розв’я-
зання їх необхідна взаємодія функціонування багатьох 
структурних компонентів мислення.

Рівень сформованості наочного мислення в глухих 
дітей більшою мірою, визначається умовами роботи 
з ними вчителя трудового навчання. Внаслідок психоло-
гічних досліджень Н. Яшкової виявлено, що компоненти 
структури наочного мислення – зорові образи, практичні 
дії, операції при виконанні практичних задач – одні і ті самі 
у глухих дітей і в дітей з нормальним слухом. Найсуттє-
віша своєрідність структури наочного мислення глухих 
дітей спостерігається у мовній регуляції процесу задач. 
Вони часто використовують обрисовувальні рухи і жести 
при образній адаптації результату рішень, тоді як у дітей 
з нормальних слухом застосовується словесна регуляція. 
Словесні звіти у глухих дітей дуже обмежені, не відобра-
жають у мовленні виконанні дій; вони не вміють описати 
отриманий у процесі дії об’єкт. Це заважає виробленню 
необхідних словесно-наочних зв’язків у мисленні дітей, не 
привчає їх до самоконтролю і до словесної регуляції прак-
тичної пізнавальної діяльності [5, с. 32].

З допомогою обстеження глухих дітей виявлено, що 
в кожній віковій групі вони неоднорідні за інтелектуальним 

розвитком. При роботі з лекалами казкових персонажів 
на заняттях з арт-терапії, діти виконують конструктивні 
завдання. Які потребують наочного та дійово-образного 
рішення, діти з вадами слуху виконують завдання не гір-
ше, ніж їхні ровесники без сенсорних порушень з нормаль-
ним інтелектом. Виразно помітна гнучкість мислення дітей. 
Так, виявивши помилки, дитина сама їх виправляє. Тобто 
вона спроможна була же раз проаналізувати зміст завдан-
ня і знайти доцільні шляхи його виконання. Також помітні 
у дітей вияви почуття власної гідності під час спілкування 
з вчителем трудового навчання на заняттях з арт-терапії. 
Вони мають високу научуваність, виявляють активність 
і самостійність, добре засвоюють програму з арт-терапії, 
СПО, креативного рукоділля, швейної справи.

Також можна виділити ще одну групу дітей, які під час 
виконання діагностичних завдань відрізнялися від попе-
редньої. Вони також активно співпрацювали з вчителем, 
виявляли високу научуваність, відгукувалися на допомо-
гу і добре нею користувалися. Їхнє мислення самостійне, 
гнучке. Однак вони мали труднощі, пов’язані з недостат-
ньою сформованістю просторових уявлень, обмеженістю 
знань про зв’язки між предметами, не володіли узагаль-
нюючими словами, граматичними структурами, не завжди 
спромагалися самостійно виділяти, порівнювати пред-
мети за певними ознаками. Наявні недоліки психічного 
розвитку є несприятливими чинниками у їх навчанні. Діти 
вчаться посередньо і потребують допомоги вчителя.

Успішність виконання діагностичних завдань таких 
дітей нерівномірна. Одні завдання вони виконували досить 
добре, демонструючи вміння синтезувати предмети за 
певними ознаками, що свідчить про наявність власного 
пізнавального досвіду та здатності ним користуватися 
і вказує на сформованість наочно-дійового мислення. Під 
час виконання інших завдань методики діти мали значні 
труднощі, особливо пов’язані з просторовою орієнтацією. 
Самостійні спроби виконання конструктивних завдань 
були не зовсім цілеспрямованими. Вони потребували 
деталізованої допомоги викладача трудового навчання.

У процесі обстеження виявилося, що на якості вико-
нання діагностичних завдань суттєво позначилася 
недостатня сформованість вольового компонента пізна-
вальної діяльності. Однак ці діти добре приймають допо-
могу, мають високу научуваність, усвідомлюють кінцевий 
результат виконання завдань.

Навчаються такі діти посередньо. Практика свідчить, 
що вони мають нормальний розвиток, але окремі його 
недоліки є несприятливими чинниками в навчанні. Тому 
ці діти потребують індивідуальної допомоги. За діагно-
зом у дітей діагностовано захворювання мозку, залишки 
компенсаторної гідроцефалії; церебральний параліч, 
порушена координація рухів внаслідок резидуальної 
неврологічної симптоматики. У дефектології всі вони 
характеризуються як такі, що мають складний дефекто-
логічний дефект, тому легко переходять до спрощених 
способів рішень. Особливо велике відставання спостері-
гається в розвитку мовлення. Діти цієї групи з різних при-
чин мають затримку психічного розвитку. Для досягнен-
ня позитивних результатів їх слід навчати у спеціальних 
інклюзивних класах за окремою програмою.
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До останньої групи входять діти з дуже значним від-
ставанням у виконанні діагностичних завдань. Для їхньої 
пізнавальної діяльності характерні недорозвиток уза-
гальненості мислення, неусвідомлення власних прак-
тичних дій, інертність психічних процесів, неможливість 
утримання до кінця суттєвих особливостей завдання, 
потреба у сторонньому контролі й організації власних 
практичних дій, невміння користуватися елементарними 
знаннями, зразками як засобом розумових дій. Названі 
особливості психічної діяльності свідчать про наявність 
розумової відсталості. У порівняно нескладних завдан-
нях, що потребували функціонування елементарних дій 
на зразок ідентифікації фігур, вибору форм та порівняння 
їх з відповідними зразками, еталонами, вони здатні діяти 
досить успішно. Однак навіть у найдоступніших завданнях 
прагнуть допомоги. У таких дітей дуже малий словниковий 
запас і відсутнє вміння складати речення, не достатньо 
розвинена дрібна моторика.

Таким чином виявлені значні індивідуальні відмінно-
сті в рівні та характері розумового розвитку глухих дітей 
молодшого та середнього шкільного віку. Науковцями 
доведено, що високий рівень наочного мислення дитини 
у сполученні зі сформованим умінням довільно регулю-

вати власну діяльність – важлива основа для формуван-
ня мовлення й розвитку понятійного мислення, розвитку 
дрібної моторики. І навпаки, затримка наочного мислен-
ня зумовлює підвищені труднощі в розвитку мовлення 
та початків понятійного мислення у глухих дітей.

Заняття з конструювання на заняттях з арт-терапії 
включені у дидактичну гру-казку вирішують задачу в умі 
дитини, а потім в дії. Діти конструюють казкових героїв 
з лекал геометричних форм. Наочність матеріалу, трену-
вання рухів пальців покращує не тільки рухові можливості 
дитини, а й розвиток психічних і мовних навичок.

Висновки. За допомогою авторської діагностичної 
методики виявлені індивідуальні відмінності в рівні та харак-
тері розумового розвитку, дрібної моторики глухих дітей.

Під час організації Арт-терапевтичного процесу 
в поєднанні з виготовленням казкових персонажів, необ-
хідно передусім враховувати можливості розумового 
розвитку кожної дитини. Застосування образних уявлень 
казкових персонажів, мають велике значення не тільки 
для розуміння окремих слів, а й для усвідомлення смислу 
повідомлень, у роботі з казкою. Практика засвідчує, що 
арт-терапія є чинником оптимізації теорії і практики в умо-
вах модернізації корекційної освіти України.
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Тема взаимосвязи эмоционального интеллекта 
и склонности к интернет-зависимости в раннем юноше-
ском возрасте на сегодняшний день является одной из 
наиболее актуальных проблем, изучаемых современной 
наукой. Феномен эмоционального интеллекта признаёт-
ся во всем мире всё большим числом исследователей. 
Важность и необходимость развития составляющих эмо-
ционального интеллекта как факторов, способствующих 
личностному и профессиональному росту индивида и вли-
яющих на его успешность в жизни, также неоспоримы. 
Интеллектуальные тесты, популярные в начале XX века, 
в настоящее время всё реже применяются в целях отбо-

ра соискателей на определённую работу или школьников 
в соответствующие специализированные классы, хотя 
первоначально были созданы именно для этого. Возникла 
потребность в новом подходе к оценке успешности лич-
ности. Ответом на практический запрос стала концепция 
эмоционального интеллекта, которая активно развивается 
в рамках зарубежной и отечественной психологии.

Ранее интеллектуальная сторона жизни человека 
противопоставлялась эмоциональной составляющей 
личности. В настоящее время признаётся, что эмоция, 
как особый тип знания, может дать человеку возможность 
успешно адаптироваться к условиям окружающей среды 
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и соотносится с категорией интеллект. Эмоции и интел-
лект способны объединиться в своей практической 
направленности. Данная интеграция необходима для гар-
моничного развития личности [4].

Наиболее активно эмоциональный интеллект раз-
вивается в подростковом и юношеском возрастах, когда 
формируются основные личностные структуры.

Исследования эмоционального интеллекта как изме-
няемого свойства личности тесно связаны с изучением 
причин, влияющих на уровень его развития. В последние 
годы к социальным факторам добавились различные 
интернет-ресурсы, неумеренное использование которых 
может приводить к нежелательным последствиям, таким 
как поведенческая зависимость от интернета. Интер-
нет-зависимость, как одна из форм аддиктивного поведе-
ния, связанная с чрезмерным использованием сетевых 
ресурсов, представляет серьезную угрозу развития лич-
ностного потенциала в ранней юности [5].

Источником проблемы является ухудшение межлич-
ностного взаимодействия у юношей и девушек. Молодые 
люди стали меньше общаться со взрослыми и сверстни-
ками по средствам живого общения, предпочитая ему вир-
туальное, а ведь общение в значительной степени обога-
щает чувственную сферу. Современная молодежь стала 
менее отзывчивой к чувствам других. Опыт первых вза-
имоотношений является фундаментом для дальнейшего 
развития личности и во многом определяет особенности 
самосознания человека, его отношение к миру, его пове-
дение и самочувствие среди людей. Юноши и девушки 
стали хуже понимать поступки и действия других людей, 
ухудшилось понимание речевой продукции человека, а 
также его невербальных реакций (мимики, поз, жестов). 
Как говорилось ранее, это может быть из-за невозможно-
сти невербального общения в сети интернет, так как оно 
происходит в основном в виде текстовых сообщений и не 
передает эмоциональной окраски сообщения.

Согласно представлениям авторов оригинальной кон-
цепции эмоционального интеллекта Дж. Мейера, П. Сэло-
вея, Д. Карузо, эмоциональный интеллект (ЭИ) – это 
группа ментальных способностей, которые способствуют 
осознанию и пониманию собственных эмоций и эмоций 
окружающих. Эмоциональный интеллект рассматрива-
ется как подструктура социального интеллекта, которая 
включает способность наблюдать собственные эмоции 
и эмоции других людей, различать их и использовать эту 
информацию для управления мышлением и действиями.

По мнению Дж. Мейера и П. Сэловея, эмоциональный 
интеллект представлен в двух «ипостасях»: внутрилич-
ностный и межличностный. Первый предполагает спо-
собность человека устанавливать взаимосвязи между 
мыслями, поступками и чувствами, в то время как второй 
помогает приспособиться к другим людям, научиться 
сопереживать им, вдохновлять и стимулировать их к тем 
или иным действиям, разобраться в своих взаимосвязях 
и упростить общение с окружающими [1].

Термин «Интернет – зависимость» был предложен 
Голдбергом в 1996 г. для описания непреодолимого жела-
ния пользоваться интернетом и характеризует интернет – 
зависимость как «оказывающую пагубное воздействие на 

бытовую, учебную, социальную и психологическую сферы 
деятельности» [3].

Основные признаки интернет-зависимости лично-
сти: невозможность субъективного контроля за исполь-
зованием интернет-ресурсов и дезадаптация, которая 
отражает отрицательное влияние его использования на 
межличностные отношения, здоровье, работу, учёбу, 
эмоциональное, психологическое состояние, финан-
совый статус и. другие сферы жизнедеятельности, харак-
терные для любого зависимого поведения. Необходимо 
также учитывать следующий важный признак поведенче-
ской зависимости – данный вид деятельности носит кон-
трпродуктивный (непродуктивный, бесполезный) харак-
тер. В противном случае к интернет-зависимым следует 
отнести значительное количество людей, по многу часов 
в сутки использующих интернет как профессиональный 
инструмент [2].

Одной из задач нашего исследования было опреде-
ление характера и направленности связей между харак-
теристиками эмоционального интеллекта и показателями 
интернет-зависимого поведения.

За основу нашего научного исследования использова-
ли возрастную периодизацию, предложенную И.С. Коном, 
и рассматривали психологические особенности ранней 
юности, исходя из хронологического периода от 14–15 лет 
до 18 лет, что соответствует обучающимся в старших 
классах среднего общего образования. Выборка состави-
ла 82 человека и состояла из юношей и девушек, в возра-
сте от 14 до 17 лет.

Для достижения поставленной цели были использо-
ваны следующие методики: «Методика исследования 
эмоционального интеллекта Н. Холла; Шкала Интернет 
зависимости Чена. Разработчик: S.-H. Cnen, 2003 год, 
Китай; Шкала Интернет-зависимости (А. Жичкина). Обра-
ботка данных эмпирического исследования проводилась 
с помощью методов математико-статистической обработ-
ки данных – процедур описательной статистики.

В результате корреляционного анализа на всей 
выборке взаимосвязей не было обнаружено. По этой при-
чине нами было принято решение о разделении выборки 
на группы по возрастам для более детального изучения. 
После чего были обнаружены взаимосвязи в двух группах 
(14 лет и 15 лет).

В результате корреляционного анализа были выяв-
лены взаимосвязи уровня эмоционального интеллекта 
и интернет-зависимости у юношей и девушек 14 лет. 
Выявили, что проблемы с управлением временем поло-
жительно коррелируют с управлением своими эмоциями 
(r = 0,72; p = 0,008), т.е., чем сложнее управлять свои-
ми эмоциями, тем больше проблем с управлением вре-
менем. Следовательно, юношам и девушкам, у которых 
эмоциональная отходчивость, эмоциональная гибкость, 
т.е., другими словами, произвольное управление своими 
эмоциями развито хуже, тем сложнее им контролировать 
и управлять временем, которое они планируют провести 
в сети интернет.

Общий балл положительно коррелирует с управле-
нием своими эмоциями (r = 0,57; p = 0,04), т.е., чем боль-
ше проблем с управлением своими эмоциями, тем выше 
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склонность к интернет-зависимости. Из этого следует, 
что юноши и девушки, у которых произвольное управле-
ние своими эмоциями развито хуже, риск возникновения 
интернет-зависимого поведения становится выше.

Для выявления взаимосвязи между уровнем эмоцио-
нального интеллекта и интернет-зависимостью у юношей 
и девушек 15 лет, был проведен корреляционный анализ 
по Спирмену.

В результате было выявлено, что самомотивация 
отрицательно коррелирует со шкалой внутриличностных 
проблем и проблем связанных со здоровьем (r=-0,40; 
p=0,03), т.е. чем выше самомотивация, тем меньше вну-
триличностных проблем и проблем связанных со здо-
ровьем. Из этого следует, что юноши и девушки у которых 
произвольное управление своими эмоциями развито луч-
ше возникает меньше внутриличностных противоречий 
и проблем связанных со здоровьем, которые возникают 
на этом фоне.

Эмпатия отрицательно коррелирует с внутрилич-
ностными проблемами и проблемами связанными со 
здоровьем (r=-0,39; p=0,03), т.е. чем выше эмпатия, тем 
меньше внутриличностных проблем и проблем связан-
ных со здоровьем. Следовательно, юноши и девушки, 
которые лучше понимают эмоции других людей, умеют 
сопереживать текущему эмоциональному состоянию дру-
гого человека, и так же готовы оказать поддержку, склоны 
в меньшей степени к возникновению внутриличностных 
проблем и проблем связанных со здоровьем. Юноши 
и девушки, которые готовы к анализу и пониманию соб-
ственной внутренней картины мира, лучше способны 
понять эмоциональное состояние другого человека.

Управление эмоциями других людей отрицательно 
коррелирует со шкалой внутриличностных проблем и про-
блем связанных со здоровьем (r=-0,50; p=0,006), т.е. чем 
выше способность управления эмоциями других людей, 
тем меньше внутриличностных проблем и проблем связан-
ных со здоровьем. Из этого следует, как говорилось ранее, 
юноши и девушки, которые лучше понимают эмоциональ-
ное состояние другого человека, способны предузнать дей-

ствие, которое может предпринять человек в той или иной 
ситуации, как следствие могут лучше управлять эмоциями 
других людей. Чем лучше развита данная способность, тем 
меньше вероятность возникновения внутриличностных 
проблем и проблем связанных со здоровьем.

Управление эмоциями других людей отрицатель-
но коррелирует со шкалой «Проблемы с управлением 
временем» (TM) (r=-0,38; p=0,04). Следовательно, чем 
выше способность управления эмоциями других людей, 
тем меньше проблем с управлением временем. Юноши 
и девушки, у которых способности к организации и конт-
ролю развиты хорошо, способны применять эти способ-
ности в различных сферах жизни.

Проблемы с управлением временем (TM) отрица-
тельно коррелируют с показателем ЭИ (r=-0,38; p=0,04). 
Следовательно, чем выше показатель ЭИ, тем меньше 
проблем с управлением временем. Юноши и девушки 
у которых способности к осознанию и пониманию соб-
ственных эмоций и эмоций окружающих развиты хорошо, 
способны лучше контролировать время, которое плани-
руют провести в сети интерент.

Внутриличностные проблемы и проблемы связанные 
со здоровьем (IH) отрицательно коррелируют с показа-
телем ЭИ (r=-0,48; p=0,009). Следовательно, чем выше 
показатель ЭИ, тем меньше внутриличностных проблем 
и проблем связанных со здоровьем. Юноши и девушки 
у которых способности к осознанию и пониманию соб-
ственных эмоций и эмоций окружающих развиты хорошо, 
вероятность возникновения внутриличностных противо-
речий и проблем связанных со здоровьем, которые воз-
никают на этом фоне меньше.

Практическая значимость исследования заключается 
в том, что полученные результаты могут быть применены 
в работе психологов образовательных учреждений и цен-
тров психологического консультирования по коррекции 
поведения интернет-аддиктов; при разработке тренин-
гов по снижению психической ригидности и улучшению 
социально-психологической адаптации, развитию эмо-
ционального интеллекта в ранней юности.
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Алкоголизм – серьёзное препятствие на пути развития 
любого общества. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, злоупотребление алкоголем находит-
ся на третьем месте среди причин смертности. Подсчи-
тано также, что систематическое употребление алкого-
ля уменьшает продолжительность жизни примерно на 
15–20 лет, а лицами в нетрезвом состоянии совершается 
почти 40% всех преступлений.

Употребление ПАВ является проблемой, затрагиваю-
щей практически все уровни общественного устройства, 
и имеет выраженные социальные, экономические, куль-
турные, психологические последствия. Данные послед-
ствия несут серьезную угрозу, провоцируя антисоциаль-
ное поведение, личностную деградацию, ухудшение 
здоровья, снижение трудоспособности и т.п. Зависимость 
от алкоголя влияет на мотивационную структуру лично-
сти, ценностные ориентации, общение, взаимодействие 
в семье и трудовом коллективе и т.п.

В современной науке целостный подход к изучению 
алкоголизма предполагает рассмотрение данного явле-
ния как био-психо-социальной проблемы. Использование 
био-психо-социального подхода в исследовании этиоло-
гии, распространения и лечения алкогольной зависимос-
ти является наиболее перспективным, т.к. он позволяет 
учитывать как биологические, так и социально-психоло-
гические факторы ее формирования, а, соответственно, 
и освобождения от нее [2].

Развитие реабилитационного направления в нарко-
логии резко усилило интерес врачей-психотерапевтов, 
медицинских психологов и научных работников к психо-
логическим аспектам наркологической клиники. Наме-
тилась тенденция переноса внимания ученых с тради-
ционно изучаемых клинико-биологических вопросов на 
социально-психологические проблемы.

В представленной работе нами использовался струк-
турно-корреляционный дизайн с межгрупповыми сравне-
ниями. В качестве респондентов отбирались представи-
тели генеральной совокупности, обладающие типичным 
значением признака – трезвость при наличии алкоголь-
ной зависимости.

Исследование проводилось в несколько этапов.
На первом этапе исследования анализировались 

(количественный и качественный нарративный анализ) 
23 нарратива респондентов с длительностью ремиссии 
на момент исследования от 5 до 18 лет. Данные нар-
ративы были сформированы посредством транскриби-
рования аудиозаписей психоконсультационных сессий, 
которые посещали алкозависимые непрерывно в течение 

четырех месяцев с частотой один раз в неделю. Впослед-
ствии в данных нарративах были выделены нарративные 
фрагменты (наррации) и проводился их количественный 
и качественный содержательный анализ с учетом трех 
составляющих, выделенных в соответствии с подходом 
В.А. Янчука: личностные (отражающие внутренние пере-
живания личности: особенности эмоциональной, моти-
вационной сфер и т.п.), средовые (отражающие влияние 
среды, в которой находятся респонденты) и активност-
ные (отражающие особенности поведения человека). На 
основании содержательного анализа нарраций испыту-
емых нами была выдвинута гипотеза о том, что ремиссия 
при алкоголизме включает 3 стадии. Для более четкого 
выделения основных критериев, в соответствии с которы-
ми течение ремиссии можно разделить на стадии, нами 
был запланирован второй этап исследования.

На втором этапе исследования анализировались 
(количественный и качественный нарративный анализ) 
транскрипты аудиозаписей 20 нарративов. Было сфор-
мировано 4 группы нарративов. Каждая группа включа-
ла по 5 нарративов. Группы формировались в соответ-
ствии с выдвинутой гипотезой относительно трех стадий 
ремиссии при алкогольной зависимости с учетом того, что 
общей для всех респондентов является только первая 
стадия – начало ремиссии. На основании качественного 
анализа нарративов респондентов всех 4 групп, нами 
выделены и охарактеризованы 3 стадии ремиссии при 
алкогольной зависимости:

первая стадия ремиссии – этап начальной ремиссии 
(вхождения в ремиссию);

вторая стадия ремиссии – этап дифференциации 
(самоопределения):

а) с выбором смены алкогольной зависимости на 
зависимость от АА и

б) с выбором освобождение от зависимости;
третья стадия ремиссии – освобождение от зависи-

мости.
В статье представлена часть третьего этапа, цель 

которого заключалась в более глубоком анализе фено-
менов, отличающих качество трезвости алкозависимых, 
имеющих одинаковые сроки поддержания трезвости, но 
находящихся на разных стадиях ремиссии, выделенных 
нами на предыдущих этапах исследования.

Было сформировано две группы респондентов. Рес-
понденты первой группы остаются на второй стадии ремис-
сии как продолжении этапа самоопределения с выбором 
смены алкогольной зависимости на зависимость от сооб-
щества Анонимных алкоголиков. Респонденты второй 
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группы перешли на третью стадию ремиссии – этап пол-
ной ремиссии как продолжение этапа самоопределения 
с выбором освобождения от зависимости.

Одной из диагностических методик, предложенных 
респондентам обеих групп, была Шкала общей самоэф-
фективности [3].

А. Бандура определяет самоэффективность как 
«убеждения человека относительно его способности 
управлять событиями, воздействующими на его жизнь» 
(1989, с. 175) и проявляется в том, как люди чувствуют, 
думают и действуют [1].

Методика представляет собой самоопросник, направ-
ленный на измерение общей самоэффективности 
в рамках авторской концепции. Представим результаты 
(Табл. 1).

Таблица 1
Результаты	диагностики	общей	самоэффективности	

алкозависимых	респондентов,	находящихся	на	
второй	и	третьей	стадиях	ремиссии

Группы Самоэффективность,%
Низкая Средняя Высокая

1 20 60 20
2 - 60 40

Как видно из данных, представленных в Табл. 1, у рес-
пондентов первой группы, находящихся на второй ста-
дии ремиссии как продолжении этапа самоопределения 
с выбором смены алкогольной зависимости на зависи-
мость от сообщества Анонимных алкоголиков, у 20% рес-
пондентов выявлен низкий уровень самоэффективности. 
В терминах чувств это свидетельствует о тревожно-де-
прессивном состоянии, сопровождающимся чувством 
беспомощности, низкой самооценкой и пессимистиче-
скими мыслями о собственных достижениях, что согла-
суется с результатами нарративного анализа и Методики 
самооценки личности С.А. Будасси, также примененных 
к данным алкозависимым.

У респондентов второй группы, достигших третьей 
стадии ремиссии – этапа полной ремиссии как продолже-

ния этапа самоопределения с выбором освобождения от 
зависимости, показателей высокой самоэффективности 
оказалось в два раза больше, чем у респондентов пер-
вой группы. В области мышления высокая самоэффек-
тивность облегчает процесс принятия решений и прояв-
ляется в разнообразных общих способностях, включая 
академические достижения. У данных алкозависимых 
отмечена высокая мотивация к осуществлению активных 
действий, особенно в трудных ситуациях, они предпо-
читают браться за более сложные задачи, ставят перед 
собой более высокие цели и упорнее их добиваются. 
Высокая самоэффективность имеет позитивные социаль-
ные последствия: она связана с лучшим здоровьем (пси-
хическим и соматическим), более высокими достижения-
ми и лучшей социальной интеграцией.

В то же время средний уровень самоэффективности 
отмечен нами у равного количества респондентов в обеих 
группах. Однако, согласно результатам содержательного 
нарративного анализа, имеются качественные различия 
источников самоэффективности у респондентов первой 
и второй групп. Так, для респондентов первой группы эти-
ми источниками являются наблюдения за чужим опытом 
и вербальные воздействия. Самоэффективность растет, 
если люди наблюдают, как другие успешно справляются 
с социальными задачами, и падает, если наблюдаются 
явные неудачи. Алкозависимые первой группы находятся 
под влиянием событий, происходящих в сообществе Ано-
нимных алкоголиков, где они наблюдают и случаи успеш-
ной ремиссии одних зависимых, и срывы других. Попытки 
же вербального воздействия на веру в самоэффектив-
ность, как правило, дают лишь кратковременный эффект.

Для респондентов второй группы источниками 
самоэффективности являются конкретные, восприни-
маемые самими алкозависимыми собственные успехи 
в решении тех или иных задач, а также воспринимае-
мые эмоциональные и аффективные процессы (подъем 
и жажда деятельности) людей из социального окружения.

Таким образом, можно заключить, что при переходе 
со второй стадии ремиссии на третью, изменяются источ-
ники самоэффективности алкозависимых лиц и, в целом, 
их общая самоэффективность повышается.
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Постановка	проблеми	у загальному вигляді. Очіку-
вання студентів перших курсів не співпадають з реалі-
ями взаємин у студентських групах, на початкових ета-
пах навчально-професійної діяльності, що породжує 
додаткові конфлікти. Окрім того, демократичне сус-
пільство висуває нові вимоги до комунікативних вмінь 
громадянина, його толерантності, здатності до саморе-
гуляції тощо, які розвиваються, у тому числі, й через 
оптимізацію очікувань студентів в міжособистісній вза-
ємодії [1; 2].

Аналіз	 останніх	 досліджень	 і	 публікацій. Соціаль-
но-психологічні очікування, сподівання в малих групах були 
об’єктом уваги таких науковців як С. І. Бабатіна, М. Й. Бори-
шевський, Я. Л. Коломінський, Н. В. Кузьменко, І. С. Попо-
вич, Т. М. Титаренко, С. П. Тищенко та ін. На соціально-пси-
хологічному змісті очікувань зосереджували увагу І. С. Кон, 
І. С. Попович, Т. Шибутані та ін. Рольові очікування в контек-
сті концепції рольового конфлікту вивчав П. П. Горностай, 
Дж. Мід та ін. Соціально-психологічні очікування в контек-
сті самосвідомості особистості досліджували Р. Б. Бернс, 
М. Й. Боришевський, С. П. Тищенко, Т. Шибутані та ін.

Незважаючи на те, що соціально-психологічні очіку-
вання були об’єктом уваги багатьох науковців − як зару-
біжних, так і українських − у цій проблемі залишається 
багато прогалин. Зокрема, немає ґрунтовних теоретич-
них відомостей про соціально-психологічний зміст цього 
феномену у контексті міжособистісних взаємин студен-
тів-першокурсників. Соціальна значущість, актуальність 
проблеми, її недостатня розробленість у соціально-пси-
хологічній теорії та практиці зумовили вибір теми нашого 
дослідження: «Соціально-психологічні очікування студен-
тів-першокурсників».

Мета	статті	полягає у емпіричному дослідженні соці-
ально-психологічних очікувань студентів-першокурсників.

Виклад	 основного	матеріалу. Дослідження вико-
нувалося на базі Херсонського державного універ-
ситету. Досліджувану вибірку склали студенти трьох 
факультетів: соціально-психологічного, історико-юри-
дичного та іноземної філології, загальною кількістю 
50 студентів. До програми дослідження було включено 
наступні методи: цілеспрямоване спостереження, бесі-
ду (зі студентами, кураторами груп), методи досліджен-
ня адекватності самооцінки, рівня домагань, метод 
організації експериментальних ситуацій, методику пси-
ходіагностики колективу, соціометрію та методи ста-
тистичної обробки даних.

Вивчаючи особливості міжособистісної взаємодії 
студентів-першокурсників, дуже важливо брати до ува-
ги вікові особливості досліджуваних. Перш за все, це – 
складність, суперечливість самого вікового етапу, його 
в психології називають раннім юнацьким віком. Навчан-
ня у закладі вищої освіти триває 4–6 років. Зрозуміло, 
що упродовж такого тривалого періоду відбуваються 
суттєві зміни у взаєминах студентів, важливе місце посі-
дає соціально-психологічна адаптація студентів.

Під час пристосування студентів до умов середови-
ща соціально-психологічні очікування носять найчастіше 
інтроспективний характер. Більшість студентів вдається 
до самоаналізу своїх дій на перших етапах міжособи-
стісної взаємодії у групі, хоча бувають і винятки. Взає-
мини носять діадний і тріадний характер. Оцінювання 
і самооцінювання дій, вчинків в перші дні професійно-на-
вчальної діяльності відбувається саме в контексті діад-
но-тріадних взаємин. Визначальну роль на зародковій 
стадії низького рівня соціально-психологічних очікувань 
відіграє процес стереотипізації, соціальна компетенція 
та досвід міжособистісної взаємодії студентів. Якісний 
характер соціально-психологічних очікувань сприяє не 
стільки формуванню нових властивостей особистості 
студента, скільки перебудові вже тих, що є [3; 5].

На початковому етапі виникають тільки передумови 
цієї перебудови (див. табл. 1).

Таблиця 1
Розподіл	студентів	соціально-психологічного	
факультету	(СПФ)	за	рівнями	сформованості	

соціально-психологічних	очікувань
Рівень соціально-психоло-

гічних очікувань
Кількість 

досліджуваних %

високий 4 26,7
середній 7 46,6
низький 4 26,7
всього: 15 100

Якісний аналіз представлених у табл. 1 даних дозво-
ляє констатувати, що у 7 студентів СПФ (46,6%) перева-
жає середній рівень сформованості соціально-психоло-
гічних очікувань, у решти частини досліджуваних порівну, 
відповідно – 4 студенти (26,7%) − низький рівень і 4 сту-
денти (26,7%) досягнули високого рівня сформованості 
соціально-психологічних очікувань.
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Таблиця 2
Розподіл	студентів	історико-юридичного	факультету	

(ІЮФ)	за	рівнями	сформованості		
соціально-психологічних	очікувань

Рівень соціально-психоло-
гічних очікувань

Кількість 
досліджуваних %

високий 3 20,0
середній 7 46,7
низький 5 33,3
всього: 15 100

Якісний аналіз представлених у табл. 2 даних дозво-
ляє констатувати, що у 7 студентів ІЮФ (46,7%) переважає 
середній рівень сформованості соціально-психологічних 
очікувань, у незначної частини досліджуваних – 3 студен-
ти (20,0%) – високий рівень і тільки 5 студентів (33,3%) 
досягнули високого рівня сформованості соціально-пси-
хологічних очікувань.

Якісний аналіз представлених у табл. 3 даних дозволяє 
констатувати, що у 14 студентів ФІФ (70,0%) переважає 
середній рівень сформованості соціально-психологічних 
очікувань, у незначної частини досліджуваних – 5 сту-
дентів (25,0%) − високий рівень і тільки у одного студента 
(5,0%) зафіксовано низький рівень сформованості соці-
ально-психологічних очікувань.

Таблиця 3
Розподіл	студентів	факультету	іноземної	філології	

(ФІФ)	за	рівнями	сформованості		
соціально-психологічних	очікувань

Рівень соціально-психоло-
гічних очікувань

Кількість 
досліджуваних %

високий 5 25,0
середній 14 70,0
низький 1 5,0
всього: 20 100

Соціально-психологічні очікування студента зумовлю-
ються індивідуально-психологічними особливостями його 
особистості. Соціально-психологічні очікування є регулятив-
ною складовою самосвідомості будь-якої особистості. Рівень 
соціально-психологічних очікувань – це рівень регулятивної 
спроможності особистості студента. Це динамічні і змістові 
параметри тих соціально-психологічних прогнозів, які здій-
снюються сотні разів в міжособистісній взаємодії впродовж 
дня. Певний комплекс думок, почуттів і вчинків починає 
формуватися на початковому етапі адаптації студента. На 
другому, асиміляційному етапі, коли групова статусно-ро-
льова ієрархія майже сформувалася, соціально-психо-
логічні очікування починають наповнюватися кількісними 
характеристиками. На цьому етапі відбувається сплетіння 
офіційних обов’язків із неофіційними взаєминами. Ці та інші 
суперечності, з одного боку, виступають рушійними силами 
функціонування студентського колективу, а з іншого, потре-
бують знову ж таки мобілізації нервових і психічних зусиль.

Від того, як студент сприймає і оцінює інших суб’єктів 
міжособистісної взаємодії в першу чергу в групі, а також 

від того, як його сприймають та оцінюють значущі для 
нього суб’єкти і як він може уявити собі це сприймання і їх 
оцінку, залежить його місце в статусно-рольовій ієрархії 
студентської групи. Дослідження показують, що за допо-
могою рівня соціально-психологічних очікувань студента, 
ми можемо визначати його місце в статусно-рольовій 
ієрархії групи, а також з допомогою цих показників прогно-
зувати найближчі динамічні зміни в житті студентського 
колективу і особистості студента зокрема.

Важливим психічним утворенням, яке знаходиться 
у взаємозалежності із рівнем соціально-психологічних очі-
кувань, є адаптованість студента. Адаптованість – це міра 
пристосування особистості до умов життя і діяльності. 
Адаптованість може бути зовнішньою, внутрішньою і змі-
шаною. Безумовно, важливого значення набуває внутріш-
ня адаптованість особистості студента – коли внутрішні 
форми діяльності і поведінки особистості видозмінюються 
та приходять у відповідність із соціально-психологічними 
очікуваннями середовища, з вимогами, які ідуть зовні.

Розглянемо деякі варіанти адаптаційної взаємодії, які 
ми мали змогу спостерігати під час нашого дослідження. 
Ці варіанти залежать від міри активності особистості, 
спрямованості її діяльності та діяльності студентсько-
го колективу. Спрямованість особистості студента – це 
сукупність стійких, відносно незалежних від ситуації моти-
вів, що орієнтують його поведінку і діяльність. Незалежні 
від ситуації мотиви не заперечують ролі спрямованості 
в адаптаційному процесі. Вони свідчать про її асиміляцій-
ний характер.

Можна зробити висновок, що в студентів-першо-
курсників важливе значення має адаптація до профе-
сійно-навчальної діяльності, опанування нових пред-
метів, розвиток професійних здібностей, захоплень, 
змістові характеристики яких впливають як на рівень соці-
ально-психологічних очікувань студента, так і на резуль-
тати його професійної підготовки.

Під час освіти значно зростають досягнення студен-
тів у спорті, фізичній підготовці. Вони починають вивчати 
низку гуманітарних і суспільних дисциплін. Регламента-
цію навчання студенти звикають сприймати як природну 
і об’єктивну реальність, як оправдану необхідність. Винят-
ково важливим моментом у процесі індивідуалізації першо-
курсників є прагнення студентів бути ідеально представле-
ними перед своїми товаришами. «Здійснюється діяльнісна 
трансляція своєї індивідуальності, інтенсифікується пошук 
осіб в групі, які можуть забезпечити оптимальну персона-
лізацію» [4]. Процес персоналізації пов’язаний з пробле-
мами взаємин «особистість-колектив». Це − своєрідний 
елемент егоцентричності особистості. Ця егоцентричність 
негативно позначається на рівнях соціально-психологіч-
них очікувань студентів. Наступним важливим аргументом 
є той факт, що в студенти-першокурсники переважають 
соціодинамічні процеси кількісного змісту. Підтверджен-
ням цього є не тільки часті зміни активу студентської групи, 
але й утворення та розпад діад і тріад [4].

Соціально-психологічні очікування виступають однією 
із складових самосвідомості будь-якої особистості, зокре-
ма особистості лідера. Рівень очікувань лідера відіграє 
важливу роль у функціонуванні колективу, його здатності 
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і вмінні розв’язувати завдання в оптимальні терміни з най-
меншими витратами зусиль. Розглянемо взаємозв’язок 
соціально-психологічних очікувань і рефлексивності. На 
наш погляд, рефлексивність є початковою і невід’ємною 
ланкою соціально-психологічних очікувань і знаходиться 
в тісному взаємозв’язку із самооцінкою та самоочікуван-
нями особистості учня. Від того як студент сприймає себе 
та інших, і уявляє, як сприймають його інші, залежить 
зміст та ефективність міжособистісної взаємодії. Звичай-
но даний феномен найрельєфніше проявляється в сту-
дентських колективах, в яких має місце безпосередній 
емоційно-словесний контакт. Особливого значення в сту-
дентських групах набуває нормативно-рольове рефлек-
сування лідера. Лідер повинен адекватно прогнозувати 
рольову поведінку «іншого Я», знати групові норми, про-
гнозувати очікувані ролі та оцінювати статусну позицію 
кожного студента групи. Рефлексія – це не просто знан-
ня або розуміння лідером одногрупників, а знання того, 
як вони розуміють лідера, своєрідний подвійний процес 
дзеркальних взаємин одне з одним.

Староста групи-лідер визначальним чином впливає 
на формування самооцінки студентської групи. Самооцін-
ка студентської групи – це не просто рівнодійна самооці-
нок кожного його члена, а набагато складніший феномен 

за своєю сутністю та природою. Студентський колектив 
можна розглядати як соціометричний комплекс виборів 
та взаємовиборів студентів, коли береться до уваги оцінка 
та самооцінка колег. Як перший, так і другий мають вагоме 
значення і перебувають у взаємній залежності. Зовнішній 
вплив може здійснюватися на лідера студентського колек-
тиву: куратором групи, який організовує освітній процес. 
Безпосередній зовнішній вплив здійснюють також інші сту-
дентські групи, більшою мірою того ж року навчання [4].

Унікальність соціальної ролі студента полягає в тому, 
що його поведінка знаходиться під активним впливом 
куратора групи, викладацького складу, сім’ї та громад-
ської думки. Від сприйняття студентом свого місця в ста-
тусно-рольовій ієрархії студентської групи, залежатиме 
структура ціннісних орієнтацій групи.

Порівнявши показники рівнів соціально-психологічних 
очікувань студентів-першокурсників трьох факультетів, 
приходимо до висновку, що отримані результати об’єк-
тивно відображають стан досліджуваного психологічного 
феномену. У перспективі дослідження на базі теоретич-
ного аналізу літератури та емпіричного дослідження пла-
нуємо здійснити розробку програми оптимізації розвитку 
соціально-психологічних очікувань в міжособистісних вза-
єминах студентів-першокурсників.
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Постановка	проблеми	у загальному вигляді. Сучас-
ні підлітки ростуть та розвивають в час змін та реформ 
в країні. Це час надзвичайно важкий та переломний для 
будь-якої особистості. Різкі зміни призводять до порушен-
ня часової перспективи особистості та руйнування життє-
вих цілей, планів та очікувань [3; 5].

Ось тут і постає головна проблема цього віку – підліток 
зазвичай не має зрілого, реалістичного уявлення та плану 

майбутнього, зазвичай життя обмежується одним днем, 
цілі та завдання не структуровані, не мають чіткого фор-
мулювання.

Саме тому постає питання в дослідженні і вивченні 
з принципово нового боку бачення підлітками свого май-
бутнього, а саме через призму соціально-психологічних 
очікувань. Осередком дослідження постає підлітковий вік, 
оскільки особистість стоїть на межі дитинства та доросло-
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го життя. Від того який саме крок вона зробить залежить 
не тільки її теперішнє, а й майбутнє.

Аналіз	останніх	досліджень	та	публікацій. Соціаль-
но-психологічні очікування, експектації, надії, сподівання 
останнім часом дуже часто зустрічаються в науковій літе-
ратурі [4]. Пояснити це можна все більшою науковою ува-
гою та зацікавленістю очікуваннями людини щодо різних 
напрямків її життя та діяльності [1; 5].

В учнівських колективах соціальним очікуванням, екс-
пектаціям, сподіванням приділяли увагу такі науковці як 
М. Й. Боришевський, Л. І. Гаврищак, Я. Л. Коломінський, 
Н. В. Кузьменко, С. Є. Кулачківська, О. Ю. Осадько, 
С. П. Тищенко та ін. Загальнотеоретичні та методоло-
гічні аспекти дослідження соціальних очікувань посіда-
ють значне місце у працях таких психологів сучасності: 
К. О. Абульханова-Славська, І. С. Попович, О. В. Тишков-
ський та ін.

Р. Б. Бернс, О. Є. Блинова, М. С. Бобнєва, М. Й. Бори- 
шевський, В. О. Васютинський, Я. Л. Коломінський, 
О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, В. О. Татенко, Т. Шибутані 
та ін. вивчали теорії активності суб’єкта в процесі діяльності 
та спілкування.

Соціальна значущість, актуальність проблеми, її недо-
статня розробленість у соціально-психологічній теорії 
та практиці зумовили вибір теми нашого дослідження: 
«Соціально-психологічні очікування підлітками свого май-
бутнього».

Мета	 статті: полягає у теоретичному обґрунтуванні 
та емпіричному дослідженні соціально-психологічних очі-
кувань підлітками свого майбутнього.

Виклад	 основного	 матеріалу. Дослідження викону-
валося на базі Станіславської ЗПЗСО I-III ступенів імені 
К. Й. Голобородька. В дослідженні взяли участь 83 рес-
понденти, з них 36 жіночої статі (43,4%) і 47 чоловічої ста-
ті(56,6%), віком від 11 до 15 років. Метою психодіагностики 
було дослідження та аналіз соціальних очікувань майбутньо-
го школярів підліткового віку. Для дослідження були викори-
стані дві методики, а саме опитувальник «Рівень соціальних 
очікувань» (І. С. Попович, 2015) та проективна методика 
«Минуле, теперішнє, майбутнє» С. М. Меджидової.

Результати опитувальника «Рівень соціальних 
очікувань». Метою проведення даного опитувальника 
є визначення рівня соціальних очікувань, рівня обізнано-
сті про передбачуваний перебіг подій, рівня очікуваного 
ставлення до учасників взаємодії.

Умовно шкали соціальних очікувань особистості мож-
на розділити на дві частини. До першої частини входить 
три шкали, що представляють собою відображення зміс-
тових складових структурно-функціональної моделі соці-
альних очікувань особистості: соціально-психологічних 
особливостей обізнаності особистості про передбачува-
ний перебіг подій, соціально-психологічних особливостей 
ставлення до учасників міжособистісної взаємодії, соці-
ально-психологічних особливостей регуляції особистістю 
міжособистісної взаємодії. Шкала рівня обізнаності про 
передбачуваний перебіг подій (ОПо) відображає соці-
ально-психологічні особливості обізнаності особистості 
про передбачуваний перебіг. Сумарна кількість балів, яку 
підліток може набрати за твердженнями цієї шкали, ста-

новить від 4 до 28. Для даної шкали пропонуємо засто-
совувати такі експериментально отримані та обґрунтовані 
показники: низький рівень: 4–16 балів; середній рівень: 
17–24 бали; високий рівень: 25–28 балів.

Шкала рівня очікуваного ставлення до учасників міжо-
собистісної взаємодії (ОСо) – відображає соціально-пси-
хологічні особливості ставлення підлітків до однолітків 
міжособистісної взаємодії. Сумарна кількість балів, яку 
підліток може набрати за твердженнями цієї шкали, ста-
новить від 3 до 21. Для даної шкали пропонуємо засто-
совувати такі експериментально отримані та обґрунтовані 
показники: низький рівень: 3–9 балів; середній рівень: 
10–17 балів; високий рівень: 18–21 бал.

Шкала рівня очікуваних результатів діяльності (ОРо) 
відображає соціально-психологічні особливості регуляції 
особистістю міжособистісної взаємодії. Сумарна кіль-
кість балів, яку підліток може набрати за твердженнями 
цієї шкали, становить від 7 до 49. Для даної шкали про-
понуємо застосовувати такі експериментально отрима-
ні та обґрунтовані показники: низький рівень: 7–31 бал; 
середній рівень: 32–44 бали; високий рівень: 45–49 балів.

Другу частину утворює зведена шкала рівня соціаль-
них очікувань особистості (РСОо), яка дозволяє визначи-
ти один з найважливіших параметрів соціальних очікувань 
особистості – його рівень за формулою:

РСОо = ОПо + ОСо + ОРо                     (1)
де, РСОо – рівень соціальних очікувань особистості; 

ОПо – рівень обізнаності про передбачуваний перебіг 
подій; ОСо – рівень очікуваного ставлення до учасни-
ків міжособистісної взаємодії; ОРо – рівень очікуваних 
результатів діяльності. Рівень соціальних очікувань під-
літка має три параметри: низький знаходиться в межах від 
14 до 62 балів, середній – від 63 до 82 балів і високий – 
83–98 балів.

Характеристика рівнів соціальних очікувань особисто-
сті. Підліток з високим рівнем чітко орієнтуються у соці-
ально-психологічній реальності, зважають на очікування 
інших стосовно себе, володіють високим рівнем розвитку 
соціальної рефлексії, об’єктивно сприймати і відобража-
ти плин подій повсякденного життя. Помірний та високий 
реалістичний рівень домагань поєднується з переконані-
стю в цінності своїх дій, в прагненні до самоствердження, 
у відповідальності, в корекції невдач за рахунок власних 
зусиль, у наявності стійких ціннісно-смислових та жит-
тєвих орієнтацій, зважених планів на майбутнє. Здатні 
аргументовано висловлювати власну точку зору, вміють 
відстоювати її, навіть якщо вона не збігається з думкою 
інших авторитетних осіб. Налаштовані на успіх, розрахо-
вують свої сили і вміють зіставити свої зусилля з цінністю 
досягнутого. Вміють прогнозувати перебіг подій, розрахо-
вувати варіанти виходу зі скрутного становища.

Середній рівень підлітків сигналізує про вміння орі-
єнтуватися у соціально-психологічній реальності, врахо-
вувати очікування інших стосовно себе, володіння чітким 
уявленням про очікуваний перебіг подій. Іноді усвідом-
лення своїх сильних сторін, себе як цінності дещо прева-
лює над здатністю критично оцінити ситуацію і прийняти 
єдине правильне рішення. У міжособистісній взаємодії 
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і спілкуванні здатні йти на компроміс, вміють узгоджува-
ти власні інтереси з інтересами інших. Підлітки з низьким 
рівнем недостатньо орієнтуються у соціально-психоло-
гічній реальності. Їх соціальні очікування здебільшого 
є нечіткими, розмитими і почасти набувають пасивного 
фонового змісту. Зазвичай володіють наближеними уяв-
леннями про ймовірні варіанти сценаріїв розвитку подій. 
Іноді простежується надмірне ставлення до себе як до 
самоцінності. Поведінка таких осіб часто супроводжу-
ється конфліктністю, конвергентністю, надто високою 
вимогливістю до інших, і в той же час з заниженими 
вимогами до себе. Такі соціальні очікування призво-
дять до неефективної спільної діяльності, до труднощів 
в міжособистісній взаємодії.

Низький рівень домагань позначається на мотивації. 
Невпевненість, боязнь труднощів, іноді переоцінка себе, 
своїх можливостей – всі ці чинники формують низький 
рівень соціальних очікувань особистості [2].

На підставі отриманих результатів можна зроби-
ти такі висновки: високий рівень соціальних очікувань 
спостерігається у 15 із 83 учнів, що складає 18,0% від 
загальної групи досліджуваних. Середній рівень виявле-
но у 56 учасників із 83 , що складає 67,5% та є найвищим 
показником. Низький рівень соціальних очікувань вияв-
лено у 12 із 83 респондентів, що складає 14,5% з поміж 
усіх досліджуваних.

Результати методики «Минуле, теперішнє, 
майбутнє». Метою даної методики є дослідження пси-
хологічного часу особистості та часової спрямованості. 
Результати методики можна інтерпретувати спираючись 
на такі положення:

1) Інтерпретація структури малюнка (кого малює, як 
малює, хто знаходиться поруч, розташування намальова-
ного людини, оцінка відстаней).

2) Інтерпретація особливостей зображення (кількість 
деталей тіла, декорування, кількість використаних кольо-
рів, розмір зображуваного об’єкта, особливості зображен-
ня частин тіла).

3) Інтерпретація процесу малювання (послідовність 
малювання, послідовність малювання деталей, стиран-
ня, повернення до вже намальованим об’єктам, деталей, 
фігурам, паузи, спонтанні коментарі).

На підставі аналізу отриманих результатів можна зро-
бити такі висновки: високий рівень часової спрямованості 
та психологічного часу спостерігається у 24 із 83 підлітків, 
що складає 28,9%, середній рівень складає 39 із 83 рес-
пондентів (47,0%) та низький рівень часової спрямованості 
мають 20 із 83 підлітків, що складає 24,1%. Цікавим фактом 
є також те, що кольорових малюнків виявлено 6 із 83 (7,2%).

Висновки. Проаналізувавши результати за двома 
методиками, можна зробити висновки, що значна части-
на підлітків має достатньо високий рівень соціальних 
очікувань та спрямована на майбутнє. Кількісний аналіз 
емпіричних даних дозволив встановити, що у рівень соці-
альних очікувань є вищим у досліджуваних 14–15 років, 
а спрямованість на майбутнє навпаки вища у школярів 
11–13 річного віку. Їх уява набагато ширша і яскравіша 
та саме в них частіше зустрічаються кольорові малюнки, 
що не можна сказати про старших респондентів.

У перспективі дослідження плануємо також вивчити 
соціально-психологічні очікування у респондентів юнаць-
кого віку та порівняти з результатами підлітків.
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Постановка	 проблеми	 у	 загальному	 вигляді.	
Останніми роками стан здоров’я населення України, осо-
бливо дітей, викликає надзвичайну суспільну тривогу. 
У нас спостерігається криза фізичного, психічного і етич-
ного здоров’я практично всіх вікових груп: дуже висока 
захворюваність, смертність, скоротилася тривалість жит-
тя, знижується частка працездатного населення, спосте-
рігається зростання злочинності, числа самогубств. Зни-
зився рівень репродуктивного здоров’я, що відстежується 
різким падінням народжуваності, збільшенням числа роз-
лучень неповних і неблагополучних сімей. Причини такої 
ситуації багатогранні. Частково вони зумовлені соціаль-
но-економічною депресією, частково – зміною ритму і спо-
собу життя сучасної людини: особливостями харчування, 
низькою руховою активністю, інформаційними і психоемо-
ційними перевантаженнями [2]. Життя в сучасному світі 
характеризується наростанням частоти і інтенсивності 
стресогенних дій, що, у свою чергу, породжує безліч труд-
нощів і проблем, пов’язаних з порушенням функціонуван-
ня людей у процесі здійснення будь-яких видів діяльності, 
розладів фізичного і психічного здоров’я.

Аналіз	 останніх	 досліджень	 і	 публікацій. Дослі-
дження, профілактика і психокорекція стресових ста-
нів вимагає наявності методик їх діагности, розробка 
яких неможлива без дослідження розмаїття об’єктивних 
і суб’єктивних чинників цих станів [3]. Психологи зазна-
чають, що шкільне навчання, пізнання нового, перевірка 
отриманих навиків і умінь, завжди супроводжується підви-
щенням тривожності у дітей. І батькам і вчителям добре 
відомо, наскільки болісно протікають роки навчання для 
тривожних дітей. Адже шкільна пора – основна частина 
дитинства: це час формування особистості, вибору життє-
вого шляху, оволодіння соціальними нормами і правила-
ми. Якщо ж лейтмотивом переживань школяра є тривога 
і невпевненість в собі, то і особистість формується три-
вожною, недовірливою. У даний час збільшилося число 
тривожних дітей, що вирізняються підвищеним неспоко-
єм, невпевненістю, емоційною нестійкістю [4]. Виникнення 
і закріплення тривожності пов’язане з незадоволенням 
вікових потреб дитини, нереалізованими сподіваннями 
[5], марними надіями, непідтвердженими соціальними очі-
куваннями [1].

Соціальна значущість, актуальність проблеми, її недо-
статня розробленість у соціально-психологічній теорії 
та практиці зумовили вибір теми нашого дослідження: 
«Емпіричне дослідження стресових станів у дітей молод-
шого шкільного віку».

Мета	статті	полягає у емпіричному дослідженні стре-
сових станів у дітей молодшого шкільного віку.

Виклад	 основного	 матеріалу. Мета емпіричного 
дослідження стресових станів дітей молодшого шкільного 
віку полягала у діагностиці і побудові програми психоко-
рекційної роботи зі стресовими станами дітей молодшого 
шкільного віку. Емпіричну базу дослідження склали 24 учні 
3-В класу СШ № 31 м. Херсона. Метою діагностики було 
виявлення стресових станів, тривожності, страху. Для 
дослідження були використані чотири методики, серед 
яких три проективні та опитувальник: «Неіснуюча твари-
на»; «Малюнок людини»; «Тест тревожності» (Р. Теммпл, 
В. Амен, М. Дорки); «Будинок, дерево, людина».

Результати методики «Неіснуюча тварина». 
Загальна інтерпретація. У нормі малюнок розташований 
в середній частині аркуша, який знаходиться у вертикаль-
ному положенні. Якщо малюнок розташований у верхній 
частині аркуша, це говорить про високу самооцінку і невдо-
воленням своєї ролі в суспільстві, де людина відчуває недо-
лік визнання. Чим нижче розташований малюнок на папері, 
тим нижче його рівень самооцінки. Така людина невпевне-
на в собі, його не хвилює визнання соціальний статус.

Голова дивиться вправо – людина діяльна і рішучий, 
доводить справи до кінця, реалізує свої плани. Голо-
ва дивиться вліво – людина схильний до самоаналізу 
і рефлексії. Він більше думає, що робить, замість конкрет-
них дій воліє глибокі роздуми про них. Голова «дивиться» 
вперед, малюнок – свідчить про егоцентризм. Якщо на 
голові присутні очі, вуха, рот, то це говорить про важли-
вість інформації, про залежність від чужої думки. У дітей 
і підлітків можна побачити закреслений рот круглої фор-
ми, що свідчить про страх та тривогу. Наявність зубів 
говорить про вербальну агресію, яка використовується 
у вигляді грубої відповіді на осуд. Важливу роль мають 
очі. Вони є символом страху, якщо людина чітко прома-
льовує радужку. Наявність вій говорить про демонстра-
тивність особистості, про бажання звернути на себе чужу 
увагу своєю красою і манерами, а у чоловіків є показником 
жіночних рис характеру. Слід звернути увагу на розмір 
голови: якщо вона намальована непропорційно тілу, то 
людина цінує інтелект і раціональність.

На підставі аналізу отриманих малюнків можна зро-
бити такі висновки: незначне підвищення рівня тривожно-
сті спостерігається у 9 із 24 учнів, що складає 33,3% від 
усього класу. Явно високий рівень тривожності показали 
малюнки 3-х учнів, що становить 12,5%. На рис. 1 пред-
ставлені результати методики усього класу.
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Рис 1. Рівень тривожності за методикою 
«Неіснуюча тварина»

Результати методики «Малюнок людини». Інтер-
претація результатів ґрунтується на аналізі такої інформа-
ції: хто зображений; що він робить у даний момент, пропор-
ційність фігури та особливості зображення окремих частин, 
розташування на аркуші; особливості фарбування та деко-
рування; наявність додаткових аксесуарів; якість ліній.

Обличчя – символ сфери спілкування. Проблеми 
у сфері спілкування пов’язують з нечітким малюванням 
рис обличчя або їх відсутністю чи перекреслюванням. 
Обличчя у цьому випадку малюється останнім. Ретельне 
промальовування обличчя може свідчити про високу заці-
кавленість людини у самій собі. Вуха – залежно від наявно-
сті – відкритість сприйняття чи настороженість у ставленні 
до навколишнього світу. Очі – великі, з промальованими 
зіницями чи без них, заштриховані – символ страху та три-
воги. Рот – є ознакою вербальної агресії, особливо, якщо 
промальовані зуби. Вуста – символ сексуальної сфери, її 
значення для людини. Шия – контроль за своїми проява-
ми, ступінь їх невимушеності, зв’язок між фізичним і духов-
ним. Руки – символ активності та спілкування. Розкинуті 
в боки – ознака товариськості, а сховані, притулені до тіла, 
у кишенях чи за спиною – ознака неприязні, замкнутості, 
незадоволеності своїм становищем. Довгі пальці з ніг-
тями – ознака агресії. Тіло без рук – пасивність, можливі 
ускладнення у соціальній адаптації. Ноги – потреба опори, 
стійкості, спрямованості на практичну орієнтацію. Зобра-
ження стоп у профіль може бути ознакою стійкості, впев-
неності у собі. Спрямованість пальців стоп на глядача або 
їх відсутність може означати невпевненість.

На основі аналізу результатів можна висунути припу-
щення про невротичну поведінку та почуття неповноцін-
ності, якщо на малюнку буде зображена маленька фігур-
ка, часто у нижній частині аркуша, із крихітними ступнями, 
або фігура одного з батьків перебільшених розмірів. Три-
вожність може відстежуватися через надмірну штриховку 
малюнка. А ступінь адаптованості – через додаткове малю-
вання хмар і штриховку сонця або сяюче сонце, що освіт-
лює малюнок (відповідна адаптованість, відчуття щастя).

Після аналізу методики «Малюнок себе», метою вико-
ристання якої було визначити рівень тривожності, оцінку 
своїх ресурсів, наявність стресового стану, ми виявили 
такі результати. Про наявність стресового стану вказують 
малюнки 5 досліджуваних із 24, вони відрізняються над-

мірною штриховкою та дуже маленьким розміром людини, 
що може вказувати на відсутність у досліджуваних почут-
тя захищеності від зовнішніх стресорів. Деяка тривожність 
присутня ще у 3 учнів. Відсоткове співвідношення пред-
ставлене нижче у рис. 2.

 
Рис. 2. Результати методики «Малюнок людини»

Результати методики «Будинок, дерево, люди-
на». Дерево символізує життєву енергію, ваше прагнення 
до життя визначається товщиною стовбура й гілок. Якщо 
дерево займає на малюнку значне місце, то це говорить 
про велику енергію й позитивний підхід до життя. Під 
натиском вітру дерево схилилося до будинку. Ви праг-
нете до безпеки й спокою в домашній обстановці. Цей 
образ може означати й замкненість на минулому. Гілки 
спрямовані вниз. Такий малюнок роблять ті, у кого бага-
то невирішених проблем. Малюнок верби часто означає 
депресію й замкненість на минулому. Гілки спрямовані 
нагору. Якщо дерево міцно стоїть на землі, такий малюнок 
означає особистість, що прагне вперед, з досить вдалим 
життям, з прагненням до влади.

Якщо примальовані корені дерева, – вам властива 
допитливість, бажання бачити сховане під землею. Якщо 
намальована ялинка, – ви схильні до домінування, про-
стежуються організаторські здібності, активність.

Міський будинок – багатоповерхова будівля – цей 
малюнок дозволяє судити про риси сухої, замкненої 
людини, одинокої у своїх проблемах. Невеликий будинок 
з дуже низьким дахом – людина почуває себе втомле-
ною, змореною, любить згадувати минуле, хоча в ньому 
звичайно не знаходить нічого приємного. Замок – такий 
малюнок палацу, замку розкриває легковажність, несер-
йозність людини, у якої перебільшена уява, але яка зви-
чайно не встигає впоратися зі своїми звичайними обов’яз-
ками. Двері. Відсутність дверей на малюнку передбачає 
психологічну неприступність, замкненість, труднощі при 
бажанні розкритися перед іншими. Великі двері – від-
критість, комунікабельність, залежність від інших. Двері 
з замком – сумнівність, замкненість, захисні тенденції. 
Двері, розташовані збоку – означає втеча. Дах – сфера 
фантазії. Якщо намальований товстий контур даху – над-
мірна бентежність, контроль над фантазією. Водостічні 
труби – ознака посиленого захисту сумнівів. Гостровер-
хий дах – означає сильну свідомість і почуття провини. 
Дим густий – ознака значної внутрішньої напруги; якщо 
дим тонкою цівкою, – ознака недоліку емоційної тепло-
ти дому. Маленькі вікна передбачають сором’язливість 
і психологічну неприступність. Східці й доріжки. Добре 
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намальовані доріжки означають хороше почуття контро-
лю за своєю поведінкою й розвинуте почуття такту у від-
ношенні з людьми. Довгі доріжки або східці передбачають 
почуття дистанції у спілкуванні. Якщо на малюнку є інша 
людина, – ваша жінка або дитина, або батьки, – це зна-
чить, що саме вона є рушійною силою у житті. Якщо ви 
малюєте лише себе, – це значить, що ви добре контро-
люєте своє життя. Якщо ви знаходитеся всередині будин-
ку, то значить ви потребуєте захисту. Рот. Виділений рот 
передбачає трудність мовленням або примітивні оральні 
тенденції. Відсутність рота означає або депресію, або 
в’ялість у спілкуванні. Руки. Руки символізують контакт 
особистості з оточуючим світом. Скуті руки передбачають 
шорстку, обов’язкову, замкнену особистість. В’яло опу-
щені руки передбачають неефективність. Тендітні, слабкі 
руки передбачають фізичну або психологічну слабкість, 
потребу в опіці, залежності. Ноги. Довгі ноги означають 
потребу в незалежності. Малюнок без ніг може означати 
нестабільність і відсутність опори, основи, несміливість.

Метою методики «Будинок, дерево, людина» була 
оцінка особистості досліджуваного, рівня його розвитку, 
працездатності та інтеграції; отримання даних, що стосу-

ються сфери його взаємин з навколишнім світом в цілому 
і з конкретними людьми зокрема. Після аналізу малюнків 
можна зробити висновок про наявність внутрішніх та зов-
нішніх ресурсів у дитини для протистояння перешкодам, її 
стан на даний життєвий момент. Невелике відхилення від 
норми інтерпретації було виявлено у 5 досліджуваних, що 
становить 21% відсоток від усього класу. У групу ризику 
з проявами відчуженості, виснаженості, ворожості відно-
сяться 3 досліджуваних – 12,5%.

Загальний	 висновок. Проаналізувавши результати 
та склавши загальну таблицю результатів всієї вибірки, 
зазначимо, що практично всі досліджувані мали рівень 
тривожності та стресу вище норми хоча б в одній діа-
гностичній методиці, також значна кількість почуває себе 
відчужено, мають проблеми в створені соціальних контак-
тів. Серед групи ризику опинились п’ять учнів з високим 
рівнем показників по всім методикам, подальша психо-
корекція з метою послаблення стресового стану у ігро-
вій та релаксаційній формі буде розроблена і проведена 
з ними. У перспективі дослідження на базі емпіричного 
дослідження плануємо розробити програму з подолання 
стресових станів.

 
Рис. 3. Результати методики «Будинок, дерево, людина»
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ  
В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН

І. М. Поклад
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України

Постановка	 проблеми	 та	 завдання	 дослідження.	
Реалії історичного сьогодення вимагають від суспільства 
звернутися до історичної і духовної спадщини наукових 
доробок, які залишили нам любомудри та фундатори 
вітчизняної філософсько-психологічної думки. Врахо-
вуючи те, що вступаючи в життя, кожне нове покоління 
отримує якісь висхідні умови свого існування, суспільну 
та культурну спадщину, важливо наголосити, що перед 
лицем критичних, «переломних» суспільних періодів 
людина не повинна ставати сліпим знаряддям в руках 
фатально діючих, часто незрозумілих їй сил соціуму.

Аналіз	 останніх	 досліджень	 і	 публікації. Сьогодні 
людство переживає саме такий складний період, коли, як 
ніколи гостро, постає проблема сутності та матеріального 
буття людини – «вічна» філософська проблема. Кожний 
раз вона є проблемою «іншої» людини, оскільки зміню-
ються умови життя, його зміст, сама людина, її цінність 
та цінності. Вчені зазначають [5], що в «час змін» складні 
соціальні перетворення супроводжуються ломкою старих, 
відживши форм життя, переоцінкою цінностей та ідеалів, 
втратою звичних переконань та установок. Тому першо-
чергове завдання для людини постає у «змозі знайти 
себе» – тобто, знайти ті основи та сили, покладаючись 
на які особистість могла б діяти впевнено. Але перед усе, 
вона змушена враховувати природу соціальних законів, 
духовних цінностей, реально оцінювати своє положення 
в світі, зміст та необхідність свого існування [1].

Спираючись на дослідження українських науковців 
(М.Й. Боришевський, В.В. Турбан) можна констатува-
ти, що процес відчуження людської особистості набуває 
катастрофічного характеру тоді, коли відбуваються пері-
оди зросту соціальної несправедливості, падіння етич-
них цінностей, безробіття, а отже, рецидиви злочинності 
й безправності. Людина, таким чином, втрачає довіру до 
об’єктивних сторін свого існування, що не може не позна-
читися на її суб’єктивності, саморозвитку, самовдоско-
наленні та самореалізації. Відповідно до цього, можуть 
з’явитися відчуття розгубленості, відчаю та трагічності. 
Одначе, на противагу негативним явищам, у особистості 
може реалізуватися і протидія: бажання захистити свою 
свободу й індивідуальність та прагнення віднайти джере-
ла активності.

Виклад	основного	матеріалу	та	результатів	дослі-
дження.	Являючи собою духовну сутність і форму само-
творення людини, особистість завжди, незалежно від 
конкретних уявлень про неї, піддається проблематизації. 
У переламні моменти історії вона стає найактуальнішим 
предметом людської зацікавленості, провідною темою 
наукового інтересу [3].

Можна з впевненістю зазначити, що проблема особи-
стості у сучасних реаліях набуває функцій певного акме, 

навколо якого концентруються інші, не менш важливі, але 
не такою мірою акцентовані суспільно-історичною ситуа-
цією аспекти психологічної галузі знання. За таких обста-
вин особистісний зріз презентує предметність наукової 
і практичної психології в її історичному сьогоденні, адже, 
фактично, зумовлює результативність вивчення багатьох 
інших питань людинознавства, суттєво підвищує їх аналіз 
не тільки в інтересах психології, а й, що не менш важливо, 
сучасної культури в цілому (С.О. Мусатов, 2015).

Відомі вітчизняні психологи та вчені радянської доби 
(Б.Г. Ананьев, Г.С. Костюк, О.Ф. Лазурський, С.Л. Рубін-
штейн та ін.) неодноразово підкреслювали, що особи-
стість – продукт конкретно-історичних умов життя і власної 
активності по здійсненню соціальної програми самороз-
витку та самореалізації. Так, розглядаючи психологічні 
механізми розвитку особистості, Г.С. Костюк зазначав, що 
«становлення особистості – обумовлений і разом з тим 
саморозвивальний процес, … внутрішньо необхідний її 
рух від нижчих рівнів розвитку, в якому зовнішні причини 
завжди діють через внутрішні умови» (Г.С. Костюк, 1988). 
При цьому до рушійних сил розвитку особистості вітчизня-
ний науковець відносив такі характерні для суб’єкта вну-
трішні суперечності:

– по-перше, розбіжності між новими потребами, праг-
неннями суб’єкта і наявним рівнем оволодіння засобами 
для їх задоволення;

– по-друге, невідповідність досягнутого суб’єктом рів-
ня розвитку місцю, яке він посідає в системі суспільних 
відносин, тим функціям, котрі він виконує;

– по-третє, протиріччя між тенденціями до інертності 
й сталості, стереотипізації, з одного боку, і до рухливості, 
змін – з іншого.

Аналізуючи у своїх роботах психологічну специфі-
ку співвідношення різних чинників психічного розвитку 
М.Т. Дригус (2017) наголошує, що Г.С. Костюк особливо 
підкреслював, що форми прояву саморуху особистості 
виявляються (відбиваються) і її «властивій активності …, 
виникненні нових спонукань до неї і засобів її здійснення». 
Зумовлено це тим, що «більш віддалені цілі, перспективні 
плани, ідеали», що формуються, «певним чином вплива-
ють на діяльність особистості, а через неї – на її розви-
ток». Саме завдяки прагненню до самовдосконалення, 
через власну діяльність, навчання, гру і працю особи-
стість виступає «як суб’єкт власного розвитку, що свідомо 
обирає свій подальшій життєвий шлях, готуючись до тієї 
діяльності, за допомогою якої він збирається знайти своє 
місце у суспільному трудовому житті та активно змінювати 
умови, обставини свого життя».

Все вищесказане дає змогу констатувати, що пси-
хологія, як і інші науки, покликана допомогти людині 
визначитися, оцінити реальні та передбачити потенційні 
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її можливості, характер і принципи її творчості, яка може 
виступити в якості протидії можливого занепаду та регре-
су суспільства.

Потреба особистості у творчості – це прагнення нада-
ти оточенню властивостей, які існують у власному світо-
сприйманні. Це одна з головних особливостей людської 
природи, відображення її індивідуальності, вираження її 
«Я». Можна стверджувати, що творча особистість впли-
ває на світ всією своєю індивідуальністю, паралельно 
і світ діє на неї. Водночас, як зазначають вітчизняні вче-
ні [4], творчі сили можуть або активізуватися, досягаючи 
вершин, або втратити енергію, зазнаючи тиску з боку соці-
альних чи соціально-психологічних факторів.

Л.С. Виготський наголошував, що творчість – необхід-
на умова існування, і все, що виходить за межі рутини, 
завдячує своїй появі творчій діяльності людини. Якщо 
так розуміти творчість, то не важко помітити, що творчі 
процеси в усій своїй повноті виявляються вже в ранньому 
дитинстві.

Аналізуючи проблему творчого потенціалу, сучасна 
психолого-педагогічна наука підходить до її розв’язан-
ня таким чином: творчість, будучи за своєю сутністю 
структурним процесом, має свої етапи, механізми, зако-
номірності; творчість як евристичний процес може бути 
стимульована розвитком пошукових вмінь та навичок, 
особливих здібностей та рис особистості.

Аналіз теорії творчості в історичному плані, огляд 
філософських, психолого-педагогічних поглядів на про-
блему творчості та дані сучасних наукових досліджень 
дозволили узагальнити ряд висновків, які мають першо-
чергове значення для розбудови національної школи:

1. Творчість є родовою рисою людини, тобто креатив-
ність в тій чи іншій мірі притаманна кожній дитині, а творча 
діяльність, будучи первинною у історичному та особистіс-
ному контекстах, відповідає дитячій природі.

2. Природні творчі задатки зазнають зовнішнього 
впливу, тобто їх можна формувати, розвивати, відточува-
ти, «будуючи» на цій основі розгалужену систему творчих 
здібностей.

3. Творчість постає не тільки як результат діяльності, 
але й як процес, дія, тобто критерієм його можна вважати 
характеристики, що активізують творчу діяльність.

4. Творча діяльність людини зумовлена двома група-
ми факторів – внутрішніми силами особистості і зовнішні-
ми умовами.

5. Найважливішим психолого-педагогічним завдан-
ням є забезпечення оптимальних умов і можливостей для 
найбільш повного розвитку та реалізації творчого потенці-
алу особистості.

Один із напрямків у дослідженнях місця та значення 
художньої творчої діяльності в становленні і розвитку люди-
ни займає проблема дитячої художньої творчості. «Головна 
цінність дитячої творчості закладена не стільки в її продук-
ті, скільки в процесі оволодіння прийомами творчої діяль-
ності», – вважає В.В. Клименко [2]. Розглядаючи проблему 
з цієї позиції треба зазначити, що діяльність дитини висту-
пає тут як елемент її загального і духовного розвитку та як 
підготовка до майбутньої творчості в галузі мистецтв. Отже, 
якщо підходити до дитинства як до закономірного етапу 

життя людини, бачити його самоцінність, то з цього природ-
но випливає ще один аспект наукового пошуку – які умови 
сприяють розвиткові художньо-творчої діяльності дітей та як 
організувати їх художнє навчання та виховання.

Психолого-педагогічні дослідження дають пояснення 
багатьох (хоча далеко не всіх) сторін художньої творчості 
дітей. Зокрема, виділяють гру як ведучу діяльність в дитин-
стві (А.В. Кенеман), яка формує різноманітні передумови 
художньої творчості і є, за твердженням О.М. Леонтьєва, 
можливою формою переходу до продуктивної художньої 
діяльності. Центральним ланцюгом художньої творчості 
дітей дошкільного (Н.О. Ветлуніна) і молодшого шкіль-
ного віку (О.П. Хижная) є створення художнього образу, 
зокрема, музично-ігрового. Основою художньої творчості 
дітей, вважає О.О. Мелік-Пашаев, є змістовність чуттєво 
сприймаємої форми.

Досліджуючи протягом всього свого життя питання 
генетичної психології творчості, природи творчого про-
цесу, видатний український науковець В.А. Роменець [4] 
доводив, що «творчість можна виховати лише творчістю». 
Саме тому фундаментом розвитку творчого потенціалу 
особистості виступає духовна культура суспільства, що 
є зіткненням або гармонійним поєднанням об’єктивного 
та суб’єктивного.

Не можна погодитись з тими висловами політиків чи 
літераторів, які виступають з тезою про втрату духовності 
в наш час. Психолого-педагогічні дослідження вітчизня-
них вчених пояснюють, що культурні цінності необхідно 
створювати «заново», з урахуванням історичної епохи, 
економічних та суспільних законів. Як і раніше, людина 
нашого сьогодення – це особистість з яскраво вираженою 
індивідуальністю. Відлучення людини-творця від улю-
бленої справи або від реалізації її творчих задумів, може 
переживатися нею як найбільше горе.

Підвищення соціальної ролі, престижності, значимості 
творчої особистості (починаючи з дошкільних закладів 
освіти) приведе до оновлення життя суспільства взагалі, 
коли центром навчання та виробництва стане людина. На 
всіх етапах виховання та розвитку підростаючого поколін-
ня, важливо зорієнтуватись на подоланні відчуженості, 
зміні ставлень людини до людини, до навчання, справи, 
суспільних процесів. Крім того, по можливості, потрібно 
створити умови для поступової ліквідації грабіжницького 
ставлення економіки до культури, бо не може розумне 
суспільство недооцінювати роль духовності – джерела 
творчості, росту самовдосконалення та самореалізації.

Тривожними фактами сьогодні можна вважати деяку 
інфантильність дорослих людей, недосконалість, вузь-
кість їх гуманістичного мислення, неуважність до наук, які 
вивчають людину. Тому, не лише теоретично, але й прак-
тично необхідний аналіз властивостей та мотиваційної 
сфери суб’єкта, який би забезпечував розвиток творчого 
потенціалу особистості.

Для активізації особистісних якостей необхідний роз-
виток саморегуляції, виховання почуття власної гідності. 
Саме ці якості «вирощує» культура та духовний спадок 
народної творчості. Тому весь інтелектуальний потенціал 
суспільства, всі можливості культурної думки треба нама-
гатися поставити на службу формування соціально-актив-
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ної особистості – вільної для творчості й унікальної у сво-
їй неповторності та потрібності. Вкрай потрібний перехід 
від особистості людини-відтворювача і копіювальника, 
до людини, що прагнула б до саморозвитку і реалізації, 
з високою самооцінкою та високим рівнем домагань. Нові 
можливості суспільства розвинуться через нові можливо-
сті кожного індивіда. Все сказане вище, дає змогу зробити 
висновок, що перетворення людей із пасивних об’єктів 
суспільного розвитку в активних суб’єктів історичного про-
цесу – головне завдання сьогодення.

Висновки	 та	 перспективи	 подальших	 досліджень. 
Усвідомлюючи, що творчість являє собою діяльність яка дає 
нові й оригінальні матеріальні та духовні продукти, можна 
зробити висновок, що ця діяльність є специфічно людською:

– виникає в умовах суспільного життя людини, є від-
гуком на її виробничі, духовні, суспільні, побутові, та інші 
потреби, які виникають у людини в процесі її життя, відно-
син з оточуючими, виконання певних професійно-вироб-
ничих дій тощо;

– є за своєю природою суто людською діяльністю, 
адже спрямована на створення нового, реформацію, 
перебудову, зміну на краще всього, що оточує людину;

– є рушійною силою духовного і матеріального про-
гресу людства – людина не просто адаптується до сере-
довища, але і активно його змінює;

– креативність як риса особистості акумулює в собі 
ті якості, завдяки яким людина протягом свого осо-
бистого життя не втрачає інтелектуальну активність 
та працездатність.

Таким чином, підхід до художньої творчості дітей як 
до об’єкту естетичного, дозволяє побачити її педагогічний 
потенціал та вимагає шукати відповідні способи його реа-
лізації. Поширення гуманістичної парадигми в психології, 
яка оперує такими поняттями як «самовдосконалення», 
«самоактуалізація», «творчість» тощо – може скласти 
подальшу перспективу наших досліджень та стати важ-
ливою складовою психолого-педагогічного процесу отри-
мавши відповідне наукове обґрунтування.
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Постановка	 проблеми	 у	 загальному	 вигляді.	
Дошкільне дитинство – унікальний, складний і надзвичай-
но важливий період розвитку та становлення людини. Уні-
кальність та складність полягає у тому, що саме у цьому 
віці закладаються основи особистості, виховується воля, 
формується довільна поведінка, закладається база для 
розвитку когнітивних процесів, зокрема активно розвива-
ються уява, творче мислення та загальна ініціативність 
[5]. У цьому віці фактично формується характер особисто-
сті. Недарма, порушення будь-якої ланки або механізму 
психологічної структури розвитку дитини може суттєво 
позначитися на подальших етапах її становлення. Даний 
віковий період є найрізноманітнішим у поєднанні психіч-
них новоутворень, сензитивних періодів та криз [1].

Аналіз	 останніх	 досліджень	 і	 публікацій. Пробле-
ма емоційно-вольової сфери особистості знайшла своє 
відображення в дослідженнях П. Анохіна, Ф. Барда, 
Р. Вудвортса, Дж. Грея, В. Джемса, П. Екмана, К. Ізарда, 
В. Кеннона, Т. Кириленко, К. Ланге, Д. Ліндслі, П. Симо-
нова, С. Шехтера та ін. Аналіз наукових праць і публіка-
цій свідчить про те, що ця проблема була і залишається 
достатньо актуальною і затребуваною суспільною прак-
тикою. Сучасний світ є динамічним і швидкоплинним, 
що й вимагає постійного та надійного дослідження емо-
ційно-вольової сфери дітей дошкільного віку. Емоцій-
но-вольова сфера – від потягів через емоції і почуття до 
волі – бере участь у самотворенні особистості, визначенні 
її життєвого шляху. Але цей вплив не прямий, а опосе-
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редкований діяльністю особистості, що розкривається у її 
вчинках та простежується у психічних станах, що їх пере-
живає особистість. Спроможність особистості протисто-
яти внутрішнім перешкодам, потягам, емоціям залежить 
від здатності до самоконтролю. Це здатність ставити кон-
кретну мету і досягати її, підкоряти нові вершини, слідува-
ти єдиній стратегії, що визначатиме характер особистості, 
її лінію життя.

Зазначимо, що сучасний світ висуває до особистості 
певні вимоги, які спрямовані на підвищення рівня адапто-
ваності до навколишніх умов; соціальне середовище весь 
час знаходиться в стані змін і вимагає від людини активнос-
ті, динамічності, конкурентоспроможності. Соціально-пси-
хологічні очікування [3] дошкільнят, яких приводять батьки 
в ясельну групу чи молодшу групу не співпадають з їхніми 
бажаннями і прагненнями. Також потребують оптимізації 
[4] та активної роз’яснювальної роботи очікування і споді-
вання батьків щодо функціонування дошкільного закладу, 
і звісно, що соціально-психологічні очікування випускни-
ків, які вже бачать себе першокласниками також мають 
своєрідні змістові особливості очікувань, які потребують 
почасти оптимізації та психокорекції [2]. Звісно, що об’єд-
нувальну ланку у цьому сплетінні очікувань, сподівань, 
прагнень і надій вбачаємо в формуванні та розвитку емо-
ційно-вольової саморегуляції поведінки дошкільника, яку 
відстежуємо у процесах спілкування, діяльності, управлін-
ня міжособистісними взаєминами. Саме розвиток емоцій-
но-вольової саморегуляції активно впливає на формуван-
ня адекватного рівня домагань, соціально-психологічних 
очікувань, самооцінки та життєвих прагнень загалом.

На підставі вищезазначеного можна стверджувати, 
що теоретичний аналіз проблеми емоційно-вольової сфе-
ри дошкільнят, розгляд емоційно-вольової саморегуляції, 
визначення її джерел і детермінант, потребує вивчення 
та узагальнення сучасних і класичних наукових дослі-
джень, може стати підґрунтям для розробки нових мето-
дів діагностики та оптимізації розвитку емоційно-вольової 
саморегуляції дітей дошкільного віку.

Мета	 статті	 полягає у висвітленні результатів тео-
ретичного аналізу проблеми емоційно-вольової сфери 
дошкільнят.

Виклад	основного	матеріалу. Діяльність людини, її 
поведінка зазвичай викликають позитивне або негативне 
ставлення до неї. Ставлення до дійсності відображаєть-
ся в мозку і переживається як задоволення або незадо-
волення, радість, сум, гнів, сором тощо. Такі переживан-
ня називають емоціями, почуттями. Відомо, що емоції 
і почуття здійснюють сигнальну та регулювальну функції, 
спонукають людину до знань, праці, вчинків чи стримують 
її від певної активності.

Психологічні дослідження емоційно-вольової саморе-
гуляції суб’єкта набувають нині особливої актуальності, 
адже це пов’язано з прикладними завданнями оптимізації 
функціонування регуляторних процесів в соціальній вза-
ємодії, підвищення працездатності в трудовій, навчаль-
но-виховній діяльності, профілактики несприятливих 
наслідків стомлення і стресових станів.

У процесах діяльності, пізнання навколишньої дійсно-
сті і себе, спілкування з дорослими й однолітками, дити-

на переживає різноманітні емоції та почуття, відображає 
своє ставлення до оточення, реагує на певні події. Ці 
переживання утворюють сферу емоцій, почуттів та волі, 
які є формою відображення дійсності, наслідком задово-
лення або незадоволення потреб. Іноді цю сферу назива-
ють афективно-вольовою. До цієї сфери належать думки 
дитини, елементарне задоволення і невдоволення, що 
переважно пов’язані із задоволенням органічних потреб. 
Предметні почуття пов’язані з оволодінням певними 
предметами, опануванням простих способів дії, практич-
ні, фізичні вправи. Відповідно, ці почуття виокремлюють 
як матеріальні, інтелектуальні, естетичні, світоглядні 
та ін. Зокрема, світоглядні почуття пов’язані з мораллю 
і ставленням дітей одне до одного, близького оточення, 
навколишнього середовища. Емоції дітей насамперед 
пов’язані з їх потребами. Вони відбивають стан, процес 
і результат задоволення потреби. Розуміння цієї єдності 
та її дослідження дозволяє збагнути своєрідну природу 
емоційно-вольової сфери дошкільника.

Емоції, почуття, потяги та вольові акти є складними 
реакціями організму, в яких задіяні всі відділи нервової 
системи, а сама їх природа носить рефлекторний харак-
тер. На думку дослідниці Т. Кириленко, всі вольові дії 
цілеспрямовані. Але щоб цілі досягалися, потрібні дії 
мають узгоджуватися. Без визначеної мети і урахування 
обставин, за яких доводиться діяти, люди не змогли б 
підпорядкувати собі природу і використовувати її блага, 
вести людський спосіб життя і спільно виробляти все 
те, що необхідно для задоволення їхніх матеріальних 
і духовних потреб. Значить, щоб діяти не хаотично, не 
від випадку до випадку, а організовано, тобто вольовим 
чином, люди враховують особливості своєї діяльності 
і умови, в яких їм доводиться діяти. При цьому вони їх 
оцінюють і в одних випадках до них пристосовуються, 
в інших – змінюють їх, по-третє – створюють нові [1]. 
У дошкільному віці, зокрема у середній та старшій гру-
пах, можна відстежити змістові особливості вольових 
актів дітей засобами сюжетно-рольової гри. На перший 
план у такій грі виходить рівень сформованої емоцій-
но-вольової саморегуляції дитини, прагнення її дотри-
муватися окресленого сюжету, взаємодіяти з іншими, 
враховуючи свої інтереси, при цьому зважаючи на 
інтереси оточення. З метою розвитку емоційно-вольо-
вої сфери дошкільнят в умовах дошкільного закладу 
необхідно передбачати гармонійне виховання різних 
почуттів та емоцій, а також формувати в дитини необ-
хідні навички в керуванні своїми почуттями і емоціями: 
гнівом, занепокоєнням, страхом, провиною, соромом, 
співчуттям, жалістю, емпатією, гордістю, шляхетністю, 
любов’ю та ін. Важливо навчити дітей цього віку розумі-
ти свої емоційні стани, об’єктивно встановлювати і ана-
лізувати причини, що їх породжують, оскільки з емо-
ційним благополуччям дитини пов’язана її самооцінка, 
домагання та успіх, адже в подальшому житті ці чинники 
є ключовими у формуванні особистості.

Виходячи з наведеного вище, можна зробити висно-
вок, що емоційно-вольова сфера дитини дошкільного віку – 
це сукупність психічних процесів, станів і властивостей, які 
відображають різної тривалості та інтенсивності суб’єктив-
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ні переживання дітьми ситуативного чи дійового значен-
ня предметів та явищ часово-просторового континууму. 
Емоційно-вольова саморегуляція поведінки дошкільника 
та її розвиток є об’єднувальною ланкою між очікування-

ми, намірами, прагненнями, протиріччями у дошкільному 
віці. Розвиток емоційно-вольової сфери у дошкільному віці 
є запорукою гармонійних взаємин з оточенням, необхід-
ною умовою досягнення успіху в житті.
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Постановка	 проблеми	 у	 загальному	 вигляді.	
Зростання числа екстремальних ситуацій у нашій країні 
за останні роки диктує необхідність підготовки фахівців, 
здатних надавати екстрену психологічну допомогу жерт-
вам подібних трагедій. Крім цього, постійно актуальним 
залишається питання пошуку рішень проблем, що вини-
кають в галузі підготовки фахівців, чия діяльність наці-
лена на захист держави в цілому та населення України 
зокрема. Щодня працівники Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) ризикують 
своїм життям та здоров’ям заради порятунку людського 
життя. Звичайно, рятівники, перш за все – прості люди, 
які теж мають почуття страху, стривоженості та ін. Все 
це впливає на психологічний комфорт кожної людини 
окремо та на психологічний клімат у колективі в цілому. 
Сукупність настановлень всіх членів колективу, узгодже-
ність соціальних очікувань учасників взаємодії [3; 5], 
зокрема взаємовідносини співробітництва, співдруж-
ності, також як і ворожість, неприязнь, самоізоляція 
тощо, створює загальний психологічний клімат первин-
ного колективу [4].

Аналіз	 останніх	 досліджень	 і	 публікацій. Суттє-
ве значення для дослідження соціально-психологічно-
го клімату мають роботи таких відомих психологів як: 
Г. О. Балл, О. П. Євсюков, М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк, 
М. Д. Левітов, Ю. О. Олександровський, О. В. Тімченко, 
Л. Ф. Шестопалова, С. І. Яковенко та ін.

Незважаючи на те, що проблема психологічного 
забезпечення діяльності підрозділів ДСНС України була 
об’єктом уваги багатьох науковців − як зарубіжних, так 
і українських − у цій проблемі залишається багато про-
галин. Зокрема, актуальним є теоретичний аналіз цього 
феномену у контексті дослідження соціально-психологіч-
ного клімату в колективі працівників ДСНС України. Соці-
альна значущість, актуальність проблеми, її недостатня 
розробленість у соціально-психологічній теорії та практиці 
зумовили вибір теми нашого дослідження: «Теоретичний 
аналіз психологічного забезпечення діяльності підрозділів 
ДСНС України».

Мета	статті	полягає у теоретичному аналізі змістових 
особливостей психологічного забезпечення діяльності 
підрозділів ДСНС України.

Виклад	основного	матеріалу. Наукові основи психо-
логічного забезпечення діяльності ДСНС складає сукуп-
ність теоретичних та методологічних положень про роль 
особистості рятувальника в даній сфері. Науковий аналіз 
психологічного забезпечення немислимий без глибоко-
го і всебічного дослідження змістовної сторони процесу 
впливу на свідомість, психіку та поведінку рятувальників 
в інтересах досягнення необхідного рівня морально-пси-
хологічного стану, що дозволяє успішно вирішувати 
покладені на ДСНС завдання з надійного захисту насе-
лення та територій від різноманітних надзвичайних ситуа-
цій природного або техногенного походження [1].
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Поняття «психологічне забезпечення» введено 
в науковий обіг у середині 80-х років XX сторіччя гру-
пою військових вчених. Науковий аналіз його станов-
лення свідчить, що шлях до цієї категорії був довгим. 
На різних етапах історії нашої держави суть її визнача-
лася різними поняттями: ратні правила, кодекс честі, 
етичний елемент, духовна сторона, моральна стійкість 
військ, дух армії, моральні якості, духовний елемент, 
душа армії, моральне виховання, моральна підтримка, 
психологічний чинник, психологічні основи, психологіч-
на підготовка, психічний стан та ін. [2].

Прийняття психологічного забезпечення службо-
вої діяльності в ДСНС як самостійного виду забезпе-
чення – цілком закономірний процес, що відображає 
адекватну реакцію на якісні зміни у сфері забезпечення 
техногенної та природної безпеки держави. Об’єктивна 
необхідність такого рішення зумовлена низкою чинни-
ків, проаналізуємо їх [1; 2]:

1. У сучасних умовах виникла необхідність теоре-
тичного осмислення нових дієвих підходів до проблем 
розвитку суспільства, конкретних суспільних явищ 
і його духовних основ, у тому числі потреба принци-
пового перегляду уявлень, що трималися десятиріч-
чями, і поглядів на проблеми роботи з особовим скла-
дом у пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних 
колективах ДСНС України. Переломний момент, який 
переживає сьогодні Україна, пов’язаний з глибокими 
змінами у всіх сферах життя суспільства. Відбувається 
не просто зміна політичного режиму, а реконструкція 
всієї держави та суспільства: економічних, політичних, 
соціальних, а разом з ним і моральних основ буття гро-
мадян. Країна сьогодні не має чітких цільових наста-
новлень розвитку суспільства й економіки, загально-
національної ідеї. У розумах значної частини громадян 
України, включаючи і рятувальників, панує плутанина 
та сум’яття. У суспільстві стрімко наростають безду-
ховність та безпринципність, девальвують такі поняття, 
як обов’язок, честь, служіння Вітчизні, що складають 
основу мотивації службової діяльності. Особливості 
розвитку суспільного життя та умов службової діяльно-
сті в ДСНС вимагають виявляти і включати в моральні 
елементи системи навчання та виховання рятувальни-
ків нові змістовні результати досліджень про суть вини-
каючих змін у способі життя, характер цілей і мотива-
цію поведінки людей. Однією з домінант тут повинна 
виступати ідея про діалектику загальнолюдського, 
національного суспільного розвитку. Це зумовлює 
необхідність з’ясування суті, структури та функцій пси-
хологічного забезпечення службової діяльності органів 
та підрозділів ДСНС України.

2. Змінюються соціально-політичні й економічні 
основи нашої держави, відбувається перехід від одно-
го суспільного устрою до іншого, до ринкової еконо-
міки, що передбачає свободу економічної діяльності 
й рівність усіх форм власності. Іде затвердження нових 
демократичних основ конституційного ладу, що перед-

бачає верховенство закону і права, розділ законодав-
чої, виконавчої та судової влади, визначення прав 
і свобод людини на основі принципів і норм міжнарод-
ного права. Продовжується формування суспільства 
з високим рівнем демократії, соціального захисту, інте-
лектуального та психологічного розвитку особистості, її 
внутрішньої свободи, здатності до саморозкриття при 
виконанні громадянського обов’язку. Сучасною наукою 
накопичений величезний досвід комплексного вивчен-
ня людини та соціальних груп, чинників, що впливає 
на їх морально-психологічний стан. На жаль, могутній 
науковий потенціал наук, таких, як соціологія, психо-
логія, психофізіологія, акмеологія тощо, у діяльності 
пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних колек-
тивів донедавна використовувався слабко. Введення 
в дію психологічного забезпечення значно розширює 
можливості застосування різноманітних наукових знань 
в роботі з рятувальниками.

3. Важливими обставинами, що істотно вплинули на 
становлення психологічного забезпечення як самостій-
ного виду в системі всебічного забезпечення службової 
діяльності в ДСНС, виступають службово-соціальні чин-
ники. Вони пов’язані зі зміною якісного складу рятуваль-
ників і умов проходження служби, погіршенням матері-
ально-технічного й фінансового забезпечення, ломкою 
укладу буття, утратою етичних орієнтирів, падінням 
престижу служби, відсутністю надійного механізму соці-
ального захисту рятувальників і членів їх сімей тощо.

Таким чином, світовий та вітчизняний досвід, дозво-
ляє зробити висновок, що психологічне забезпечення 
службової діяльності в ДСНС може розглядатися як 
система, що охоплює всі структурні ланки відомства 
від пожежно-рятувального/аварійно-рятувального під-
розділу до центрального управління і здатна до інте-
грації з іншими відомствами в структурі даного виду 
забезпечення.

Разом з тим психологічне забезпечення службової 
діяльності в ДСНС повинно враховувати проблеми, що 
постають перед рятувальником як особистістю: фізі-
ологічні можливості людини, особливості її психіки, 
національні особливості, біологічні потреби, соціальні 
й інші аспекти індивідуальної та колективної діяльно-
сті. Основоположні, концептуальні положення психо-
логічного забезпечення передбачають інтерпретацію 
значення людських дій, відношення до рятувальника 
не тільки як до «людини – засобу виконання службових 
завдань», але і як до «людини-цінності» [1].

Приходимо до висновку, що вивчення теоретич-
них особливостей психологічного забезпечення ДСНС 
України, дозволяє окреслити контури дослідження 
означеної проблеми і обрати оптимальний шлях психо-
діагностики і психокорекції. У перспективі дослідження, 
на базі теоретичного аналізу літератури та емпіричного 
дослідження плануємо здійснити розробку програми 
оптимізації та психокорекції соціально-психологічного 
клімату в колективах підрозділів ДСНС України.
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к.м.н. доцент Республиканский центр социальной адаптации детей;

Д. А. Махмудова,
доцент кафедры психологии  

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами;

Ш. Газиханова,
Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами

Известно что, одаренность это значительное по срав-
нению с возрастными нормами опережение в умственном 
развитии либо исключительное развитие специальных 
способностей (музыкальных, художественных и др.). Ода-
ренность детей может быть установлена и изучена толь-
ко в процессе обучения и воспитания, в ходе выполнения 
ребенком той или иной содержательной деятельности. 
Одаренные дети в большинстве своем, вопреки распро-
страненному представлению, не отличаются болезнен-
ностью или склонностью к нервным срывам (и не отстают 
в физическом развитии). Их ранние успехи в занятиях 
и объем деятельности, как правило, не могут быть объяс-
нены каким-нибудь особым нажимом со стороны воспи-
тателей: необычный подъем умственных сил нередко 
происходит даже в неблагоприятных условиях и вопреки 
желанию старших. Судя по всему, опережение сверстни-
ков в умственном отношении, при прочих равных услови-
ях, может указывать на полноценный и перспективный 
ход развития ребенка. К познавательным психическим 
процессам относятся психические процессы, связанные 
с восприятием и переработкой информации которые 
имеют особое значение в развитии ребенка. В их число 
входит ощущение, восприятие, представление, память, 
воображение, мышление, речь и внимание [1]. Но прояв-
ления детей с ранним подъемом умственных сил как бы 
обнажают ряд существенных психологических проблем:

– связь детской одаренности и возрастных особен-
ностей;

– значение склонностей для развития способностей;
– своеобразие интеллекта.
Рано поднимаются над общим уровнем именно те 

дети, которым присуща чрезвычайная по своей силе 
и постоянству тяга к умственным занятиям. И это понятно: 
чтобы на несколько лет опередить сверстников в общем 
развитии, нужно проделать огромную умственную рабо-
ту. Существует особая связь между тягой к умственным 
занятиям и темпом умственного развития. Одаренные 
дети тянутся к умственным усилиям, так как в этом орга-
нически нуждается их развивающийся мозг. Видимо, при 
повышенной восприимчивости и стихийном характере 
приобретаемых знаний, а это свойственно детям с ран-
ним расцветом способностей, умственные занятия стано-
вятся для ребенка увлекательным занятием, где можно 
проявлять неограниченную инициативу, опираться на 
воображение, наслаждаться пробой своих сил. Для таких 
детей умственная работа – это, прежде всего, увлека-
тельнейшее упражнение.

Особенности одаренных детей.
1. Имеют более высокие по сравнению с большин-

ством остальных сверстников интеллектуальные способ-
ности, восприимчивость к умению, творческие возможно-
сти и проявления.

2. Имеют доминирующую, активную, не насыщаемую 
познавательную потребность.

3. Испытывают радость от умственного труда.
4. Своеобразие интеллекта.
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К собственно умственным особенностям одаренных 
детей могут быть отнесены их способность к сосредо-
точению внимания, быстрота мыслительных процессов, 
повышенные возможности анализа и обобщения, высо-
кая продуктивность умственной деятельности.

Так как отражательный психический познавательный 
процесс, в своей познавательной функции, – это процесс, 
который характеризуется переходом от поверхностного 
к тому, что скрыто за этим [2]. Не следует также упускать 
из виду чрезвычайную способность к умственному подра-
жанию: дети с выдающимися способностями схватывают, 
впитывают, делают своими знания и формы рассуждений 
окружающих взрослых. Это ярко обнаруживается в свое-
образном формализме их умственной деятельности.

Употребление слов, речевых оборотов, всевозмож-
ных понятий и суждений, естественно, предшествует 
у ребенка уяснению полноты их значения. Так же обстоит 
дело и со множеством школьных знаний.

Вообще в годы возрастного развития происходит, 
прежде всего, уподобление умственных проявлений 
растущего человека существующим образцам, уподобле-
ние, которое не следует, однако, принимать за подлин-
ную психологическую зрелость. Необычные умственные 
возможности, проявляемые этими детьми, могут оказать-
ся предпосылкой развития высоких, социально значимых 
способностей, началом становления таланта.

Одаренным и талантливым детям свойственны сле-
дующие черты:

− Сильно развитое чувство справедливости, прояв-
ляющееся очень рано. Личные системы ценностей у ода-
ренных детей очень широки.

− Остро воспринимают общественную несправед-
ливость. Устанавливают высокие требования к себе 
и к окружающим и живо откликаются на правду, справед-
ливость, гармонию и природу.

− -Не могут четко развести реальность и фантазию.
− Хорошо развито чувство юмора. Талантливые люди 

обожают несообразности, игру слов, «подковырки», часто 
видят юмор там, где сверстники его не обнаруживают. 
Юмор может быть спасительной благодатью и здоровым 
щитом для тонкой психики, нуждающейся в защите от 
болезненных ударов, наносимых менее восприимчивыми 
людьми.

− Одаренные дети постоянно пытаются решать про-
блемы, которые им пока «не по зубам». С точки зрения их 
развития такие попытки полезны.

− Для одаренных детей, как правило – характерны 
преувеличенные страхи, поскольку они способны вообра-
зить множество опасных последствий.

− Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявле-
ниям чувств окружающими и весьма подвержены молча-
ливому напряжению, возникшему вокруг них.

Особенности работы с одаренными детьми.
Одаренные дети имеют более высокие по сравне-

нию с большинством интеллектуальные способности, 
восприимчивость к учению, творческие возможно-
сти и проявления; обладают доминирующей активной 
познавательной потребностью; испытывают радость от 
добывания знаний, умственного труда. Жажда открытия, 

стремление проникнуть в самые сокровенные тайны 
бытия рождаются еще на школьной скамье. Уже в началь-
ной школе можно встретить таких учеников, которых не 
удовлетворяет работа со школьным учебником, им неин-
тересна работа на уроке, они ищут ответы на свои вопро-
сы в различных областях знаний, читают словари и спе-
циальную литературу. Поэтому именно в школе важно 
выявить всех, кто интересуется различными областями 
науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы 
и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, 
в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способ-
ности. Именно на этих детей общество в первую очередь 
возлагает надежду при решении актуальных проблем 
современной цивилизации, именно их интеллектуальные 
способности являются залогом прогресса в любой сфере 
жизни. Таким образом, поддержать и развить индивиду-
альность ребенка, не растерять, не затормозить рост его 
способностей – это особо значимая задача обучения ода-
ренных детей.

Человек не просто познает мир с помощью своих 
познавательных процессов. Он живет и действует в этом 
мире, творя его для себя с целью удовлетворения своих 
материальных и духовных и иных потребностей [3] Наи-
более характерной чертой одаренных детей, отмечае-
мой всеми исследователями и педагогами, является их 
ярко выраженная познавательная потребность, прояв-
ляющаяся в любознательности и жажде новых впечат-
лений, в умственных усилиях. При воспитании одарен-
ного ребенка необходимо, чтобы любопытство вовремя 
переросло в любовь к знаниям – «любознательность», 
а последняя – в устойчивое психическое образование – 
«познавательную потребность».

Условия успешной работы с одаренными учащимися.
- Осознание важности этой работы каждым членом 

коллектива и усиление в связи этим внимания к проблеме 
формирования положительной мотивации к учению. Соз-
дание и постоянное совершенство методической системы 
работы с одаренными детьми.

- Необходимо обеспечить благоприятную психоло-
гическую атмосферу в классном коллективе, поощрять 
ребенка за оригинальные идеи. Не стоит сдерживать 
инициативу детей и не делать за них то, что они могут 
сделать самостоятельно.

- Следует придерживаться индивидуального подхо-
да к одаренным детям

- Внедрение ролевых игр является эффективным 
средством развития детей.

- Обучить детей границам допустимого поведения. 
Разумные границы поведения дают детям чувство защи-
щенности, снижают напряженность и предотвращают 
агрессивность.

- Научить детей, прослеживать межпредметные 
связи.

Необходимо в образовательном процессе:
1. Использование интерактивных методов обучения 

одаренных учеников
2. Организация дифференцированной работы в обу-

чающем процессе.
3. Проведение предметных олимпиад.
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4. Проведение интеллектуальных интерактивных игр.
5. Организация работы дополнительного образова-

ния для расширения возможностей самореализации ода-
ренных учеников.

Так же деятельность психолога с одаренными детьми 
включают в себя:

– Выявление способностей к различным предметам
– Индивидуальная работа по развитию способностей;
– Работа с учащимся на стимулирующих занятиях;
– Участие в общественной деятельности республики;
– Беседа с родителями о создании условий для раз-

вития способностей ребенка;
– Индивидуальный подбор дополнительного мате-

риала для работы с одаренными детьми;
– Отбор методов, форм и приёмов, способствующих 

развитию самостоятельности мышления, инициативнос-
ти и творчества, применение этих форм, методов и приё-
мов. Подготовка дополнительного материала к урокам 
для развития креативности одарённых и высокомотиви-
рованных учеников.

– Разработка гибких индивидуальных программ раз-
вития одарённого ребёнка. Формирование умения учить-

ся как базисной способности саморазвития и самоизме-
нения (умения выделять учебную задачу, организовывать 
свою деятельность во времени, распределять своё вни-
мание и т.п.).

- Обеспечение и сохранение душевного здоровья 
и эмоционального благополучия детей: забота о сохране-
нии здоровья, полноценном функционировании нервной 
системы ребёнка, обеспечивающем способность к сосре-
доточенному умственному труду, соблюдении режима 
умственного труда и отдыха, достаточной физической 
активности в целях удовлетворения возрастных спосо-
бностей.

– Формирование коммуникативных навыков, способ-
ности включаться и инициировать учебное сотрудничество.

– Содействие развитию рефлексии.
– Выявление мнения родителей о склонностях, 

области наибольшей успешности и круге интересов, об 
особенностях личностного развития их ребёнка.

- Для создания единой электронной базы одаренных 
детей необходимо создать портфолио каждого одаренно-
го ученика.

Образец создания портфолио одаренного ученика.
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Нині можна вважати принципово доведеним, що 
ставлення людини до кольору і його сприйняття кольору 
носять досить виражений гендерний характер. Є певні 
дані про залежність сприйняття кольору від фізіологічних 
особливостей зорових органів чоловіків і жінок, так само 
як і від роботи правого або лівого півкулі мозку. Для при-
кладу: згідно з даними експерименту, чоловіки в масі волі-
ють насамперед червоний, зелений і фіолетовий кольори, 
в той час як жінки – жовтий, блакитний і пурпурний.

Як відомо, поняття норми найкраще визначається 
через відхилення від неї. У цьому зв’язку можна згадати 
про цікаві даних про те, як змінюються перевага кольору 
у міру зміни внутрішнього статевого самовідчуття людини.

Зрозуміло, чіткі розмежування тут принципово немож-
ливі, оскільки в кожному окремому випадку доводиться 

говорити про ступінь вираженості тієї чи іншої статі. Крім 
того, загальновідомі труднощі, пов’язані з особливостями 
сприйняття кольору залежно від національної, конфесій-
ної та соціальної приналежності людини.

Найважливіше значення для ефективної реклами 
має світло і колір. Психологи вважають, що світло кидає 
виклик людині, закликає його до дії. Відтінки освітлення 
викликають у нього різні настрої. Поєднання різних освіт-
лювальних елементів повинно забезпечити таку гру світ-
ла і тіні, щоб сприяти показу товару у вигіднішому світлі, 
і навпаки, послабити сприйняття найменш ефективних 
його атрибутів.

Сприйняття кольору залежить від емоційного стану 
людини. Саме цим пояснюється те, що людина, в залеж-
ності від свого емоційного стану, налаштована до одного 
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кольору, байдужа до інших і не сприймає треті. Ці зако-
номірності відкрив Макс Люшер в середині XX століття. 
Створюючи свій колірний тест, Люшер виходив з того, що 
сприйняття кольору в людини сформувалося в результа-
ті способу життя та взаємодії з навколишнім середови-
щем на протязі тривалого періоду історичного розвитку. 
Спочатку життя людини визначалася переважно двома 
факторами, що не підлягають зміні: вночі і вдень, світлом 
і темрявою. Ніч означала умови, коли активна діяльність 
могла припинятися. День вимагав активних дій – пошуку 
їжі, елементарного облаштування. Звідси темно-синій 
колір асоціювався з нічним спокоєм, а жовтий – із соняч-
ним днем і його турботами. Червоний колір нагадував про 
крові, полум’я і пов’язаних з ними ситуаціях, що вимага-
ють високої мобілізації, активності. Ставлення до кольору 
визначалося характером життєдіяльності багатьох поко-
лінь, знаходячи стійкість, а будь-який прояв життєдіяль-
ності, в свою чергу, завжди супроводжувалося тим чи 
іншим емоційним станом. Тому і ставлення до кольору 
завжди було і залишається емоційним.

Крім того, Люшером був зроблений ще один важливий 
для рекламної індустрії висновок – колір не тільки викли-
кає відповідну реакцію людини в залежності від його емо-
ційного стану, а й певним чином формує його емоції.

Психологія кольору і вплив кольорів на поведінку 
користувачів – один з найцікавіших і суперечливих аспек-
тів. Причина цієї суперечливості криється в тому, що біль-
шість поширених тверджень про вплив певного кольору 
на конверсію та продажу базується на оточення сміливих 
здогадах і необачних висновках з «досліджень» анонім-
них «відомих вчених», відвертих рекламних спекуляціях 
та іншої настільки ж солідної «наукової базі».

Психологами встановлено, що врівноважене в колір-
ному відношенні середовище приваблює, створює творчу 
атмосферу, заспокоює і покращує спілкування людей між 
собою. Колір істотно впливає на психоінтелектуальний 
стан людини. Кольори звертаються до почуттів, а не до 
логіки людини. Як показують дослідження, 80% кольору 
і світла поглинаються нервовою системою і тільки 20% – 
зором. Тому важливо знати психологію кольору, щоб пра-
вильно використовувати його в рекламному повідомленні.

Виклад	основного	матеріалу. Особливості впливу на 
споживачів того чи іншого кольору почали вивчати досить 
давно. Для цих цілей в 1915 році в США була створена 
Асоціація кольору. Широку популярність здобули роботи 
в цій галузі швейцарського психолога Макса Люшера. Ще 
в 1940 році він розробив і отримав свій перший колірної тест, 
його ідеї та висновки користуються популярністю і в наш час.

Давно відомо, що кольорова реклама спричиняє знач-
но більший вплив, ніж чорно-біла. Вона допомагає поба-
чити переваги, сильні сторони предмета, полегшує його 
упізнавання і внаслідок символічного змісту впливає на 
підсвідомість. Ясно, що для досягнення поставленої мети, 
зміст і колір повинні бути узгоджені і обрані правильно. 
Поєднання різних кольорів і окремо взяті кольору вислов-
люють строго певні значення і ведуть до обумовленим 
асоціаціям. Що б добитися ефективності реклами, слід 
враховувати символіку кольорів конкретної країни, рівень 
життя передбачуваного споживача [5, c. 368].

Психологи стверджують, що в сприйнятті кольору 
беруть участь не тільки очі, але практично всі органи чуття. 
Ми ніби відчуваємо смак усім своїм організмом «солодко-
го, за кольором рожевого кольору». Відчуваємо «повітря-
но-білий». Чуємо «активно-червоний», відчуваємо «запах 
зелені». Вплив і вплив на людину окремих кольорів і від-
тінків протестовані фахівцями і активно і цілеспрямовано 
використовується в рекламі різних товарів.

В даний час при виготовленні реклами широко засто-
совується так звана колірна товарна матриця. Всі товари 
тут поділяються на групи, з урахуванням їх застосування 
та фінансового ризику. В класифікаційній схемі є чотири 
групи товарів, кожній з яких присвоєно певний колір.

Так в білу групу увійшли товари функціональної потре-
би, придбання яких вимагає значних фінансових затрат: 
автомобілі, велика побутова та радіотехніка. Червона гру-
па, це товари «для душі». Сюди увійшли дорогі спортив-
ні автомобілі, дорогі ювелірні вироби, одяг «від кутюр», 
книги і т.п. Група блакитна, це також так само товари, які 
задовольняють функціональні потреби, але без значних 
вкладень: пральні порошки, інструменти для будинку і т.п. 
Четверта, жовта група – емоційні товари «для задово-
лення». Це тютюн, алкоголь, різноманітні десерти. Хоча 
останнім часом тютюн і алкоголь все менш відноситься до 
числа задоволень, внаслідок чого вводяться обмеження 
застосування в рекламі цих продуктів колірних рішень.

Психофізіологічні можливості впливу кольорів на 
потенційного споживача.

Ставлення людини до кольору завжди було і залиша-
ється емоційним. Колір не тільки викликає реакцію людини 
в залежності від його емоційного стану, а й впливає на його 
емоції. Як за допомогою вибору певного кольору можна 
керувати ставленням споживача до реклами, тобто викли-
кати у споживача реклами необхідні емоції [3, c. 158].

Червоний колір – лідер в рекламному бізнесі. Він асо-
ціюється з силою, волею, активністю, динамікою і викликає 
підвищену емоційну реакцію. Червоний колір налаштовує 
людину на рішучість: наприклад, взяти та й купити рекламо-
ваний товар. Як відомо, червоний володіє також певним сек-
суальним зарядом. Тому досвідчені рекламісти часто вико-
ристовують його в рекламі продукції, адресованої чоловікам.

З іншого боку, надлишок червоного кольору викликає 
роздратування, агресивність, підвищує кров’яний тиск 
і частішає пульс. Невеликий акцент, виділена червоним 
деталь в рекламному продукті приверне до себе увагу. 
Однак його надмірне використання може викликати у спо-
живача агресію до реклами.

Відтінки червоного кольору викликають менш нега-
тивні психофізіологічні реакції, тому широко застосовують-
ся. Пурпурний колір символізує королівську вишуканість, 
бордовий – солідність, рожевий – ніжність. Поєднання 
червоного і чорного символізує значущість, респектабель-
ність. Комбінації, в яких червоний колір – ведучий, добре 
запам’ятовуються [4, c. 240].

Помаранчевий колір символізує тепло, веселощі 
і активність. Добре активізує, але у великих кількостях 
стомлює. Діти його дуже люблять, тому його використан-
ня в дитячій рекламі може привернути увагу дорослих 
і сподобатися дітям.
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Жовтий колір – символ сонця, радості. Головне психо-
фізіологічний вплив – стимулює мозок і зір, підвищує настрій, 
налаштовує на комунікабельність. Це найсвітліший колір 
в спектрі, тому рекламний текст жовтими буквами на тем-
ному (чорному, темно-синьому, темно-фіолетовому) фоні 
буде самим «читаним» на відстані для вуличних рекламних 
щитів. Цей колір буде вдалий в рекламі дитячих товарів, 
послуг туристичних фірм, культурно-розважальних заходів.

Жовтий і синій – це доповнює, повне молодіжного запалу 
поєднання. Жовтий і фіолетовий – контрастне, більш вито-
нчене, аристократичне поєднання, асоційоване з містикою. 
Жовтий із зеленим створює відчуття бадьорості, відродження.

Зелений колір символізує весну, свіжість, природу, 
здоров’я. Він заспокоює, розслаблює, знижує, зменшує. 
В силу цих психофізіологічних властивостей він краще під-
ходить як фон, а також в медичній рекламі. Якщо написати 
червоним кольором «лікування без болю», це може викли-
кати недовіру, так як у людини виникає підсвідома реакція 
з кров’ю. Якщо ж це буде написано зеленим кольором, то 
споживачі швидше повірять, що їх вилікують без болю [1].

Синій колір символізує спокій, умиротворення, ніж-
ність. Об’єкти цього кольору здаються тихими і віддале-
ними. Синя деталь у рекламній продукції не приверне 
до себе відразу увагу (як червона), але зате і не викличе 
негативних емоцій.

Фіолетовий колір – це урочистість, таємниця, вну-
трішня зосередженість, естетика. Він сприяє вирішенню 
творчих завдань, тому його часто воліють творчі люди. 
Цей колір дуже прийнятний для реклами креативності, 
творчої оригінальності товару або послуг.

Сірий колір символізує помірність, нейтральність, 
солідність. Він не дратує навіть у великих кількостях.

Білий колір – символ чистоти і початку. У рекламі його 
найчастіше використовують як фон. Слід пам’ятати, що 

він створює нейтральний ефект, тобто споживачеві про-
сто повідомляється інформація про товар, не викликаючи 
жодних емоцій.

Чорний – головний колір в поліграфії для шрифтів. 
Символічно підкреслює витонченість, аристократизм, 
таємницю. Застосовують як обрамлення і фону для 
інших квітів, так як в силу «послідовного контрасту», всі 
кольори «загоряються» на чорному. З іншого боку, чор-
ний абсолютно не підходить в якості фону для тексту 
великої довжини і невеликих букв, так як читання буде 
дуже виснажливим.

Звичайно, неможливо дати прийнятного для всіх 
випадків рецепту застосування кольору. Адже сприйняття 
кольору залежить ще й від віку, від статі також від націо-
нальних і культурних традицій. Колір в має великий вплив 
на людину. Він привертає увагу читачів, сприяє розумінню 
суті товару і послуг, збільшує запам’ятовуваність рекла-
ми, виділяє певні компоненти реклами, підкреслює певні 
властивості товару і послуг, формує позитивне ставлення 
до реклами. Цей вплив збільшується, якщо певний колір 
симпатизує людині.

Кожна реклама продукту буде мати свого спожива-
ча завдяки впливу кольору на психологічному рівні. Для 
дівчат найоптимальніші кольори – це фіолетовий, чер-
воний, зелений та синій. Для юнаків, це коричневий, чор-
ний, синій, зелений та сірий. Універсальними кольорами 
вважається синій та зелений. Вони символізують спокій, 
стабільність, упевненість і ясність, але в той же час вони 
найвпливовіші на підсвідомість досліджуваних.

Таким чином, можна робити висновок, що основна 
гіпотеза, яку ми ставили перед собою на початку дослі-
дження підтвердилася, все таки присутні гендерні особли-
вості впливу кольору на споживачів з різним рівне триво-
ги, що має велике значення при виборі певного товару.
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Постановка	проблеми. Тема сценічного хвилювання 
викликає безліч суперечок, обговорень і висловлювань. 
Концертний виступ дає виконавцю піднесений настрій, 
натхнення, концентрує внутрішні сили, але разом з цим 
і переживання, у зв’язку з невпевненістю в своїх силах, 
сумнівами, страхами і відповідальністю за виконання 
художньо-виконавських задач.

Вивченням сценічного хвилювання займалися багато 
психологів, серед яких О. А. Лучініна, Г. І. Ципін, Л. Л. Боч-
карьов, Є. А. Мілерян, але до наших часів ця проблема 
досі залишилася актуальною.

Музичне мистецтво складається і тісно пов’язане 
з емоціями і почуттями людини. Гарний музикант – це той 
музикант, який не тільки технічно впорався з поставлени-
ми задачами, а й передав настрій твору, його характер. Ще 
з давніх часів у дітей віком 5-6 років на вступних іспитах 
в музичну школу перевіряли наявність музичних здібнос-
тей, серед яких: слух, почуття ритму, пам’ять, фізіологічні 
особливості рук, музикальність і артистизм. Останні дві 
якості безпосередньо пов’язані з емоційною сферою.

Кожен музикант знає, що музичний твір чіпляє нас 
тільки тоді, коли він пробуджує почуття, емоції, змушує 
переживати. Але крім емоцій і почуттів, які виконавець 
повинен передавати слухачам, дуже важливий саме його 
власний емоційний стан. Антон Рубінштейн – великий піа-
ніст, геніальний виконавець, який своєю грою створював 
яскраві художні образи творів. Але, не дивлячись на свою 
чудову і геніальну гру, він іноді був абсолютно не пізнава-
ний слухачам. Причиною його не завжди вдалих виступів 
був поганий настрій.

Одна з найбільш «болючих» проблем для всіх музи-
кантів, в тому числі піаністів, є сценічне переживання, 
хвилювання. Питання переживань і страху перед і під 
час публічного виступу досі актуальне, не дивлячись на 
велику кількість статей, підручників, методичної літерату-
ри. Дуже часто музикант, який прекрасно володіє інстру-
ментом, відчуває страх перед концертним виступом в той 
час, коли інший виконавець вільно почуває себе на сцені. 
Уміння володіти собою – це одна з головних задач форму-
вання профпридатності артиста, тому проблема «естрад-
ного хвилювання» відноситься до ключових питань музич-
ної педагогіки і психології, як стверджує Л. Бочкарьов [1].

Сценічне переживання можна розглядати як реакцію 
на стресову ситуацію. Піаністи, в основному, скаржаться 
на холодні, спітнілі або ж тремтячі руки, іноді ноги, приско-
рене серцебиття, переривчасте дихання, а також часто 

говорять про забування нотного тексту перед самим 
виступом або під час гри. Але, як виявилося, це не най-
страшніше. Іноді страх перед виступом або під час гри на 
сцені може стати причиною зриву концертної діяльності 
або серйозних захворювань. Д. Ойстрах на концертах 
через сильне хвилювання два рази зазнавав стану серце-
вого нападу, але, не дивлячись на це, продовжував гра-
ти. Багато виконавців, переживши стрес під час виступу 
і в зв’язку з цим невдало виступивши, впадають в депре-
сію і припиняють свою концертну діяльність на багато 
років. Тому можна стверджувати, що сценічне переживан-
ня музикантів як на фізіологічному, так і психологічному 
рівні має неабияку схожість зі станом і переживаннями 
людини, що потрапила в екстремальну ситуацію.

Але, не дивлячись на негативний вплив стресу, що 
часто призводить до дезорганізації діяльності музиканта 
(«дистрес»), він так само може стати причиною поліпшен-
ня показників гри («еустрес»), – що залежить від самого 
виконавця, від його індивідуальної реакції. Американський 
психолог Є. Мілерян пропонує 5 типів людей за реакцією 
на стресову ситуацію [4]:

1. Напружений тип. У стресовій ситуації скутий, сти-
скає руки, напружений, може кусати губи. В діях можуть 
бути імпульсивність і напруженість. Увага прикута до 
«однієї точки».

2. Боягузливий тип. Відчуває сильний страх, панікує. 
Реакції на стрес: «ступор», «втекти», «завмерти».

3. Гальмівний тип. Виявляються загальмованість дій 
і притупленість реакцій.

4. Агресивний тип. Агресивний в діях, «нападає» на 
всіх і все, часто за винятком самого джерела стресу.

5. Прогресивний тип. У стресовій ситуації його показ-
ники діяльності поліпшуються, людина при цьому відчу-
ває мінімальну витрату енергії, з’являється азарт. Стрес 
стає поштовхом для прояву прихованої емоційної сили 
і творчої наснаги.

Серед музикантів можна виявити абсолютно всі ці 
прояви реакцій на стресову ситуацію. «Напружений» 
тип, намагаючись зібрати в єдине ціле всі поставлені 
виконавські задачі, при цьому напружений і скутий. Але 
в процесі багатогодинної роботи навички вдосконалю-
ються, часто навіть доходять до автоматизму, у вико-
навця з’являється впевненість і цей тип перероджується 
в більш продуктивний.

«Боягузливий» тип з’являється з відчуттям страху на 
сцені. Музикант метушиться, помиляється, переграє по 
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кілька разів одне і те ж місце в творі. Є. Мілерян пише, що 
у дітей при такому стресовому стані трапляються зриви на 
сцені, вони тікають за куліси і ховаються від страху, часто 
від страху покарання. Тому кожному педагогу слід зрозу-
міти першопричини цього страху: поміняти свої педагогічні 
методи або ж причина, можливо, у взаєминах з батьками?

«Гальмівний» тип часто потребує «струсу». Для про-
дуктивності йому необхідний цілий багаж міцних знань 
і навичок, щоб він відчував надійність і впевненість у сво-
їй грі. Часто такий тип людей довго не може зважитися 
вийти на сцену, чекаючи підтримки або від близьких, від 
педагога, що стоять поруч, за лаштунками, або від публіки 
у вигляді оплесків.

«Агресивний» тип найчастіше зустрічається у дітей. 
Коли вони стукають по клавішах або деці, як би «караючи» 
інструмент за невдачі у виконанні. У той час, як у доросло-
го агресивна реакція вважається показником відсутності 
емоційної культури.

Ідеальним типом за реакцією на стресову ситуацію для 
музикантів і інших артистів вважається «Прогресивний». Для 
таких людей стресова ситуація у вигляді концерту виступає 
як стимул для хорошої гри, як тонус. Зазвичай таким музи-
кантам нудно в комфортних і спокійних умовах. Вони не 
викладаються повністю на репетиціях, що не скажеш про 
виступ. Вони дуже комфортно почувають себе на сцені.

Найбільш поширеними причинами виникнення сценіч-
ного хвилювання вважаються: зовнішні чинники, профе-
сійні аспекти і внутрішні психологічні чинники. До зовнішніх 
факторів, представлених Л. Бочкарьовим [1], відносяться:

1) новизна ситуації (враховуючи зал, публіку, сцену, 
інструмент і т.д.);

2) робота фотографів і відеооператорів під час виступу;
3) саме ставлення виконавця до цього виступу, суб’єк-

тивна оцінка його значущості.

Ці чинники можуть впливати на виконавця як негатив-
но, так і позитивно.

Професійні аспекти – це якість підготовки до виступу. 
Якщо музикант впевнений в якості своєї підготовки, то 
у нього проявляється і впевненість в собі. Але буває, що 
при якісній підготовці наявність сценічного хвилювання 
може перешкоджати успішній грі на публіці.

Внутрішні психологічні чинники – це індивідуально-ти-
пологічні особливості людини. І. Герсамія вважає, що сце-
нічне хвилювання і, як наслідок, невдачі пов’язані зі ста-
ном готовності і здатності людини діяти в певних ситуаціях 
[2]. Для того, щоб впоратися зі сценічним переживанням, 
необхідно зрозуміти причину появи переживань і виявити 
фактори впливу, враховуючи індивідуальні особливості 
виконавця (темперамент, рівень тривожності, реакція на 
стресові ситуації). Але існують загальні рекомендації для 
музикантів будь-якого віку. Перш за все – це формування 
впевненості в собі. Г. Коган пише, що критикувати себе 
можна тільки на етапі підготовки до виступу, але під час 
гри на сцені всіляко переконувати себе в неперевершено-
сті гри. Ще одна рекомендація – це самоспостереження. 
Музикант, знаючи як протікають його психічні процеси, 
може організувати свою діяльність, створити для себе 
комфортні умови, а також справлятися з собою в стресо-
вих ситуаціях і в період творчих криз або збоїв [3].

Висновки. Проблема сценічного хвилювання – одна 
з найбільш актуальних для музикантів-виконавців. У випад-
ках, коли причиною сценічного хвилювання є надмірно 
лабільні емоційні процеси, необхідні практики самоспосте-
реження та саморефлексії. У випадках, коли на підставі сце-
нічного хвилювання лежать страхи, занижена самооцінка, 
поведінкові комплекси і установки, що стримують і блокують 
емоційні прояви музиканта, необхідні методики напрацю-
вання соціально адаптивних поведінкових програм.
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Актуальність	 теми. Останнім часом великої попу-
лярності набувають дослідження, присвячені вивченню 
чинників професійного і особистісного успіху особистості 
на основі факторів успіху та мотивації досягнення. Вчені 

особливо звертають увагу на ті фактори, що підривають 
віру в успіх і пригнічують мотивацію досягнення. Важли-
ву роль в цьому процесі відводять таким феноменам, як 
страх невдачі, зовнішній локус контролю, страх ризику-
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вати, відкладання планування та ухвалення рішень і т. 
ін. До таких сповільнювачів мотивації досягнення можна 
віднести феномен відкладання справ «на потім». У сучас-
ній психологічній літературі даний феномен отримав наз-
ву прокрастинації – відкладання виконання своєчасних, 
доречних дій на більш пізній термін, що супроводжується 
негативними емоційними реакціями, призводить до погір-
шення якості роботи.

Вивченню феномена прокрастинації, структури 
й особливостей присвячені праці (Б. Адамса, Д. Бикова, 
Дж. Бурки, М. Дворник, К. Лей, Л. Макдональда, Б. Меще-
рякова, У. Сімпсона, П. Стіла, Дж. Феррарі), досліджен-
ня академічної прокрастинації в працях (Я.Варваричева, 
Н. Карловської, К. Мейя, А. Шиліна), класифікація про-
крастинації (Дж. Баторі, Н. Мілграм, Д. Моврер), тео-
рії походження й розвитку прокрастинації (Н. Мілграм, 
Дж. Феррарі), психологічні особливості осіб – прокрасти-
наторів досліджували (Є.Базик, Є. Ільїн, А. Шилін).

Метою	 статті є визначення психологічного змісту 
феномену прокрастинації у контексті різних теоретичних 
підходів, особливостей її впливу на діяльність особистості 
з позиції емоційного, когнітивного та поведінкового проявів.

Досягнення мети передбачає вирішення таких 
завдань:

1. Дати дефінітивну характеристику поняття «про-
крастинація»;

2. Здійснити раціональну реконструкцію уявлень про 
прокрастинацію;

3. Виявити основні чинники та симптоми прокрастинації.
Виклад	основного	матеріалу. Прокрастинація є фор-

мою поведінки людини, яка пов’язана з низким рівнем 
саморегуляції. Як правило, вона закладається ще в дитин-
стві як своєрідна захисна реакція. Практично кожен з нас, 
принаймні, кілька разів у своєму житті зволікав. На жаль, 
дехто робить подібне «відкладання на потім» стилем життя.

Сучасні психологи в своїх дослідженнях приходять до 
висновку, що прокрастинація – це вираження емоційної 
реакції на планові або необхідні справи. Прокрастинація 
може викликати стрес, відчуття провини, втрату продук-
тивності, незадоволеність довколишніх через невиконан-
ня зобов’язань.

Наразі існує чимало розбіжностей у трактуванні явища 
відтермінування та визначенні його природи.

У західних науково-психологічних колах з 1970-х років 
почались активні дослідження прокрастинації – поведінки, 
пов’язаної із заміною пріоритетних і важливих завдань на 
дії з нижчим пріоритетом або на справи, які дають задово-
лення, але виконуються на шкоду необхідним завданням.

К. Лей визначав прокрастинацію як добровільне, ірра-
ціональне відкладання намічених дій, незважаючи на 
можливий майбутній негативний ефект для особистості. 
П. Стіл розглядає даний феномен як спосіб уникнення 
завдань, що викликають огиду.

Дж. Феррарі та його колеги зазначають, що негативний 
погляд на прокрастинацію помітно утвердився після інду-
стріальної революції 1750 року, а до цього феномен роз-
глядали здебільшого нейтрально, як розумний порядок 
дій або бездіяльності. Так, у стародавніх єгиптян існувало 
два дієслова, що позначали за смислом прокрастинацію: 

одне відображало її позитивний бік (уникнення безроз-
судної метушні), друге мало негативний відтінок (лінощі, 
коли йшлося про виконання нагальних справ). У Старо-
давньому Римі, зазначають дослідники, відтермінування 
часто вважалося корисним і навіть розумним [2, c. 31]. 
У релігійних текстах ХVII ст. феномен прокрастинації 
засуджується як один з тяжких гріхів. С. Джонсон визначає 
прокрастинацію як одну з основних слабкостей, що міцно 
вкорінилася в людській суті.

Отже, як вказують історичні відомості, прокрастинацію 
не слід розглядати як феномен, який притаманний лише 
сучасності, оскільки дане явище має коріння в самій при-
роді людини, воно пройшло крізь віки, значною мірою не 
змінивши своєї сутності.

На основі проведеного огляду наукової літератури ми 
умовно виокремили два основні підходи щодо трактуван-
ня прокрастинації – індивідуально-особистісний і ситуа-
тивно – комунікативний.

Індивідуально-особистісний об’єднує тлумачення, які 
пояснюють відтермінування органічними та психопато-
логічними причинами, формально динамічними і характе-
рологічними особливостями, тривожністю, перфекціоніз-
мом, соціокультурною належністю.

До ситуативно-комунікативного віднесено такі факто-
ри, як бажання маніпулювати оточенням, наявність стре-
сових станів, особливості завдань та рівень вмотивовано-
сті, сфера поширення відтермінування [2, c. 32].

Прокрастинація багато в чому є суто емоційною реак-
цією на заплановані чи необхідні справи. Залежно від 
характеру цих емоцій вона поділяється на два фундамен-
тальні типи: вільну, коли людина витрачає час на інші, 
більш приємні чи менш пріоритетні заняття або розваги, 
і напружену, пов’язану із загальним перевантаженням, 
втратою відчуття часу, незадоволеністю власними досяг-
неннями, невизначеними життєвими цілями, нерішучістю 
та невпевненістю у собі.

Згідно з класифікацією, запропонованою Н. Мілграмом 
та співавторами Дж. Баторі, Д. Моврер (1993), виділяють 
п’ять основних видів прокрастинації:

1) щоденна (побутова) є відкладання виконання справ 
регулярної важливості;

2) прокрастинація у прийнятті рішень (в тому числі 
незначних);

3) невротична прокрастинація – відкладання прийнят-
тя життєво важливих рішень (вибір професії, створення 
сім’ї тощо);

4) компульсивна прокрастинація, при якій в одному 
суб’єкті поєднуються поведінкова прокрастинація та про-
крастинація у прийнятті рішень;

5) академічна прокрастинація – відкладання виконан-
ня будь-яких навчальних завдань (підготовка до іспитів, 
написання конспектів тощо).

Пізніше Н.Мілграм об’єднав описані вище типи про-
крастинації у два: відкладання виконання завдань і від-
кладання прийняття рішень.

Ознаки прокрастинації можуть спостерігатися у всіх 
сферах життєдіяльності людини: у навчанні, у роботі, 
в бізнесі, в домашніх справах. Н. Фьоре зазначає, що 
людина може прокрастинувати в окремих сферах свого 
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життя та зберігати контроль над ситуацією в більшості 
інших [3, с. 18].

Першим симптомом прокрастинації є бажання 
здійснити що-небудь надзвичайно/максимально важ-
ливе, грандіозне. Відтак людина починає діяти на під-
йомі емоцій, відчуває задоволення від труднощів, що 
її очікують. Іншим симптомом прокрастинації є різкий 
спад мотивації, зниження бажання діяти за наміченим 
планом, що може супроводжуватися страхом того, яку 
титанічну роботу доведеться проробити, чи навпаки, 
заспокоєнням і знаходженням причини, чому зараз цим 
зайнятися не можна/не треба. На цьому етапі вини-
кає вибір: конфлікт між тим, що є важливим і тим, що 
є корисним саме у цей час.

Цілком очевидно, що зволікання призводить до появи 
почуття провини, страху, тривожності, які пов’язані з від-
кладанням справи, та до відстроченого результату (отри-
мання задоволення). Тоді як виконання тих справ, які 
спрямовані на короткострокову перспективу, не потребу-
ють великих затрат часу та швидко приносять результат 
(задоволення тут і тепер) (рис. 1)

Наступний симптом – це відтягування часу до крайніх 
термінів з виправданням себе та своїх дій. Потім робота 
виконається у стиснуті терміни, або не виконується вза-
галі. На цьому етапі прокрастинатор може докоряти собі 
та переживати муки совісті, проте наступного разу усе 
повториться у тій самій послідовності.

Особливо розповсюджений цей синдром серед сту-
дентів. Хто, маючи якісь важкі завдання чи наукову робо-
ту, ніколи не казав собі: «Ось завтра точно вже почну 
писати», – і відкладав все на потім? Коли ж нарешті при-
ходило «потім» і не було ніяких перепон для написання 
роботи, знаходилося безліч другорядних справ по дому, 
які, звичайно, не могли чекати до завтра.

Виявляється, студенти ладні прибирати, готувати, пра-
ти, аби лише не сідати за написання курсової, контрольної 
роботи тощо. Отже, прокрастинація не стає перешкодою, 
якщо має тимчасовий характер і, навпаки, переростає 
в проблему, якщо стає хронічною.

Хронічна прокрастинація заважає праці, успіху, пла-
нам на майбутнє. Вона може бути прихованим початком 
психологічного чи фізичного захворювання. Хронічна про-
крастинація найчастіше спостерігається серед студентів, 
що неправильно обрали фах та навчальний заклад, їм 
нецікаво вчитися, звідси безсонні ночі та намагання зро-
бити неприємні завдання в останній день перед заліками, 
іспитами [1].

Як правило, на початкових етапах формування про-
крастинації людина найбільш агресивно реагує на плану-
вання, уникає його і перекладає провину за власне неді-
яння на інших. Згодом ситуація може розвиватися у двох 
напрямах: робота не виконується взагалі та поступово 
призводить до депресії і погіршення самопочуття, або ж 
людина здійснює напружені ривки перед дедлайном, що 
згодом призводить до нервового виснаження та погли-
блення прокрастинації.

Н. Фьоре визначив такі шість ознак прокрастинації:
1) Сприйняття особистістю життя як довгої черги 

зобов’язань, які вона не може витримати. Складання без-
кінечно довгих списків важливих справ.

2) Проблеми з відчуттям часу. Використання невизна-
чених термінів

3) Відсутність ясності стосовно власних планів чи цін-
ностей. Людині важко займатися яким-небудь одним про-
ектом.

4) Розуміння того, що людина себе не реалізує, від-
чуття фрустрації, пригніченості. Наявність таких життєвих 
цілей, яких ви ніколи не досягали і навіть не намагалися.

 
Рис. 1. Механізм прокрастинації
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5) Нерішучість, боязнь того, що людину будуть крити-
кувати за помилки. Відкладання фінальної стадії проекту 
у спробах довести результат до досконалості.

6) Низька самооцінка та відсутність впевненості 
у собі, які заважають почати працювати продуктивно  
[3, с. 17–18].

Висновок: Отже, прокрастинація є процесом добро-
вільного ухиляння від виконання важливих завдань і, нато-
мість, виконання справ, що є менш важливими, але таки-
ми, які приносять швидкий результат і задоволення («тут 
і тепер»). Зволікання зазвичай призводить до негативних 
наслідків як в особистісному, так і в професійному плані.
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ  
У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

В. С. Середюк
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Науковий керівник:  доктор психологічних наук, доцент,  
професор кафедри психології Шамне А. В.

Проблема мотивації навчання безпосередньо пов’я-
зана з якістю навчальної діяльності. Посилення у серед-
овищі сучасної молоді зовнішніх, утилітарних мотивів 
призводить до того, що навчання набуває формального 
характеру, виникають проблеми з самостійною постанов-
кою навчальних цілей тощо. Відомо, що саме негативне 
або байдуже ставлення до навчання може бути причиною 
відставання або навчальної неуспішності студента.

Складність і багатоаспектність проблеми мотивації 
зумовлюють багатовимірність у розумінні її сутності, при-
роди, структури, а також функцій окремих мотивів. Під 
мотивом навчальної діяльності розуміють усі чинники, які 
зумовлюють вияви навчальної активності: мету, потреби, 
установки, почуття обов’язку, інтереси, тощо. У психо-
лого-педагогічній літературі не існує єдиного розуміння 
навчальної мотивації та класифікації навчальних мотивів.

Різні дослідники використовують подібні, але не сино-
німічні, поняття для позначення цього феномену, а саме: 
навчальна мотивація, мотивація навчання, мотивація 
навчальної діяльності, мотиваційна сфера, мотиваційний 
синдром [4].

Зимня І. О. визначає навчальну мотивацію як окре-
мий вид мотивації, що включено в діяльність навчання 
або навчальну діяльність. Як і для будь-якого іншого виду 
діяльності, навчальна мотивація визначається низкою 
специфічних для цієї діяльності чинників:

• освітньою системою, закладом освіти, де відбува-
ється навчальна діяльність;

• особливостями організації освітнього процесу;

• особливостями суб’єктів навчальної діяльності (вік, 
стать, інтелектуальний розвиток, здібності, рівень дома-
гань, самооцінка, взаємодія із соціальним оточенням);

• суб’єктними особливостями педагога і, передусім, 
системою його відношень до учня (студента);

• специфікою навчальної дисципліни [2].
У психолого-педагогічній літературі стосовно мотива-

ції навчання студентів розділяють поняття «навчальна 
мотивація» й «професійна мотивація». З одного боку, 
мотивація навчальної діяльності студентів не може при-
рівнюватися до шкільної навчальної мотивації, тому що 
до неї вже закладено професійну спрямованість. З іншого 
боку, професійна мотивація студентів ще не відповідає 
професійній мотивації фахівців, залучених у професійну 
діяльність. Щодо ефективності навчальної діяльності сту-
дентів, яку регулюють пізнавальні й професійні мотиви, 
існує три точки зору: 1) домінування професійних мотивів, 
які є зовнішніми відносно навчального процесу, призво-
дить до зниження результатів у пізнанні; 2) професійні 
мотиви порівняно з пізнавальними інтенсивніше впли-
вають на ефективність навчальної діяльності студентів, 
тому бажано, щоб професійні мотиви були провідними 
в ієрархії мотивів студентів; 3) пізнавальні й професійні 
мотиви в навчальній діяльності студентів тісно пов’язані 
один з одним і підвищують її продуктивність [5].

Внутрішня професійна мотивація може виступати 
чинником компенсації нестачі спеціальних здібностей, а 
негативна (зовнішня) мотивація не компенсується навіть 
високим рівнем їхнього розвитку. Внутрішні навчаль-
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но-пізнавальні мотиви зумовлюють бажання не тільки 
засвоїти певний обсяг знань, але і прагнення студента до 
самоосвіти. Тому формування навчально-пізнавальних 
мотивів – це головна умова якісної підготовки майбутніх 
фахівців різних сфер суспільного життя [3].

Таким чином, актуальність та доцільність досліджен-
ня зумовлена необхідністю подолання суперечностей 
між: існуючою в практиці вищих навчальних закладів 
системою професійної підготовки та вимогами суспіль-
ства до кваліфікованих спеціалістів, здатних до самоо-
світи та самовдосконалення протягом усього свого жит-
тя. Метою	дослідження	 є теоретико-емпіричний аналіз 
психолого-педагогічної проблеми професійної мотивації 
навчання сучасних студенток (на прикладі спеціальності 
«Соціальна педагогіка»).

Термін мотивації використовується у сучасній пси-
хології у диспозиційному і ситуаційному розумінні: як 
визначення системи факторів, детермінуючих поведінку 
(потреби, мотиви, цілі, наміри, прагнення) і як характе-
ристика процесу, який стимулює і підтримує поведінкову 
активність на певному рівні. Диспозиції можуть активізува-
тися під впливом окремих ситуацій та навпаки, активізація 
окремих диспозицій (мотивів, потреб) приводить до змін 
ситуації, точніше, її сприйняття суб’єктом навчання [3].

У дослідженнях присвячених вивченню студентсько-
го віку розглядаються переважно питання, пов’язані 
з віковими та індивідуальними особливостями студентів 
(Т. Корнілова, Є. Григоренко), проблеми залежності моти-
вації навчання студентів від їх індивідуально-типологічних 
особливостей (В. Морошин, І. Соколов) тощо. Значення 
навчальної мотивації розглядалося у працях С. С. Занюк, 
М. Липкіної, А. Маркової, Т. Матиса, А. Реана та ін. Однією 
з найбільш актуальних проблем сучасної освіти є побудова 
процесу навчання на основі самовираження мотиваційної 
сфери студентів, що вимагає створення умов для перехо-
ду від навчання до самоосвіти майбутніх фахівців [1].

Нами було проведено емпіричне	 дослідження, 
в якому брали участь студенти I курсу гуманітарно-педа-
гогічного факультету Національного університету біоре-
сурсів та природокористування України. Вибірка склала 
26 студенток (респонденти жіночої статі) спеціальності 
«Соціальна педагогіка» (18–19 років). У дослідженні 
було використано «Методику визначення мотивації учін-
ня студентів» (Каташев В.Г.) та методику «Мотивація 
професійної діятельності» (методика К. Замфір в моди-
фікації А. Реана).

За результатами	 дослідження мотивації навчання 
за «Методикою визначення мотивації учіння студентів» 
визначено, що для більшості студенток (52,2%) характер-
ний середній рівень мотивації учення у ЗВО. Студентки 
з низьким і високим рівнем мотивації учення складають 
по 19,55% від загального числа опитуваних.

За методикою «Мотивація професійної діяльності» 
розраховувалися мотиваційні комплекси: оптимальний 
баланс мотивів ВМ > ЗПМ > ЗНМ і ВМ=ВПМ>ВОМ, в яко-
му внутрішня мотивація (ВМ) – висока; зовнішня пози-
тивна мотивація (ЗПМ) – рівна внутрішній мотивації або 
нижче, але відносно висока; зовнішня негативна мотива-
ція (ЗНМ) – дуже низька і близька до 1. Чим оптимальні-

ше мотиваційний комплекс (баланс мотивів), тим більше 
активність студентів мотивована самим змістом профе-
сійного навчання, прагненням досягти в ній певних пози-
тивних результатів.

Аналіз отриманих результатів показав, що студентки 
більшою мірою задоволені обраною професією. Обира-
ючи між найкращим, оптимальним і щонайгіршим типами 
співвідношень, більшість студенток обрали оптимальний 
комплекс, представлений поєднаннями: ВМ > ЗПМ > ЗНМ 
(39,1% опитаних) і ВМ = ЗПМ > ВОМ (8,7% опитаних). Це 
свідчить про те, що студентки з даними мотиваційними 
комплексами залучаються до навчальної діяльності зара-
ди неї самої, а не для досягнення яких-небудь зовнішніх 
переваг. Така діяльність є самоціллю, а не засобом для 
досягнення якоїсь іншої мети. Цих студенток привертає, 
перш за все, інтерес до самого процесу навчання, вони 
схильні обирати складніші завдання, що позитивно відби-
вається на розвитку їх пізнавальних процесів.

Студентки, у яких мотиваційний комплекс характе-
ризується переважанням зовнішньої мотивації, склали 
43,54% опитаних з них (30,5% із зовнішньою позитивною 
мотивацією і 13,04% із зовнішньою негативною мотивацією).

Найбільш проблемні мотиваційні комплекси пред-
ставлені наступним співвідношенням: ЗНМ>ЗПМ>ВМ;  
ЗНП>ЗНМ=ВМ; ЗНМ>ВМ>ЗПМ І ЗНМ=ЗПМ=ВМ. Дані 
комплекси мають відповідно 6,52%; 4,34%; 2,17%  
і  2,17% студентів (15,2% від загального числа респонден-
тів). Це може свідчити про байдужість, а ймовірно, і негатив-
не ставлення до процесу навчання в цілому. Для таких сту-
денток цінністю є не отримання професійних знань і умінь, а 
отримання диплому або інщі суто зовнішні мотиви.

Характеризуючи групу респондентів в цілому, мож-
на сказати, що переважаючим типом мотивації про-
фесійного навчання є внутрішня – 45,6%. На другому 
місці студентки із зовнішньою позитивною мотивацією – 
30,5%. Даний тип мотивації «гірше» внутрішнього типу 
мотивації тим, що студенток привертає не сама діяль-
ність, а те, як вона буде оцінена людьми, що оточують 
(позитивна оцінка, заохочення, схвалення тощо). На 
третьому місці – студентки із зовнішньою негативною 
мотивацією – 13,04%. Їх навчання характеризується 
наступними ознаками: навчання заради навчання, без 
задоволення від діяльності або без інтересу до пред-
мету, що викладається; навчання через острах невдач; 
навчання з примусу або під тиском.

Отже, нами було виявлено, незначне переважання 
внутрішньої мотивації студенток над зовнішньою мотива-
цією (ВМ = 45,6%; ЗПМ + ЗНМ = 43,54%), а також перева-
жання зовнішньої позитивної мотивації (30,5%) над зов-
нішньою негативною мотивацією (13,04%). Домінуючим 
мотиваційним комплексом навчання виступає комплекс 
«ВМ> ЗПМ> ЗНМ». Такий баланс мотивів (мотиваційний 
комплекс) мають 39,1% студенток. Таким же комплексом 
характеризується і група в цілому. Найгірший мотивацій-
ний комплекс мають 15,2% студенток.

Таким чином, на основі результатів аналізу, можна 
констатувати, що стан мотивації значною мірою залежить 
від того, чи оцінює студент навчальну діяльність в порів-
нянні з його власними, реальними можливостями і рівнем 
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домагань. Для формування мотивації до навчання у сту-
дентів ЗВО важливо правильно побудувати навчальний 
процес з використанням інтерактивних методів навчан-
ня та інноваційних освітніх технологій, різних способів 
заохочення активних студентів, залученням до процесу 

навчання. Підсумком правильно організованого профе-
сійного навчання є формування навчально-професійної 
мотивації, яка сприяє успішному освоєнню професійних 
компетенцій, а також поява важливих особистісних яко-
стей майбутнього фахівця.
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Нині в Україні, як і у всьому світі, спостерігається тен-
денція до збільшення кількості людей похилого віку, що 
вимагає від суспільства створення певних соціально-пси-
хологічних умов для кращої адаптації представників періо-
ду геронтогенезу. Важливою частиною політики кожного 
суспільства стає турбота про людей цієї категорії, проте 
можна спостерігати чимало стереотипів щодо старості, 
здебільшого негативних. Наприклад, старі люди є слаб-
кими й немічними, неспроможними повноцінно працюва-
ти; вони не живуть повноцінним життям, консервативні, 
культурно відсталі, не приносять користі суспільству, не 
сприязні у ставленні до молоді тощо. Серед українців усе 
частіше зустрічаються такі сумнозвісні явища, як ейджизм 
(дискримінація людини на підставі її віку) та загальна інто-
лерантність. Тож ми вважаємо актуальною проблемою 
сучасної психології розвиток емпатійності та толерантно-
сті до літніх людей у різних вікових групах.

Проблеми, пов’язані з дискримінацією за ознакою 
віку, були відображені ще в ряді філософських праць 
(Аристотель, Емпедокл, Гіппократ, Платон, Цицерон, 
Сенека, Конфуцій та інших), а сьогодні проблеми старін-
ня та ейджизму знаходять своє відображення в роботах 
Ш. Айзенштадта, Б. Байтуей, Н. Гапон, О. Краснової, 
А. Мікляєвої, Н. Паніної та багатьох інших.

Учені А. Варга, Є. Добровольська, І. Кон, О. Краснова, 
К. Маннгейм, М. Мід, А. Співаковська та інші розкривали 
особливості міжпоколінної взаємодії, підкреслювали важ-
ливість спілкування людей похилого віку з оточуючими, 
особливо з молоддю.

Метою	статті є теоретичне обґрунтування й експери-
ментальне вивчення особливостей ставлення до людей 
похилого віку в різних вікових групах.

Як стверджує В. Моргун, старість – це закономірний 
період людського життя, який можна й необхідно зробити 
щасливим для людини і корисним для суспільства, проте 
для цього мають бути певні умови [1]. На нашу думку, одні-
єю з таких умов є повноцінне міжособистісне спілкування 
людей похилого віку з представниками різних вікових груп 
та повне їх занурення у соціокультурні процеси, що відбу-
ваються в суспільстві. Часто бар’єром такого психологіч-
но благополучного спілкування виступає геронтологічний 
ейджизм або – джейнізм.

Термін «ейджзим» був введений у 1969 році директо-
ром національного інституту старіння США Р. Батлером 
для позначення дискримінації одних вікових груп іншими. 
Згідно з позиції вченого, ейджизм – процес систематичної 
стереотипізації та дискримінації людей на підставі їхньо-
го віку з чітким переважанням цінності молодших вікових 
груп, неприязню до старіння, хвороб, непрацездатності, 
страху безпорадності, марності та смерті [2].

На основі ейджизму одночасно відбуваються три про-
цеси: дискримінація, тобто негативна поведінка щодо 
особи через приписування їй негативних якостей; стерео-
типізація, тобто негативна оцінка якостей вікової групи, до 
якої належить особа; ярликування – ототожнення особи 
з певною віковою групою.

Міжнародний центр старіння у 2006 році виділив такі 
форми ейджизму: інституційний ейджизм – місії, пра-
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вила та практики, що допускають дискримінаційні відно-
сини між індивідами або групами за їх віком; навмисний 
ейджизм – ідеї, погляди, правила або практики, які усві-
домлено здійснюються проти осіб чи груп старших вікових 
категорій; ненавмисний або випадковий ейджизм – ідеї, 
установки, правила і практики, які здійснюються людьми 
без обізнаності чи усвідомлення того, що їхні дії є упе-
редженими й призводять до вікової дискримінації осіб 
певного віку; персональний ейджизм – ідеї, переконання, 
відносини і практики з боку окремо упереджених індивідів 
до людей похилого віку.

Серед розмаїття видів ейджизму для нашого дослі-
дження цікавим є джайнізм – дискримінація людей похи-
лого віку на користь молоді. Цей феномен включає полі-
тичні погляди, комерційні функції, культурні умови тощо, 
які підкреслюють значимість молодості й не вбачають 
красоти й життєздатності людей зрілого чи літнього віку. 
Для кожної вікової групи причини і прояви джейнізму різні.

Наше дослідження було спрямоване на виявлення 
особливостей ставлення до людей похилого віку у трьох 
вікових групах (молодші школярі, підлітки та молодь) 
та розвиток в цих групах емпатійного та толерантного 
ставлення до представників періоду геронтогенезу.

Дослідження проводились на базах закладу загаль-
ної середньої освіти № 5 м. Бердянськ та Бердянського 
державного педагогічного університету. Вибірку склали 
85 осіб різної статі віком від 10 до 29 років.

Нами було використано методику діагностики рівня 
емпатії «Шкала емоційного відгуку» А. Меграбяна, проек-
тивні методики «Якою я уявляю старість» і «Яким я уяв-
ляю себе у старості», бесіду, анкетування. Винятком була 
група з 15 молодших школярів (учнів 4-го класу) – для них 
застосовувались лише проективна методика «Якою я уяв-
ляю старість» та бесіда.

За результатами дослідження 94% молодших школя-
рів ставляться до людей похилого віку шанобливо, добро-
зичливо; виявляють співчуття; позитивно ставляться 
до літніх й до старості в цілому. 6% молодших школярів 
ставляться до людей похилого віку нейтрально, старість 
і літніх уявляють стереотипно.

Більше половини (58%) підлітків виявили низький 
рівень загальної емпатії, 32% – середній і лише 10% – 
високий. Серед дівчат емпатійно налаштованих вияви-
лось більше, ніж хлопців. За результатами анкетування 
нейтральне ставлення виявили 53% опитуваних, нега-
тивне – 27%, позитивне – 20%. Більшість підлітків (30%) 

зобразили свою старість негативно, 20% створили пози-
тивний Я-образ старості, а 25% респондентів було важ-
ко уявити себе старими, ще 25% зобразили й позитивні, 
і негативні риси старості.

Серед студентської молоді 66,7% уявляє свою старість 
позитивною та щасливою: усі виявили позитивне ставлен-
ня за результатами анкетування, а високий і достатній 
рівень загальної емпатії. 33,3% не змогли уявити себе 
у старості, з них 22,2% проявили високий рівень загальної 
емпатії та позитивне ставлення до людей похилого віку 
за результатами бесіди та анкетування і 11,1% виявили 
негативне ставлення до старості взагалі та зокрема до 
людей похилого віку й середній рівень загальної емпатії.

Результати досліджень дають нам змогу стверджу-
вати, що найвищий рівень загальної емпатії, позитивно-
го толерантного ставлення до людей похилого віку при-
таманний молодшим школярам, серед них також немає 
негативно налаштованих. Серед підлітків домінує низький 
та середній рівні загальної емпатії, уявлення по власну 
майбутню старість здебільшого негативні чи взагалі від-
сутні. Саме в цій групі домінує інтолерантне ставлення до 
людей похилого віку, міжпоколінні проблеми та конфлікти. 
Студентська молодь здебільшого позитивно й толерант-
но ставляться до людей похилого віку, виявляє високий 
та достатній рівні загальної емпатій, відсоток негативного 
ставлення серед них низький.

Отже, нами виявлено, що ставлення підлітків до 
людей похилого віку потребує корекції. Нами було розро-
блено та впроваджено корекційно-розвивальну програму, 
спрямовану на формування позитивного ставлення до 
представників періоду геронтогенезу, зменшення яви-
ща джейнізму та підвищення загального рівня емпатії 
та толерантності. Основні завдання програми спрямова-
но на створення у свідомості підлітків образу реальної 
людини похилого віку, розкриття сутності поняття самот-
ності у старості, підвищення рівня толерантності до неї, 
налагодження позитивної міжпоколінної взаємодії через 
спільну творчу діяльність.

Упровадження програми сприяло підвищенню загаль-
ного рівня емпатії на 17%; формуванню толерантного 
та емпатійного ставлення до людей похилого віку; змен-
шенню джайнізму; покращенню міжпоколінних зв’язків.

Отже, результати дослідження дають нам підстави 
стверджувати, що серед різних вікових груп саме в підліт-
ків існує тенденція до формування негативного ставлення 
до людей похилого віку, яка потребує корекції.
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Постановка	 проблеми. Проблема особистості, 
заплутаної у мережі віртуальних псевдосоціальних зв’яз-
ків, далеко не нова для психології. Технологізаційні тен-
денції сучасного соціуму поставили перед індивідом нові 
умови, необхідні для успішної соціалізації: екстравертова-
ність, мобільність, креативність і т. п. Ригідні, інтроверто-
вані особистості втрачають нагоду успішно інтегруватись 
до бажаної соціальної спільноти і, переживаючи почуття 
самотності, намагаються заявити про себе опосередко-
вано через соціальні мережі. Відтак моделювання особи-
стістю Я-ідеального у мережі Інтернет дозволяє шляхом 
втечі від реальної самотності присвоїти собі такі характе-
ристики, які б сприяли зростанню її авторитету та попу-
лярності серед інших. Масове користування соціальними 
мережами спровокувало виникнення нової проблеми, 
котра вже кілька років обговорюється зарубіжними пси-
хологами-науковцями, проте недостатньо досліджена 
у вітчизняному просторі – селфі-адикція або селфізм. 
Однією із його причин вчені називають переживання осо-
бистістю почуття самотності.

Метою	 дослідження	 є теоретичне обґрунтування 
кореляційних зв’язків між переживанням особистістю 
почуття самотності та виникненням селфі-залежності.

Виклад	основного	матеріалу. Самотність у переваж-
ній більшості випадків викликає в особистості психологічно 
дискомфортні переживання, адже мова йде про депривацію 
комунікативних зв’язків із значущими на даному етапі онто-
генезу людьми. Так, самотнім себе може почувати дошкіль-
ник, який не одержує бажаної батьківської уваги, підліток, 
котрий не має друзів і т.п. Саме по собі переживання самот-
ності суб’єктивне, пов’язане із особистісним почуттям задо-
волення чи незадоволення наявною системою комунікатив-
них зв’язків, глибиною міжособистісного спілкування.

«Самотність – болюче, гостре переживання, що 
є вираженням певної форми самосвідомості, свідчить про 
розкол між об’єктивно і суб’єктивно представленою систе-
мою відносин та зв’язків особистості» [2, с. 82].

Поряд із лексемою «самотність» знаходяться понят-
тя «усамітнення», «ізоляція», «одинокість», які не мож-
на ототожнювати, адже вони описують відмінні ситуації 
психологічного стану індивіда. Тому ми послуговувати-
мемось терміном «самотність» як таким, що виходить за 
межі поняття «психологічне благополуччя» та може стати 
дестабілізуючим фактором, здатним спровокувати сел-
фі-адикцію.

Філософський відтінок проблеми самотності, дослі-
дження у площині онтології, не став на заваді її інтеграції 
до гуманітарного циклу дисциплін, зокрема і психології. 

Чи не кожна науково-психологічна парадигма дає власне 
трактування етимології, сутності та причинно-наслідкових 
зв’язків даної проблеми, пов’язуючи її іншими домінантни-
ми у межах своєї концепції категоріями. Вибірково розгля-
немо окремі із цих положень:

– психодинамічні моделі трактують проблему самот-
ності як патологію, детермінанти якої криються в ранньо-
му дитячому досвіді. Г. Зільбург диференціюючи поняття 
«усамітнення» (lonesome) та «самотність» (being lonely), 
акцентував на транзиторності стану, спричиненого втра-
тою значущої людини, у першому випадку, та на перма-
нентності всеохоплюючого характеру стану у другому. 
Самотність, на думку дослідника, акумулює такі особистісні 
характеристики, як нарцисизм, манія величі та всемогутно-
сті, егоцентризм. Самотні індивіди не здатні до адекватної 
саморефлексії, що, власне, не дозволяє ефективно нала-
годити канали міжособистісного спілкування та є деструк-
тивним чинником у системі міжособистісних зв’язків;

– феноменологічний підхід проблему самотно-
сті розкриває у ракурсі клієнтоцентристського підходу 
К. Роджерса, в якому втеча особистості від суспільства 
провокується нав’язуванням загальноприйнятих шабло-
нів поведінки, дивергентних із особистісними поглядами 
та переконаннями. Самотність виникає через опозиціо-
нування Я-реального до Я-соціального, що виливається 
у амбівалентне зі страхом бути відштовхнутим іншими 
прагнення зберегти власну індивідуальність;

– екзистенційний підхід представлений К. Мустака-
сом демонструє самотність, як позитивний, продуктивний 
для особистості стан, який дає певний досвід. На дум-
ку вченого, для її опису можна послуговуватись двома 
категоріями: «тривожна самотність» (loneliness anxiety) 
та «істинна самотність» (true loneliness), які трактують 
сутність вимушеної чи спонтанної соціальної депривації. 
Тривожну самотність ототожнюють із захисним механіз-
мом, що дозволяє індивіду осилити тягар екзистенційних 
проблем, натомість істинна, екзистенційна самотність 
зумовлена визначальними, часто трагічними, для особи-
стості подіями (смерть, трагедії, життєві зміни тощо) [1; 4]. 
Отже, хоча у більшості випадків самотність і трактується 
як відхилення від норми, екзистенціалізм все ж дає зрозу-
міти, що досвід самотності – також досвід, який потрібно 
навчитись приймати.

Психологічний портрет самотньої людини обтяжений 
рисами песимізму, егоїзму, деформованою самоперцеп-
цією, неадекватною самооцінкою. Стан перманентної 
психоемоційної напруги вимагає розрядки, яка часто 
знаходить своє вираження в різних формах адиктивної 
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поведінки: алко- та наркозалежностях, лудоманії, інтер-
нет-залежності тощо. Поповнився цей список дефініцією 
«селфі-адикція» або «селфізм», що позначає залежність, 
яка проявляється нав’язливому бажанні фотографувати 
себе та розміщувати фото у соціальних мережах з метою 
компенсації відсутнього почуття власної гідності та запо-
внення прогалин в близьких стосунках [3].

Мотивація селфі-адикції полівекторна, інтегрує інте-
ральні та екстеральні чинники, зокрема:

– навколишнє середовище – зроблене у незвичних 
місцях селфі дає змогу похизуватись перед друзями, збе-
регти оцифровані спогади;

– соціальна змагальність – бажання одержати якомо-
га більше «лайків» у соцмережах;

– бажання привернути увагу;
– спосіб покращити емоційний стан – селфі дозволяє 

підняти настрій та почуватись краще;
– упевненість у собі – власне фото є способом вигід-

ної самопрезентації в очах інших;
– конформність – бажання бути «як усі» [3].
Попередньо проведені дослідження підтверджують 

наявність кореляційних зв’язків між самотністю та інтер-
нет-залежністю, яка у випадку селфі-адикції є своєрідною 
проміжною ланкою, засобом самопрезентації у вірту-
альному світі. Не викликає сумніву і аргумент, що навіть 
закомплексовані, схильні до самотності індивіди, які відчу-
вають труднощі у встановленні близького емоційного кон-
такту тет-а-тет, у соцмережах позбуваються механізмів 
психологічного захисту та успішно комунікують.

Теоретично кореляцію між переживанням особистістю 
почуття самотності та селфі-адикцією можемо прослідку-
вати, опираючись на низку аргументів. По-перше, перма-
нентне переживання самотності, відстороненості від інших 
не може тривати вічно, воно, як уже зазначалось, вили-
вається у інші форми поведінки, серед яких і комунікація 
у соцмережах (будемо розглядати цей процес не лише, 

як обмін вербальними повідомленнями, але і графічними 
зображеннями, зокрема і комунікантів, як джерелом інфор-
мації). По-друге, для самотніх людей типовим є порушений 
процес автоперцепції, рефлексії і, відповідно, самопре-
зентації, як наслідок, особистість використовує розміще-
ні у соцмережах знімки для підміни понять «Я-реальне», 
«Я-соціальне» на «Я-ідеальне». По-третє, селфізм може 
виступати механізмом інтеграції особистості до певної 
спільноти – «Якщо я, як мої ровесники/колеги/знайомі, 
буду постити селфі, вони приймуть мене до своєї соціаль-
ної групи». У цьому випадку можемо говорити про конфор-
мізм як механізм інтеграції, який усвідомлено чи несвідомо 
тяжіє до позбавлення від дискомфортного почуття самот-
ності. По-четверте, самотність може виникати, коли індивід 
не одержує бажаної уваги від значимих для нього людей, 
у такому випадку селфі стає засобом яскравої самопре-
зентації та бажаної уваги з боку знайомих та незнайомців.

Висновки. Не зважаючи на численні наукові дослі-
дження, проблема самотності і досі залишається без 
своєї панацеї. Намагання описати її ґенезу, природу 
та імовірні наслідки для психічного життя індивіда не ста-
ли превентивним механізмом проти процесу її розповсю-
дження та модифікації у XXI столітті. Ілюзія тотальної при-
належності особистості до різних соціальних груп (сім’я, 
професійний колектив, церковна громада і т.п.) не лише 
не забезпечують, але часто інтоксикують особистість над-
лишком поверхневих зв’язків, тоді, як потреба в глибоко 
інтимному спілкуванні залишається. Поряд із особистіс-
ними якостями соціальні чинники провокують виникнен-
ня почуття самотності, яке може вилитись у різні види 
адиктивної поведінки, зокрема селфізм. Теоретичний 
аналіз понять та спроба встановити кореляційні зв’язки 
між ними, хоч і є підґрунтям для висунення гіпотез, проте 
недостатні для остаточних висновків. Відтак перспективи 
подальших досліджень вбачаємо у вивченні емпіричного 
аспекту зазначеної проблеми.

ЛІТЕРАТУРА
1. Алексеев С.С. Гештальт одиночества (феномен одиночества: его роль в развитии и терапии невроза). URL: http://hpsy.ru/

public/x2654.htm#_Toc143966421 (дата звернення: 09.04.2019)
2. Психология личности : Словарь-справочник / под ред. П. П. Горностая и Т. М. Титаренко. Киев : Рута, 2001. 320 с.
3. Balakrishnan J., Griffiths M. An Exploratory Study of «Selfitis» and the Development of the Selfitis Behavior Scale. International 

Journal of Mental Health and Addiction. November 2017. № 16(15). P. 722-736. DOI: 10.1007/s11469-017-9844-x.
4. Peplau L. A., Perlman D. Loneliness: A Sourcebook of Current Theory, Research, and Therapy. New York : Wiley, 1982. 430 p.



Випуск 1(16)

251

АГРЕССИВНЫЙ КОМПОНЕНТ СЕКСИСТСКОЙ ДЕТЕРМИНАЦИИ 
ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Е. Д. Синекова
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 

elizaveta.sinekova@gmail.com
Научный руководитель:  кандидат психологических наук,  

декан факультета психологии А. В. Ракицкая

Проблема гендерных отношений в современном 
обществе является не только острой социальной пробле-
мой, но и предметом научных исследований. Гендерные 
отношения – это различные формы взаимосвязи людей 
как представителей определенного пола, возникающие 
в процессе их совместной жизнедеятельности [3]. Осно-
вой для формирования гендерных отношений является 
дифференциация позиций мужчин и женщин как двух 
гендерных групп, феномены неравенства, доминирова-
ния, власти и подчинения. В обществе возникает система 
норм поведения, предписывающая выполнение опре-
деленных половых ролей и соответственно возникает 
довольно жесткий ряд представлений о том, что есть 
«мужское» и «женское» в этом обществе.

Современная социальная жизнь пронизана разноо-
бразными предубеждениями. Понятие «предубеждение» 
большинством психологов определяется как необосно-
ванно негативная установка в отношении какой-либо 
группы и ее отдельных представителей. Однако преду-
беждения могут включать также позитивную характе-
ристику и оценку объекта [4]. Это может определяться 
спецификой отношений между носителями предубежде-
нийи их объектами. Ряд предубеждений касаются гендер-
ных отношений.

Во второй половине XX в. список форм предубежде-
ний в гендерных отношениях пополнился так называе-
мым сексизмом. Данное понятие было введено К. Амунд-
сен, которая указывала на то, что женщины страдают от 
феномена, имеющего сходство с расизмом и названного 
ею «сексизм». Если рассматривать сексизм как преду-
беждение, основанное на проблеме пола, то его объекта-
ми могут выступать как женщины, так и мужчины, причем 
носителем данного предубеждения может быть любое 
лицо вне зависимости от пола.

Сексизм так глубоко укоренен в нашей культуре, 
в нашем обществе, в нашем сознании, что его часто про-
сто не замечают. В языке стойко сохраняются и воспро-
изводятся культурные стереотипы о «женских» и «муж-
ских» видах деятельности. Ярко выражена гендерная 
предвзятость слов, обозначающих различные виды про-
фессиональной деятельности. Подобно расизму, сексизм 
предполагает превосходство в физических и интеллекту-
альных проявлениях, хотя не приводится убедительных 
аргументов в пользу того, что мужчины лучше, чем жен-
щины – либо наоборот.

Ряд исследователей выделяют следующие отличи-
тельные признаки сексизма:

• дискриминация (преимущественно женщин);
• негативные или амбивалентные установки;
• предубеждение;
• агрессивность.
Под агрессивностью понимают физическое или вер-

бальное поведение, цель которого – причинить боль, 
навредить или разрушить. В переводе с латинского языка 
«агрессия» означает «нападение» В настоящее время 
термин «агрессия» употребляется чрезвычайно широко. 
Данный феномен связывают и с негативными эмоциями 
(например, гневом), и с негативными мотивами (напри-
мер, стремлением навредить), а также с негативными 
установками (например, расовыми предубеждениями) 
и деструктивными действиями [1].

В современной психологической науке существует, по 
крайней мере, три основных психологических подхода, 
объясняющих природу агрессивности. Все они отражают 
воззрения и эмпирический опыт конкретных исследовате-
лей и психологических школ разного времени.

Психоаналитическая модель – одним из осново-
положников которой является З. Фрейд, считала, что 
в человеке существует два наиболее мощных инстинк-
та: инстинкт жизни (эрос) и инстинкт смерти (танатос). 
Первый – рассматривался как стремления, связанные 
с созидательными тенденциями в поведении человека – 
любовью, заботой, близостью. Второй – несет в себе 
энергию разрушения, его задачей является «приводить 
все органически живущее к состоянию безжизненно-
сти» – это злоба, ненависть, деструктивность [5]. Если 
энергия Танатоса не будет обращена вовне, то это 
вскоре приведет к разрушению самого индивидуума. 
Внешнее проявление эмоций, сопровождающих агрес-
сию, может вызывать разрядку разрушительной энер-
гии и уменьшить вероятность появления более опасных 
действий. То есть катарсис – совершение экспрессив-
ных действий, не сопровождающихся разрушением, 
может быть эффективным средством предотвращения 
более опасных поступков. Иными словами, с точки зре-
ния З. Фрейда агрессия имеет биологическую (инстинк-
тивную) природу и преодолеть ее невозможно, кроме 
как частично регулировать социальными нормами, при-
давая ей более или менее безобидные формы [5].

Фрустрационная (гомеостатическая модель) возни-
кла в противовес теоретическим концепциям З. Фрей-
да. Здесь агрессивное поведение рассматривается как 
ситуативный, а не эволюционный процесс. Одним из 
авторов фрустрационной теории возникновения агрес-
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сии является Джон Доллард – американский антрополог, 
психолог. Учёный подчёркивал, что важным фактором 
для прогнозирования фрустрации является характер 
индивида. От характера зависит, насколько интенсивно 
индивид будет реагировать на неё. Был высказан вывод 
о том, что возможна психологическая разрядка агрес-
сии: можно высказаться, сочинить рассказ, нарисовать 
картину. И все это выступает в качестве реакций, заме-
щающей реальное проявление агрессии и насилия – это 
эффект катарсиса. Эффект катарсиса используют для 
реконструкции агрессивного поведения. Согласно возз-
рениям Долларда, агрессия – не автоматически возни-
кающие в организме человека влечение, а реакция на 
фрустрацию: попытка преодолеть препятствие на пути 
к удовлетворению потребностей, достижению удоволь-
ствия и эмоционального равновесия. Теория утверж-
дает, что, во-первых, агрессия всегда есть следствие 
фрустрации, и, во-вторых, фрустрация всегда влечет за 
собой агрессию [1].

Однако фрустрационная теория имела много замеча-
ний в свой адрес. Критиковалась схема «агрессия – фру-
страция». Было замечено, что люди, которые испытывают 
фрустрацию, не всегда ведут себя агрессивно и наобо-
рот. В дальнейшем, сторонники фрустрационной теории, 
видоизменили свою позицию. Представителем преобра-
зованной формы теории обусловливания агрессии фру-
страцией является Л. Берковец [2], который признал, что 
агрессия не всегда является доминирующей реакцией на 
фрустрацию и при определенных условиях может подав-
ляться. Он показывал влияние социального окружения, 
взаимоотношений с другими социальными субъектами на 
проявление агрессивности в действиях человека.

Стоит отметить, что за историю своего развития фру-
страционный подход претерпел изменения и разделился 
на два самостоятельных течения. Сторонники первого 
течения остались приверженцами фрустрационно – 
агрессивной гипотезы, продолжают исследовать условия, 
при которых ситуация фрустрации ведет к возникнове-
нию агрессивных действий. Сторонники второго течения 
создали свою концепцию фрустрации, в основу которой 
положен анализ фрустрационных ситуаций, классифика-
ции и типологии реакций на фрустрацию.

Согласно теории социального научения (бихевио-
ральная модель), агрессия – поведение, усвоенное 
в процессе социализации личности через наблюдение 
соответствующего способа действий и социальное под-
крепление [1]. Теория утверждает, что человек в про-

цессе жизни постоянно научается агрессивным дей-
ствиям: чем чаще он их использует, тем совершенней 
становятся эти действия. Другим важным элементом 
данной теории является социальное подкрепление. Под 
подкреплением понимается действие, которое вызвает 
усиление данной реакции. Это может быть как положи-
тельное подкрепление (любой стимул, который следуя 
за реакцией, вызывает ее усиление), так и отрицатель-
ное подкрепление (любой стимул, устранение которо-
го способствует усиление реакций). Следовательно, 
наблюдение и подкрепление агрессии со временем 
развивает у человека высокую степень агрессивности 
как личностной черты. Точно также наблюдение и под-
крепление неагрессивного поведения развивает низкую 
степень враждебности.

Белорусские учёные в свою очередь так же рассма-
тривали агрессивность. Результаты критического ана-
лиза существующих психологических теорий нарушений 
поведения, собственные данные, полученные в итоге 
психологической диагностики, и их феноменологиче-
ское осмысление позволили И. А. Фурманову исследо-
вать этиологию нарушений поведения с новой позиции: 
аффективно-динамического подхода. Особенность этого 
подхода в том, что нарушения поведения рассматрива-
ются как реакции на кризисную ситуацию, возникающую 
вследствие депривации или фрустрации актуальных 
потребностей [5].

С нашей точки зрения, аффективно-динамический 
подход является продуктивным методологическим осно-
ванием для изучения агрессии, проявляющейся в сек-
систских нападках в гендерных отношениях. Можно пред-
положить, что человек, проявляющий сексизм (мужчина 
или женщина) в отношении представителя другого пола, 
своими действиями пытается таким образом отреагиро-
вать некую кризисную ситуацию, возникшую вследствие 
депривации или фрустрации актуальных потребностей 
личности. Можно предположить, что это потребность 
в контроле, власти, превосходстве, удержании ситуации, 
собственной значимости. Агрессия становится инстру-
ментом для достижения внутреннего баланса человека 
в ходе достижения желаемого.

Таким образом, деструктивные гендерные отношения 
могут быть обусловлены в том числе и проявлениями сек-
сизма, которые характеризуются наличием агрессивного 
компонента, что проявляется в виде нападок на другого 
человека, необоснованных обвинений, вспышек ярости, 
прямых и завуалированных форм поведения.
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Постановка	 проблеми. Виховання емоційно зрілої 
особистості, її переживань і почуттів, починаючи з перших 
років життя, залишається важливим педагогічним завдан-
ням, у певному сенсі навіть важливішим, ніж виховання 
розуму і прищеплення дитині різних навичок і вмінь. Адже 
саме емоційне ставлення до навколишнього світу зумов-
лює цілі, на досягнення яких будуть використані набуті 
дитиною знання та вміння. На жаль, ні для кого не секрет, 
що кращі друзі сучасної дитини – телевізор або комп’ютер, 
а улюблені заняття – перегляд мультиків або комп’ютерні 
ігри. Діти стали менше спілкуватися не тільки з доросли-
ми, а й з однолітками. І це серйозна проблема: адже живе 
спілкування збагачує життя дітей, забарвлює яскравими 
барвами сферу їхніх почуттів. Сучасні діти стали менш 
чуйні до інших, не завжди здатні усвідомлювати й контро-
лювати свої емоції. Відсутність належної уваги та своє-
часного впливу дорослих на емоційну сферу психічного 
життя дитини негативно позначається на її розвитку.

Аналіз	досліджень	і	публікацій. Дослідженням емо-
ційної сфери дошкільників займалися С. Л. Рубінштейн, 
Л. С. Виготський, І. С. Кон, О. І. Кульчицька, Я. З. Неве-
рович. Тема висвітлена і в сучасних українських періо-
дичних виданнях. Серед науковців, які займаються цією 
проблемою слід виділити: C. Кулачківську, Н. Карпенко, 
О. Кононко та ін.

Засновник дитячої психології В. Прейєр у своїй книзі 
«Душа дитини» підкреслював, що поняття душі пов’я-
зане з чуттєво-інтуїтивним сприйняттям світу, а провід-
ні психологи, незалежно від методологічної орієнтації, 
вважали період дошкільного дитинства «золотим віком» 
емоційного життя. Відомий вітчизняний дитячий психолог 
В. К. Котирло характеризувала маля як суцільний орган 
чуття, а його емоційну сферу – як основний місток, що 
поєднує його з навколишнім світом, тією основою, на якій 
формується ставлення до людей і до себе.

Мета	і	завдання	статті.	Вивчити і дослідити особли-
вості розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку.

Виклад	 основного	 матеріалу. Спостерігаючи за 
останніми реформами у сфері освіти, можна сказати, що 
суспільство починає усвідомлювати необхідність серйоз-
ного ставлення до розвитку емоційної сфери дошкільни-
ка, потребу дбати про неї не менше, а, можливо, й більше 
ніж про інтелектуальну. Певною мірою, це спроба надолу-
жити прогалини формування комунікативних здібностей 
дитини через цілеспрямовану систему розвитку емоцій-
ного стану дошкільника. Адже система дошкільної освіти 
тривалий час була спрямована загалом на формування 
теоретичних знань, що дещо ігнорувало емоційний роз-
виток дитини [1].

Теоретичний аналіз показує, що базова складова 
дошкільної освіти націлює на те, що дитина дошкільно-
го віку: орієнтується у назвах та особливостях проявів 
основних емоцій, розрізняє прояви кожної з них, встанов-
лює причинно-наслідкові та смислові зв’язки між подіями 
життя, своїми переживаннями та виразом обличчя; вміє 
передавати свої почуття мімікою, жестами, словами; 
адекватно реагує на різні життєві ситуації, стримує нега-
тивні емоції, співвідносить характер емоційної поведінки 
з її наслідками за тих, хто поряд; вміє розрізняти мораль-
ні, інтелектуальні та естетичні почуття; виявляє почуття 
приязні, щирості, жалю, відповідальності, безкорисливо-
сті, вдячності, любові у взаєминах з іншими [3].

У дошкільному дитинстві формується також мова емоцій 
як система словесних позначень емоційних стані та інших 
властивостей емоційної експресії (міміка, пантоміміка, 
жести, інтонація, фізіологічні зміни), а також причин і резуль-
татів пережитих емоційних станів. Загальна вікова динамі-
ка розвитку мови емоцій у дошкільників характеризується 
переходом від словесного неструктурованого позначення 
емоційних явищ, яка типова для молодшого дошкільного 
віку до словесного структурованого позначенню допомо-
гою узагальнених понять, що притаманне для старшого 
дошкільного віку. Цікавим є той факт, що у дошкільному віці 
емоційна лабільність, яка виражається в легкості і швидкості 
переходу від одного емоційного стану до іншого, минаючи 
нейтральні форми, поступово трансформується в пластич-
ність емоцій, яка характеризується гнучкістю зміни емоцій-
них переживань, опосередкованої нейтральними формами 
емоційних станів. Тобто утримується повний цикл входу 
в емоційний стан і виходу з нього без накладення їх один 
на одного. Крім того, зміна різних ситуацій для дошкільника 
не визначає зміни змісту його емоційного стану з причини 
стійкого емоційного ставлення до різних об’єктів і збіль-
шення часу протікання емоційного реагування. У старшому 
дошкільному віці вихід з емоційного стану може бути здійс-
нений довільно самою дитиною відповідно до соціальною 
установкою або ігровими вимогами [5].

В дошкільний період починає складатися індивіду-
альна мотиваційна система дитини. Мотиви здобувають 
відносну стабільність. Серед них виділяються доміную-
чі мотиви – переважні в формі мотиваційної ієрархії. Це 
веде до появи вольових зусиль для досягнення постав-
леної мети. У молодшому шкільному віці закріплюється 
вольовий мотив досягнення і стає стійкою особистісної 
рисою. Однак це відбувається не відразу, а лише до кінця 
молодшого шкільного віку, приблизно до III – IV класів. На 
початку навчання остаточно оформляються інші особи-
стісні властивості, необхідні для реалізації цього мотиву. 



Науковий журнал

254

Особливістю дітей молодшого шкільного віку є безмежна 
довіра до дорослих. Це безпосередньо стосується важ-
ливого особистісного новоутворення – самооцінки. Вона 
безпосередньо залежить від характеру оцінок, які дають 
дорослим дитині. У молодших школярів на відміну від 
дошкільнят вже зустрічаються адекватні, завищені і зани-
жені самооцінки. Самооцінка разом з соціально-психоло-
гічними очікуваннями складають двосторонній взаємоу-
згоджений механізм взаємовпливів [4].

Другим важливим моментом є свідома постанов-
ка багатьма дітьми мети. Свідомий контроль дитиною 
власних дій досягає такого рівня, коли діти вже можуть 
керувати поведінкою на основі прийнятого рішення, намі-
ри, поставленої мети . Прийнята мета чи виниклий намір 
керують поведінкою, не дозволяючи увазі відволікатися 
на сторонні справи [3].

Воля припускає самообмеження, стримування дея-
ких досить сильних потягів, свідоме підпорядкування їх 
іншим, більш значимим і важливим цілям, уміння приду-
шувати безпосередньо виникаючі в даній ситуації бажання 
і імпульси. На вищих рівнях свого прояву воля припускає 
опору на духовні цілі і моральні цінності, на переконання 
й ідеали. Вольова дія зазвичай супроводжується відсут-
ністю емоційного задоволення, але з успішним завершен-
ням вольового акту зазвичай пов’язане моральне задово-
лення від того, що його вдалося виконати [2].

Важливим показником емоційно-соціального розвитку 
дошкільника, його повноцінного особистісного зростання 

є відповідність переживань реальним життєвим подіям 
та ситуаціям. Завдання педагогів – окультурити соціаль-
ні почуття як щодо їхнього активного прояву, так і вміння 
стримувати імпульсивні поривання. Педагогічні зусилля 
спрямовують на ознайомлення дітей дошкільного віку 
з абеткою людських емоцій, розвиток культури виявлення 
почуттів, адекватної реакції на життєві події.

Для педагога важливо наповнювати життя дитини 
в дошкільному закладі психологічними ситуаціями, у яких 
знання про моральні (або інші) норми емоційно прожива-
тимуться. Діти отримують потрібну інформацію та досвід 
проживання емоцій для того, щоб створити свій власний 
«емоційний фонд», за допомогою якого зможуть орієн-
туватись у власних почуттях та почуттях оточення. Вони 
зможуть зрозуміти поділ емоційних проявів на негатив-
ні та позитивні, вчитимуться розпізнавати різницю між 
почуттями та вчинками.

Висновки. Отже, емоційна сфера є важливою скла-
довою у розвитку дітей, так як ніяке спілкування, взаємо-
дія не буде ефективним, якщо його учасники не здатні, 
по-перше, «читати» емоційний стан іншого, а по-друге, 
управляти своїми емоціями. Розуміння своїх емоцій 
і почуттів також є важливим компонентом у становленні 
особистості зростаючої людини. Формування емоційної 
сфери є однією з найважливіших умов становлення осо-
бистості дитини, досвід якої безперервно збагачується. 
Розвитку емоційної сфери сприяє сім’я, школа, все те 
життя, що оточує і постійно впливає на дитину.
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Актуальність	 дослідження. Уперше маніпуляція 
застосовується людиною ще в дитячому віці, можна ска-
зати, що маніпулятор є в кожному з нас. В підлітковому 
віці у дітей випадки маніпуляцій зустрічаються дуже 
часто. Особливо прихованому впливу підлягають всі 

учасники навчально-виховного процесу. І в школі склада-
ється «мережа» тісно пов’язаних між собою маніпулято-
рів та «жертв» маніпуляцій. Це зумовлено, насамперед, 
специфікою взаємовідносин у системах: учитель-учень, 
учень-учень, батьки-учень, учитель-батьки [3].
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Аналіз	 дослідження	 з	 обраної	 теми. Проблемою 
маніпулювання людьми переймалося багато вчених не 
тільки в галузях психології та педагогіки, військова справа 
приділяє цьому питанню дуже важливе місце, деякі галузі 
медицини використовують метод сугестопедії при ліку-
ванні [5]. Цією проблематикою займалися Безсонов Б.М., 
Волкогонов Д.О., Шиллер Р., Войтасік Л., Бенігер Дж.Р., 
Брок Т.С., Беккер Л.А., Гудін Р.Е., Кей Б., О`Коннар Є.М., 
Пайн С.С., Прото Р., Розенберг В., Робінсон П.У., Шостром 
Е. Однак явище маніпуляцій в підлітковому віці, зокрема 
в освітньому середовищі, та пошук шляхів розвитку вмінь 
протистояти маніпулятивним впливам потребує подаль-
шого наукового та практичного розв’язання [1; 6].

Мета	 та	 методики	 досліджень. Мета дослідження 
полягає у теоретико-емпіричному виявленні особливос-
тей маніпулювання у спілкуванні підлітків.

Для проведення необхідних досліджень застосовува-
лись наступні методи: тестування, анкетування та подаль-
ша математична обробка результатів. Було використано 
наступні методики: «Мак-шкала IV» та «Анкета для дослі-
дження рівня маніпулятивності батьків та підлітків у кон-
фліктних ситуаціях» А. Ш. Апішевої [1].

Виклад	 основного	 матеріалу. Обстеження прово-
дилося в старших класах Володимирівської ЗОШ № І-ІІІ 
ступенів Скадовської районної ради. Загальна кількість 
обстежуваних – 50 осіб, з яких 20 хлопчиків і 30 дівчаток 
у віці від 15 до 16 років, середній вік – 15,5 років.

В результаті дослідження, всі респонденти потрапили 
в категорію із середнім рівнем вираженості особистісного 
макіавеллізму. Макіавеллізм як риса особистості сприяє 
успішній маніпуляції [4]. Маніпуляція, подібно до багатьох 
інших подій в навколишньому світі, не виявляється сама 
по собі. Завжди існують якісь сили і умови, що сприяють 
їй або прямо викликають її до життя. А також завжди зна-
ходяться люди, завдяки активності яких ці сили та умови 
діють. Так, у п’ятдесяти підлітків, згідно з даними, серед-
ній рівень вираженості особистісного макіавеллізму, тоб-
то це означає, що вони досить емоційні і не завжди вміють 
тримати свої емоції, думки, почуття під контролем, мож-
ливо, часто демонструючи їх оточуючим. Отже, цілі свої 
вони розкривають оточуючим, що підтверджує попередні 
дослідження з цього питання [5].

Вони орієнтуються на власні бажання і при цьому гото-
ві допомагати іншим, може, навіть на шкоду собі. Якщо 
вони і чинять опір соціальному впливу, то неявно, мляво, 
не сподіваючись на успіх. Для них дуже важливо бути під-
готовленими до певної ситуації, щоб правила, способи дій 
були чітко визначені.

Для цієї вибірки характерне часте втручання емоцій 
у раціональну оцінку ситуації, підлітки залежні від емо-
цій і від тиску з боку. Однак при необхідності вони в змо-
зі переконати партнерів по взаємодії, направити свої дії 
та дії інших людей у русло, потрібне їм для досягнення 
власної мети [2]. Підлітки ще дуже довірливі, сприйнят-
ливі до нового, незвичайного, а також до впливу на них 
з боку. Саме тому в підлітковому віці необхідно не тільки 
опанувати навичками маніпулювання, а й навчитися адек-
ватно реагувати на вплив з боку і конструктивно вибудову-
вати свою поведінку, що протидіє впливу [5].

Отже, у підлітків старших класів Володимирівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів було діагностовано середній рівень 
вираженості особистісного макіавеллізму. Відмітимо, що 
в сентизитивний підлітковий період рівень макіавелізму 
повинен бути максимально виражений. Тобто необхідно 
формувати високий рівень бажання впливати на оточую-
чих і протидіяти впливу.

Стосовно маніпуляцій у конфліктних ситуаціях підліт-
ків з батьками, яке обумовлене багатьма чинниками, тож 
може відбуватись різними шляхами. Загалом конфлікти 
можна вирішувати конструктивним чи неконструктивним 
шляхом. Неконструктивне вирішення конфліктів може 
мати маніпулятивний характер. В свою чергу це призво-
дить до розтягування конфлікту в часі чи до його подаль-
шого загострення, що загалом лише погіршує стосунки 
між конфліктуючими сторонами [5].

На основі аналізу літератури, власного досвіду та опи-
тування однолітків нами було виділено наступні найбільш 
розповсюджені види маніпулятивної поведінки батьків 
та підлітків у конфліктних ситуаціях:

– маніпуляції, пов’язані з контролем батьків над під-
літками;

– шантаж батьків по відношенню до підлітків;
– залучення підлітками інших людей до конфлікту;
– шантаж підлітків по відношенню до батьків.
На основі визначених складових маніпулятивної пове-

дінки було складено анкету для дослідження рівня мані-
пулятивності батьків та підлітків у конфліктних ситуаціях.

В анкеті пропонувалося відповісти на 21 питання 
та твердження, що були спрямовані на виявлення харак-
теру стосунків між підлітками та батьками і дорослими 
в сім’ї від частоти прояву даної ситуації в їхньому житті 
наступними відповідями: «часто», «іноді», «рідко», «ніко-
ли». Після проведення процедури опитування було сфор-
мовано масив вихідних даних для подальшій математич-
ній обробці програмою Microsoft Excel.

Аналізуючи отримані результати за «Анкета для 
дослідження рівня маніпулятивності батьків та підлітків 
у конфліктних ситуаціях» А. Ш. Апішевої нами було вияв-
лено високий рівень загальної конфліктності стосунків між 
батьками та підлітками. Він виявився високим (68 від мак-
симальних 99 балів). Для з’ясування причин такої високої 
конфліктності і особливостей маніпулятивної поведінки 
в конфліктних ситуаціях необхідно робити аналіз окремих 
показників, що також виявились високими. Причиною під-
літкової брехні може бути занадто велика батьківська опіка.

Загалом рівень конфліктності в сучасних сім’ях 
є досить високим. Опитування показало, що батьки най-
частіше вдаються до шантажу дітьми, обіцяючи останнім 
певну винагороду за виконання тієї чи іншої роботи [2]. 
Також виявлено, що досить багато батьків зловживають 
своєю опікою – перекладаючи на себе багато відпові-
дальності за підлітка вони тим самим не дають дитині 
можливості самоствердитись та проявити себе. Високим 
є і рівень контролю за навчанням сучасних підлітків шля-
хом маніпуляцій. Одним з наслідків зависокого контролю 
за навчанням може стати замовчування поганих оцінок 
у школі, що досить часто зустрічається серед сучасних 
підлітків. Діти ж у свою чергу, шантажуючи батьків, при-
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водять приклади з інших сімей, де, на їхню думку, батьки 
краще відносяться до дітей. Також підлітки досить часто 
брешуть своїм батькам. Це може бути наслідком гіперопі-
ки останніх або ж недовірливими відносинами між батька-
ми та дітьми в сім’ї.

Висновки. Маніпуляція – це психологічний вплив, при 
якому приховуються цілі, засоби, використовується психо-

логічний тиск, «гра на слабостях», вносяться зміни в моти-
ваційну структуру іншої людини для досягнення маніпуля-
тором власної вигоди. Результати нашого дослідження 
підтвердили існуючу в психологічній науці думку, щодо фор-
мування маніпулятивної форми поведінки в підлітковому 
віці під впливом споглядання особистості дорослого, який 
демонструє таку форму поведінки по відношенню до дітей.
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На сучасному етапі розвитку практичної психології 
значна увага приділяється методам глибинно-психологіч-
ного пізнання психіки з орієнтацією на вивчення її внутріш-
ніх механізмів. З огляду на це актуальним є застосування 
арт-терапевтичних технік у роботі практичного психолога, 
що набуває різних відтінків залежно від напряму його 
діяльності. Тому завданням роботи стало: встановити 
критерії психологічного благополуччя, структуру особи-
стісного потенціалу й психологічного благополуччя особи-
стості, проаналізувати отримані результати та провести 
теоретико-методологічний аналіз феномену психологіч-
ного благополуччя у концепціях науковців.

Розробку ефективних методів надання психологіч-
ної допомоги суб’єкту представлено у працях вітчизня-
них дослідників: О. Ф. Бондаренка, М. Й. Боришевсько-
го, Л. М. Карамушки, Г. В. Ложкіна, С. Д. Максименка, 
Н. Ю. Максимової, В. Г. Панка, М. І. Пірен, О. П. Санні-
кової, В. А. Семіченко, В. О. Татенка, Т. М. Титаренко, 
Н. В. Чепелєвої, Т. С. Яценко та ін. Проективний малюнок 
як один із методів групової психотерапії представлено 
в дослідженнях М. Бетенські, Л. Ф. Бурлачука, Ф. Кей-
на, О. І. Копитіна, А. Корнера, Т. Ліндсей, Б. Мурштейна, 
М. Наумбург, Ю. С. Савенко, О. Т. Соколової, Е. Ульмана, 
А. Хілл, І. Чампернон, Ямницького та ін.

Арт-терапевтичні техніки реалізуються в методі актив-
ного соціально- психологічного навчання (АСПН), роз-
робленого академіком АПН України Т. С. Яценко. Фено-
менологічний підхід, який покладено в основу методу 
АСПН, передбачає внутрішнє розуміння психічних явищ 
суб’єктом без їх стандартизованої інтерпретації. Такий 
підхід до феномену психіки сприяє виявленню логіки 
несвідомого у взаємозв’язку зі свідомим. Використання 
арт-терапевтичних методів з метою дослідження глибин-
но-психологічних детермінант психічної активності пред-
ставлено в дослідженнях Т. С. Яценко та її послідовників 
С. М. Аврамченко, Л. Л. Бондаревської, К. А. Бабенко, 
Т. І. Білухи, Т. В. Горобець, І. В. Калашник, М. М. Кононо-
вої, А. С. Нодзельської, С. Ш. Раджабової, О. Г. Стасько, 
С. Г. Харенка, Н. В. Шавровської. Арт-терапевтичні техні-
ки, зокрема, метод роботи з використанням тематичних 
психомалюнків, неавторського малюнка, робота з каменя-
ми тощо сприяють наближенню до символічності «мови» 
несвідомого. Практична психологія у контексті психоди-
намічного підходу стимулює розвиток творчості через 
відсутність готових алгоритмізованих технік та орієнтацію 
на неповторність феномену психічного кожної особи. Гли-
бинна психокорекція пов’язана з виявленням особистіс-
них передумов труднощів у спілкуванні. Вона спрямована 
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на дослідження явищ психіки в єдності свідомої й несвідо-
мої сфер та можливості їх пізнання арт-терапевтичними 
засобами. Дана проблема є недослідженою в контексті 
можливостей використання арт-терапевтичних засобів 
у глибинно-психологічному пізнанні. Таким чином, соці-
ально-психологічна значущість проблеми та її недостатня 
розробленість в науковій літературі залишають простір 
для подальших досліджень.

Аналіз	останніх	досліджень	і	публікацій. Вітчизняна 
та зарубіжна теорія і практика оперують різновекторними 
положеннями про особливості психічно здорового суспіль-
ства, його вплив на особистісне зростання, формування 
цінностей людини, її смислів, ставлення до любові, твор-
чості, свободи, відповідальності, автономії. Феномен «пси-
хологічне благополуччя» розглядається в різних аспек-
тах. М. Чіксентміхайі, М. Яхода, М. Аргайл, М. Селігман, 
А. Менегетті, Д. Леонтьєв, І. Джідарьян, Л. Куліков, В. Пан-
кратов розглядають цей феномен, виходячи з розуміння 
суб’єктивної природи щастя, благополуччя, задоволеності 
життям, а також визначають його джерела та фактори. 
У наслідок інтенсивного пошуку було введено в активний 
обіг понять «благополуччя», «щастя» і «задоволеність 
життям» в журналі «Psychological Abstract», тираж якого 
збільшився в п’ять разів. Н. Бредберн, Р. Раян, К. Ріфф, 
К. Кейс, Е. Десі, Е. Дінер, А. Вотерман, П.Фесенко, А. Воро-
ніна, А. Созонтов, Н. Бахарєва, М. Бучатська, Л. Жуковська 
та як універсальне поняття запропонували термін «психо-
логічне благополуччя особистості» («psychological well-
being») і всебічно дослідили його [3, с. 87–102].

Теоретичну основу феномена «психологічне благопо-
луччя» заклали дослідження Н.Бредберна, який визначає 
його як баланс між двома комплексами емоцій: позитив-
ними і негативними, що нагромаджуються впродовж жит-
тя (в дослівному перекладі це позитивний і негативний 
афект) [1]. Н. Бредберн наголошує на тому, що події, які 
відбуваються у повсякденному житті, несуть у собі радість 
чи розчарування, відбиваються у нашій свідомості, накопи-
чуються у вигляді певного афекту. Те, що нас турбує, і те, 
що ми переживаємо, підсумовується у вигляді негативного 
афекту, а події повсякденного життя, які несуть нам радість 
і щастя, сприяють збільшенню позитивного афекту.

Своє бачення феномена психологічного благопо-
луччя знаходимо у працях Е.Дінера [1]. Аналізуючи цей 
феномен, він дійшов висновку, що більш суттєвим і влу-
чим є його трактування як «суб’єктивне благополуччя». 
Е.Дінер обгрунтував визначені ним поняття і вивів струк-
туру цього феномена ввівши три основні його компонен-
ти: задоволення, комплекс приємних емоцій і комплекс 
неприємних емоцій. Окрім того, відповідно до зазначених 
компонентів він визначив сторони самоприйняття: – ког-
нітивна – інтелектуальна оцінка задоволеності різними 
сферами свого життя; – емоційна – наявність поганого чи 
хорошого настрою.

Виходячи зі сказаного Е. Дінером, не можна не погоди-
тись з його твердженнями, оскільки більшість людей так 
чи інакше оцінюють ситуацію чи факт, що з ними трапля-
ється найчастіше, у визначеннях «добре – погано», така 
інтелектуальна оцінка завжди має під собою відповідно 
забарвлену емоцію [4, с. 342-350].

Тому метою нашого дослідження стало з’ясування 
впливу арт-терапевтичних технік на переживання психо-
логічного благополуччя особистості.

Виклад	 основного	 матеріалу. З цією метою ми 
використали наступний психодіагностичний комплекс: 
1) опитувальник «Шкала психологічного благополуччя» 
в адаптації Шевеленкової-Фесенко, розробленою К. Ріфф 
[5]. Даний опитувальник включає 9 шкал: 1 – позитивні 
відносини з іншими, 2 – автономія, 3 – управління ото-
ченням, 4 – особистісне зростання, 5 – мета в житті, 6 – 
самоприйняття, 7 – баланс афекту, 8 – осмислення жит-
тя, 9 – людина як відкрита система. 2) методика «Шкала 
базових переконань» розроблена Р. Янов-Бульманом, 
адаптована О. Кравцовою. Призначена методика для 
вимірювання базових переконань особистості – опиту-
вальник, що складається з 32 тверджень, які відбивають 
оцінку восьми основних категорій, на їх основі обчислю-
ються 3 базові переконання, які представлені у роботі, 
а саме: 1 – доброта оточуючого світу, 2 – осмисленість 
світу, 3 – власна цінність. 3) методика дослідження само-
оцінки метакогнітивних знань і метакогнітивної активності, 
розроблена Дж. Флейвеллом, адаптована М. Кашаповою 
та Ю. Скворцовою. Призначена для визначення здат-
ності до розумового сприйняття і переробки зовнішньої 
інформації. Визначається за допомогою показників по 
таким шкалам: метакогнітивні знання, метакогнітивна 
активність, метакогнітивні характеристики (концентрація, 
придбання інформації, управління часом, вибір головних 
ідей). 4) Опитувальник соціально-психологічної адаптації 
(ОСПА) К. Роджерса та Р. Даймонда (адаптація Т.В. Снє-
гірьової, модифікація А.К. Осницького). Призначений для 
вивчення особливостей соціально-психологічної адапта-
ції та пов’язаних з нею рис особистості. 5) методика Є. Іль-
їна в модифікації Ізарда – опитувальник «Характеристики 
емоційності». Тест розроблений Є.П. Ільїним і призначе-
ний для самооцінки виразності різних характеристик емо-
цій: емоційної збудливості, інтенсивності емоцій, стабіль-
ності, впливу на ефективність діяльності.

Таким чином у процесі психоаналізу виокремлено кри-
терії психокорекційного впливу на психіку суб’єкта, а саме: 
розширення соціальної компетентності учасників навчання; 
розвиток соціально-перцептивного інтелекту; розвиток мож-
ливостей аутопсихотерапії та сензитивних здібностей сприй-
мання інформації; засвоєння оптимальних умінь спілкування; 
розвиток умінь перетворювати себе на об’єкт дослідження.

Порівняння показників вияву емоційної збудливо-
сті, інтенсивності емоцій, їх стабільності на початку 
дослідження дозволило констатувати, що в контрольній 
та експериментальній групах суттєвої різниці не виявлено. 
Істотна різниця між контрольною та експериментальною 
групами у показниках емоційної збудливості виявляється 
на другому етапі дослідження, а саме, після застосуван-
ня арт-терапевтичних технік. Вони знижуються (від 32,9% 
до 12,8%). Показники тестового дослідження на друго-
му етапі дозволяють констатувати суттєве збільшення 
осіб з високим рівнем емоційної стабільності (до 80,7%). 
Наявна динаміка змін відчуття особистісної емоційної ста-
більності та врівноваженості засвідчує психокорекційний 
ефект занять засобами арт-терапії.
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Також, виявлено існування додатного зв’язку, причо-
му в основному щільний, між показниками адаптивних 
властивостей та показниками психологічного благополуч-
чя. Це підтверджує висновки про те, що стан психологіч-
ного благополуччя обумовлюється високим рівнем адап-
тивності особистості. Інакше кажучи, переконання про 
доброту й осмисленість світу та усвідомлення власної цін-
ності є певним фільтром для вибору способів реагування 
у певних умовах та ситуаціях, що, у свою чергу, зумовлює 
адаптивну діяльність і відповідний рівень та модус пере-
живання благополуччя.

Завдяки цьому було з’ясовано, що застосування 
арт-терапевтичних технік методами малюнків та метафо-
ри у вигляді казки, у психокорекційній роботі має свої осо-
бливості, а саме: цілісне пізнання психіки суб’єкта в єдності 
свідомих і несвідомих виявів; спрямованість діагностико-ко-
рекційного процесу на пізнання феномену психічного в його 
індивідуальній неповторності, динамічній упорядкованості 
та усистематизованості суперечливих тенденцій. Глибин-
но-психологічна робота з використанням малюнків та мета-
фори у вигляді казки дозволила об’єктивувати вплив на 
семантику образів опредметнення переживань едіпового 
характеру суб’єкта, що позитивним чином вплинуло на 
переживання психологічного благополуччя особистості.

Висновки. На основі теоретичних й емпіричних 
результатів дослідження, визначено, що для задоволено-
сті життям найбільше значення мають особистісний потен-

ціал і низка його складових, такі складові психологічного 
благополуччя особистості, як самоприйняття та керування 
довкіллям, а також перевага загальної позитивної емо-
ційної оцінки себе та свого життя. Тобто, задоволеність 
життям (як насамперед гедоністичний аспект психологіч-
ного благополуччя) більше пов’язана з феноменами, що 
здебільшого віддзеркалюють гедоністичні аспекти психо-
логічного благополуччя, та менше – із суб’єктністю (та, 
відповідно, саморегуляцією), здібностями, слідуванням 
тому, як повинно бути, осмисленістю в житті, особистісною 
зрілістю, які відображають здебільшого евдемоністичний 
аспект психологічного благополуччя та важливі для задо-
воленості життям більше як засоби досягнення тих стан-
дартів, щодо яких оцінюється життя, а не самі по собі, хоч 
вони також можуть слугувати такими стандартами.

Теоретичні положення й емпіричний матеріал, отрима-
ний у процесі наукової роботи, розширили інструментальний 
аспект адекватного глибинного пізнання психіки суб’єкта 
і дозволили сформулювати висновки й рекомендації пси-
хологам-практикам, спрямовані на оптимізацію діагности-
ко-корекційного процесу глибинного пізнання. Теоретичні 
й емпіричні результати дослідження сприяють оптимізації 
викладання таких навчально-психологічних дисциплін: «Пси-
хологія творчості», «Основи психокорекції», «Психодіагнос-
тика», «Метод аналізу комплексу тематичних психомалюн-
ків», «Практикум з групової психокорекції», «Методи роботи 
з психомалюнками та предметними моделями» тощо.
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Рубіж ХVI–XVII століть знаменувався великими науко-
вими відкриттями в галузі математики, астрономії, приро-
дознавства і психофізіології. Зміни характеру державної 
влади в Європі сприяли виникненню нової людини, що 

володіє новим світоглядом, новою ідеологією, новою 
мораллю [1].

Ці соціально-психологічні процеси не могли не знайти 
відображення в мистецтві. Культура бароко ( в тому числі 
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і музична) пройшла довгий шлях розвитку (до середини 
ХVIII cтоліття), нерідко поєднуючи в собі багато в чому 
протилежні естетичні погляди.

Л. Виготський вважав, що «картина світу в епоху баро-
ко поставала як хритсиянський космос; світ-макрокосм 
був театром, на сцені якого виступала людина-мікрокосм, 
обживаючи цей безмежний світ, повторюючи його будо-
ву» [2, с. 50]. Серед яскравих представників музичного 
мистецтва епохи бароко виділяють К. Монтеверді, Г. Пер-
села, А. Кореллі, А. Вівальді. Саме ця епоха відкрила двох 
геніїв музичного мистецтва: Й.С. Баха та Г. Ф. Генделя.

У сучасній соціальній психології культури мистецька 
спадщина епохи бароко посідає одне з важливих місць 
не випадково, тому що багато з музики цієї епохи стало 
основою подальших етапів розвитку музичного мистецтва, 
велика кількість музичних термінів і понять, що з’явилися 
в епоху бароко, використовуються і сьогодні. Нерідко інтер-
претація музики цієї епохи стає невиразною, тому що вико-
навець не враховує психологічні особливості стиля, вико-
навські традиції епохи, її музично-теоретичні та естетичні 
погляди, а також особливий характер звуковидобування.

Рівень виконавської майстерності нерозривно пов’яза-
ний з рівнем музичної культури. Для того, щоб бути компе-
тентним виконавцем давньої музики, необхідна професій-
на підготовка. За кордоном, зокрема в Німеччині, Австрії, 
Італії, Франції вибудувана ціла соціально-психологічна 
система навчання інструменталістів виконанню старовин-
ної музики. За останні роки в Україні серед інструмента-
лістів з’явився інтерес до методу реконструкції. («автен-
тичного виконання»). Знання музичної мови епохи бароко 
збагачує арсенал виразних засобів виконавця і видкриває 
нові можливості для інтерпретації та імпровізації. Звідси, 
дана тема викликає необхідність науково-теоретичного 
обґрунтування, осмислення та аналізу.

Наприклад, О. Єрошенко [4] розглядає загально-
естетичні принципи і соціально-психологічні проблеми 
музичної культури західноєвропейського бароко. Окремі 
психологічні аспекти автентичного виконавства розгляну-
ті в роботах М. Друскіна [3], В. Шестакова [5]. Традиціям 
барокового виконавського мистецтва присвятили свої 
праці З. Жаркова, Е. Круглова, К. Мазурік, Л. Ярославце-
ва. У фундаментальних роботах П. Донінгтона і К. Паліскі 
представлені розшифровка і редагування музичних 
трактатів ХVII–XVIII століть [2]. Дисертаціне досліджен-
ня Л. Булатова [1] присвячено особливостям виконання 
скрипкової музики бароко.

Метою	дослідження	є виявлення соціально-психоло-
гічних особливостей музичної культури епохи бароко.

Завдання	дослідження:
1. Надати загальну соціально-психологічну характе-

ристику епохи бароко, включаючи поняття і стиль епохи, а 
також її музичну культуру.

2. Схарактеризувати соціально-психологічні особли-
вості становлення музики епохи бароко.

Об’єкт	дослідження – музична культура епохи бароко, 
предмет – соціально-психологічні особливості її трактування.

Відомо, що у мистецтві як такому найглибшим чином 
розкриваються унікальність і неповторність людської осо-
бистості; завдяки мистецтву досягається розуміння люди-

ною себе та інших. Загальновизнаною тут є особлива 
роль емоційної складової, яка представлена й у самому 
творі (насамперед, у його образному змісті), й у психо-
логічному впливі на реципієнта. Однією з надзвичайних 
ознак мистецтва вважається його унікальна здатність до 
складного перетворення почуттів. Найкраще, на нашу 
думку, про це сказав Л.С. Виготський: «Чудо мистецтва 
скоріше нагадує інше євангельське чудо – перетворен-
ня води у вино, й справжня природа мистецтва завжди 
несе в собі щось перетворююче, переборююче звичайні 
почуття, й той самий страх, і той самий біль, і теж саме 
хвилювання, коли вони викликані мистецтвом, утримують 
в собі ще щось крім того, що в них міститься. І це щось 
переборює ці почуття, просвітлює їх, перетоврює їх воду 
в вино, і таким чином здійснюється найважливіше при-
значення мистецтва. Мистецтво відноситься до життя, як 
вино до винограду… вказуючи цим самим на те, що мис-
тецтво бере свій матеріал з життя, але дає понад цього 
матеріалу щось таке, що у властивостях самого матеріалу 
не міститься» [2, c. 306]. Таїна художності мистецький тво-
рів криється у їх зверненні до людських почуттів. Слухач 
(глядач, читач) емоційно залучається до світу художньо-
го вимислу, що забезпечує інтерес до мистецького твору 
та разом з цим надає насолоди.

Теоретичного обґрунтування вчення про афекти 
набуло в працях засновника французької раціоналістич-
ної філософії Р. Декарта (1596–1650). Це вчення ста-
ло філософською основою музичної естетики ХVII ст., 
мало безпосередній вплив на тогочасну музичну теорію. 
Учення про афекти було викладено Декартом у трактаті 
«Пристрасті душі» (1649), де філософ стверджує визнач-
ну роль емоцій та почуттів у житті кожної людини. Перша 
спроба застосувати теорію афектів до царини музичної 
теорії міститься в одному з ранніх творів Р. Декарта, де 
основним змістом виявляються міркування про звук, 
інтервали й тони з математичної точки зору. Та окрім 
вивчення фізико-математичних закономірностей у музич-
ному мистецтві, філософа цікавить музика як явище пси-
хофізіологічного роду. Призначення музики та основна її 
здатність, на думку вченого, полягають у тому, щоб викли-
кати багатоманітні почуття в душі людини. Мета музики – 
завдавати нам насолоди й збуджувати в нас різноманітні 
афекти. Афекти гніву, жалю, кохання, як і властивості, які 
притаманні великодушності, справедливості, безневинно-
сті і самітності, барокова музика зображує в їх неприкри-
тій наготі, захоплюючи своєю потаємною силою всі уми 
до цих почуттів і немов би змушуючи серця до будь-якої 
пристрасті, подібно до неспалимого каменю, що займа-
ється за допомогою вправно відшліфованого дзеркала. 
Така фундаментальна концепція як вчення про афекти, 
що було теоретичним підґрунтям музичного західноєвро-
пейського мистецтва ХVII–XVIII cтоліть, стала яскравим 
віддзеркаленнням роздумів про характер емоційно-пси-
хологічних властивостей музики, їх етичної та естетичної 
ролі. Протягом двох століть раціоналістичне учення про 
афекти в музичному мистецтві зазнавало суттєвих змін, 
відводячи від традиційного, метафізичного підходу до 
музики і прямуючи до нових естетичних і художніх вимог 
часу. Надалі вчення про афекти було переосмислене 
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і взяте для обґрунтування нових філософсько-естетичних 
ідей (теорія мімезісу, теорія вираження).

Пoстановка проблеми емоційної складової виконавського 
музичного мистецтва виходить з самої його природи, пов’я-
заної саме з емоційною сферою людини. Роздуми та мірку-
вання видатних учених, композиторів, музикантів доби баро-
ко з приводу проблематики емоційної складової музичного 
мистецтва знайшли своє відбиття в різних музично-естетич-
них концепціях, що грунтувалися на центральній філософ-
сько-естетичній доктрині – теорії афектів. Отже, становлення 

емоційно-семантичного поля виконавського мистецтва епо-
хи бароко відбувалося через його кристалізацію насампе-
ред у фундаментальному вченні про афекти та похідних від 
нього музично-естетичних теоріях того часу. Проблематика 
музично-естетичного аспекту емоційної складової музичного 
виконавства виявляється досить цікавою для подальшого 
вивчення. Знання історичного розвитку музично-естетичної 
думки щодо емоцій в музиці допоможуть у визначенні їх 
провідної ролі у музичному мистецтві та нададуть глибокого 
розуміння самому феномену барокової музики.
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У сучасній психології дається величезна кількість 
різноманітних понять, пов’язаних з особистістю, з її вну-
трішнім світом, духовним буттям, з динамікою її розвитку, 
але фактично неможливо назвати хоч одне джерело, що 
розкриває істинний сенс поняття «життєстійкість», його 
змістовну сторону. Однак існує безліч передумов для 
«наповнюваності» даного поняття.

Якщо розглядати сучасну особистість, що володіє цінно-
стями і духовним багатством, з позиції інтегрованої особи-
стості, то сучасному суспільству потрібна нова особистість, 
неординарно мисляча, самостійна, вільна, творча, яка безпе-
рервно займається саморозвитком і самоосвітою. Ми можемо 
припустити, що життєстійкість особистості означає її соціаль-
ну та психологічну зрілість, якій властиво «визначення свого 
місця в світі, в суспільстві, володіння стійким світоглядом».

На наш погляд, життєстійкість особистості полягає не 
стільки в різноманітних і глибоких знаннях, уміннях і нави-
чках, скільки ґрунтується на окремих елементах розвитку 
тих якостей, які дозволяють особистості повноцінно про-
живати в суспільстві. Зокрема, до цього переліку можна 
включити такі з них:

– широта інтересів і комплекс інтелектуальних, емо-
ційних, вольових якостей, які передбачають активне 
здійснення своєї діяльності;

– здатність ставитися з належною увагою і зацікавле-
ністю до всього, що значимо для інших;

– розуміння міжлюдських відносин і їх внутрішнього 
життя;

– зосередження уваги на головному, віддача власної 
енергії і творче ставлення до роботи, навчання і до спіль-
ної діяльності;

– реалізація вищих цілей особистості з урахуванням 
її потреб і спонукань, пов’язаних з процесом її самови-
ховання і самовдосконалення для духовного збагачення 
людей, підвищення людської культури і поліпшення між-
людських відносин [3].

В результаті життєстійкість виявляється «керівним 
ядром», яке визначає певний напрям всієї життєдіяльності 
індивіда, реалізує вищі цілі особистості, пов’язані з її внутріш-
нім зростанням. Для того щоб наповнити поняття «життєстій-
кість» якимсь емпіричним змістом і логікою у визначенні кри-
теріїв, показників, індикаторів життєстійкості, звернемося до 
досліджень психологів, розглянувши їх розуміння розвитку 
особистості в плані цілісного об’єкта, що саморозвивається.

Представники гуманістичного спрямування, розгляда-
ючи людину як цілісну, творчу, яка прагне до самореалі-
зації і розуміє сенс існування в житті, закладають критерії 
оцінки життєздатної особистості.

Г. Олпорт, маючи на увазі життєстійкість особистості 
в її соціальності, стверджує, що вона не може розвивати-
ся без контактів з навколишньою дійсністю, від взаємодії 
якого настає взаємозбагачення. Потужним «поштовхом» 
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і стимулом до поведінки в житті Г. Олпорт вважає «ядро» 
особистості, на яке необхідно звернути увагу, оскільки 
воно є основою для розвитку життєздатних якостей [5].

Визначення К. Роджерсом особистості як «повноцінно 
функціонуючої» дозволяє побачити в особистості здатно-
сті до життєстійкості.

Відповідно до такої установки, нам представляється 
можливим виділити основні характеристики життєздатної 
особистості (за К. Роджерсом). Це відкритість пережи-
вань, інакше кажучи, здатність чути себе, відчувати. Це 
і є екзистенційний образ життя, тобто вміння жити повним 
життям, усвідомлюючи неповторність кожного момен-
ту життя. Це органічна довіра, тобто здатність спирати-
ся в прийнятті рішень на свої власні почуття і погляди, 
емпірична свобода, що виражається в можливості люди-
ни жити необмежено, з урахуванням власних бажань 
і настрою, без заборон і обмежень [3].

У працях А. Адлера життєстійкість означає соціальну 
розвиненість людини, яка виступає як зріла особистість, 
усвідомлюючи, що подолання життєвих проблем вимагає 
співпраці, мужності і готовності витрачати власну енергію 
заради благоденства інших людей. Якщо головним для 
людини є рішення трьох життєвих питань – роботи, дружби 
і любові, то можна говорити про неї як про зрілу особистість.

Іншим засобом набуття життєстійкості, з точки зору 
розвитку особистості, можна розглядати самоактуаліза-
цію. Самоактуалізація, за А. Маслоу, є той самий процес, 
який при всій його тривалості і сталості в плані залучен-
ня в роботу зростання і розвитку здібностей людини до 
максимуму допоможе актуалізувати життєздатні якості. 
Життєстійкість не що інше, як підтвердження максималь-
но інтенсивного розвитку особистості для повноцінного 
людського існування в повному сенсі [4].

Слідом за А. Маслоу нам представляється можливим 
виділити життєстійкі характеристики особистості: ефек-
тивне сприйняття реальності і комфортне ставлення до 
неї, прийняття себе та інших, незалежність, почуття при-
четності до оточуючих, єднання з ними, міцні міжособи-
стісні відносини, почуття гумору, креативність.

Вітчизняні психологи приймають умовою розвитку 
життєстійкості розвиток самої особистості, безпосередньо 
пов’язаний з явищами дійсності, суспільними процесами, 
здібностями, що дозволяють «свідомо управляти власним 
життєвим шляхом на підставі свого індивідуального пси-
хічного розвитку». Життєстійкість особистості пов’язана 
і з рівнем домагань, настроєм, творчістю, проявом ініціатив. 
Інакше, кожному індивіду «необхідно досягти адекватності 
власних можливостей з можливостями їх реалізації». І якщо 
майбутній фахівець навчився співвідносити свої можли-
вості з вимогами часу, то його діяльність буде успішною 
і більш вираженою буде його здатність до життєстійкості.

К.О. Альбуханова-Славська бачить життєстійкість 
в умінні розвивати «в собі здатність встановлювати зго-
дом оптимальні «Відносини», ... бути адекватним об’єк-
тивному часу». Це означає краще усвідомлення особисті-
стю свого життєвого шляху, осмислення її в історичному 
контексті, здатність особистості «поглянути не тільки на 
своє життя з будь-якої точки відліку, але і з точки зору 
моменту, що виходить за межі власного життя».

Більш того, людина повинна оволодіти зовнішніми 
обставинами, щоб стати творцем своєї індивідуальної 
історії. У цьому бачить сенс життєстійкості Н.О. Логіно-
ва. Можливістю розвитку життєстійкості вона вважає 
творчість. Це джерело, що дозволяє «індивіду повністю 
розкрити свої сутнісні сили, справжні людські здібності 
і внести свій оригінальний, індивідуальний внесок в цінно-
сті суспільства, ... в збагачення духовного світу людини». 
Таким чином, будь-яке явище в житті молодої людини 
може розглядатися нами як фактор розвитку життєстій-
кості, під впливом якого людина будує свою долю, вміло 
долаючи перешкоди, знаходячи виходи з важких ситуа-
цій і майстерно використовуючи щасливі випадки. Таким 
чином, виникає соціальний розвиток людини, який є дже-
релом розвитку життєстійкості.

Життєстійкість – це досить складне та неоднозначне 
поняття, яке характеризує здатність людини витримува-
ти всі складності життя та успішно протистояти життєвим 
проблемам та труднощам [6].

Поняття життєстійкості (hardiness), запропонували 
американські психологи Сьюзен Кобейса та Сальваторе 
Мадді. Багатолітній досвід дослідницької праці змусив 
науковців звернути увагу на той факт, що життєві труд-
нощі по різному впливають на поведінку людей. Одні, під 
впливом стресу мобілізуються, знаходять резервні осо-
бистісні ресурси, досягають успіху, а інші навпаки, впа-
дають у стан апатії, байдужості, намагаються сховатися 
від нових можливостей, прагнуть зберігати попередній 
звичний стан, бояться змінювати що-небудь. Прикладні 
дослідження дозволили авторам визначити особистісний 
конструкт «hardiness» (життєстійкість), якій характеризує 
міру здатності особистості витримувати стресову ситуа-
цію, зберігаючи внутрішню збалансованість не знижуючи 
успішність діяльності.

За Мадді життєстійкість особистості ґрунтується на 
настановах, що визначають взаємодію людини зі світом: 
це включеність, вплив та виклик Включеність – це впевне-
ність у тому, що все, що відбувається, дає максимальний 
шанс знайти дещо путнє та цікаве для особистості. Людина 
з розвинутою включеністю отримує задоволення від влас-
ної діяльності. І навпаки, відсутність включенності поро-
джує почуття відчуженості, відчуття себе за межами життя. 
«Якщо ви відчуваєте впевненість у собі та в тому, що світ 
великодушний до вас, вам притаманна включеність».

Невисокий рівень включеності породжує стан відчуже-
ності, так би мовити «відмороженості», коли людина не 
бачить нічого цікавого у власному життя, її майже ніщо не 
хвилює та не бентежить. Для неї не має значення якою 
справою займатися, і чи займатися чимось взагалі. При-
кладом не включеності у життя може бути хаотична, не 
послідовна зміна видів діяльності. Отже, коли людина 
протягом року змінює три місця роботи, і в решті решт 
залишається знов безробітною. І пояснює власне рішення 
тим, що ніхто краще неї не знає як треба працювати.

Контроль передбачає переконання в тому, що бороть-
ба дозволяє вплинути на результат. Цей вплив помітний 
навіть тоді, коли він не є абсолютним і успіх зовсім не 
гарантований. Протилежним до такого переконання є від-
чуття власної безпорадності. Людина, в якої сильно роз-
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винутий контроль, відчуває, що самостійно обирає свою 
діяльність, власний шлях. Вона переконана, що завдяки 
ресурсам, які у неї є, або яких у неї поки що немає, але 
вона може їх отримати, вона може впоратися з проблема-
ми, котрі стоять на її шляху. Якщо у людини сильно вира-
жений контроль, вона буде намагатися впливати на події, 
а не проявляти бездіяльність.

Прийняття ризику – це переконання людини в тому, 
що все, що з нею трапляється, слугує її розвиткові, якій 
відбувається за рахунок знань, отриманих з досвіду 
(неважливо – позитивного чи негативного). Людина, яка 
розглядає життя як спосіб отримання досвіду, готова дія-
ти в умовах, коли відсутні стовідсоткові гарантії успіху, 
на свій страх і ризик. Така людина вважає, що прагнення 
до буденного комфорту та безпеки дуже збіднює життя. 
В основу прийняття ризику покладено ідею розвитку зав-
дяки активному засвоєнні знань із досвіду та наступного їх 
використання. Прийняття ризику дозволяє людині вчити-

ся на власному житті, власному досвіді, а не очікувати на 
легке безтурботне життя.

Отже, усі структурні елементи, які визначають жит-
тєстійку позицію, дозволяють протистояти неприємним 
подіям, приймати та творчо переробляти їх, а не просто 
уникати неприємностей і проблем. Людина з вираженою 
життєстійкою позицією схильна переживати події, що 
з нею відбуваються, як «цікаві та радісні, як наслідок осо-
бистісного вибору та ініціативи і як важливий стимул для 
засвоєння нового». Така людина здатна до ефективної 
саморегуляції діяльності не тільки у стресових ситуаціях, 
а і в ситуаціях досягнення успіху у різних сферах життя. 
Життєстійка людина використовує «гнучку» саморегуляцію, 
що дає їй можливість контролювати власну працездатність, 
приймати рішення припинити чи продовжувати діяльність 
всупереч втомі. Тому життєстійка людина частіше відчуває 
задоволеність свою працею і як наслідок демонструє висо-
ку ефективність діяльності у різних сферах життя.
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Постановка	проблеми	та	її	зв’язок	з	науковими	чи	
практичними	 завданнями. Осмислення поняття «гід-
ність» сягає сфери людської моралі з такими її базовими 
утвореннями, як справедливість, повага до життя інших 
людей, доброзичливість, благородство та ін. Гідність 
є традиційною духовною цінністю, однак її конкретне 
розуміння і роль у розвитку особистості історично зазнали 
істотних змін.

Соціально-політичні зміни та економічні кризи, що 
відбуваються в суспільстві, впливають на моральний роз-
виток молодого покоління. Зниження показників мораль-
ності, підсилення егоїстичних тенденцій в особистісному 
розвитку молодих людей, певна деформація їх моральних 
цінностей призводить до викривлення у них уявлень про 
такі цінності як добро, милосердя, справедливість, честь, 
гідність, тощо. Такі несприятливі умови морального роз-
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витку молоді ставлять перед освітою завдання розробки 
нових технологій з підвищення морального потенціалу 
зростаючої особистості, що буде спроможною усвідомлю-
вати неповторність і самоцінність кожної людини, нести 
відповідальність за наслідки своїх вчинків, поводитися 
гідно у найскладніших життєвих ситуаціях.

Аналіз	теоретичних	досліджень.	Сучасні дослідники 
пов’язують гідність людини з її особистістю як сукупністю 
високих моральних якостей і повагою цих якостей в самій 
собі, високим інтелектуальним розвитком. В. Корженко 
наголошує, що гідність є тією якістю людини, що визначає 
її людськість. Із втратою гідності сучасна людина як осо-
бистість втрачає не лише статус особистості, але якості 
людськості взагалі [5]. У державноуправлінській науці гід-
ність людини має стати головною управлінською цінністю. 
Вироблення політики та її впровадження має передусім 
спиратися на зміни ціннісних орієнтацій як на суб’єктному, 
так і об’єктному рівні, підсилюючи жагу до задоволення 
потреби гідності.

Теоретичними підставами дослідження почуття 
гідності стали: структурно-динамічна модель самосві-
домості І. І. Чеснокова, когнітивно-еволюційна теорія 
моральної свідомості Л. Колберга, структурна модель 
самоставлення В. В. Століна, теоретичні уявлення про 
вольову сферу особистості Є. П. Ільїна, теорія відносин 
особистості В. М. Мясищева, імпліцитна теорія особи-
стості Ф. Хайдера.

Мета	 дослідження:	 розкрити науково теоретичні 
основи дослідження психологічних чинників розвитку 
почуття власної гідності у молодших школярів.

Виклад	основного	матеріалу. Честь і гідність у пло-
щині психології досліджувались мало. У своїй монографії 
«Соціальна психіка нації» М. Й. Варій приділив цим питан-
ням як соціально-психічним явищам, які висвітлюють 
соціально-психологічний образ етнічної спільноти, значну 
увагу [3].

Часто дослідники пов’язують ці явища в одне ціле. 
Єдність цих понять зафіксована в тому факті, що вони 
часто і звично використовуються разом – як честь і гід-
ність людини та особистості. Водночас, вони дещо від-
різняються і тим самим доповнюють одне одного. Однак 
у психологічному плані честь і гідність особистості потре-
бують всебічних подальших досліджень [3].

Спочатку категорія «гідність» трактувалася як засад-
нича цінність поряд з такими цінностями, як справедли-
вість, свобода, милосердя тощо. У такому вимірі вона 
осмислювалася і культивувалася у процесі морального 
вдосконалення особистості. При цьому акцентували на 
гідності як певному моральному ставленні людини до сві-
ту, одному із джерел високих вчинків людини.

Особливого значення проблема розвитку моральних 
почуттів взагалі, і почуття власної гідності зокрема, набу-
ває в молодшому шкільному віці, який вважається сен-
ситивним для формування морально-духовної культури 
особистості (Л. І. Божович, Л. С. Виготський, Е. Еріксон, 
М. Г. Іванчук, Р. В. Павелків та ін.). Молодший школяр 
розмірковує про себе, розуміє, що відрізняється від інших 
і переживає свою індивідуальність, здійснює самооцінку, 
навчається бачити себе очима іншої людини, розгляда-

ти власну поведінку з позиції соціальних норм як гідну чи 
негідну (І. Д. Бех), підпорядковувати свої безпосередні 
бажання соціальним вимогам, у нього формується вну-
трішній план дій (Л. М Співак) [2].

Молодший шкільний вік називається періодом інтен-
сивного формування моральних почуттів і переконань 
[там само].

Одним з основних показників розвитку моральної сві-
домості в молодшому шкільному віці вважається виник-
нення рефлексії. Рефлексія є змістовною характеристи-
кою суб’єктності молодшого школяра. Завдяки цьому 
процесу дитина розмірковує, розуміє, оцінює себе, навча-
ється бачити себе очима іншої людини; оцінювати свою 
діяльність, розглядати власну поведінку з позиції соціаль-
них норм як гідну чи негідну [1; 16].

Ще одним з надбань цього віку, за І. Д. Бехом, є більш 
системний і диференційований процес індивідуалізації. 
Молодший школяр прагне виявити себе, виокремити своє 
«Я», протиставити себе іншим, висловити власну позицію 
щодо інших людей, отримати від них визнання своєї само-
стійності, прагне рівноправної позиції з іншими.

Це забезпечує розвиток у учнів нового рівня самоусві-
домлення в суспільстві, соціально відповідального само-
визначення та розвитку їх потенційних особистісних мож-
ливостей, що реалізуються в різних видах предметної 
діяльності. Дитина молодшого шкільного віку знає, що від-
різняється від інших і переживає свою індивідуальність, 
прагнучи утвердитися серед дорослих й однолітків [1].

Л. Сугачов уважає, що під гідністю людини слід розу-
міти не сукупність моральних якостей особистості, а 
забезпечений суспільними відносинами інтерес особи, 
яка потребує визнання її (гідності) за нею. В. Бортник під 
гідністю людини розуміє цінність окремого індивіда, сукуп-
ність тих його духовних, фізичних якостей, які відповідають 
потребам даного суспільства і тому розглядаються остан-
нім як цінність [4]. В. Підгородинський вказує, що гідність 
людини – це позитивна самооцінка конкретної людини. 
Право на повагу до гідності особи надає їй можливість 
усвідомлювати і відчувати свою цінність як людини, мати 
позитивну моральну оцінку щодо себе, повністю уникати 
катування; жорстокого, нелюдського або такого, що прини-
жує її гідність, поводження, принизливого покарання, віль-
но погоджуватися на медичні, наукові чи інші досліди [4].

Почуття власної гідності – це внутрішнє самовідчуття 
людини, що має видимий прояв в поведінкової сфері, що 
відбивається високою оцінкою власної соціальної цінності 
і прав. Має близький смисловий зв’язок з самоповагою, 
самооцінкою і концепцією власного Я, що знаходяться на 
високому рівні, але при цьому не є тотожними, оскільки 
в цих близьких поняттях більший акцент зроблений на 
сприйнятті людиною себе, тоді як гідність завжди апелює 
до зовнішнього соціуму. Тобто на самосвідомості особи-
стості позначається вплив спільноти, а також накладають 
свій відбиток норми, правила, традиції, культура конкрет-
ної історичної епохи. Спостерігаючи за собою в процесі 
спілкування, міжособистісної взаємодії, діяльності, люди-
на усвідомлює власні можливості, здібності, осягає адек-
ватність ідеалізованих уявлень реальним умовам, об’єк-
тивність і можливість їхньої реалізації [5; 6].
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Особистість з почуттям власної гідності вимагає належ-
ної поведінки і від себе, і від інших. Віна вимагає від себе 
охайності і спокою, не опускається до непорядних вчинків, 
при цьому дозволяє собі більшу свободу, ніж масова особи-
стість, у неї гарні манери, елементи царственості.

Висновки. Аналіз теоретичних джерел дозволяє 
стверджувати, що почуття власної гідності – це складне 
інтегральне утворення, представлене єдністю суб’єктив-
ної реальності, засноване на взаємодії внутріш-ньосо-

бистісних і зовнішньо-соціальних детермінант розвитку. 
Це осмислення та переживання своєї моральної цінності 
й суспільної значимості. Зовнішні та внутрішні чинники 
стимулюють прояв структурних одиниць почуття власної 
гідності, визначають спрямованість особистості.

Для розвитку більш високого рівня почуття власної 
гідності особистості необхідно застосовувати відповідні 
засоби щодо поглиблення розуміння особистістю власної 
індивідуальності та здатності до моральної саморегуляції.
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Вступ. Підліткова агресія не є новою проблемою для 
українського суспільства, але з кожним роком її актуаль-
ність зростає. Р. Берон і Д. Річардсон дають таке визна-
чення: агресія – це будь-яка форма поведінки, що націле-
на на образу чи заподіяння шкоди іншій живій істоті, яка не 
бажає подібного звернення.

Виклад	основного	матеріалу. Сучасні підлітки живуть 
у світі з нестійкою соціальною, економічною та ідеологіч-
ною ситуацією, кожен день стикаючись з усіма складноща-
ми процесу соціалізації, який нерідко виявляється у фор-
мі агресивної поведінки. Агресивна поведінка підлітків 
дуже актуальна проблема, що привертала увагу багатьох 
вітчизняних (Г. М. Андрєєва, Л. П. Колчина, Е. В. Романин, 
С. Е. Рощин, Т. Г. Румянцева та ін.) і зарубіжних авторів 
(А. Бандура, Р. Вальтер, А. Басс, К. Лоренц та ін.)

Відповідно до О. О. Волинської, проблема агресії і агре-
сивності стає актуальною, коли суспільство переживає кри-
тичні періоди розвитку. Трансформація колишньої соціаль-
но політичної системи, високий рівень протестних настроїв, 
війна на сході України, радикальна зміна цінностей і виму-
шена переорієнтація поведінки, на думку науковця, при-
звели до сплесків агресії, зростання насилля і злочинності, 
жорстокості у побутовій поведінці [1]. Цей факт знаходить 

підтвердження у дослідженні Всесвітньої Організації Охо-
рони Здоров’я від 2018 року. Згідно з даними ВООЗ, Украї-
на займає четверте місце в світі за рівнем підліткової агре-
сії, поступаючись тільки Росії, Албанії та Білорусії.

В. Р. Павелків підкреслює, що в умовах соціальної 
кризи найбільше піддається впливам та знеціненням 
ідеалів молоде покоління, оскільки у них ще не сформо-
вана система цінностей, а світогляд настільки мінливий, 
що зміна настроїв може призвести до втрати морально-
го та психологічного клімату нації [2]. Однією з головних 
характеристик підліткового віку є входження в суспільне 
життя і активне прагнення до самореалізації у соціумі, 
який може впливати на підлітка, як позитивно, так і нега-
тивно. В.І. Мурадова, вивчаючи причини агресії у підлітків, 
дійшла такого висновку: «Агресивні тенденції в підлітко-
вому віці обумовлені двома найбільш яскравими факто-
рами – це новоутворення віку і вплив соціуму. На підлітка 
впливає його сім’я, школа і однолітки, а також діяльність 
різних ЗМІ, які на тлі хворобливого підліткового кризи 
залишають важкий слід на психологічному здоров’ї під-
літка, що тягне за собою прояв агресивної поведінки» [3].

Роберт Бэрон та Дебора Ричардсон, дослідуючи при-
чини становлення агресивної поведінки підлітків, зазна-
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чили: «Агресивна поведінка визначається впливом сім’ї, 
однолітків, а також засобів масової інформації. Підлітки 
навчаються агресивної поведінки за допомогою прямих 
підкріплень так само, як і шляхом спостереження агресив-
них дій» [4]. Аналізуючи статтю можна зробити висновок, 
що у підлітків один з головних шляхів навчання агресивної 
поведінки – спостереження за чужою агресією. Сім’я може 
одночасно демонструвати моделі агресивної поведінки 
та забезпечувати його підкріплення. На становлення агре-
сивної поведінки впливають ступінь згуртованості сім’ї, 
близькості між батьками і дитиною, а також стиль сімей-
ного керівництва. Підлітки, у яких в сім’ї сильний розлад, 
чиї батьки відчужені і холодні, порівняно більш схильні до 
агресивної поведінки.

Наступний фактор, що на думку більшості психоло-
гів є дуже спірною причиною агресії підлітків – це засоби 
масової інформації.

Аллан Гуггенбюль, досліджуючи вплив ЗМІ на світо-
гляд підлітка, зазначив: «Violence in the media is a topic 
of constant debate. According to research data, showing 
scenes of violence on television leads to an increase in 
«contamination» with aggression. However, strictly speaking, 
research data indicate only an increase in excitability. 
Whether children in their daily lives become more aggressive 
and unmanageable is not known. Considering that the child 
imitates the scenes he saw on the TV screen on a one-to-one 
scale would be an extreme simplification. If the examples were 
so contagious, schoolwork would be gigantic success with 
children. Their reactions to scenes of aggression, broadcast 
on television, are ambiguous. Direct imitation is just one form 
of reaction» [5]. Отже, не можна однозначно стверджувати 
про небезпеку зі сторони ЗМІ для свідомості підлітків.

Для профілактики агресивної поведінки необхідно 
навчити підлітків навичкам позитивного спілкування, вза-
ємодії з іншими членами соціуму, вмінню знаходити аль-
тернативні мирні шляхи вирішення конфліктів.

А.А. Реан визначив наступні шляхи профілактики 
агресії: «У здійсненні профілактики асоціальної поведінки 
та агресії неповнолітніх ключова роль належить родині. 
Вплив сім’ї на процес соціалізації і розвитку особистості 

залишається надзвичайно високим навіть тоді, коли до 
цього процесу підключаються інші інститути соціаліза-
ції: школа, вулиця, групи однолітків і інші» [6]. Як пока-
зують дослідження науковця, навіть у підлітковому віці, 
коли максимально проявляється тенденція орієнтації 
на групу однолітків і віддалення від батьків, навіть і тоді 
сім’я є потужним фактором впливу на підлітка і його під-
тримки у важкій життєвій ситуації. Отже, можна зробити 
висновок, що провідна роль у попередженні і корекції 
агресивності підлітків належить батькам.

Нами було проведено власне дослідження рівня агре-
сивності серед підлітків. У дослідженні брали участь під-
літки у віці 14 років Криворізької загальноосвітньої школи 
у кількості 14 осіб (7 дівчат і 7 хлопців).

Мета	дослідження – визначити рівень агресивності, про-
аналізувати психологічні її особливості у підлітковому віці.

Для виявлення рівня агресії був використаний тест 
Басса – Дарки. Створюючи свій опитувальник науковці 
виділили наступні форми агресії: фізична агресія – вико-
ристання фізичної сили проти іншої особи; непряма – 
агресія, обхідним шляхом спрямована на іншу особу або 
ні на кого не спрямована; роздратування – готовність до 
прояву негативних почуттів при найменшому порушенні 
(запальність, грубість); негативізм – опозиційна манера 
в поведінці від пасивного опору до активної боротьби 
проти встановлених звичаїв і законів; вербальна агресія – 
вираз негативних почуттів як через форму (крик, вереск), 
так і через зміст словесних відповідей (прокляття, погро-
зи). Отриманий результат представлено на рис. 1.

За допомогою діаграми на рис. 1 показано рівень агре-
сії у підлітків: 58% опитуваних мають підвищений рівень 
агресії, 21% мають високий рівень агресії. Згідно з дани-
ми дослідження, проілюстрованого у діаграмі № 1, можна 
дійти висновку, що агресивність є характерною рисою під-
літкового періоду.

Використавши дані тестування, ми порівняли рівень різ-
них форм агресії у хлопців і дівчат. Вважається, що хлопці 
більш схильні до проявів агресії, ніж дівчата, однак це не 
зовсім так, просто агресія у дівчат виглядає дещо інакше. 
Останнім часом вчені відзначають зменшення відмінностей 

 
Рис. 1. Результати діагностики агресивної поведінки підлітків (за тестом Басса-Дарки)
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між агресивною поведінкою хлопців та дівчат. Хлопчача 
агресія зазвичай проявляється більш відкрито, грубо, дівча-
та замінюють фізичну агресію вербальною. Дівоча агресив-
ність зовні менш ефектна, зате більш ефективна.

 
Рис. 2. Результати порівняння рівню різних форм 

агресії у хлопців і дівчат

На основі наведених у діаграмі на рис. 2 результатів, 
можна помітити що серед дівчат дійсно переважає висо-
кий рівень вербальної і непрямої агресії, а серед хлопців 
на високому рівні показники фізичної агресії і негативізму. 
За допомогою тесту також було з’ясовано, що хлопці після 
агресивної поведінки, як правило, меншою мірою відчува-
ють провину і тривогу. Дівчата ж, навпаки, стурбовані тим, 
чим агресія може обернутися для них самих. Проявивши 
агресію, вони швидше реагуватимуть на неї почуттям про-
вини і страху. Також з’ясувалося, що дівчата краще стри-
мують себе, ніж хлопці.

Висновки. Агресія у підлітковому віці міцно пов’язана 
з процесом соціалізації і має глибокі біологічні та соціальні 
корені. Позбавитися агресивної поведінки неможливо, але 
необхідно знизити її прояви через навчання підлітка конт-
ролю власних агресивних устремлінь, встановлення друж-
ніх міжособистісних відносин з оточуючими та вмінню зна-
ходити альтернативні мирні шляхи вирішення конфліктів.

ЛІТЕРАТУРА
1. Волинська О. О. Проблема агресивної поведінки підлітків: фактори та механізми соціалізації. Вісник Національного уні-

верситету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» № 3 (30), 2016. С. 117–131
2. Павелків В. Р. Соціально-психологічний статус молодіжних субкультур як детермінанта формування агресивної поведінки. 

Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Психологія і педагогіка», Випуск 28. С. 139–149.
3. Мурадова В. І. Агресивна поведінка сучасних підлітків. Молодий вчений, 2016. № 15. С. 413–415.
4. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб.: Питер. 2009. 352 с.
5. Allan Guggenbühl The Incredible Fascination of Violence: Dealing with Aggression and Brutality among Children. Spring 

Publications. 1998. 145 p.
6. Реан А. А. Профилактика агрессии и асоциальности несовершеннолетних. Национальний психологический журнал. 2018. 

№ 2 (30). С. 3–12.

ХАРИЗМАТИЧНИЙ ІМІДЖ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

К. Ю. Стахова
Криворізький державний педагогічний університет, 

K.Stahova@gmail.com
Науковий керівник:  кандидат психологічних наук,  

доцент кафедри загальної та вікової психології Н. М. Макаренко

Вступ. Сьогодні є актуальним питання харизматич-
них якостей педагога. Досить непросте завдання постає 
перед педагогом – зацікавити, налаштувати. Він повинен 
мати якості лідера, а отже, бути харизматичним. Сучасний 
педагог – вершина майстерності, неперевершений ора-
тор, майстер переконання, актор та друг-співрозмовник. 

Проблема лідерської обдарованості у психологічній 
науці представлена у роботах Л. Уманського, Ф. Хессел-
блейна, В. Шепеля та ін. Вчені звертали увагу на різні 
психологічні конструкти: соціальний талант, соціальний 
інтелект,  організаційні здібності та ін.  Питання змісту, 
структури та виявів професійної майстерності педагога 
добре розроблене завдяки дослідженням сучасних укра-

їнських вчених (В. Бажанюк, І. Зязюн, В. Камишин, Л. Кара-
мушка, І. Кривонос, О. Мірошник, В. Семиченко, Н. Тара-
севич, Є. Худобіна та ін.). Автори розглядають проблему 
лідерства як один із видів обдарованості особистості, яка 
охоплює поняття «емоційний інтелект», «соціальний інте-
лект», «креативність», що є провідною детермінантою 
у досягненні успіху. Низка праць Л. Данильчука, О. Панасю-
ка, О. Петрової, В. Шепеля присвячена дослідженням тлу-
мачення іміджу людини, його типів та функцій.

Однак у сучасній психології та педагогіці актуальним 
залишається питання формування професійних якостей, 
які необхідні майбутньому фахівцю для подальшої діяль-
ності, спираючись на вимоги, які ставить сучасне суспіль-
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ство. Сучасний педагог – це людина, яка має харизматич-
ний імідж, вміє вести себе та подавати власний приклад 
через вплив на свідомість, почуття, поведінку особистості, 
що є важливим для взаємодії вчитель-учень, для подаль-
шого зацікавлення особистості в навчальному процесі, її 
центральної участі, формування мотивації навчання для 
досягнення успіху. Тож виявлення та значення харизматич-
них якостей педагога у формуванні професійної компетент-
ності майбутніх фахівців є актуальним для сучасного вишу.

Мета	статті	– визначити роль  харизматичних якостей 
педагога у формуванні професійної компетентності май-
бутніх фахівців. Досягнення поставленої мети передба-
чає виконання таких завдань: 1) розкрити зміст поняття 
«харизматичний імідж педагога»; 2) дослідити професійні 
якості педагога, який має харизматичний імідж.

У дослідженні застосовувався теоретико-методоло-
гічний аналіз, систематизація та узагальнення психоло-
го-педагогічних даних за проблемою дослідження, пси-
холого-педагогічний експеримент (визначення якостей 
харизматичного педагога учнями середньої школи), мето-
ди математичної статистики.

Виклад	основного	матеріалу. Дослідження харизма-
тичності в структурі професійних властивостей особисто-
сті – один із напрямів становлення професійної структури 
суспільства. Дискусійним є питання про те, чи являється 
харизма вродженою якістю людини чи її можна розвинути 
самому.

Дослідженням харизматичності займався видатний 
вчений Макс Вебер. Цьому належить і відкриття понят-
тя «харизма». Цим питанням також займалися Нікола-
ус Б. Енкельман «Развитие харизматических качеств», 
Домбровський Т. «Харизма», Пахомов С. розглядав релі-
гійний погляд на харизматичність, вивчаючи харизматич-
ність Будди та інші.

У концепції Макса Вебера харизма то вважається будь-
яка людина, яка може впливати на натовп, передаючи їй 
великий емоційний заряд. Серед відомих історії харизма-
тичних персонажів є Чингізхан, Наполеон, Гітлер і Муссо-
ліні, Ленін, Ганді і Мартін Лютер Кінг [цит. за 3, c. 50–53].

Сучасна дослідниця, Бардичевська А. наголошує, що 
харизма має декілька компонентів: психологічний, кому-
нікативний, іміджевий та містичний. Психологічна складо-
ва – це певні риси характеру людини, її звички та ін. Ця 
складова будується від природи, тому її важко змінити. 
Комунікативна складова – змінна. Розвиваючи навички 
спілкування, можна навчитися «запалювати» аудиторію, 
надихати, вражати неперевершеним красномовством. Імі-
джева складова – це те, що про лідера думають люди, на 
яких він намагається вплинути. Вона є найбільш змінною 
навіть у короткі проміжки часу. Містицизм у харизмати-
ках – це те надприродне, божественне, якась надзвичай-
на енергія, що притягує [2, c. 2].

Окрім поняття харизма, важливим є дослідження понят-
тя «імідж».  Етимологічно воно походить із французької мови 
й означає «образ», «уявлення», «зображення». О. Панасюк 
у своїй праці «Имидж. Энциклопедический словарь» дослі-
джує поняття «імідж» та поділяє його на види: особистісний 
(людина – особистість, її якості); габітарний (оцінка зовніш-
нього вигляду особистості: статури, зросту, одягу, взуття, 

зачіски та ін.); вербальний (передбачає володіння техніками 
й засобами вербального спілкування); невербальний (дум-
ка про людину, що виникає на основі сприйняття та аналізу 
її постави, погляду, міміки, жестів); професійний (уявлення 
про людину як про фахівця,  професіонала своєї справи). 
Отже, на думку дослідника, основними характеристиками 
формування іміджу людини є: зовнішній вигляд, поведінка, 
особливості вербального і невербального спілкування, її 
професійні функції [5].

На сучасному етапі перед вчителем стають нові вимо-
ги щодо методики викладання. Він не може постійно бути 
однаковим. Саме тут є важливим питання про харизматич-
ність та можливість розвинути в собі лідера. Дитяча моти-
вація до навчання формується не з назви предмета, не зі 
змісту, скільки з особистості педагога, його професійних 
якостей, рис характеру, поведінки, звичок, настрою тощо. 

На думку Астапенко О., сучасний педагог окрім про-
фесійних компетенцій повинен мати особистісні якості, 
які відповідають викликам сучасної освіти: креативність, 
авторитетність, натхненність, любов до своєї профе-
сії, любов до дітей [1, c. 59]. І. О. Ніколаєску вважає, що 
харизматичний вчитель обов’язково повинен мати зовніш-
ній приємний вигляд, якщо педагог-жінка – це впевненість 
у собі, гарний настрій, почуття гумору, усмішка, догляну-
тість, своєрідна інтонація голосу, емоційна врівноваже-
ність та ін. [цит. за 4]. С. Рубінштейн зазначав, що суть 
гумору не в тому, щоб бачити й розуміти комічне (смішне, 
забавне) там, де воно є, а в тому, щоб сприймати як коміч-
не те, що претендує бути серйозним. Учитель, який воло-
діє почуттям гумору, створює сприятливу, невимушену 
атмосферу під час навчального процесу, знімає емоційне 
напруження, робить навчальний і виховний процес більш 
веселим і життєрадісним [цит. за 4].

Характер професійної діяльності постійно ставить 
педагога в комунікативні ситуації. Мова, слово – дієвий 
інструмент професійної діяльності сучасного педагога, 
який слугує засобом професійного впливу. Тому у фор-
муванні образу педагога як професіонала важливу роль 
відіграє враження, яке здійснює мова, тобто вербаль-
ний компонент. Вміння правильно говорити, «зачепити» 
словом, надихнути, вдало аргументувати свою думку – 
основні комунікативні завдання педагога. Відомий амери-
канський письменник Дейл Карнегі у книзі «Як здобувати 
друзів і впливати на людей» дослідив такі форми впливу 
на аудиторію, як посмішка, впевненість, щирість, ввічли-
вість, повага до слухача, вміння слухати. На думку відо-
мого  педагога П. Каптерева, одним з факторів впливу на 
аудиторію є духовне та моральне здоров’я. Завжди при-
вертає око «педагогічне  самопочуття», тому дослідник 
радить «кожного з малечку «морально загартовувати», 
тобто готувати до перенесення без будь-яких психо-
логічних травм те, що можна зустріти на своєму жит-
тєвому шляху. Великого значення для підтримки психіч-
ного здоров’я набуває позитивне мислення та настрій, 
завдяки яким може з’явитися раціональне пізнання всьо-
го оточуючого, вибір оптимальних моделей своєї пове-
дінки та власне позитивного іміджу. Саме завдяки їм 
можливо уникнути чи нейтралізувати у власній профе-
сійній діяльності «факторів ризику» [цит. за 4, c. 88–92].
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Теоретичне вивчення проблеми уваги заклало під-
ґрунтя до емпіричного встановлення зв'язку особливостей 
її розвитку із визначенням ролі харизматичних якостей 
педагога у формуванні професійної компетентності май-
бутніх фахівців.

Практичне дослідження проведено на базі Запорізької 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 89 Запорізької 
міської ради Запорізької області. Учасники психолого-педа-

гогічного експерименту – учні 5-А, 5-Б класів. У формі есе 
дітям було запропоновано відповісти на питання «Які якості 
має вчитель-лідер?». Питання адаптовано під вікові осо-
бливості дітей. Розглядаючи харизму як соціоцентричний 
феномен, можна стверджувати, що близькими, тотожни-
ми до «харизми», як ознаки  персональної характеристи-
ки є і такі поняття, як «лідер», «авторитет», «геній». Існує 
«харизматична концепція лідерства», згідно з якою оточен-
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ня сприймає лідера як наділеного надзвичайними власти-
востями,  недоступними підлеглим, людину-авторитета. 

Аналіз отриманих даних був здійснений за критерієм: 
співвідношення особистісних характеристик учителя, визна-
чених учнями до загальної кількості оцінок, поставлених 
дітьми. За результатами проведеного письмового дослі-
дження визначено такі  критерії «харизматичного вчителя»: 

На основі учнівських спостережень 5-А та 5-Б класів 
проаналізовано загальні кількісні та відсоткові показники 
та визначено 5 найвизначніших характеристик. Найбіль-
шу кількість оцінок має характеристика веселий – 27 оці-
нок (16%); 2-ге місце – найкращий оратор – 26 оцінок 
(15%); 3-тє місце – добрий – 22 оцінки (13%) та почуття 
гумору – 22 оцінки (13%); 4-те місце – нестандартний – 
13 оцінок (8%), гарний настрій – 13 оцінок (8%), друг – 
13 оцінок (8%); 5-те місце  – розумний – 11 оцінок (6%), 
гарний (зовнішність) – 11 оцінок (6%). 

Проведене дослідження доводить те, що сучас-
ний педагог-лідер очима дітей – це не просто «великий 

розум», стандартність, рамки, закритість та формаль-
ність. Сучасний харизматичний вчитель – це його настрій, 
його позитивне налаштування на роботу, його слово, 
зміст, сила та гучність, його нестандартність та неймовір-
на чарівність.

Висновки. Харизма є досить складним явищем 
у сучасному суспільстві. Можна дискутувати щодо того, чи 
важливо сучасному педагогу мати харизматичні якості, чи 
ні, але сучасне суспільство вимагає від педагога нестан-
дартних рішень. Носити «харизматичний імідж» треба. Це 
впевненість, сила голосу, гарний настрій, нестандартність 
рішень. За учнівськими спостереженнями, найголовніши-
ми характеристиками педагога-лідера є: його позитив-
не налаштування, мова, його доброта, почуття гумору, 
нестандартність та на останньому місці розум і привабли-
вість. Постійне вдосконалення, новий погляд на педаго-
гічну діяльність, пошук себе у нових рішеннях – це об’єк-
тивна необхідність сучасного суспільства, сучасної освіти, 
сучасного вчителя.

ЛІТЕРАТУРА
1. Астапенко Е. В. Харизма учителя. Наука и Мир: междунар. науч. журн. 2015. Т. 2. № 12 (28). С. 59.
2. Бардичевська А. Б. Феномен харизматичного лідерства. Вісник Національного авіаційного університету. Серія : 

Філософія. Культурологія. Київ, 2008. № 2. С. 2.
3. Головська І. Г., Голова Є. С. Психологічні особливості проявів харизматичності у студентів-психологів. Наука і освіта. 

2013. № 3. С. 50–53.
4. Ніколаєску І. О. Здоров’язберігаюча функція професійно-особистісного іміджу соціального педагога. Вісник Черкаського 

університету: Серія «Педагогічні науки». Черкаси, 2008. Вип. 121. С. 88–92. 
5. Панасюк А. Ю. Имидж. Энциклопедический словарь / авт.-сост. А. Ю. Панасюк. М. : Рипол Классик, 2007. С. 768.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРИСТУВАЧА ІНТЕРНЕТУ
О. О. Таран, Я. В. Зеркаль

Криворізький державний педагогічний університет, 
1999sashataran@gmail.com

Науковий керівник:  кандидат психологічних наук,  
доцент кафедри загальної та вікової психології Н. М. Макаренко

Вступ. Завдання нашого дослідження – вивчен-
ня та аналіз психологічних особливостей користувача 
Інтернету. Незважаючи на велику кількість праць щодо 
цієї проблеми, вона залишається надзвичайно актуаль-
ною, адже роль Інтернету в нашому житті с кожним днем 
збільшується. Інтернет відіграє велику роль у формуван-
ні інформаційного суспільства та певним чином формує 
деякі психологічні особливості користувачів.

Основний матеріал. Означена тема є цікавою для 
дослідження психологів, так як користування Інтернетом 
веде до змін у психічній діяльності людини. Серед науков-
ців які займалися темою Інтернету, та його впливу були 
такі як О.П. Белінська, О.Є. Войскунський, К. Янг, Д. Грін-
філд, З.О. Гаркавенко, Л.В. Чупрій, В.Я. Курбатов тощо. 
Багато науковців вважали, що зміни в розумовій діяльності 

відбуваються через Інтернет-залежність. Так наприклад, 
Войскунський О.Є. в своїй книзі «Психологія і інтернет» 
зазначив , що «феномен Інтернет-залежності» іменуєть-
ся як хвороба або синдром [1]. Для К. Янга і І. Голдбер-
га залежність від Інтернету – явище багатовимірне, воно 
включає в себе прояви ескапізму (тобто втечі в «віртуаль-
ну реальність» людей з низькою самооцінкою, схильних до 
депресії), а поряд з цим – можливість виговоритися, бути 
зрозумілим і прийнятим в реальному житті [2]. Що ж собою 
представляє Інтернет-користувач? На думку Г.А. Гугує-
вої, кіберпростір населяють реальні користувачі – окремі 
особистості, але вони можуть позиціонувати себе в ньому 
по-різному, інтернет простір, дозволяє руйнувати всі обме-
ження, саме в інтернеті, ми можемо висловити все те, що 
ніколи б не ризикнули висловити в реальності [3]. Інтер-
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нет-користувачів можна поділити на різні групи або типи. 
Ось яку класифікацію за критерієм цілей використання 
Інтернету подає Ю.А. Косик у своїй статті:

– Споживчий тип. Такий тип використовує інформа-
ційні ресурси (бібліотеки, блоги, сайти новин) і онлайн-сер-
віси (Інтернет-банки, онлайн-магазини та ін.)

– Комунікативний тип. Даний тип схильний до спіл-
кування з іншими людьми шляхом чатів і відео-чатів, 
електронної пошти, соціальних мереж та інших засобів 
онлайн-комунікації.

– Продуктивний тип. Цей тип включає в себе творчу 
роботу користувача (створення сайтів, сторінок в соціаль-
них мережах) [4].

Найбільш активними Інтернет користувачами є під-
літки, але не лише вони є активними користувачами сві-
тової павутини. Заслуговують на увагу всі вікові групи 
людей, зокрема українців, які будь-яким чином пов`язані 
з Інтернетом. Від віку користувача буде залежати ціль 
його перебування в Інтернеті. Також на це все впливають 
психологічні особливості людини, адже її поведінка, не 
лише в Інтернеті, а й у реальному житті тісно пов’язана 
з характером. Під час студентської практики ми провели 
дослідження у 6-Б класі однієї з загальноосвітніх шкіл 
міста, мета якого – виявити взаємозв’язок між психологіч-
ним типом учнів та їх Інтернет активністю. Для цього нами 
було використано наступні методи:

1. Метод опитування за допомогою розробле-
ної авторської анкети, яка визначала активність дітей 
в мережі. За результатами анкетування проведеного 
серед учнів 6 класу, віком 11-12 років, було виявлено, що 
7 учнів (29%) проводять в Інтернеті близько 1–2 години 
в день. Найбільша кількість опитаних (46%) використо-
вують всесвітню мережу 3–4 години в день. Таких учнів 
виявилось 11. 25% учнів проводять в Інтернеті близько 
5–7 годин вдень, часто завершують своє користування 
мережею вночі (6 осіб).

 
Рис. 1. Результати анкетування щодо визначення 

кількості часу, проведеного в Інтернеті
2. Методику Ріда «Вільний малюнок», що дав можли-

вість визначити до якого психологічного типу (за К. Юнгом) 

належить кожен учень. За результатами дослідження 
було встановлено, що серед 24 учнів ми виявили п`ять 
психологічних типів, серед яких: емоційний екстраверт, 
розумовий екстраверт, розумовий інтроверт, емоційний 
екстраверт, інтуїтивний інтроверт.

 

 Рис. 2. Результати діагностики за тестом  
«Вільний малюнок»

Ми дійшли висновку, що найбільш Інтернет-активним 
типом є інтуїтивний інтроверт у складі 8 учнів. Цей тип 
визначено у тих користувачів, які проводять у інтерне-
ті близько 3–4 годин в день. Саме представники цього 
типу використовують найбільшу кількість онлайн-ресур-
сів, такі як YouTube, Instagram, Viber, Wikipedia, Telegram 
та мають широкий спектр дій у всесвітній мережі. За 
характеристикою Юнга, інтуїтивний інтроверт схильний 
до відчуження від реальності та поглиблення у ірре-
альну сферу, яку ми у даному випадку можемо вважа-
ти Інтернет мережею. Наступним типом є емоційний 
інтроверт у складі 4 осіб. Представники цієї групи мають 
у пріоритеті онлайн-ігри та соціальні мережі, що пов`яза-
но із психологічними особливостями їх типу. Найчастіше 
емоційні інтроверти бачать різноманітні образи, які не 
існують у дійсності. Їх уява і своє розуміння реальності 
не завжди може бути зрозуміле оточуючими, тому вони 
найкраще проявляють себе у онлайн-іграх, де можуть 
зібрати такий образ, на який здатна їх увага. 75% опита-
них учнів цього типу зазначили, що проводять в Інтерне-
ті близько 5–7 годин в день, але їх діяльність обмежена 
розвагами та влаштовуванням своєї комфортної вірту-
альної реальності. На відміну від попереднього типу, 
представник групи розумовий екстраверт проводить час 
(1–2 години в день) у мережі з метою пошуку інформа-
ції, онлайн-навчання та спілкування з іншими користува-
чами. Із опитаних 24 учнів лише 1 виявився розумовим 
екстравертом. Цьому типу характерна розсудливість 
та схильність прораховувати дії згідно зі своїми суджен-
нями, використовує Інтернет для досягнення своїх цілей, 
але не більше 2 годин в день. Групу емоційних екстра-
вертів складає 5 учнів. 80% вважають себе активними 
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Інтернет-користувачами, при чому абсолютно всі учні 
ставлять у пріоритеті для себе чат-листування та соці-
альні мережі. Емоційні екстраверти керуються емоціями 
і почуттями, тому не дивно, що дана група учнів прово-
дить 3–4 години у спілкуванні з іншими користувачами, 
де вони можуть відкрито висловити свою думку. П`ятий 
тип, який ми визначили у 6 класі це розумовий інтро-
верт, якими є 6 учнів. Лише 67% позиціонують себе як 
активний інтернет-користувач. Особливостями даного 
типу є те, що розумові інтроверти слідують своїм іде-
ям і не приймають чужої думки, якщо вона не співпадає 
з думкою інтроверта. Представники цього типу у класі 
надають перевагу перегляду відео та фільмів онлайн, 
що впливає на їх принципи і установки. Вони проводять 
в Інтернеті 5–7 годин в день, при тому, що використову-
ють вузький спектр дій.

В результаті анкетування і тесту Ріда ми визначили, 
що діяльність, кількість проведеного часу та використані 
ресурси всесвітньої мережі Інтернет залежать від психо-
логічних особливостей на прикладі типології Юнга. Най-
більше часу в кіберпросторі проводять представники типу 
емоційний інтроверт і розумовий інтроверт – 5–7 годин 

в день. Це пов`язано з тим, що людям даних типів важ-
ко знаходити спільну мову з іншими людьми і їм легше 
перебувати у віртуальному житті, ніж у реальному. Знай-
шовши куди витрачати свою енергію, інтуїтивні інтроверти 
та емоційні екстраверти проводять в Інтернеті 3–4 години 
в день у пошуку нових друзів, емоцій та відчуттів. Най-
менше часу (1–2 години в день) витрачає розумовий екс-
траверт, тому що завдяки особливостям свого психотипу, 
він використовує Інтернет-ресурси лише для досягнення 
певної мети (пошук інформації для навчання, необхідний 
контакт з друзями тощо).

Висновки. Майже всі користувачі Інтернету, окрім 
юридичних осіб, є реальними людьми зі своїми осо-
бливостями. Психологічні особливості таких користу-
вачів можна вивчити шляхом визначення їх психотипу 
та розкриття характерних ознак. Адже специфічні осо-
бливості їх поведінки у реальному житті впливають на 
їх діяльність у всесвітній мережі. Розглядаючи корис-
тувача як представника окремого психологічного типу 
ми можемо передбачити його поведінку, зрозуміти 
мотиви вчинків і спрогнозувати реакцію на діяльність 
інших користувачів.

ЛІТЕРАТУРА
1. Войскунский А.Е. Психология и Интернет. М.: Акрополь, 2010. С. 128–131.
2. Янг К.С. Диагноз – интернет-зависимость. Мир Интернет, 2000. N 2, с. 24–29.
3. Гугуева Д.А. Процессы дифференциации в сообществах глобальной сети Интернет. Глава 2 Новые социальные харак-

теристики Интернет-пользователей и Интернет-сообществ. Ростов-на-Дону, 2013. С. 27–28.
4. Косик Ю.А. Онлайн-аккультурация личности в современных интеграционных условиях Вестник Полоцкого государ-

ственного университета. Серия E: Педагогические науки, 2015. № 15. С. 106.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ  
У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

Е. В. Терсков
Тихоокеанский государственный медицинский университет, 

modester@mail.ru
Научный руководитель:  кандидат психологических наук,  

доцент И. И. Черемискина

В современной России возрастают тенденции ухудшения 
здоровья, повышения смертности, прироста заболеваемости 
населения (на фоне ухудшения демографической ситуации 
в стране) и сохраняется ригидность в принятии обществом 
ответственности за своё здоровье, что является следствием 
утраты эффективности бесплатной системы здравоохра-
нения ввиду социально-экономических перемен в России 
в конце ХХ века. Такое положение дел обуславливает акту-
альность исследований в области отношения к здоровью 
взрослого населения, с прицелом на создание программ по 
формированию ответственного отношения к собственному 
здоровью. Целью исследования, результаты которого пред-
ставлены в данной статье, явилось описание возрастных 
особенностей отношения к здоровью у мужчин и женщин [3].

Методы исследования: специально разработанная 
для исследования анкета, опросник отношения к здоровью 
Р.А. Березовской [4], методика «Индекс отношения к здо-
ровью» С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина [1], методика «Индиви-
дуальная концепция здоровья» Д. Сириеса и В. Гавидии [2], 
цветовой тест отношений Е.Ф. Бажина и А.М. Эткинда [5].

Достоверность полученных данных в исследова-
нии обеспечивалась использованием критерия Краске-
ла-Уоллиса для поиска различий в отношении к здоровью 
у трёх возрастных категорий мужчин и женщин, а также 
U-критерия Манна-Уитни для поиска гендерных различий 
в отношении к здоровью.

Выборку представили 129 жителей (мужчин и женщин) 
городов Приморского края России, в возрасте от 16 до 
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60 лет. Выборка была разделена на 6 групп с учётом пола 
и возраста.

С помощью эмпирического исследования были 
получены следующие результаты возрастных различий 
в отношении к здоровью у мужчин и женщин.

На основе анкетирования в группах мужчин и женщин 
(14–19, 20–35 и 36–60 лет) были получены данные, пред-
ставленные в таблице 1.

Данные результаты говорят о том, что для большин-
ства представителей 14-19 лет и 36-60 лет характерна 
забота о своём здоровье, а для большинства предста-
вителей 20-35 лет характерна противоречивость заботы 
о своём здоровье: следование одной деятельности по 
сохранению и улучшению своего здоровья и игнориро-
вание другой. Для всех возрастных категорий характер-
на высокая самооценка здоровья, а также лидирующие 
позиции здоровья в иерархии ценностей.

На основе ассоциативного эксперимента в группах 
мужчин и женщин (14–19, 20–35 и 36–60 лет) были полу-
чены данные, представленные в таблице 2.

Данные результаты говорят о том, что здоровье рас-
сматривается всеми возрастными категориями как осно-
ва существования, условием которого выступают физи-
ческие нагрузки, укрепляющие организм и развивающие 
психическую бодрость. Здоровье помогает этим людям 
производить физические действия, энергию, а также 

чувствовать высшее удовлетворение своим бытием 
и результатами своей деятельности. Для возрастных 
категорий 14–19 и 20–35 лет здоровье включает лече-
ние болезней. Подросткам свойственно считать, что 
здоровью способствуют удовлетворение энергетических 
потребностей и поддержка необходимого уровня обме-
на веществ. Молодые люди считают, что здоровье поз-
воляет им жить в спокойствии без неудач и ненастий, а 
взрослые люди считают, что здоровье позволяет им быть 
в постоянном движении, поддерживать привлекательную 
внешность.

С помощью проведённой статистической обработки 
результатов методики «Индивидуальная концепция здо-
ровья» Д. Сиереса и В. Гавидии было выявлено, что по 
шкале «Блок Б» результаты ярче выражены у группы 
девушек и юношей в возрасте от 14 до 19 лет. Данные 
результаты говорят о том, что подросткам свойственно 
считать, что ответственность за собственное здоровье 
целиком лежит на самом индивиде. И наоборот, группам 
молодых (20-35 лет) и взрослых (36–60 лет) людей свой-
ственно считать, что здоровье является даром и не зави-
сит от человека.

Статистическая обработка данных по методике 
«Отношение к здоровью» Р. А. Березовской среди разных 
возрастных групп (14–19, 20–35 и 36–60 лет) у женщин 
показала следующие результаты. По когнитивной и моти-

Таблица 1
Результаты	анкетирования	мужчин	и	женщин

Анкетный вопрос Ответ Количество респондентов
37 (14-19 лет) 50 (20-35 лет) 42 (36-60 лет)

Ведёте ли вы ЗОЖ? Положительный ответ 22 21 24
Отрицательный ответ 15 29 18

Есть ли у вас вредные привычки? Положительный ответ 16 19 21
Отрицательный ответ 21 31 21

Оцените состояние своего здоровья  
по 10-тибальной шкале.

Высокий балл 30 42 27
Низкий балл 7 8 15

Как часто вы посещаете врача?
В случае заболевания 
и/или регулярно для 

профилактики
27 41 29

Не посещаю 10 9 13
Как вы считаете, насколько  

от состояния здоровья зависит  
продуктивность жизни человека?

Высокий процент 37 47 42
Низкий процент 0 3 0

Таблица 2
Результаты	ассоциативного	эксперимента	у	мужчин	и	женщин

14–19 лет (185 ассоциаций) 20–35 лет (250 ассоциаций) 36–60 лет (210 ассоциаций)

Ассоциация Частота встречае-
мости ассоциации Ассоциация Частота встречае-

мости ассоциации Ассоциация Частота встречае-
мости ассоциации

Спорт 15 Жизнь 21 Счастье 10
Жизнь 14 Счастье 15 Спорт 9
Врач 10 Спорт 14 Радость 8

Счастье 7 Сила 10 Активность 7
Сила 7 Врач 8 Жизнь 6

Питание 7 Благополучие 6 Красота 6
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вационно ценностной шкале результаты выражены ярче 
в группе взрослых женщин (36-60 лет), нежели в группах 
младших возрастных категорий. Данные результаты 
говорят о том, что женщины в возрасте от 36 до 60 лет 
имеют больший запас знаний о здоровье по сравнению 
с девушками младших возрастных категорий. Также 
взрослым женщинам свойственно ставить здоровье на 
более высокие позиции в иерархии ценностей по сравне-
нию с девушками из младших возрастных категорий.

С помощью проведённой статистической обработки 
результатов методики «Индивидуальная концепция здо-
ровья» Д. Сиереса и В. Гавидии было выявлено, что по 
шкале «Блок А» результаты ярче выражены у группы 
девушек в возрасте от 20 до 35 лет, а по шкале «Блок 
Б» результаты ярче выражены у группы девочек в воз-
расте от 14 до 19 лет. Такие данные говорят о том, что 
девушки в возрасте от 20 до 35 лет считают здоровье 
динамическим процессом, который состоит из мер, 

совершенствующих здоровье и развивающих организм. 
В противовес, девочки 14–19 лет и женщины 36–60 лет 
склонны считать, что здоровье – это отсутствие болезней 
и состояние благополучия. Также данные говорят о том, 
что девушкам 14–19 лет свойственно считать, что ответ-
ственность за собственное здоровье целиком лежит на 
самом индивиде.

На основе данных цветового теста отношений в груп-
пах мужчин и женщин (14–19, 20–35 и 36–60 лет) были 
получены результаты, представленные в таблице 3.

Данные результаты говорят о слабой выраженности 
у подростков и молодых людей положительных чувств, 
эмоций и переживаний в отношении собственного здо-
ровья, а у взрослых людей, наоборот, положительные 
чувства, эмоции и переживания, связанные со здоровьем, 
характерны для большинства представителей этой воз-
растной категории. На ухудшение здоровья большинство 
представителей 14–19 и 36–60 лет склонно реагировать 

Таблица 3
Результаты	цветового	теста	отношений	мужчин	и	женщин

Позиция 
цвета в ряду 

ранжирования
1, 2, 3  

(Положительное отношение)
4, 5  

(Нейтральное отношение)
6, 7, 8  

(Отрицательное  отношение)

Возрастные 
категории

14–19 лет 
(37)

20–35 лет 
(50)

36–60 лет 
(42)

14–19 лет 
(37)

20–35 лет 
(50)

36–60 лет 
(42)

14–19 лет 
(37)

20–35 лет 
(50)

36–60 лет 
(42)

Количество 
ассоциаций 
на понятие 
«Здоровье»

16 27 19 8 16 11 13 7 12

Количество 
ассоциаций  
на понятие  

«Моё здоровье»
19 27 26 8 10 9 10 13 7

Количество 
ассоциаций 
на понятие 
«Болезнь»

8 12 9 17 14 17 12 24 16

Таблица 4
Результаты	анкетирования	мужчин	и	женщин

Анкетный вопрос Ответ Количество респондентов
82 (Женщины) 47 (Мужчины)

Ведёте ли вы ЗОЖ? Положительный ответ 43 24
Отрицательный ответ 39 23

Есть ли у вас вредные привычки? Положительный ответ 35 21
Отрицательный ответ 47 26

Оцените состояние своего здоровья 
по 10-тибальной шкале.

Высокий балл 60 39
Низкий балл 22 8

Как часто вы посещаете врача?
В случае заболевания  

и/или регулярно  
для профилактики

66 31

Не посещаю 16 16
Как вы считаете, насколько от состо-

яния здоровья зависит продуктив-
ность жизни человека?

Высокий процент 60 45
Низкий процент 22 2
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нейтрально. Молодым людям свойственна негативная 
реакция на ухудшение здоровья.

Также при помощи эмпирического исследования были 
получены сравнительные результаты отношения к здо-
ровью у мужчин и женщин, представленные ниже.

На основе анкетирования в группах мужчин и женщин 
(14–19, 20–35 и 36–60 лет) были получены данные, пред-
ставленные в таблице 4.

Данные результаты говорят о том, что для большин-
ства женщин и мужчин характерна забота о своём здо-
ровье, высокая самооценка здоровья, а также лидирую-
щие позиции здоровья в иерархии ценностей.

На основе ассоциативного эксперимента в группах 
мужчин и женщин (14–19, 20–35 и 36–60 лет) были полу-
чены данные, представленные в таблице 5.

Данные результаты говорят о том, что здоровье рас-
сматривается данными лицами как основа существова-
ния, условием которого выступают физические нагруз-
ки, укрепляющие организм и развивающие психическую 
бодрость и лечение болезней. Здоровье позволяет этим 
людям производить физические действия, энергию, 
а также чувствовать высшее удовлетворение своим 

бытием и результатами своей деятельности. Также муж-
чины считают, что здоровью способствуют удовлетворе-
ние энергетических потребностей и поддержка необхо-
димого уровня обмена веществ, а женщины считают, что 
здоровье позволяет им поддерживать привлекательную 
внешность.

С помощью проведённой статистической обработки 
результатов методики «Индекс отношения к здоровью» 
С.Д. Дерябо и В.А. Ясвина было выявлено, что по Эмо-
циональной шкале и по шкале Интенсивность результаты 
ярче выражены у групп женщин, чем у групп мужчин. Такие 
результаты говорят о том, что женщинам по сравнению 
с мужчинами свойственно более эмоционально вовлечён-
ное отношение, как к своему здоровью, так и к его изменени-
ям (улучшению и ухудшению). Также у женщин отношение 
к здоровью и здоровому образу жизни лучше и адекватней 
сформировано, сильнее проявляется, чем у мужчин.

Данные результаты говорят о слабой выраженности 
у женщин и мужчин этих групп положительных чувств, 
эмоций и переживаний в отношении собственного здо-
ровья. На ухудшение здоровья большинство данных лиц 
склонно реагировать нейтрально.

Таблица 5
Результаты	ассоциативного	эксперимента	у	мужчин	и	женщин

Женщины (410 ассоциаций) Мужчины (235 ассоциаций)
Ассоциация Частота встречаемости ассоциации Ассоциация Частота встречаемости ассоциации

Жизнь 29 Спорт 16
Счастье 25 Жизнь 12
Спорт 22 Счастье 7
Врач 14 Врач 6
Сила 13 Сила 6

Красота 10 Питание 6
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Постановка	 проблеми. Сьогодні невпинно зростає 
кількість дітей, які відрізняються підвищеною тривогою, 
нерішучістю, емоційною нестійкістю. Саме в дошкільному 
віці тривожність може закріпитися як властивість особи-
стості не лише на цьому життєвому циклі, а й упродовж 
її майбутнього розвитку. Дітям дошкільного віку прита-
манні психологічні особливості, які сприяють виникненню 
тривожності: підвищена емоційна чутливість до зовнішніх 
факторів середовища і стійка зовнішня і внутрішня реакція 
на них; мало розвинена довільність пізнавальної й емо-
ційно-вольової сфер; безпосередність сприймання навко-
лишнього світу й обмеженість форм адаптивних реакцій 
на впливи; високий рівень наслідування та емоційного 
зараження; залежність від оцінок дорослих; низька здат-
ність протистояти чужій думці, сугестивність тощо. Від 
того, чи зможуть батьки, психологи й вихователі виявити 
та своєчасно визначити причину виникнення тривожності, 
надати психологічну допомогу в її подоланні, буде зале-
жати майбутнє психічне і фізичне здоров’я дошкільника 
в наступних вікових періодах.

Теоретичний аналіз зарубіжної та вітчизняної психоло-
гічної літератури показав, що питання тривожності вивча-
лося такими вченими, як Ф. Березін, Б. Вяткін, Н. Левітов, 
А. Прихожан, А. Лукасик, В. Суворова, Ю. Ханін, Х. Айзенк, 
Р. Мей, Дж. Тейлор, Е. Ейдеміллєр, Ч. Спілбергер, які 
багато років досліджували явище тривожності та її вплив 
на особистість дитини дошкільного віку. Аналіз теоретич-
них і експериментальних робіт показав, що проблема три-
вожності на етапі дошкільного віку в повсякденних умовах 
залишається актуальною.

Мета	статті	– здійснити аналіз різних теоретичних під-
ходів до вивчення питання тривожності дитини дошкіль-
ного віку та виокремити основні концептуальні положення 
прояву психологічного феномену тривожності в науко-
во-психологічній літературі.

Виклад	основного	матеріалу. У сучасній психологіч-
ній науці більшість дослідників, вивчаючи поняття «три-
вожність», указують на різноманітність її аспектів. Так, 
С. Рубінштейн характеризував тривожність як схильність 
людини переживати тривогу, вірніше, як емоційний стан, 
який виникає в ситуаціях невизначеної небезпеки і вияв-
ляється в очікуванні неконтрольованого розвитку подій 
[4]. За науковими поглядами В. Вілюнаса, тривожність 
є схильністю людини до переживання тривоги, яка харак-
теризується низьким порогом виникнення реакцій гальму-
вання [1]. За позицією Г. Прихожан тривожність – це м’яка 
форма прояву емоційного неблагополуччя. У дитини вона 

виявляється у хвилюваннях, підвищеному занепокоєнні, 
у процесі неузгодженого спілкування з однолітками тощо 
[2]. Е. Ейдеміллер обґрунтував тривожність як емоцій-
но-негативний стан, що виникає в ситуаціях невизначеної 
небезпеки і проявляється в очікуванні негативного розвит-
ку подальших подій [5].

Таким чином, існує велика кількість різних теорій, 
шкіл, поглядів на феномен тривожності, що свідчить про 
відсутність єдиного уявлення про сутність цього поняття. 
Існують різні підходи до класифікації видів тривожності. 
Найчастіше тривожність розглядають як рису, властивість 
особистості – особистісна тривожність, і як викликану різ-
ними ситуаціями – ситуативна тривожність [2; 3; 5].

Теоретичні аспекти особистісної тривожності в дітей 
дошкільного віку розглядаються в психологічній літерату-
рі, перш за все, з точки зору представлення її як пере-
живання певної емоційної модальності, пов’язаної з моти-
вами поведінки і діяльності. Особистісна тривожність, як 
риса або властивість, має умовно-рефлекторну природу, 
що проявляється в постійній схильності до тривоги і пере-
живань у різних життєвих обставинах. Дошкільники, які 
належать до категорії високо тривожних, схильні бачити 
в широкому діапазоні ситуацій загрозу для їх самооцінки 
і життєдіяльності. В основі аналізу цього явища є праці 
таких дослідників як Л. Божович, Є. Калюжна, Н. Карпенко, 
В. М’ясищев, Т. Ольховецька, Н. Шевченко.

На думку О. Прохорова, процес формування три-
вожності має декілька етапів. На першому відбувається 
її зародження. Цей момент пов’язаний із формуванням 
динамічного опорного ядра з психічних процесів, у яких 
тривожність проявляється. Другий етап характеризується 
виявленням тривожності та її закріпленням у конкретній 
діяльності та поведінці. На третьому етапі сформоване 
новоутворення, набираючи характеру риси особистості – 
особистісної тривожності саме репродукує психічні стани, 
завдяки яким воно виникло [3, с. 60].

С. Ставицька, досліджуючи особистісну тривожність, 
наголошує, що ця проблема знайшла своє відображення 
у працях, пов’язаних із вивченням індивідуальних особли-
востей людини, типу її темпераменту (Г. Айзенк, Р. Кет-
телл, В. Мерлін, І. Павлов), із соціальними причинами її 
виникнення (Л. Божович, С. Васьківська), з вивченням 
проблеми адаптації та дезадаптації дитини (І. Дубровіна, 
Р. Овчарова).

Ситуативна тривожність породжується певною, такою, 
що викликає занепокоєння, ситуацією. Такі ситуації 
можуть відбуватися в межах навчально-виховної діяль-
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ності та в сфері особистісних стосунків, можуть бути вну-
трішнього характеру, пов’язані безпосередньо з індивіду-
альними характеристиками особистості, та зовнішнього, 
що знаходяться у зв’язку з ситуативними чинниками, що 
впливають на дитину ззовні.

Ситуативна тривожність як стан характеризується 
суб’єктивно пережитими емоціями: напругою, занепо-
коєнням, заклопотаністю, нервозністю, що супроводжу-
ються або пов’язані з порушенням автономної нервової 
системи. Вона зазвичай виникає як короткочасна реакція 
на якісь конкретні ситуації, що об’єктивно чи суб’єктивно 
загрожують людині. За допомогою емоцій відбувається 
пізнання, оцінка та формування відповідного ставлен-
ня дитини до сім’ї, до ситуацій, що відбуваються з нею. 
Дуже висока ситуативна тривожність викликає порушення 
уваги, деструкцію діяльності дітей у різних вікових групах 
(Г. Абрамова, Н. Лисенко, Ю. Ханін).

Все вище наведене дозволяє констатувати, що тер-
мін «тривожність» використовується у різних значеннях. 
Це і психічний стан, що виникає під впливом стресу, 
і фрустрація значущих потреб, і властивість особисто-
сті, і реакція на певну ситуацію. Звідси випливає основ-
на складність вивчення тривожності дошкільника, яка 
полягає в тому, що більшість дослідників визначають її як 
складний особистісний процес з множинними компонен-
тами і при цьому прагнуть врахувати аспекти теоретичних 
положень психологічних шкіл, у рамках яких працюють.

На сучасному етапі розвитку науки тривожність як 
комплексний феномен розглядається у фізіологічному, 
клініко-психологічному, філософсько-психологічному 
та власне психологічному аспектах.

З погляду фізіології тривожність викликається активаці-
єю вегетативної нервової системи як невротична реакція, 
викликана зовнішніми обставинами і внутрішніми стимула-
ми (Л. Анн, 2007). На фізіологічному рівні тривожність вияв-
ляється у посиленні серцебиття; почастішанні дихання; 
збільшенні хвилинного об’єму циркуляції крові; підвищенні 
артеріального тиску; зростанні загальної збудливості; зни-
женні порогів чутливості, коли раніше нейтральні стимули 
набувають негативного емоційного забарвлення.

У клініко-психологічному аспекті проблема тривожно-
сті у дітей дошкільного віку передбачає диференціацію 
між нормативними, психологічними і психопатологічними 
проявами. У дитячому віці, коли ще до кінця не сформова-
ні способи подолання стресу, тривожність перешкоджає 
формуванню адекватної поведінки, сприяє порушенню 
поведінкової інтеграції і може стати однією зі складових 
причин дезорганізації психічної діяльності (І. Лапін, 2004; 
Р. Нємов, 2012).

Тривожність є однією з центральних проблем у філо-
софії. С. К’єркегор писав про істотний вплив тривожності 
на розвиток особистості, вважаючи тривожність основним 
чинником, що визначає історію людського життя. П. Тілліх 
вважає тривожність екзистенційним усвідомленням 
небуття, тобто станом, в якому буття усвідомлює можли-
вість свого небуття. К. Гольдштейн визначає тривожність 
як страх перед безглуздістю існування. Р. Нібур називає 
тривожність станом внутрішньої спокуси, внутрішньої 
передумовою гріха [3].

На психологічному рівні тривожність відчувається як: 
напруга, заклопотаність, неспокій, нервозність, відчуття 
невизначеності, безсилля, незахищеності, невдачі, само-
та, неможливість ухвалити рішення.

Основними психологічними показниками, що відрізня-
ють тривожність від інших станів, виступає оцінка ситуації 
яка містить небезпеку і усвідомлення можливості невдачі. 
Від інших емоційних станів тривожність відрізняє суб’єк-
тивна оцінка ситуації, що містить небезпека, передбачен-
ня неуспіху в значущої для індивіда діяльності (І. Імедад-
зе, 1983; В. Кисловська 1971). Вона є одним з основних 
показників індивідуальних відмінностей і суб’єктивним 
проявом неблагополуччя взаємодії особистості з навко-
лишнім середовищем. Стан тривоги виступає першою 
емоційної ситуативною реакцією на різні стресори і тому 
є невід’ємною частиною емоційних переживань учасника 
будь-якої значимої для суб’єкта діяльності.

Незважаючи на значні термінологічні розходження 
та підходи у визначенні напрямків тривожності, вчені 
сходяться на думці, що це явище є складовою частиною 
формування дитини дошкільного віку, а її надмірні прояви 
призводять до особистісної дисгармонії, внутрішнього 
протиріччя в образі «Я», супроводжуються емоційним 
дискомфортом, передчуттям небезпеки, що виникає і роз-
вивається в нестабільних умовах сьогодення. Спільним 
для цих авторів є те, що мова йде не просто про емоцій-
ні реакції, а саме про психічний стан, який виражається 
у своєрідності реакції, так і мотивації, але повністю до них 
не зводиться.

З урахуванням вищесказаного сформулюємо причини 
дитячої тривожності, несприятливий вплив яких визна-
чається більшістю дослідників (К. Ізард, 1999; Б. Кочубей, 
О. Новікова, 1988) у якості можливих чинників виникнення 
і закріплення тривожності як стійкої властивості особистості.

Основною причиною тривожності дитини дошкіль-
ного віку в багатьох наукових роботах виділяють фак-
тори сімейного виховання, перш за все взаємовідноси-
ни «мати-дитина» (А. Разумова, 2014; Е. Брель, 2018). 
Однак відомості про фактори дитячо-батьківських відно-
син, які є специфічними з точки зору виникнення у дітей 
стійкої тривожності в сучасних наукових розвідках доволі 
обмежені. Мабуть, слід виокремити фактор «невідповід-
ності дитини дошкільного віку престижним прагненням 
батьків», виділений в якості значущого для тривожності 
особистості (О. Казаннікова, 2014). Узагальнення відо-
мостей щодо цієї проблеми показує, що тривожні діти 
дошкільного віку відчувають себе в сім’ї значно менш 
упевнено, ніж їх однолітки з нормальним рівнем тривож-
ності. У сім’ях з доброзичливими стосунками діти менш 
тривожні, ніж у сім’ях, де часто виникають конфлікти. 
Можливо саме цим можна пояснити збільшення кількості 
тривожних дітей у наш час.

До соціальних факторів формування тривожності 
у дітей дошкільного віку належать взаємини з однолітка-
ми (Л. Боханова, 2013; В. Гузенко, 2006). Тривожні діти 
часто оцінюють групу однолітків як ненадійну, домінантну, 
відкидаючу. При цьому тривожність часто виступає в яко-
сті основного мотиву спілкування, породжуючи підвищену 
залежність високотривожної дитини від однолітків.
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Серед факторів тривожності дитини дошкільного віку 
сучасними авторами виокремлюються соматичні пору-
шення (Х. Дмитерко-Карабин, Н. Королик, 2007; Г. Калми-
кова, 2012). У дітей із соматичними порушеннями постій-
на готовність для тривожності. Це пов’язано з тим, що 
їх нервова система ослаблена і в них легко виникають 
гальмівні процеси, а це – психо-фізіологічне підґрунтя для 
тривожного стану. Крім того, такі діти гірше орієнтуються 
у навколишньому середовищі, для них більше, ніж для 
дітей із нормальним рівнем тривожності, різних непояс-
нених явищ, що можуть тривожити їх. У силу інертності 
нервових процесів стан тривожності залишається надов-
го. Переживання тривожності пригнічує дитину, робить 
її невпевненою у собі, безпорадною, вона неохоче грає 
у нові ігри, займається новими видами діяльності. У три-
вожної дитини високі вимоги до себе, вона дуже самокри-
тична. Рівень її самооцінки низький, така дитина думає, 
що гірша за інших у всьому, що вона сама некрасива, 
нерозумна, незграбна.

У цілому причиною тривоги може бути все, що пору-
шує у дитини почуття впевненості, надійності у її взаєми-
нах із близьким оточенням.

Висновки. Таким чином, тривожність дитини дошкіль-
ного віку характеризується складною будовою і зачіпає 
фізіологічний, філософський і психологічний рівні життє-
діяльності дошкільника. У зв’язку з цим найбільш доціль-
но розглядати її як цілісне, системне, інтегроване явище 
з урахуванням перехідного стану і його динаміки. Водночас 
можна констатувати той факт, що значної інтеграції в теорії 
та дослідницькій стратегії вивчення тривожності на сьогод-
нішній день не спостерігається. Основною причиною цього 
є структурна складність самого стану тривожності та мно-
жинність назв її компонентів. Кожна наукова дисципліна, 
у свою чергу, прагне врахувати ті аспекти, які випливають 
з її теоретичних побудов. Разом з тим число наукових 
праць, присвячених вивченню тривожності, неухильно зро-
стає, а рішення проблем тривожності дитини дошкільного 
віку з комплексних позицій належить до гострих і значущих 
завдань сучасної психології. У зв’язку з цим особливого зна-
чення набуває проведення системних міждисциплінарних 
досліджень, що дозволяють проаналізувати процес виник-
нення і закріплення тривожності як результату складної 
взаємодії різнорівневих чинників: філософських, фізіоло-
гічних, психофізіологічних, особистісних, соціальних тощо.
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У сучасному світі, який живе і розвивається швид-
кими темпами, важливу позицію починають займати 
питання життєлюбства, підвищення рівня життєвої енер-
гії та відповідального підходу до самореалізації. Велика 
кількість людей замислюється над тим, як стати більш 
активним і отримувати максимальне задоволення від 
життя. Людина знаходиться в пошуку джерел розвитку 
внутрішнього ресурсу, цілісності і наснаги. Суб’єктивна 
вітальність як переживання енергії, доступної особисто-
сті для здійснення себе в світі, є одним з найважливіших 
елементів суб’єктивного благополуччя, а також ресур-
сом для будь-якої діяльності особистості. Саме тому для 
сучасної психології стає актуальним питання досліджен-
ня феномену вітальності.

Останнім часом поняття вітальності використовується 
в зарубіжних наукових працях як один з показників психо-
логічного благополуччя людини. Однак в якості наукового 
поняття даний феномен утвердився зовсім недавно.

У процесі формування визначення вітальності (або 
життєвої енергії) були висунуті різноманітні трактування 
різних наукових підходів.

З. Фрейд запропонував економічну модель, згідно 
з якою психічна енергія визначається як обмежений ресурс. 
Він вважав, що витрати внутрішнього ресурсу на психоло-
гічний захист виснажують людину, при цьому знижуючи 
загальний рівень енергії, що може виражатися в вигляді 
функціональних порушень. Інші представники психодина-
мічного підходу стверджують, що енергію можна як при-
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дбати, так і втратити, що безпосередньо залежить від того, 
у що людина цю енергію вкладає. Думки представників цієї 
традиції були єдині в тому, що напруга і внутрішні конфлік-
ти є причиною зменшення обсягу доступної для людського 
сприйняття енергії [5, c. 269–274].

У більшості підходів, які стосувалися цього питання, 
робився акцент саме на факторах, що енергію виснажу-
ють, не розглядаючи того, що сприяє її збереженню та під-
вищенню. Всі вони стверджували, що тривога, стрес, кон-
флікти, витіснення сприяють зниженню рівня вітальності.

Представники східної традиції, навпаки, століттями 
були стурбовані питанням про те, як посилити психічну 
енергію за допомогою фізичних, духовних і медіативних 
практик. Наприклад, китайське поняття «Ци» стосується 
невичерпного джерела енергії, яке може стати більш-менш 
доступним конкретній людині в залежності від стилю її жит-
тя і використовуваних нею практик. За допомогою практик 
східної традиції виробляється так звана «спокійна енер-
гія», що представляє собою стан наповненості і спокою, 
який досягається шляхом зниження фізіологічної напруги 
і відновлення переживання позитивної енергії [4, c. 51–58].

Людина з високим рівнем вітальності відчуває, що 
сповнена життєвих сил та ентузіазму. Назване поняття 
асоціюється з сильними позитивними переживаннями 
та відчуттям внутрішньої сили. Однак вітальність необхід-
но відрізняти від не пов’язаних з активністю позитивних 
станів: щастя, задоволення і задоволеності, а також від 
станів активації, таких як гнів, тривога, збудження, які або 
не пов’язані, або обернено пропорційні вітальності. Крім 
того, вітальність, на відміну від задоволеності і щастя, 
пов’язана з мотивацією і залежить від неї. Переживання 
щастя – це невід’ємна частина гедоністичної орієнтації, 
в той час, коли вітальність, як стан, пов’язана із самореа-
лізацією в діяльності та є частиною евдемоністичного бла-
гополуччя і, більш того, є його центральним індикатором.

Вітальність має велике практичне значення в житті люди-
ни. Під цим поняттям мається на увазі енергія, яку можна 
регулювати і цілеспрямовано використовувати в діяльності. 
Також доведено, що вітальність пов’язана з механізмами кон-
структивної реакції на стрес, отже, вона відіграє важливу роль 
в стійкості до щоденних стресів і життєвих труднощів. Резуль-
тати науковиих досліджень вказують на те, що з вітальністю 
пов’язані такі позитивні емоційні стани, які підвищують стій-
кість також до фізичних стресорів і інфекційних захворювань. 
Відповідно, наповненість енергією є необхідною складовою 
фізичного і психологічного здоров’я людини [1; 5].

Р. Баумайстер запропонував концепцію виснаження 
енергії, згідно з якою однією з причин зниження віталь-
ності є самоконтроль і вольове зусилля, що витрачають 
обмежені ресурси особистості і призводять до висна-
ження Его. Виснаження Его представники цього підходу 
розглядають як зниження бажання докладати вольове 
зусилля в результаті попереднього напруження волі. 
Це стосується процесів контролю над собою, прийняття 
рішень, здійснення вибору і т.п.. Так, придушення емоцій-
них реакцій веде до зниження продуктивності діяльності, 
включаючи пізнавальний її компонент. Те ж саме відбу-
вається в ситуації, коли людина змушена робити вибір. 
Представлені дані узгоджуються з концепцією З. Фрейда 

про те, що придушення емоцій є енерговитратним проце-
сом і призводить до психічного виснаження [2; 3].

Відповідно до моделі вітальності теорії самодетерміна-
ції, більш автономна саморегуляція є менш енерговитрат-
ною, так як менше вимагає контролю і придушення. З точ-
ки зору цього підходу, види діяльності, які спрямовані на 
задоволення психологічних потреб, супроводжуються або 
підвищенням, або збереженням загального рівня віталь-
ності. Також, стиль життя, який заснований на внутрішніх 
цілях, пов’язаний з підвищенням життєвої енергії, в той 
час як життя, що засноване на нав’язливих цілях, має про-
тилежний ефект. Аналогічно цій думці, Е. Деси і Р. Райан 
стверджують, що якщо суб’єктивна вітальність – це пере-
живання відчуття наповненості енергією, що доступна Я, 
то все, що сприяє посиленню Я, повинно сприяти підви-
щенню вітальності. Вони також вказували на те, що всі 
види діяльності, які сприяють задоволенню психологічних 
потреб в автономії, причетності і компетентності, повинні 
посилювати вітальність. Було виявлено, що задоволення 
потреб в компетентності і автономії викликало підвищен-
ня вітальності. Зокрема, виявилося, що вихідні дні істотно 
впливають на підвищення вітальності в силу того, що в ці 
періоди діяльність людини регулюється більш автономно.

На рівень суб’єктивної життєздатності можуть вплива-
ти і інші фактори, такі як любов і близькість між людьми. 
Ці фактори тісно пов’язані з необхідністю бути причетним. 
Це одна з головних психологічних потреб людини – соці-
альні зв’язки, причетність, залученість. Люди різного віку, 
у яких є поруч значущі інші, з якими встановлено тісний 
зв’язок у формі любові і прихильності, більш стійкі до 
стресу і менше зустрічаються з психологічними трудно-
щами і внутрішніми конфліктами [1; 3].

У зв’язку з тим, що вітальність сприяє підвищенню 
рівня стійкості до різних видів стресів, ми вважаємо, що 
даний феномен перегукується з поняттям життєстійко-
сті. А саме, рівень життєстійкості людини безпосередньо 
пов’язаний із загальним рівнем вітальності.

Описуючи життєстійкість, багато дослідників на пере-
дній план виводять три аспекти психологічної стійкості:

1) стабільність;
2) врівноваженість;
3) опірність (резистентність).
Стійкість проявляється в подоланні труднощів як здат-

ність зберігати віру в себе, бути впевненим у своїх мож-
ливостях, як здатність до ефективної психічної саморегу-
ляції. Стабільність проявляється в збереженні здатності 
особистості функціонувати, розвиватися і адаптуватися. 
Знижена ж стійкість призводить до того, що, опинившись 
у ситуації ризику, людина долає її з негативними наслід-
ками для психічного та соматичного здоров’я, для осо-
бистісного розвитку, для сформованих міжособистісних 
відносин. Відповідно, щоб мати можливість ефективно 
справлятися з важкими життєвими ситуаціями, необхід-
ний достатній рівень життєстійкості, формуванню яко-
го сприяє рівень внутрішньої життєвої енергії людини 
(вітальності) [5, с. 266–269].

Близькою до поняття «життєстійкість» є точка зору 
Д. Леонтьєва на феномен життєтворчості, яку від визначає 
як розширення світу та розширення життєвих відносин. Він 
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вказує на те, що життєтворчість це особистісно орієнтова-
на практика розвитку і корекції відносин зі світом. В той час 
C. Мадді, розглядаючи життєстійкість, також значну увагу 
приділяє питанню взаємовідносин людини з оточуючим 
світом. Психологічний бік життєстійкості полягає в тому, 
що змінюється характер відносин між людьми. Їх відкри-
тість підвищує здатність відчувати любов та встановлю-
вати здорові відносини з іншими. Збільшується інтерес до 
життя та до світу в цілому. Все це розширює внутрішні кор-
дони та веде до розвитку та самореалізації [3; 5].

Таким чином, вітальність – це загальний рівень вну-
трішньої життєвої енергії людини, який сприяє збережен-
ню здатності до активної дії, самореалізації, стресостійко-
сті. Наявність високого рівня вітальності супроводжується 
відчуттям самоактуалізації, цілісності, наповненості і пере-
живанням позитивних емоційних реакцій. Суб’єктивне від-
чуття вітальності є важливим індикатором психологічного 
благополуччя особистості. На даний момент цей фено-
мен досліджений недостатньо і, отже, вимагає подальшо-
го вивчення.
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У результаті світового науково-технічного прогре-
су відбулися значні зміни у сфері науки, техніки, вироб-
ництва і споживання, що, в свою чергу, позначилось на 
особливостях взаємодії людей – все більшої актуаль-
ності набуває проблема маніпуляції свідомістю людей. 
Маніпулювання свідомістю в сучасних умовах постає 
як системне явище, яке проявляється у багатьох видах 
і формах, і знаходить своє відображення в комплексі засо-
бів маніпулятивного впливу. Людина як суб’єкт соціальних 
відносин намагається контролювати будь-яку ситуацію 
і тому у своїй професійній діяльності і особистому житті 
вдається до різних механізмів маніпулювання [1].

Актуальність	 дослідження маніпулятивних прийомі 
у професійній діяльності полягає в підтвердженні негатив-
ного впливу маніпуляції на міжособистісне спілкування 
та взаємодію людей.

Метою	статті є аналіз маніпулятивних прийомів у про-
фесійній діяльності.

Аналіз	останніх	досліджень	і	публікацій. Психоло-
гічна маніпуляція – тип соціального, психологічного впли-
ву, соціально-психологічний феномен, що представляє 
собою прагнення змінити сприйняття або поведінку інших 
людей за допомогою прихованої, оманної або насиль-
ницької тактики [5].

Маніпуляція поширена і активно застосовується в різних 
сферах нашого життя, але що вона представляє зсередини – 
небезпечну формулу для існування людини або корисний 
інструмент для досягнення успіху? Можна виділити певну 
суперечність по відношенню до маніпуляції. З одного боку, 
загальноприйнятим є той факт, що це негативне явище, 
адже до людей, свідомістю яких маніпулюють, ставляться не 
як до особистостей, а як до об’єктів, особливого роду речей. 
Маніпуляція – це частина технології влади, а не вплив на 
поводження друга або партнера [3]. Але у працях, присвя-
чених маніпуляції (Р. Гудина, Дж. Рудінова, Є. Шострома, 
Е. Доценко) можна виокремити і їх позитивну роль [2].

Сьогодні кожна людина намагається контролювати 
будь-яку ситуацію і тому у своїй професійній діяльності 
і особистому житті вдається до різних механізмів маніпулю-
вання. Як відомо, при діловому спілкуванні стоять на пер-
шому місті інтереси справи, а не окремих співрозмовників.

Приховане управління у службових відносинах можуть 
використовувати як керівники, так і підлеглі. Однак є і спе-
цифічні завдання, що випливають з різниці в службовому 
положенні перших і других.

Маніпулювання в робочих відносинах може пересліду-
вати наступні цілі та завдання:

• зробити іншого знаряддям виконання своїх намірів;
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• перекласти на іншого частину своєї роботи;
• піти від особистої відповідальності, зокрема, пере-

клавши її на інших;
• самоствердитися (у тому числі – і за рахунок іншого);
• вирішити свої психологічні проблеми, у тому числі – 

внутрішньоособистісні конфлікти;
• надати взаємовідносинам бажаний вид (наприклад, 

встановити дистанцію, показати ступінь довіри і т.д.);
• отримати виграш в комфортності свого становища.
Не тільки керівники керують підлеглими, а й підлеглі – 

керівниками. В. В. Шейнов виокремив такі прийоми мані-
пулювання підлеглих по відношенню до керівників:

– «Мавпа на шиї» – підлеглий перекладає свою від-
повідальність на плечі керівника.

– «Хочу з вами порадитись» – перекладання на керів-
ника відповідальність за прийняття рішення та навіть за 
його виконання.

– «Дитина на роботі»–підлеглий прикидається нетя-
мущим, не обізнаним і не спроможним виконати ту чи 
іншу справу.

– «Дрібні послуги» – оскільки такі послуги система-
тично повторюються, то створюють у керівника відчуття 
боргу. І борг цей зазвичай повертається – підвищенням по 
службі, преміями і т. д.

– «Уявний хворий» дуже добре відома всім. Кожен 
із нас хоча б раз у житті використовував її, коли не хотів 
чогось робити чи кудись іти, пояснюючи це тим, що хворий.

– «Казанська сирота» – маніпулятор намагається три-
матися якомога далі від керівництва, що дає можливість 
йому констатувати, що ним ніхто не керував, йому ніхто не 
допомагав, ніхто його не слухав, тому роботу не виконано, 
а він не винен [4].

Отже, більшість людей у сфері ділової взаємодії 
застосовують маніпуляцію для підписання більш вигідно-

го договору, для того щоб підштовхнути людину на якесь 
певне рішення і для успішного продажу товару

Можна виділити дві основні групи прийомів маніпуля-
ції: активна маніпуляція та пасивна [5].

Активна маніпуляція – це підбір різних слів та фраз, 
інколи дій, для маніпулювання свідомістю людини. Вона 
є в основному притаманною людям, що займають високу 
посаду. Маніпулювання високо посадовців своїми колега-
ми є дуже частим явищам при ділових відносинах.

Пасивна маніпуляція – це, коли маніпулятор добиваєть-
ся свого інертно, роблячи вигляд, що не почув, має швидко 
піти, загубились документи, не працює техніка, тощо. При 
пасивному маніпулюванні може також спостерігатися пов-
не ігнорування (мовчанка), переведення розмови на іншу 
тему, що є далекою від заданого питання. Така маніпуляція 
дуже притаманна в діловому спілкуванні, так як нею склад-
но нашкодити відносинам. Пасивний вид маніпулювання 
є притаманним не лише високо посадовцям, але і дуже 
часто поширений серед колег, партнерів по бізнесу.

Отже, маніпуляція є досить часто використовува-
ним засобом впливу керівника на підлеглих і навпаки. 
Завдяки різним прийомам активної, чи пасивної маніпу-
ляції ділові люди добиваються хороших успіхів, прода-
ють свій товар за високою ціною, перемагають в різних 
суперечках, заключають вдалі контракти. В результаті 
цього маніпулятор має добре економічне забезпечення-
та можливість швидкогокар’єрного зросту. Але з етичної 
точки зору – це не є корисним для суспільства. Широке 
використання маніпулятивного впливу, маніпулятивних 
засобів у діловій сфері зазвичай переноситься на сфе-
ру дружби, неформальних міжособистісних стосунків, що 
призводить до руйнації довірливих зв’язків між людьми, 
що в свою чергу позначається на ефективності праці 
та успішності кожного фахівця.

Таблиця 1
Прийоми	маніпуляцій,	що	входять	до	групи	активної	та	пасивної	маніпуляції
Активна маніпуляція Пасивна маніпуляція

1) комплімент;
2) агресивно-забарвлена поведінка;
3) емоційно-забарвлений потік слів (зазвичай позитивних);
4) шантаж;
5) безперервний потік слів;
6) скарги на здоров’я (до цього прийому активної  
маніпуляції в здебільш схильні жінки);
7) сильний і твердий тиск прямих запитань;
8) брехня;
9) зустрічне запитання;
10) дія;
11) дезінформація 

1) мовчанка (ігнорування);
2) маніпулятор робить вигляд, що не почув питання;
3) втрата документів (навмисно);
4) технічні розлади (навмисно);
5) не втручання «байдужість».
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Постановка	проблеми	у	загальному	вигляді.	Само-
виховання є дуже важливим етапом у розвитку особисто-
сті. Відправною точкою самовиховання є саме підлітковий 
вік. Адже ті якості і звички які ми формуємо в цьому віці 
складають майбутню картину життя.

Жодна велика людина не стала б великою без нав-
чання і виховання, але вирішальну роль у її формуванні 
відіграло самовиховання. Історія самовиховання свідчить, 
що на початку життєвого шляху кожного з великих і мудрих 
корифеїв було усвідомлення мотивів, за ним – створення 
програми свого саморозвитку, суворе дотримання її, жор-
сткий самоконтроль, тренування волі і характеру. Тільки 
так (іншого шляху немає), вважала людина, можна зроби-
ти певні кроки до успіху в житті.

Аналіз	 досліджень	 і	 публікацій. Проблеми само-
оцінки особистості торкалися в своїх працях такі вітчиз-
няні науковці, як М. Й. Боришевський, О. Є. Гуменюк, 
І. С. Попович, Т. М. Титаренко, С. П. Тищенко, і зарубіжні 
Р. Бернс, Н. Саржвеладзе, Т. Шибутані та ін.

Наукові джерела недостатньо розкривають сутність, 
механізми та соціально-психологічний зміст самооцінки 
як важливої складової самовиховання підлітка. На наш 
погляд, самооцінка потребує скрупульозного вивчення 
в контексті самовиховання підлітків, зокрема у взаємо-
зв’язку з іншими складовими самосвідомості особистості.

З огляду на висвітлені міркування, очевидною є теоре-
тична і практична актуальність запропонованої теми.

Мета роботи полягає у дослідженні самооцінки як важ-
ливої складової самовиховання підлітків.

Виклад	 основного	 матеріалу. У науковій літерату-
рі знаходимо визначення самооцінки за В. Джемсом за 
допомогою оригінальної формули (1) [4]:

Самооцінка =
Успіх

(1)
Домагання

Таким чином, домагання знаходяться в зворотній 
залежності від самооцінки. Підвищення рівня домагань 
може спонукати до зниження самооцінки, і навпаки – 
завищена самооцінка може бути результатом низького 
рівня домагань, звичайно за умови константності третьої 
складової. Варіативність успіху породжує ситуації, коли 
завищена самооцінка взаємоузгоджується із завищеними 
домаганнями, що створює неадекватні очікування, пере-
оцінку своїх можливостей, талантів та перспектив. Зани-
жена самооцінка, навпаки, відображається в невисокому 
рівні домагань, обмежує простір майбутньої активності, 
виявляється в очікуванні невдачі, неуспіху поразки. Нега-

тивна самооцінка екстраполюється і на очікувану оцінку 
оточуючих [3]. Приходимо до висновку, що самооцінка 
особистості є тією базовою складовою, яка сприяє фор-
муванню неадекватного рівня соціально-психологічних 
очікувань у самовихованні підлітків [5].

В сучасній віковій психології є також поняття «життє-
вий план старшокласника», що означає його готовність 
до післяшкільного життя [1]. Ефективність реалізації мети 
виховання і прогнозуючих цілей, кожної із складових сис-
тем виховання, можна сказати, залежить від умов, які 
об’єктивно впливають на процес формування особисто-
сті. Факторів, що так впливають, чимало: природні, мате-
ріальні, природа самої особистості, макро-мікросередови-
ще, умови сім’ї, навчального закладу тощо. Щоб чіткіше 
уявити їх спектр, доцільно все об’єднати у провідні блоки.

На основі спорідненості можна виділити таких три групи 
чинників: природні, соціальні, духовні. Але найважливішим 
фактором формування особистості є вона сама, її власна 
природа. Самовплив є важливою умовою її саморозвит-
ку, самовдосконалення, тобто самоформування, самови-
ховання. Поняття саморозвиток у психолого-педагогічній 
літературі розглядається в двох аспектах: саморозвиток 
як об’єктивний процес, властивий усім природнім явищам 
і істотам (принцип розвитку), і як самовплив, що здійснюєть-
ся особистістю з метою удосконалення самої себе.

Основою самовиховання є самосвідомість, яка є інте-
гративним процесом, який постійно розвивається, і в осно-
ві якої покладена діяльність самопізнання, що все більше 
ускладнюється, емоційно-ціннісні ставлення до себе (само-
оцінка) і здатність регулювати свою поведінку і діяльність.

Головною метою самовиховання на сучасному ета-
пі є досягнення старшокласником згоди із самим собою, 
пошуку смислу життя, самоактуалізація і самореалізація 
потенційних можливостей та активне самоутвердження 
у суспільному житті.

Є три методи самовиховання підлітків: а)метод самопі-
знання; б) метод самоставлення; в)метод саморегуляції [2].

Самоставлення це ставлення молодої особистості до 
самої себе. Ставлення до себе може бути глобальним, 
що означає самоповага і частковим, що означає аутосим-
патія, самосимпатія. Розглянемо, що ж таке самоповага 
отже це особисте оцінне судження, виражене в позитив-
ному ставленні індивіда до самого себе. Будучи наслідком 
розумових операцій при аналізі, синтезі, порівнянні, вона 
формується на основі усвідомлення особистістю своїх 
чеснот, результатів діяльності, ставлення оточуючих, 
виявляється в самооцінці.
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Самооцінка це оцінювання молодою особистістю самої 
себе, своїх можливостей, якостей та місця серед інших 
людей. Вона є важливим регулятором поведінки. Від само-
оцінки залежать взаємини молоді з її оточенням, її само-
критичність, самовимогливість, ставлення о своїх успіхів 
і невдач. Впливає на ефективність діяльності молодої 
людини і подальший розвиток її особистості. Самооцінка 
буває правильною, а отже адекватною, коли думка юнака 
про себе збігається з тим, ким вона насправді є і непра-
вильною, а значить неадекватною, коли молода людина 
оцінює себе не об’єктивно, її думки про себе різко розхо-
дяться з тим, якою її вважають інші. За ступенем адекватно-
сті самооцінка буває об’єктивною, заниженого, завищеною.

Наше дослідження ми проводили в школі № 4, 
м. Генічеськ Херсонської обл. із бажаючими учнями 11 кла-
су, для дослідження ми взяли 22 старшокласника.

Перед тим як розпочати наше дослідження ми зі свої-
ми старшокласниками провели заняття на яких ми їм дали 
питання для обговорення за підготовленою темою «Я оці-
нювальне». Запитання для обговорення: Чию оцінку тво-
їх дій, вчинків, проявів поведінки ти вважаєш найбільш 
корисною для себе (оцінка батьків, членів сім’ї, вчителів, 
однолітків, просто оточуючих)? Чию оцінку сприймаєш 
найбільш вразливо, боляче, хвилююче? Чи завжди влас-
на оцінка своїх вчинків збігається з оцінкою інших? Якщо 
не збігається, то як дієте? Чи суперечите інколи самі собі? 
Під час оцінювання проявів своєї поведінки? Як себе 
відчуваєте в такі хвилини? Ваші оцінки завжди бувають 
об’єктивними?

Далі ми провели тест на визначення рівня самооцін-
ки (самоставлення). Тест поєднав 32 судження, з приво-
ду яких можливі п’ять варіантів відповідей, кожна з яких 
кодується балами за схемою: дуже часто – 4 бали; часто – 
3 бали; інколи – 2 бали; рідко – 1 бал; ніколи – 0 балів.

Pезультати дослідження самооцінки старшо-
класників. Ми провели дослідження у наших старшо-
класників на виявлення самооцінки, яка є складовою 
їхнього самовиховання. Для дослідження ми взяли 
старшокласників, які бажали взяти участь у дослідженні. 
Дослідження ми проводили відкрито, кожен підписував 
свої аркуші і ми разом робили підсумки, підбивали бали. 
Більшість наших старшокласників є з низьким рівнем 
самооцінки, а це означає, що людина з низькою само-
оцінкою відчуває себе невдахою. Вона не хоче братися 
ні за що нове, оскільки боїться, що в неї нічого не вийде. 
Вона терпіти не може ризику, тому що не вірить, що її 
зусилля до чого-небудь приведуть. Вона не намагаєть-
ся що-небудь змінити у своєму житті, оскільки вважає, 
що майбутнім керувати неможливо, і все визначиться 
само собою.

Висновки. Теоретичний і емпіричний аналіз приво-
дить нас до розуміння, що самооцінка є ключової у визна-
ченні програми самовиховання підлітка. Самовиховання 
є основою взаємоставлення, а також і безумовно є базо-
вою характеристикою становлення підлітка. Дослідження 
показує, що взаємоставлення повинно ґрунтуватися на 
щирих, гуманних почуттях. Подальші наукові пошуки вба-
чаємо у емпіричному дослідженні самооцінки.
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КАК ИННОВАЦИОНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСТВА

Н. Н. Учаева
педагог социальный Государственного учреждения образования 

«Гимназия № 1 г. Солигорска» Минск, Республика Беларусь, 
ninauchaeva@mail.ru

Государственное учреждение образования «Гимна-
зия № 1 г. Солигорска» уже второй год реализует Меж-
дународный проект «Расширения участия гражданского 
общества в принятии решений по вопросам социальной 
интеграции в Беларуси» деятельностью волонтерского 
отряда. В процессе выполнения задач проекта мы видим, 

что происходят важные изменения в сознании волонтера, 
оно проявляется с другим смыслом, другой тематикой.

Целевая группа волонтерского отряда Государствен-
ного учреждения образования «Гимназия № 1 г. Солигор-
ска» – это дети с расстройствами аутистического спектра 
поведения (далее РАС). Опираясь на опыт работы с деть-
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ми РАС, в 2018/2019 учебном году гимназия реализует 
мини-инициативу «Мы вместе» формой спортивной инклю-
зии (спортивный туризм). Задача волонтеров – обучить 
детей с РАС базовым навыкам спортивного туризма, вов-
лечь и привить конструктивные формы коммуникации.

Обучить – значит уметь самому, значит нужно вести 
за собой, показать правильный пример. Это значит – 
быть лидером. Лидерство начинается с себя и прояв-
ляется в группе. У лидерства имеется определенное 
требование:

– высокого уровня самоанализа (осознания своих сла-
бых и сильных сторон; знать, что умеет и что может делать);

– быть здесь и сейчас (группа «копирует лидера». 
Если лидер полон энтузиазма, члены группы также вклю-
чаются в энергетический контекст).

Лидерство – это способность:
– разделять общие ценности и ставить их выше 

своих личных;
– проявлять инициативность и брать ответственность;
– владеть собой.
Лидерство – это умение:
– понимать потребности членов группы;
– вести за собой и мотивировать;
– принимать решения;
Лидер должен знать:
– проблему;
– как правильно решить проблему;
– знать членов своей группы и осознавать ценность 

группы
Лидер должен владеть:
– коммуникационными навыками;
– помочь каждому члену группы выразить свое мне-

ние, предоставить всем такую возможность, обладать 
выраженной эмпатией;

– чувствовать ответственность как за дело, так и за 
группу [5].

При проведении спортивной инклюзии обязательным 
компонентом лидерских качеств, обязательно должна 
выступать психосоциальная поддержка. Психосоциальная 
поддержка (далее ПСП) – это действия, которые направ-
лены на удовлетворение психологических и социаль-
ных потребностей отдельных лиц, семей и сообществ 
[5]. Термин «психосоциальный» означает динамическое 
взаимодействие между психологической и социальной 
характеристиками человека, когда одна влияет на другую. 
Психологический аспект включает внутренний эмоцио-
нальный и мыслительный процессы, чувства и реакции. 
Социальный аспект включает взаимоотношения, семей-

ные связи и связи внутри сообщества, общественные цен-
ности и практику, обусловленную культурой.

Подготовка волонтеров по оказанию психосоциальной 
поддержки помогает лучше осознать отдельные базовые 
принципы и приемы, которые могут быть полезными 
в их работе. Включение ПСП в качестве составной части 
работы волонтера является инновационной технологией 
развития взрослеющей личности.

Цель заключается в том, чтобы повысить качество 
помощи, оказываемой волонтерами детям с РАС и пре-
доставить психологическую поддержку волонтерам, реа-
лизующим проектную деятельность.

ПСП три уровня:
1. Базовый – показать особенности обучения, проблемы 

поддерживающего обучения в психосоциальном контексте.
2. Практический – уметь применять на практике тео-

ретические знания по ПСП в социальном окружении.
3. Специальный – иметь дополнительное психологиче-

ское образование, иметь опыт работы по оказанию ПСП, 
быть в состоянии оказать ПСП при кризисном событии.

В данном проекте волонтеров обучали и готовили на 
базовом уровне, т.е. задача была показать особенности 
обучения, проблемы поддерживающего обучения в пси-
хосоциальном контексте.

Дети с РАС по-разному воспринимают информацию, 
поэтому волонтерам необходимо в практической деятель-
ности применять различные виды деятельности: поддержи-
вать физически; поощрять на действия взглядом, жестом, 
тактильными приемами; слушать и слышать; обеспечивать 
безопасную обстановку; удовлетворять потребность ребен-
ка; знать состояние его здоровья, специфику заболевания; 
знать базовый уровень психосоциальной поддержки.

Практический навык волонтеров оказал влияние на 
развитие их личностного роста. В ходе рефлексивных 
дискуссий волонтеры делились собственными впечатле-
ниями, личным опытом, самоощущениям. Так как волон-
теры работают в паре с особенным ребенком, а дети 
разные, то и личностный опыт получался разный. Учеб-
ный процесс превратился во внедрение новых навыков.

Благодаря этому, в своей работе волонтеры используют 
психосоциальные навыки в проведении социальной инклю-
зии. Данная волонтерская деятельность становится более 
«привлекательной» для целевой группы. Действия волон-
теров дают уверенность детям с РАС, оказывают социаль-
ную поддержку родителям, показывая, как можно по-друго-
му общаться со своим ребенком. Своей работой волонтеры 
рекламируют, обучают общество, как на практике можно 
расширить гуманитарный доступ к уязвимым группам.
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Постановка	проблеми. Останнім часом суспільство 
зазнало значних трансформацій в соціальній, економічній 
та політичній сферах, що стало причиною змін соціаль-
них цінностей, мотивів, світоглядів та умов соціальної 
інтеграції. Події останніх років на Сході України стали 
потужним чинником особистісних змін для багатьох гро-
мадян, а особливо – для військовослужбовців, які були 
задіяні у військових операціях. Особистісні зміни, в даних 
умовах, обумовлені екстремальними подіями, що нерідко 
мають деструктивний, небажаний характер. Вияв причин, 
засобів профілактики та корекції негативних особистісних 
змін, зумовлених трансформацією мотиваційно-ціннісних 
орієнтацій наразі є актуальним питанням нашого суспіль-
ства і тому потребує уваги вчених різноманітних сфер 
науки, а особливо – психології.

Вивчення цінностей та ціннісних орієнтацій військо-
вослужбовців знайшло своє відображення у роботах 
зарубіжних та вітчизняних вчених, а саме: В. Вебера, 
В. І. Алещенко, В. Кузнєцової, В. Чеснокова, Д. Гункеля, 
Є. П. Ільїна, Л. М. Антилогова, Ю. Л. Горбенко. Незва-
жаючи на наявність досліджень, які розкривають окремі 
аспекти динаміки змін в структурі ціннісно-мотиваційних 
орієнтацій, спостерігається дефіцит цілісно розглянутого 
концептуального дослідження цього питання.

На основі проведеного теоретичного аналізу було 
сформульовано основне завдання	 дослідження, що 
полягало у проведенні емпіричного дослідження змін 
в ціннісно-мотиваційній сфері військовослужбовців, які 
були задіяні у воєнних операціях.

Виклад	 основного	 матеріалу. Військова операція 
є практичною формою ведення бойових дій збройними 
силами, дії яких є узгодженими та мають єдину мету, про-
водяться на певній території для вирішення стратегічно 
поставлених завдань та обмежені за часом. Військова 
діяльність чинить вплив на окремі особистісні ціннісні орі-
єнтації, в той час як інші можуть залишатися майже або 
повністю без змін. Участь у військових операціях з висо-
кою вірогідністю може ставати кризовою ситуацією – тобто 
подією, яка є причиною або стимулом до якісно нової пере-
будови психічного функціонування в результаті емоційно-
го і когнітивного надмірного напруження, що вимагає зміни 
уявлень про себе і світ за короткий проміжок часу [1].

Основою для проведення емпіричного дослідження 
стали наукові підходи до проблеми вивчення ціннісно-мо-
тиваційних орієнтацій: гуманістичний, регуляторний, ког-
нітивний, психоаналітичний. Більшість вчених розгляда-

ють ціннісно-мотиваційну сферу системно, як комплексне 
інтегральне психічне утворення, де обумовлення діяльно-
сті та поведінки реалізується сукупністю факторів, кожен 
з яких моє свою важливу роль в цілісному процесі її детер-
мінації [4].

Для реалізації поставлених завдань емпіричного 
дослідження було підібрано валідний та надійний психо-
діагностичний інструментарій, а саме: тест-опитуваль-
ник С. С. Бубнової для діагностики реальної структури 
ціннісних орієнтацій особистості; тест-опитувальник 
О. Ф. Потьомкіної для діагностики соціально-психологіч-
них установок в мотиваційно-потребовій сфері. Кожна 
методика була модифікована нами і проводилася двічі, 
а саме з позиції «Я – до участі у військових операціях» 
та «Я – після участі у військових операціях». В опитуванні 
взяли участь військовослужбовці віком від 25 до 45 років 
Кременчуцького об’єднаного міського військового коміса-
ріату, що були задіяні у військових операціях. Вся вибірка 
налічує тридцять чоловік.

За результатами дослідження структури ціннісних 
орієнтацій підраховано загальні кількісні показники, які 
представлені у гістограмі розподілу середніх значень за 
рівнями цінностей військовослужбовців (рис. 1).

Виходячи із отриманих даних можна сказати, що 
частина цінностей зазнали значних змін. Якщо до участі 
у військових діях для респондентів найбільш важлими цін-
ностями були пізнання нового, допомога іншим та мате-
ріальний добробут, то після – повага людей та вплив 
на оточуючих, соціальна активність та спілкування. Такі 
показники можє бути пояснено високим соціальним зна-
ченням діяльності, спрямованої на захист суверенітету 
та територіальної цінності Батьківщини. Усвідомлюючи 
цінність своєї професійної діяльності, військовослужбов-
ці обґрунтовано прагнуть отримати соціальне визнання 
та повагу за виконану роботу, водночас прагнення до 
спілкування може бути стратегією зменшення психоло-
гічної напруги. Для військовослужбовців важливим стає 
визнання їхньої важливої справи – захисту мирного насе-
лення, адже кожного дня, ризикуючи своїм життям, вони 
прагнуть того, щоб їхня справа не була знецінена, що 
іноді відбувається і прикладів цього немало. Велика кіль-
кість військовослужбовців, після повернення до мирного 
життя, створюють громадські організації, стають волонте-
рами, тим самим обираючи допомогу, як копінг-стратегію 
в подоланні негативного досвіду перебування в екстре-
мальній ситуації.
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Розглянемо узагальнені результати дослідження 
за «Методикою діагностики соціально-психологічних 
установок особистості в мотиваційно-потребовій сфері 
О. Ф. Потьомкіної» (рис. 2).

Виходячи із отриманих даних можна констатувати, що 
частина цінностей зазнали значних змін. Якщо до участі 
у військових діях у респондентів найбільш вираженими 
були установки на фінансову винагороду, працю, резуль-
тативну та альтруїстичну діяльність, то після – на фінан-
сову винагороду, владу, результативну та альтруїстичну 
діяльність. Значення змінюються не стільки якісно, скільки 
кількісно, оскільки піковими переважно залишаються май-
же повністю одні й ті ж самі шкали, проте змінюється їх 
вираженість.

Підвищення значення за альтруїстичною соціаль-
но-психологічною установкою в мотиваційно-потребовій 
сфері може бути обумовлено специфкою військової діяль-
ності, адже в умовах бойових дій ефективнсть та безпека 
забезпечується завдяки злагодженій командній роботі, 
що в свою чергу потребує поступатися в деяких моментах 
і виконувати роботу не лише з власних корисливих моти-
вів, а й для інших. У зв’язку з цим закономірно зменшуєть-
ся показник за такою соцально-психологчною установкою 

в мотиваційно-потребовій сфері як егоїзм, так як егоїзм 
і альтруїзм є полярними протилежностями.

Високе значення за соціально-психологічною уста-
новкою на результат є вихідним для військовослужбов-
ців. Військова служба передбачає виконання діяльності, 
спрямовану на конкретний результат, що в свою чергу 
тренує особистість до спрямованості на досягнення мети. 
Протилежне занижене значення відносно цієї за шкалою 
установки на процес є логічним наслідком пріоритету 
результату над процесом. Участь у військових операціях 
має характер фасилітатора даної соціально-психологічної 
установки мотиваційно-потребової сфери, що проявля-
ється не в заниженні показників, а в їх загостренні.

Зміни, що вдбулися за шкалами «свобода» та «влада» 
можна охарактеризувати як підсилення контрасту їх різ-
ниці – показник за шкалою «свободи» стає ще нижчий, а 
показник за шкалою «влади» ще вищим, ніж був до участі 
у військових операціях. Такий вплив пояснюється специ-
фікою регламентованості військової діяльності, де життя 
підпорядковане розпорядку та суворому режиму і що стає 
ще більш суворішим при безпосередній участі у військовій 
операції. Адаптуючись до умов навколишнього середови-
ща відбувається закономірна зміна соціально-психолоо-

 
Рис. 1. Гістограма розподілу середніх значень показників за рівнями цінностей військовослужбовців
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гічних установок мотиваційно потребової сфери за шка-
лами свободи, де людина починає потребувати її менше, 
та влади, яку потребує більше.

Дещо інший характер змін мають установки до грошей 
та до праці. Можемо сказати, що суттєвих змін між показ-
никами до та після участі у військових операціях за шкалою 
«установки на гроші» немає. Однак варто відмітити що 
незважаючи на відсутність змін, обидва показники знахо-
дяться на високому рівні, що вказує на важливість матеріль-
ної винагороди для професійних військовослужбовців.

Зміни за шкалою «установки до праці» з тенденцією до 
збільшення показника після участі у військових операціях 
можуть бути обумовлені залежністю якості виконаної вій-
ськової роботи та рівня безпеки військовослужбовця. В умо-
вах, коли від якості виконання обов’язків залежить життя, 
природно підвищується показник за соціально-психологч-
ною установкою в мотиваційно-потребовій сфері на працю.

Висновки	 з	 проведеного	 дослідження. Отже, 
в результаті проведеного емпіричного дослідження можна 
констатувати, що в структурі ціннісно-мотиваційних орієн-
тацій військовослужбовців, які були задіяні у військових 
операціях, відбуваються певні зміни. Участь у військових 
операціях є специфічним досвідом, який корелює із осо-
бистісними змінами. Характер змін може бути як позитив-

 
Рис. 2. Гістограма розподілу середніх значень за рівнями соціально-психологічних установок особистості 

в мотиваційно-потребовій сфері

ним, так і деструктивним, проте найчастіше має змішаний 
характер. Найяскравіше виражена динаміка за шкалами, 
які спрямовують особистість на соціальну активність, пова-
гу та владу. Тривожною є конфліктна тенденція поєднання 
альтруїстичної спрямованості з матеріально орієнтованою, 
що може бути причиною внутрішнього конфлікту.

Можливим рішенням для збереження особистісної 
цілісності пропонується забезпечити ефективну роботу 
комісії з професійного відбору військовослужбовців; від-
бирати людей із високою стресостійкістю та добровільним 
бажанням брати участь у військових операціях; забезпе-
чувати вчасні ротації військових задля уникнення надмір-
ної тривалості дії стресофактору; налагоджувати стосунки 
між керівництвом та підлеглими, орієнтуючись на довір-
ливі, дружні стосунки, а не на директивні та неприязні; 
забезпечити роботу психолога перед веденням бойових 
дій та після них; надати можливість отримання психоло-
гічної допомоги навіть в «польових» військових умовах. 
Важливу роль в досягненні бажаної мети відіграє команд-
на робота психологів, військових офіцерів і рядових вій-
ськовослужбовців. Перспективою подальшого досліджен-
ня є визначення причин вибору тих чи інших траекторій 
змін ціннісно-мотиваційної сфери, способу зменшення 
негативних та збільшення позитивних трансформацій.
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Проблема самоотношения и его роли в самореали-
зации личности в настоящее время является чрезвычай-
но актуальной для психологической науки. Развитие 
и саморазвитие личности психологи и педагоги право-
мерно связывают с развитием самосознания. При этом 
утверждается, что одним из условий саморазвития 
является стимулирование различных видов рефлексии, 
помощь в формировании самоуважения, самоценности, 
самопринятия, уверенности в себе как субъекте соб-
ственной деятельности [2]. Высокий уровень развития 
самосознания отражается, главным образом, в позитив-
ном самоотношении личности. Самоотношение оказыва-
ет регулирующее влияние практически на все аспекты 
поведения человека, играя важнейшую роль в установ-
лении межличностных отношений, в постановке и дости-
жении целей, в способах формирования и разрешения 
кризисных ситуаций, что дает нам основания рассма-
тривать его как основной фактор саморазвития. В оте-
чественной и зарубежной психологии самоотношение 
чаще всего рассматривается как эмоциональный ком-
понент самосознания, который, с одной стороны, опи-
рается на самопознание, а с другой – создает главные 
предпосылки для формирования саморегуляции, само-
актуализации и саморазвития [3].

Каждый субъект в определённый момент начинает 
серьёзно задумываться о своём будущем, о будущей 
карьере. Знания о том, что такое карьера, какие суще-
ствуют виды и модели карьеры, как управлять карьерой, 
а также знание своих способностей, слабых и сильных 
сторон помогут специалисту выбрать работу в органи-
зации, которая предоставляет ему возможности профес-
сионального роста и повышения уровня жизни; получать 
более высокую степень удовлетворения от работы; чётче 
представлять личные профессиональные перспективы, 
планировать другие аспекты жизни; целенаправленно 

готовиться к будущей профессиональной деятельности; 
повысить конкурентоспособность на рынке труда [2].

В современном мире карьеру принято планировать и
управлять ею, так как современному человеку при-

ходится жить во времена конкуренции на рынке труда, 
в эпоху перемен. Карьера лежит в зоне личной ответ-
ственности, и никто не сделает ее за человека. Обще-
ство в целом, отдельные отрасли, предприятия должны 
располагать механизмами отбора и продвижения по про-
фессиональной лестнице наиболее способных и талант-
ливых сотрудников организации.

В последние годы понятие карьеры приобрело другое 
содержание, в котором акцент делается на стремлении 
к профессиональному успеху, определенному статусу 
в обществе за счет собственных усилий, способнос-
тей и профессионализма. Сегодня особенно актуальны 
проблемы понимания профессиональной карьеры как 
социально-психологического феномена.

Вопросы концептуальных основ карьеры и карьер-
ной стратегии, критериев карьерного отбора, методов 
проектирования и планирования, технологии управления 
карьерой в последние два десятилетия активно рассма-
триваются в работах зарубежных (В. Берг, Ф. Беттджер, 
Р. Кросс, X. Маккей, Б. Швальбе) и отечественных исс-
ледователей (К. А. Абульханова-Славская, А. С. Гусева, 
С.А. Карташова, А. Я. Кибанова, А. К. Маркова, Н. И. Тур-
чинова). Проблемы, связанные с пониманием, планиро-
ванием и осуществлением карьеры, рассматриваются 
в работах отечественных ученых В. Д. Анурина, В. И. Вер-
ховина, А. Л. Журавлева, В. И. Петрушина.

Карьерные ориентации косвенно исследовались пси-
хологами через смысловые образования субъекта профес-
сиональной деятельности: потребности (И. Л. Соломин), 
мотивы (М. М. Карнелович, А. В. Герасимов, А. С. Лукья-
нов), ценности (Б. Идзиковски, И. Е. Акопова, Е. А. Мах-
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рина), факторы успешности карьеры (Е. Н. Жорникова, 
Л. А. Зайцева, М. В. Сафонова, Н. А. Тугунцева), станов-
ление карьеры (М. В. Александрова). Мы убеждаемся, 
что проблема становления карьеры в современных гума-
нитарных науках XXI в. достаточно актуальна, в связи 
с этим нам представляется важным раскрыть особенно-
сти связи самоотношения и карьерных ориентаций.

Самоотношение во всех своих феноменологиче-
ски родственных формах (самооценки и эмоциональ-
но-ценностного отношения к себе) является результатом 
работы личности по осмыслению своего Я относительно 
мотивов, отражающих потребность в самореализации, 
и может быть операционализируемо как удовлетворен-
ность индивида собой и своей профессиональной дея-
тельностью.

В процессе анализа источников, посвященных теме 
исследования, вскрылось противоречие, заключающееся 
в недостаточности конкретных теоретико-методологиче-
ских и прикладных исследований, связывающих на еди-
ной концептуальной основе самоотношение и ценностные 
приоритеты профессионала. Поэтому нам представляет-
ся актуальным выявление структуры самоотношения, 
а также характера связи самоотношения и карьерных 
ориентаций женщин без учета сферы труда.

Цель	исследования	– изучить связь самоотношения 
и карьерных ориентаций женщин. Методики и методы 
исследования: тест-опросник самоотношения В.В. Столи-
на, С.Р. Пантелеева, методика «Якоря карьеры» Э.Шей-
на. Методами статистической обработки данных стали 
процедуры описательной статистики и коэффициент ран-
говой корреляции по Ч. Спирмену.

В исследовании приняли участие 60 женщин, зани-
мающихся профессиональной деятельностью разного 
рода. Возрастной диапазон испытуемых от 25 до 45 лет.

В результате проведения диагностических процедур 
и математико-статистической обработки количественных 
данных нами были выявлены значимые связи между 
самоотношением женщин и их карьерными ориентациями.

В результате корреляционного анализа выявлена 
значимая отрицательная связь между компонентом само-
отношения – «самопринятие» и карьерной ориентацией 
«менеджмент» (rs = –0,28; p≤0,05). Можно сказать, что, 
чем больше выражена способность испытуемых прини-
мать себя со всеми объективно значимыми достоинства-
ми и недостатками, тем в меньщей степени выражена 
их ориентация на власть, управление другими людьми, 
интеграцию усилий других людей.

Обнаружена значимая положительная корреляцион-
ная связь между таким параметром самоотношения, как 
«самообвинение» и карьерной ориентацией «автономия» 
(rs = 0,34; p≤0,05). Т.е. чем в большей степени выражена 
склонность у женщин предъявлять обвинения самим себе 
в совершённых ошибках, проступках, тем в большей сте-
пени они испытывают трудности, связанные с установ-
ленными правилами, процедурами, рабочим днем, дис-
циплиной, по причине того, что любят выполнять работу 
своим способом, темпом и по собственным стандартам.

Выявлена значимая отрицательная связь между ком-
понентом самоотношения «самоинтерес» и карьерной 
ориентацией «автономия» (rs = –0,28; p≤0,05). Можно 
утверждать, что чес в большей степени у женщин при-
сутствует интерес к собственному внутреннему «Я», 
к собственным мыслям и чувствам, уверенность в своей 
интересности для других, тем в меньшей степени в про-
фессиональной деятельности они ориентированы на 
освобождение от организационных правил, предписаний 
и ограничений.

Обнаружена значимая отрицательная» корреляцион-
ная связь между показателем самоотношения «самопо-
нимание» и карьерной ориентацией «стабильность места 
жительства» (rs = –0,33; p≤0,05). Можно утверждать, что 
чем выше точность самооценки женщин, чем больше раз-
вит процесс саморефлексии, направленный на изучение 
причинно-следственных связей в собственной душевной 
жизни, тем в меньшей степени имеет значимость заня-
тие профессиональной деятельностью в определенном 
месте жительства.

Обнаружена значимая положительная корреляцион-
ная связь между таким параметром самоотношения как 
«самоуважение» и карьерной ориентацией «служение»  
(rs = 0,34; p≤0,05), т.е. чем в большей степени женщины 
уважают себя как личность, верят в свои силы, способ-
ности, энергию, самостоятельность, способны контроли-
ровать собственную жизнь, тем в большей степени в про-
фессиональной деятельности они стремятся реализовать 
и максимально эффективно использовать свои таланты 
и опыт для реализации профессиональных задач.

Подводя итоги статистического анализа, можно отме-
тить, что получены как отрицательные, так и положи-
тельные корреляционные связи между исследуемыми 
переменными. Таким образом, гипотеза исследования 
о взаимосвязи между самоотношением и карьерными 
ориентациями у женщин молодого и зрелого возраста 
нашла эмпирическое подтверждение.

Таблица
Результаты	корреляционного	анализа	(значимые	связи)

Переменные Коэффициент корреляции, r Уровень значимости, p≤
Самопринятие & менеджмент –0,28 0,05
Самообвинение & автономия 0,34 0,05
Самоинтерес & автономия –0,28 0,05
Самопонимание & стабильность 
места жительства –0,33 0,05

Самоуважение & служение 0,33 0,05
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В наше время информационное пространство напол-
нено негативным информационным воздействием, и не 
малую его часть в жизни современного человека может 
занимать контент, подаваемый в юмористическом ключе. 
В области житейской психологии бытует такая мысль, что 
юмор – несомненный атрибут психического здоровья, но 
всё не так однозначно. Идеи, почерпнутые из житейской 
психологии, нередко становятся объектом серьёзных 
научных исследований. Так, в области психологической 
науки существует множество научных трудов, в которых 
можно обнаружить разные мнения на предмет обсужде-
ния. С одной стороны, подчёркивается идея о том, что 
юмор может и должен использоваться как способ разви-
тия личности, саморегуляции и социальной компетентно-
сти. С другой стороны, в некоторых научных источниках 
встречается идея о том, что юмор может влиять на чело-
века в деструктивном ключе (примером тому могут быть 
идеи, высказанные Р. Мартином).

Двойственность этой позиции подтолкнула нас к выд-
вижению предположения о том, что юмор может влиять на 
человека особым образом в зависимости от его психологи-
ческих характеристик и/или стилей использования юмора.

Как известно, ещё в Древней Греции использовали 
особую форму влияния на умы людей через комедийные 
театрализованные представления. Так, древнегречес-
кий философ Платон утверждал, что смех происходит от 
злобы, а его ученик Аристотель рассматривал комедию 
как, условно говоря, инструмент для критики через подра-
жание малопривлекательным персонажам. Несмотря на 
то, что с тех пор прошло много времени, в науке вопрос 
о значении юмора в жизни человека остаётся открытым. 
По мере развития психологии как науки исследователи 
продвигались всё дальше в вопросах природы влияния 
юмора на человека.

Примером изучения значения юмора в историческом 
контексте может быть З. Фрейд. В рамках своей психоа-
налитической теории показал, что юмор – многогранный 
феномен, который можно разложить на несколько катего-

рий, такие как острота, комизм и собственно юмор. Роль 
острот З. Фрейд определял согласно представленности 
в них тенденциозности, что легло в основание разграниче-
ния их на 2 типа: один, когда острота является самоцелью, 
её он называет «безобидной» («harmlos»), другой, когда 
она преследует определенную цель и становится тенден-
циозной. Там, где острота не является самоцелью, то есть 
там, где она не безобидна, она обслуживает только две 
тенденции: враждебную, которая обслуживает агрессив-
ность, сатиру, оборону, либо скабрезную, которая обслу-
живает непристойность и имеет сексуальный подтекст [3].

Затрагивая феномен комизма, к технике которого при-
надлежит психический автоматизм, З. Фрейд говорил об 
«ошибке мышления», в ситуации которой человек выдаёт 
сам себя, тем самым веселя свидетелей его «провала». 
Однако остроумие и комизм в своём проявлении отлич-
ны от собственно юмора в том, что помимо следования 
принципу удовольствия, в собственно юморе находит 
выражение человеческий нарциссизм, требующий непри-
косновенности личности. Юмор может быть направлен как 
вовне, например, на другого человека, так и на сам субъект 
юмора. В первом случае, осмеивая другого, человек при-
знаёт его выгоды и огорчения ничтожным, ведёт себя как 
взрослый с ребёнком. Во втором случае, когда юмор обра-
щён на собственную персону, субъект юмора, таким обра-
зом, отвергает возможность своих страданий, тем самым 
играя одновременно роль и ребёнка, и взрослого.

Если по З. Фрейду юмор может проистекать как из сек-
суальных, так и агрессивных побуждений, то Ч. Грунер, 
яркий представитель теорий превосходства/унижения, 
настойчиво указывал, что любая шутка имеет исключи-
тельно агрессивный контекст. Данные теории пришли 
на смену психоаналитическим и основывались на эво-
люционной теории. Современный юмор, по Ч. Грунеру, 
является выражением агрессии игровой, призванной 
заменить человеку агрессию физическую. Юмор может 
прямо выражать ксенофобию или завуалированно жела-
ние показать своё превосходство, что в любом случае 
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будет служить выражением враждебности и неприятия. 
Даже в безобидной игре слов, в каламбурах сторонни-
ки данной теории указывают на желание «побеждать», 
показывать своё интеллектуальное превосходство.

С ростом популярности когнитивных подходов в пси-
хологии в 1970-е гг. среди прочих теорий юмора выде-
лились и стали завоёвывать популярность теории несо-
ответствия. В данных теориях, в сравнении со всеми 
вышеперечисленными, более всего внимания уделяется 
когнитивным аспектам юмора, они постулируют идею о 
том, что восприятие несоответствия – основа юмора.

Однако в нынешнее время исследователи не ограни-
чиваются приверженностью к одной определённой теории, 
в науке всегда имеет место быть интегративных подход. Так 
Р. Мартин, профессор канадского Университета Западного 
Онтарио, проанализировав опыт предшествующих иссле-
дователей юмора, который зачастую противоречив, пришёл 
к выводу, что важным фактором, определяющим природные 
характеристики юмора, является предпочтение в способах 
воспроизведения и восприятия юмора. Изучив проблемы 
формирования данных предпочтений с позиции психологии 
личности, Р. Мартин заключил, что чувство юмора, вероят-
но, не сводится только к функционированию мозга и набо-
ру темпераментных характеристик, содержание и характер 
проявления юмора определяются мотивами и целями.

Р. Мартин разработал собственную многомерную кон-
цепцию юмора, в основе классификации которой юмор 
рассматривается через цели созданного или воспринятого 
юмористического содержания. Р. Мартин вводит понятие 
«стиль юмора» и выделяет четыре разных стиля: самопо-
ддерживающий, аффилиативный, агрессивный, самоуни-
чижительный [2]. Его интересовало отличие индивидуаль-
ных стилей юмора, которые могут быть как адаптивными 
и способствующими умственному и физическому здоровью, 
так и неадаптивными и ведущими к ухудшению здоровья. 
К стилям юмора здоровой личности, у которой чувство 
юмора выступает как зрелый защитный механизм, можно 
отнести самоподдерживающий и аффилиативный стили 
юмора (выделенные Р. Мартином). Самоподдерживающий 
юмор выполняет сохранную функцию и формирует пози-
тивный взгляд на жизнь. Человек, у которого преобладает 
самоподдерживающий стиль юмора, может иметь такие 
привлекательные черты как улыбчивость, оптимизм, спо-
собность поддерживать себя даже в состоянии стресса 
или давления негативной ситуации и способен использо-
вать юмор как копинг-стратегию [1]. Аффилиативный стиль 
юмора предполагает поддержку и себя, и окружающих, чем 
способствует повышению межличностной сплочённости. 
Выражается он в склонности рассказывать забавные исто-
рии, шутки и добродушно подшучивать, чтобы развлечь дру-
гих. Агрессивному и самоуничижительному стилям юмора 
присуще использование чувства юмора как способа иллю-
зорного решения проблемы или уход от её решения отно-
сится. Агрессивный стиль юмора проявляется в склонности 
использовать юмор для критики других или манипулиро-
вания ими, как это бывает при сарказме, поддразнивании, 
насмешках, высмеивании или унижающем юморе, а также 
при использовании потенциально оскорбительных (ксено-
фобских) форм юмора. Самоуничижительный юмор предпо-

лагает использование чрезмерно унижающего себя юмора, 
попытки развлечь других, делая или говоря что-то забавное 
в ущерб своей репутации, сопровождается смехом даже при 
насмешках и унижениях со стороны окружающих [1].

Вышеупомянутые идеи легли в основу наше исследо-
вания, целью которого было выявить связь между стилями 
юмора и уровнями депрессии у респондентов, работающих 
в учреждениях здравоохранения. Для проведения иссле-
дования мы выбрали опросник, который был разработан 
в 2001 году Р. Мартин с соавторами (Опросник стилей юмо-
ра – Humor Styles Questionnaire – HSQ). Для определения 
уровня депрессии была взята шкала депрессии Бека, пред-
ложенная американским психиатром Аароном Т. Беком. Для 
выявления связи между исследуемыми феноменами был 
использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Базой для проведения исследования являлись Бара-
новичский городской противотуберкулёзный диспансер, 
Барановический межрайонный наркологический диспан-
сер и Барановический городской онкологический диспан-
сер. В исследовании приняло участие 95 человек мед-
персонала вышеперечисленных учреждений, женщины 
и мужчины в возрасте от 20 до 67 лет. Средний возраст 
респондентов составил 41 год, мода – 36 лет, медиа-
на – 41 год. Сбор фактического материала был проведён 
согласно всем методическим требованиям.

Нами установлено, что у 42 респондентов из 95 отсут-
ствуют признаки депрессии, у 53 респондентов проявля-
ются те или иные уровни депрессии. Так, у 18 человек 
обнаружена лёгкая степень депрессия, у 10 человек 
отмечается умеренная депрессия, у 22 – средняя, выра-
женная депрессия, и у 3 – тяжёлая депрессия.

Согласно полученным результатам, аффилиативный 
стиль юмора отрицательно коррелирует с сырыми бал-
лами по шкале депрессии Бека, но связь статистически 
недостоверна для 5% уровня значимости. Но в то же вре-
мя следует отметить, что юмор отрицательно коррелиру-
ет с уровнями шкалы депрессии Бека, сила корреляции 
по критерию Спирмена составляет r=-0,223708, что сви-
детельствует о слабой силе связи.

Нами установлено, что самоподдерживающий стиль 
юмора также отрицательно коррелирует с разными уров-
нями депрессии. Средние значения силы корреляции по 
критерию Спирмена составляет r = –0,364162, что свиде-
тельствует об умеренной силе связи.

Результаты обработки данных на предмет выявле-
ния связей между стилями юмора и уровнями депрессии 
свидетельствуют, что между такими деструктивными сти-
лями юмора как агрессивный и самоуничижительный не 
обнаружено корреляции. Выраженность депрессивного 
состояния респондентов статистически недостоверна 
для уровня значимости при p < 0,05.

Исходя из результатов исследования, мы можем кон-
статировать, что между положительными стилями юмора 
(аффилиативным и самоподдерживающим) и разными 
уровнями депрессии не обнаружены корреляционные 
связи. Результаты нашего исследования подтверждают 
идею, высказанную в своей теории Р. Мартином о том, 
что положительные стили юмора выполняют сохранную 
функцию и формируют позитивный взгляд на жизнь.
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Вступ. Дана тема є недостатньо вивченою, адже все що 
стосується людини не має чітких алгоритмів. Тому у темі про 
мистецтво впливу та переконання не може бути аксіом, лише 
теорії, які базуються на спостережені, наочності та експери-
ментах. Застосування психологічних маніпуляцій та інфор-
маційно-психологічного впливу сьогодні вважається нормою. 
Ми стаємо очевидцями маніпулювання особистістю, засто-
сування різних засобів і технологій впливу на людей.

Будь-який спеціаліст, який має справу з людьми (педа-
гог, вихователь, керівник) і прагне впливати на них, на сьо-
годні повинен орієнтуватися в основних принципах психо-
логічного впливу і вміти спрямовувати поведінку людини 
в бажаному напрямку. Основними питаннями залишають-
ся: як відрізнити екологічний вплив від деструктивної мані-
пуляції, які методи і механізми треба використовувати, 
аби навчитися оминати пастки «професіоналів поступли-
вості» та підбирати максимально відповідні інструменти 
спілкування та впливу? Метою даної статті є розглянути 
та дослідити рівень сугестивності дітей і підлітків та з’ясу-
вати причини їх підвищеної схильності підкорятися .

Виклад	 основного	 матеріалу. На актуальність цієї 
проблеми вказує аналіз результатів досліджень вітчиз-
няних та зарубіжних науковців у галузі психології, які 
займалися проблемою впливу на людину, зокрема робо-
ти І. Павлова, Е. Сидоренко, В. Петрик, М. Присяжнюк, 
Л. Компанцева А. Елліса, Е. Берна, Р. Чалдіні, Р. Гаріфул-
ліна, В. Шейнова, У. Глассера, Д. Бедлера, З. Фрейда, Чан 
Чжака, Даніеля Кенемана, А. Маслоу, К. Юнга, Р. Бендле-
ра, Дж. Гріндера, Ф. Пьюселіка, І. Горелова, Р. Бердвісс-
ла, А. Піза.

Загалом, психологічний вплив – це вплив на стан, дум-
ки, почуття і дії іншої людини з допомогою виключно пси-
хологічних засобів з наданням права і часу відповідати на 
цей вплив. За власним бажанням, чи проти нього, щодня 
ми стаємо ініціаторами та адресантами цього впливу. 
Адже у кожної людини є право впливати на інших, але 
у кожного ж є право і відхиляти чужий вплив [1, с. 1–20].

У своїй праці «Мистецтво впливу» Р. Чалдіні виділяє 
шість основних «пускових механізмів»:

• правило послідовності (люди відчувають глибинну 
потребу діяти послідовно. Таким чином, якщо ми публіч-
но беремо на себе якесь зобов’язання, то ми отримуємо 
набагато більше шансів виконати його, і таким чином 
довести свою послідовність);

• принцип взаємного обміну (люди воліють відпо-
відати добром на добро і повертати свої борги. Іншими 
словами, ми ставимося до інших так, як вони поставилися 
до нас. Це можна пояснити тим, що люди не люблять від-
чувати себе в боргу перед іншими);

• принцип соціального доказу (люди роблять те, що 
на їхніх очах вже зробили інші люди. Цей принцип засно-
ваний на ідеї «безпеки великих чисел» – велика кількість 
людей не може зробити явно помилкову дію);

• правило прихильності (чим більше вам подобаєть-
ся хтось, тим сильніше його вплив на вас);

• принцип впливу авторитету (ми поступаємося 
людям, які, на нашу думку, перевершують нас у будь-чому);

• принцип дефіциту (ми хочемо те, що не зможемо 
отримати в майбутньому) [2].

Люди, у своїй більшості, схильні піддаватися впливу, 
вони частіше віддають перевагу інтуїції, не аналізую-
чи усіх деталей. «Єдиної знайомої фрази в утвердженні 
досить для того, щоб все твердження здавалося знайо-
мим, а значить, істинним» [3, с. 4].

Особливо, на думку науковців, піддаються психологіч-
ному впливові сугестивні особи. Тому ми вирішили пере-
вірити рівень сугестивності підлітків. Сугестивність визна-
чається як схильність підкорятися і змінювати поведінку 
не на підставі розумних, логічних аргументів або мотивів, 
а на одну лише вимогу або пропозицію іншої особи, причо-
му сам суб’єкт, підданий сугестивному впливу, не розуміє 
такого підкорення, продовжуючи уважати свої дії наслід-
ком власної ініціативи чи самостійного вибору. Феномен 
сугестії грає ключову роль у процесі соціалізації дитини, 
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дозволяє їй ефективно переймати і засвоювати соціально 
прийнятні, позитивні поведінкові стереотипи. Поряд з цим, 
саме за механізмом сугестії дитина засвоює різні форми 
асоціальної та антисоціальної поведінки.

Наше дослідження проводилося під час студентської 
практики у лютому 2019 року. Базою цього дослідження 
став один з загальноосвітніх закладів міста Кривого Рогу.

6-Б клас. Загальна вибірка – 24 особи. За допомогою 
тестування на рівень сугестивності, який був представлений 
в праці О.Єлісєєва «Практикум по психології особистості», 
було проведено дослідження для виявлення ступеню осо-
бистісної сприйнятливості учнів на зовнішні впливи. Суть 
експерименту була у наступному: не називаючи справжньої 
мети діагностики, ми запропонували досліджуваним викона-
ти прості завдання, при цьому пробуючи (у непрямий спосіб) 
примусити їх написати потрібні нам відповіді.

Не дивлячись на те, що всі були в рівних умовах, 
результати виявились різними, що можна графічно зобра-
зити у такий спосіб.
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Рис. 1. Результати діагностики рівня сугестивності

Проаналізувавши даний результати діагностики, бесі-
ди з учнями, можна зробити висновок, що низький рівень 
сугестивності мають лише 5 учнів. Тобто, вони мають чітку 

позицію та краще інших можуть відстоювати власну дум-
ку. Інші 19 учнів легше підкорюються впливу оточуючих, 
книг, реклами, тощо, приймають чужі ідеї як свої власні. 
Вони відносно легко підкорюються вказівкам і порадам 
та заражаються чужими поглядами і звичками.

Шляхом бесід та спостережень ми також визначили, 
хто з учнів є лідерами класу, хто має здатність до критич-
ного мислення та більш розвинений інтелект. Виявилось, 
що більший рівень сугестивності мають саме учні з некри-
тичним складом розуму, низьким рівнем розвитку критич-
ного мислення і, в цілому, з більш низьким інтелектом. 
У свою чергу, лідери та авторитети класу мали низький 
або середній рівні сугестивності.

Значною мірою на це вплинув ступінь конформності, 
тобто тенденція підкоряти свою поведінку впливу інших 
людей. Що, у свою чергу, залежить від самооцінки: чим 
нижча самооцінка тим менша ймовірність того, що люди-
на публічно не погодиться з думкою більшості. Цей когні-
тивний феномен залежить і від статі досліджуваних, адже, 
як відомо, ступінь сугестивності зазвичай у дівчат вищий. 
Також на це впливає і ряд особистісних факторів: люди 
довірливі, вразливі, тривожні, невпевнені, конформні 
частіше потрапляють під вплив.

Висновки. Отже, кожна людина в певній мірі під-
дається впливу. Ще більше підвищена сугестивність 
у дітей. Школярі особливо сприятливі до факторів 
і явищ, що відносяться до їх психіки, розумової та духов-
ної сфери, здоров’я, рис характеру. У дітей і підлітків 
сугестивність і наслідування є основними шляхами, 
якими в структуру їх особистості проводиться просоці-
альний виховний вплив батьків і педагогів. Їх психіка 
і життєвий досвід, на відміну від дорослих, менш при-
стосовані до зрілого осмислення фактів і явищ, з якими 
їм доводиться стикатися і більш схильні піддаватися 
впливу оточуючих.
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Современная жизнедеятельность человека насыще-
на различными событийными фактами, которые пережи-
ваются личностью как стрессовые, психотравматичные, 
критические. В ситуации стресса человек применяет раз-
личные варианты когнитивных, эмоциональных и пове-
денческих реакций для снижения остроты травматиче-
ского события, нахождения адаптивного состояния для 
комфортной жизни, наполняет свою бытность иными фор-
мами деятельности, получая взамен различные новые 
эмоциональные впечатления. Но не всегда результат от 
этих действий приносит положительный психологический 
эффект. Зачастую, человек снижает свою психологичес-
кую травму за счет избегания общения, уход в деструк-
тивные формы поведения (алкоголь, употребление ПАВ, 
трудоголизм и т.д.). Одной из таких форм феноменологи-
ческой психологической «терапии» и социального поведе-
ния выступает социальная изоляция. В нашем исследо-
вании социальная изоляция рассматривается с позиции 
развития и преодоления травматического опыта роди-
телями в ситуации воспитания ребенка с расстройством 
аутистического спектра (далее РАС).

Актуальной категорией общества, возникшей и уве-
личивающейся сегодня по всему миру, являются родите-
ли, имеющие ребенка с РАС. Патологическое состояние 
ребенка прямым образом трансформирует все психо-
логическое и социальное составляющее семейной груп-
пы, «заставляет» родителей и членов семьи проходить 
вторичную социализацию, переживать социальную изо-
лированность, искать возможные адаптивные варианты 
существования. Данное исследование обращает внима-
ние на необходимость не только поиска решения про-
блемы ребенка и включения его в социальное простран-
ство, но и синхронно сопровождать родительскую группу. 
В результате мы поможем семьям с проблемой данного 
характера успешно проживать травматический опыт, 
сохранять чувство единства с соцуокультурной средой 
и снижать состояние травматизации, остановить меха-
низм вторичной инвалидизации семьи.

Социальная	 изоляция	 – социальное феноменоло-
гическое или групповое явление, где происходит оттор-
жение индивида или социальной группы от социума 
в результате прекращения или частичного ограничения 
коммуникации и взаимодействий. Социальная изоля-
ция в психологии рассматривается как определенное 
состояние индивида, в котором формируется чувство 
субъективного комфорта. Исследования, касающиеся 

изучения социальной изолированности, направлены на 
определенные жизненные обстоятельства. Индивид соз-
дает оптимальные для себя условия в виде сокращения 
или избирательности в социальном пространстве и ком-
муникативном сообществе в процессе переживания трав-
матического опыта, связанного с каким-либо жизненным 
событием. Социальная изоляция выступает как:

– симптом психологических переживаний;
– копинг в преодолении травмирующего события;
– бессознательная психологическая защита.
Человек произвольно контролирует погружение 

в травматическое событие, избегает повторение эмоцио-
нальных переживаний, связанных с травмой; прибегает 
к вариантам снижения деструктивных ощущений (чувство 
вины, агрессия, чувство пустоты, неоправданных ожида-
ний, потери, отказ от социального участия, изменение 
трудовой нагрузки и т.д.). В силу многофакторности и ком-
бинаторности протекания социальной изоляции, нами 
считается уместнее и точнее формулировать это явление 
как социальная изолированность (далее СИ).

Относительно динамики протекания, социальная изо-
лированность выступает в двух формах: острая форма 
и хроническая. Острой СИ может протекать в случае 
кратковременности травматического события и смены/
замены ситуации на благоприятное течение. В хрони-
ческую стадию СИ вступает тогда, когда травматический 
опыт повторяется, событие может трансформироваться 
и повторяться, дополняться различными отрицательны-
ми включениями.

Воспитание и обучение ребенка с РАС отмечается 
цикличностью в состоянии ребенка. Поэтому можно опре-
деленно сказать, что состояние родителя изменяется 
прямо пропорционально состоянию и тенденциям про-
грессивных и регрессивных моментов у ребенка. Поэтому 
у родителей, воспитывающих ребенка с расстройством 
аутистического спектра, СИ также имеет тенденцию к хро-
нической форме, с определенными периодами ремис-
сии и ситуативного обострения. СИ у данной категории 
общества продиктована также различными социальными 
ситуациями, где обществом подчеркивается в контексте 
агрессивности и игнорирования отношение к ребенку, что 
также отягощает переживания родителей и возвращает 
его в травматическую ситуацию, усиливая тем самым 
чувство и поведение социальной изолированности.

Социальная изолированность сохраняется на уровне 
ожидания:
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– положительной динамики в травматической ситуа-
ции;

– чувства принадлежности к большинству, к социаль-
ным нормам и культурному большинству.

Изолированность может усиливать чувство одиноче-
ства и депрессии, создавать негативную оценку к ситу-
ации, травматическому событию, к обществу вообще. 
Угнетаются потребности в любви, выделяются агрессив-
ные чувства, аккумулируются чувства потребительства 
и социального иждивенства.

С появлением ребенка с РАС в семье происходят 
различные адаптивные и протестные реакции, которые 
помогают выстраивать определенные условия для ком-
фортного воспитания ребенка.

Важно отметить, что состояние родителей можно опи-
сать с «качелями». Если у родителей, где появился ребе-
нок с ОПФР (особенности психофизического развития) 
изначально выставлен диагноз и имеется определенный 
конструкт включения медико-образовательных ресурсов, 
то в ситуации появления ребенка с РАС ситуация может 
иметь стихийный, не предсказуемый характер. Появле-
ние изначально соматически здорового ребенка, а затем 
возникновение определенных поведенческих и речевых 
регрессивных симптомов держат родителей в состоянии 
неизвестности и противоречия. Родители не акцентируют 
внимания, списывают симптомы на различные внешние 
причины, откладывают выявление причин, а, следова-
тельно, и меры по поиску и корректировке нарушений 
у ребенка. Социальная изолированность часто начинает-
ся с конфронтации с педагогами и другими родителями 
в дошкольных учреждениях, совместного и/или самосто-
ятельного поиска объяснения причин дисгармоничного 
развития ребенка. Защите прав собственного ребенка на 
посещение на общих основаниях детского учреждения, 

обвинения педагогического состава в не компетенции по 
отношению к своему ребенку. Родителям предстоит про-
делать путь к пониманию ситуации, поиску адаптивных 
форм в медико-образовательном пространстве, перес-
мотру собственных жизненных приоритетов, выстраива-
нии новых социальных контактов, копирования нового 
конструктивного опыта других родителей, а самое глав-
ное – принятия ситуации. Пройти феноменологическую 
программу ресоциализации, которая не будет, безуслов-
но, идентична с чьей-либо.

Ресоциализация – трактуется как вторичная социа-
лизация, происходящая на протяжении всей жизни инди-
вида в связи с изменением его установок, целей, норм 
и ценностей жизни. Также имеется другое понимание 
данного термина – как приспособление девиантного инди-
вида к жизни без острых конфликтов. В нашем же иссле-
довании ресоциализация предполагается, как процесс 
нахождения социального комфорта в новом социаль-
ном статусе, принятия на себя новой роли в различных 
социальных институтах. Ресоциализация предполагает 
возникновение личности в новом качестве путем поиска 
различных форм совладания с ситуацией и приспособле-
ния, принятия как ситуации, так и себя в ней. И в под-
тверждение нашему анализу 96% родителей, имеющих 
ребенка с РАС, избегают различные социальные взаимо-
действия, сокращают социальные контакты, закрываются 
в ресурсные группы поддержки. Они приспосабливаются 
и принимают ситуацию с теми людьми, где проблема 
уже имеет какое-то решение; где родители уже получили 
определенный опыт и пришли к принятию собственно-
го ребенка. Переживание социальной изолированности 
является тем самым и этапом ресоциализации, и защит-
ным механизмом, и терапевтическим элементом на пути 
к психокомфорту.
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Вступ. Авторитет особи, як представника суспільної 
інституції, є динамічним утворенням яке напряму зале-
жить від процесів, що відбуваються у суспільстві. Суспіль-
на інституція (армія, садок, школа) завжди персоніфікова-
на в особі, що має безпосередні зв’язки з громадянами: 
військовий, вчитель, вихователь. Ставлення до них гро-
мадянина, з однієї сторони, можна розглядати як атитюд, 
з іншою це вже особистий досвід зустрічі з представни-
ком суспільної інституції. Якщо армія та школа в сучасній 
Україні не страждають від дефіциту уваги, бо навколо них 
завжди точаться дискусії, то на український садочок про-
сто не звертають уваги. Хоча в ЗМІ, час від часу, і виника-
ють сюжети про дошкільне виховання, вони здебільшого 
підходять для сценарію фільмів жахів. Дошкільне вихо-
вання є поєднанням суспільного і сімейного виховання, 
другою після сім’ї інституцією в якій соціалізуються дити-
ни. Якщо авторитет батьків в ранньому та дошкільному 
віці є беззаперечно високий то з авторитетом виховате-
ля, на жаль, не так все однозначно. Існує упередження, 
що діти в садочку чекають на школу де вже починаєть-
ся серйозне навчання. Сприятлива ситуації для дитини 
в садочку це – співпраця між вихователем та батьками 
заради дитячого розвитку. Кожен із названих учасників 
освітнього процесу є важливим, якщо вплив авторитету 
батьків на соціалізацію дитини в суспільстві є очевидним. 
То останнім часом мало уваги приділяється авторитету 
вихователя як необхідної перед умови соціалізації дитини 
дошкільного віку. Аналіз заявленої проблеми можливий 
через виконання ряду завдань:

1. Обґрунтування важливості підтримання авторитету 
вихователя для соціалізації дитини дошкільного віку.

2. Сучасний стан авторитету вихователя в умовах 
демократизації суспільства.

3. Шляхи покрашення ситуації доступними садочку 
засобами.

4. Висновки та перспективи подальших досліджень.
Вирішення окресленої вище проблеми знаходиться 

в міждисциплінарному полі. Дошкільне виховання, як різ-
новид суспільної діяльності, само по собі не може існува-
ти в рамках тільки дошкільної педагогіки, або дитячої пси-
хології. Узгодженість дій, впливів, завдань поставлених 
перед садочком та сім’єю є першочерговою та необхідною 
умовою забезпечення розвитку дитини дошкільного віку. 
Відштовхуючись від цього, розгляд запропонованої теми 
буде об’єднувати праці з соціальної психології таких вче-
них: А. Дев’ятко, Л. Терстоун, Д. Узнадзе, А. Парагишвілі, 

А. Надирашвілі, з дитячої психології: Л. Вочик-Блакитна, 
Ю. Гулько, С. Ладивір, Р. Павелків, В. Панок, Т. Пірожен-
ко. Теоріями морального розвитку та праць які описують 
соціальні детермінанти цього розвитку займалися вчені: 
Н. Айзберг, А. Бандура, Л. Кольберг, К. Левін, Ж. Піаже. 
Актуальною проблемою дошкільного виховання залиша-
ється інклюзія [1]. Синтез вище запропонованих праць 
дозволить розглянути явище авторитету вихователя 
в широкому соціальному контексті.

Виклад	основного	матеріалу. Соціалізація – про-
цес і результат засвоєння й активного відображення 
індивідом установок, цінностей, ролей, очікувань, які 
властиві певній культурі або соціальній групі. Соціалі-
зація є результатом виховання людини і відбувається 
в процесі її діяльності й спілкування з іншими людьми. 
Соціалізація – важливий чинник розвитку особистості, 
зокрема, її свідомості й самосвідомості [4]. При вступі 
у дитячий садок з раннього віку відбувається зміна гру-
пи (дитина переходить від сім’ї до садочку). Тобто адап-
таційні складнощі, що виникають у дитини можуть бути 
розглянуті з позиції соціалізації. Соціалізація, як процес, 
передбачає засвоєння цінностей, ролей та установок, 
що в принципі не можливо, якщо вони не пропонуються 
авторитетною особою. Так, авторитет в психологічно-
му вимірі визначають як прийняте групою людей право 
керувати діями і поведінкою інших людей, що ґрунтуєть-
ся на довірі до достоїнств і якостей його носія; визнання 
умов за індивідом права на прийняття відповідального 
рішення і умовах спільної діяльності. У навчально-ви-
ховному процесі велике значення має авторитет педа-
гога [4]. Право керувати поведінкою дитини, з позиції 
авторитета, надають вихователю батьки. В соціальному 
вимірі, звичайно, професію вихователя людина отри-
мує у вищому навчальному закладі, але локально йому 
доведеться працювати з Андрійком, Сергійком і т.п. 
Якщо в очах батьках Сергійка вихователь не має поваги, 
довіри, то сама дитина не вважає за потрібне слухати 
свого вихователя. З позиції теорії морального розвитку 
Ж. Піаже, [3] для дитини дошкільного віку є необхідною 
людина, яка бути керувати його поведінкою та регулю-
вати її. Якщо в сім’ї це батьки то в дитячому садку це 
повинен бути вихователь. Але якщо батьки не вважа-
ють його особу компетентною, не довіряють йому, такий 
логічний перехід просто не відбувається. Причин такої 
ситуації може бути безліч. Для прикладу ми візьмемо 
одну, яка часто зустрічалася під час нашої практики. 
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Організація сімейного виховання заснована зазвичай 
на власному досвіді батьків, в кращому випадку на 
популярній педагогічній літературі. Так кожній людині 
(в переважній більшості) власне дошкільне дитинство 
згадується як безтурботний час ігор та вільного часу (те 
що гра є необхідною передумовою психічного розвит-
ку в кращому випадку відомо 10%). Дитина вступаючи 
до групи дитячого садка починає долучатися до занять, 
отримувати прості обов’язки, з неї починають питати за 
її власну поведінку. Тобто, тут зіштовхуються дві уста-
новки до дитини: батьківська, яку можна приблизно уза-
гальнити так «Моя дитина ще маленька відчепіться від 
неї»; виховательська – «Дитина в дитячому садочку має 
навчатися та виховуватися». На жаль, на пряму своє 
ставлення та відношення учасники освітнього процесу 
не висловлюють. Тому їх протистояння один одному 
більше схоже на психологічну гру (по моделі Р. Берна). 
Вирішення ситуації ми пропонуємо через психологічну 
просвіту батьків.

Сучасний стан авторитету вихователя. Авторитет, 
як зазначалося вище, є динамічним утворення і бага-
то в чому залежить від процесів, що відбуваються 
в суспільстві. Так наприклад, якщо авторитет військо-
вих службовців до АТО був низький то в процесі та на 
початку АТО армія стала одним із лідерів рейтингу дові-
ри та поваги. Таку ситуацію можна розглянути під кутом 
зору теорії установки Д. Узнадзе [5]. Тобто виникла 
актуальна потреба в захисті власної самоідентичності. 
Знайшлися люди які взяли на себе обов’язок цю іден-
тичність захищати. Цей короткий, далеко не професій-
ній огляд соціальної ситуації в державі, потрібен нам 
для порівняння професійного авторитету військового 
та вихователя. Як видно з вище наведеного опису, 
авторитет як соціальний феномен, має свої коливання. 
Так коли потреба суспільства в якісь професії висока, 
то і авторитет професії, що цю потребу задовольняє 
є високим. В суспільстві є постійна потреба у виховате-
лях, але гостро ця потреба перед суспільством ніколи 
не стояла. Починаючи з 1990 року, а в деяких випадках 
і понині, вихователь на батьківських зборах просить 
батьків надати матеріали для навчання і виховання їх 
же дітей. Зрозуміло, що така ситуація аж ніяк не спри-
яє формування ставлення батьків до вихователя, як 
до авторитетної особи. Більшість молодих спеціалістів 
працює за своє спеціальністю не більше двох років. 
Тому в дитячих садочках спостерігається постійна змі-
на кадрового складу. Основним стрижнем залишають-
ся спеціалісти, які почали працювати ще в Радянському 
союзі, де були свої уявлення про дошкільне виховання, 
роль спеціаліста в ньому, та уявлення про беззапереч-
ність його авторитету. Щоб хоча б окреслити ситуацію 
додамо, до вище описаного, ще інформаційне поле 
навколо дошкільних установ, яке представлене пові-
домленнями ЗМІ (здебільшого шокуючого характеру), 
чутки (в маленькому місті де я живу і працюю це ще 
одне джерело інформації), повідомлення на сайтах 
та форумах присвячені дошкільній освіті та на сайтах 

садочків (здебільшого носять або характер скарг, або 
просвітницьку інформацію).

Сучасний стан авторитету вихователя в очах бать-
ків нажаль залишає бажати кращого. Ситуацію могла 
б змінити широка державна підтримка інформаційного 
характеру.

Шляхи покращення ситуації доступними садочку 
засобами. Початок співпраці та формування авторитету 
вихователя в очах батьків доцільно починати з психоло-
гічної просвіти [2]. Це відносно простий та доступний спо-
сіб вихователю проявити свою компетентність у питаннях 
дитячого розвитку та звернути на себе увагу як на спеціа-
ліста з виховання та навчання дітей. Обираючи актуальні 
та цікаві теми для психолого-педагогічної просвіти вихо-
ватель має змогу встановити з групою батьків необхідний 
контакт, що в подальшому можна перевести в продуктив-
ну співпрацю між садочком та сім’єю. Гарним показни-
ком успішної просвітницької роботи служать звернення 
батьків за індивідуальними консультаціями. Це є інди-
катором довіри і готовності співпрацювати. Делікатний 
підхід до таких питань (аналіз сильних та слабких сторін 
сім’ї, розвитку дитини, за потребую залучення психолога) 
дозволяє сформувати у батьків ставлення до виховате-
ля, як до авторитетної особи. Додатковими джерелами 
інформації про дитячу групу, садочок, вихователів слу-
жать інформаційні засоби, як в матеріальній формі (бать-
ківський куточок, інформаційні стенди, папки пересувки), 
так і в цифровій формі (сайт садочку, група у фейсбуку). 
Від їх належного чи не належного оформлення опосеред-
ковано залежить оцінка оточуючими спеціаліста. Також, 
опосередковане враження на батьків справляє став-
лення дітей до свого вихователя. Найбільш поширене 
запитання батьків до свої дітей коли вони забирають їх із 
садочка, як ви проводили день.

Висновки. Оскільки дошкільне виховання це поєд-
нання сімейного та суспільного виховання, розгляд його 
тільки в галузі педагогічної та вікової психології значно 
звужує об’єктивну реальність. Гарна виховна співпра-
ця це партнерський альянс між батьками та виховате-
лем заради дитини, що ґрунтується на позиціях парт-
нерства та співпраці. Важливою запорукою створення 
партнерських стосунків є авторитет вихователя, як ком-
петентної особи, та спеціаліста який може та вміє дати 
раду дитині. Авторитет, будучи динамічним утворен-
ням, залежить від багатьох чинників як особистісного 
характеру так і суспільного характеру. Можна сказати, 
що авторитете є суспільним динамічним феноменом. 
Авторитет вихователя є не тільки необхідною умовою 
співпраці між садочком та сім’єю, він також виступає 
умовою соціалізації дитини в суспільстві. Виходячи 
з того, що в ЗМІ майже не висвітлюється робота садоч-
ків в позитивному руслі, не розкриваються складнощі 
з якими стикається людина яка обрала педагогічну 
професії, авторитет вихователя в очах суспільства на 
низькому рівні. Вище запропонований нарис який лише 
окреслює проблеми які можуть стати гіпотезами май-
бутніх емпіричних досліджень.
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Проблема профессионального самоотношения специа-
листов, занятых в разных сферах деятельности, все чаще 
затрагивается в научных исследованиях (В.А. Бодров, 
Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.М. Колышко, А.К. Маркова, 
А.М. Рикель, Н.С. Пряжникова и др.). Она продолжает 
оставаться актуальной проблемой и в связи со сложностью 
самого феномена, а также в контексте развития профес-
сионально активной, зрелой и успешной личности.

Профессиональное самоотношение педагога – эмо-
циональный компонент самосознания как устойчивое 
обобщенное отношение к себе как субъекту профессио-
нальной деятельности в единстве отношений к системе 
своих педагогических действий, целям и задачам, сред-
ствам и способам достижения этих целей, результатам 
своей работы, к системе межличностных отношений 
с участниками образовательного процесса, к своим про-
фессионально значимым качествам и в целом к себе как 
профессионалу [2; 3].

Не смотря на достаточно большой объём работ по 
проблематике деятельности и личности педагога, являю-
щего субъектом труда в разных учреждениях системы 
непрерывного образования, исследований специфиче-
ских особенностей профессионального самоотношения 
педагогов с учетом специфики его профессиональной 
деятельности в учреждениях дошкольного и общего сред-
него образования, а также образовательных учреждениях 
интернатного типа, крайне мало. В связи с актуальностью 
и недостаточной разработанностью проблемы данная 
тема выступила предметом научного исследования.

Одной из задач нашего исследования было опреде-
ление влияния социально-демографических факторов 
и специфики деятельности на показатели профессио-
нального самоотношения педагогов.

Для сбора эмпирических данных были использо-
ваны: тест-опросник профессионального самоотноше-
ния (К.В. Карпинский, А.М. Колышко). Статистическая 
обработка данных осуществлялась при помощи компью-
терного пакета STATISTICA 7.0. следующим комплексом 
математических методов: U-критерий Манна-Уитни, дис-
персионный однофакторный анализ.

Выборочная совокупность составила 72 педагога 
в возрасте от 20 до 60 лет. Из них – 44 педагога – воспи-
татели и 28 – учителя. Эмпирической базой исследования 
явились учреждения дошкольного образования г. Гродно 
(Республика Беларусь): ГУО «Ясли-сад № 91 г. Гродно», 
ГУО «Ясли-сад № 107 г. Гродно», ГУО «Понемуньский 
детский дом г. Гродно», УО «Средняя школа 39 г. Грод-
но». Выборка дифференцирована по возрасту, семейно-
му положению, родительскому статусу и стажу трудовой 
деятельности. Все испытуемые – педагоги женского пола.

С помощью методики диагностики профессио-
нального самоотношения были определены смыслы 
«Я в профессии» у педагогов с учетом социально-демо-
графических критериев и специфики профессиональной 
деятельности.

Установлено, что с возрастом педагоги склонны 
испытывать большее самоуважение к себе как субъекту 
профессиональной деятельности, ценить на логическом 
уровне самооценки свои достижения, у них снижается 
конфликтность профессионального самоотношения, 
однако и общий показатель позитивности самоотно-
шения также имеет тенденцию к снижению.

Выявлено, что возрастные изменения самоотноше-
ния к себе как профессионалу соотносятся с изменени-
ями профессионального самоотношения с увеличением 
стажа профессиональной деятельности. Внутренняя 
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конфликтность профессионального самоотношения 
характерна для педагогов со стажем от 4 до 7 лет, то есть 
тех, кто уже прошел период адаптации, однако, вероятно, 
отчетливо осознает объективное рассогласование про-
фессиональных требований (квалификационных, долж-
ностных, средовых и т. д.) со своими индивидуальными 
возможностями, ресурсами как субъекта труда. В субъек-
тивной форме этот конфликт переживается как чувство 
недоверия к себе как специалисту.

Педагоги со стажем более 3-х и менее 14-ти лет отли-
чаются от других групп также более высокими показате-
лями самоуничижения и самообвинения в профессии, то 
есть большей интрапунитивностью, тенденцией к само-
бичеванию и самоедству в ситуации профессионально-
го неуспеха, чрезмерной сензитивностью к критическим 
замечаниям по поводу своей деятельности, болезненной 
зарефлексированности, «застреванию» на неудачах. 
педагоги-психологи более категоричны и придирчивы, 
привержены максимализму, а о себе как специалисте 
чаще судят по принципу «всё или ничего». Такая характе-
ристика отражает кризис профессионально-личностного 
развития педагога по мере более глубокого погружения 
в свою трудовую деятельность [1]. С увеличением стажа 
данный показатель снижается, что свидетельствует о 
более высокой выраженности позитивной эмоциональ-
но-оценочной модальности профессионального самоот-
ношения опытных педагогов.

С помощью критерия U-Манна-Уитни выявлены ста-
тически значимые различия показателей профессио-
нального самоотношения между педагогами с разным 
количеством детей (данные различия статистически зна-
чимы на уровне p<0,05). Педагоги, воспитывающие двоих 
детей, имеют более высокие показали самоээфектив-
ности, чем педагоги с одним ребенком (U=128; Z=2,30; 
p=0,02). Вероятно, наличие большего числа детей поз-
воляет педагогу «проверять» свои знания и умения во 
взаимодействии с собственными детьми и чувствовать 
себя более успешным и компетентным в области детской 
и возрастной психологии и практической деятельности.

Внутренняя конфликтность профессионального 
самоотношения выше у педагогов, не имеющих детей, 
в сравнении с педагогами, воспитывающими детей 
(U=182; Z=-2,14; p=0,03). Источником конфликта в данном 

случае может выступать объективное рассогласование 
профессиональных требований, связанных с наличием 
опыта воспитания детей, связанного с их лучшим пони-
манием и способами взаимодействия, и его отсутствием 
в личном опыте бездетных воспитателей такого ресурса.

На этапе обработки и интерпретации полученных дан-
ных был проведен сравнительный анализ показателей про-
фессионального самоотношения респондентов с учетом 
специфики их деятельности в учреждениях разного типа.

Выявлены специфические особенности профессио-
нального самоотношения педагогов учреждений интер-
натного типа, у которых достоверно ниже внутренняя 
конфликтность профессионального самоотношения 
в сравнении с педагогами уреждений дошкольного и сред-
него образования общего типа. Выявленный факт отра-
жает более высокую согласованность компонентов про-
фессионального самоотношения педагогов, работающих 
с воспитанниками домов ребенка и интернатов. Данная 
категория педагогов в отличие от их коллег из «обычной 
образовательно среды» в большей степени переживает 
чувство своей востребованности, нужности, полезности 
как субъектов образовательной деятельности, обеспечи-
вающих условия для развития воспитанников, ставших по 
воле жизненных обстоятельств реальными или социаль-
ными сиротами; педагогов как субъектов, выполняющих 
в некоторой степени роль «замещающих родителей», 
заменяющих воспитанникам биологическую семью.

Педагоги, трудящиеся в естественных для обу-
чающихся условиях в учреждениях «открытого» типа, 
испытывают большую конфликтность профессио-
нального самоотношения, поскольку чаще имеют веро-
ятность сталкиваться с отрицанием их деятельности 
и низкими оценками их профессионализма со стороны 
учащихся и их родителей (тенденция последних лет), 
осознавать принципиальные разногласия между многими 
субъектами образовательного процесса и т.д.

Полученные данные углубляют научные представ-
ления о влиянии социально-демографических факторов 
и специфики деятельности на показатели профессио-
нального самоотношения педагогов, а также доказывают 
актуальность исследования динамики профессиональ-
ного самоотношения педагогов системы непрерывного 
образования в учреждениях открытого и закрытого типа.
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Процес активного реформування освітнього простору 
в Україні, що відбувається в контексті євроінтеграції, пов’я-
заний з необхідністю активного вивчення всього спектра 
проблем сімей, які виховують дітей з порушеннями психофі-
зичного розвитку. З цієї причини, інтерес фахівців виходить 
за рамки науково-методичного забезпечення вітчизняної 
системи освіти дітей з різними порушеннями розвитку.

Про збільшення, розширення програм державної допо-
моги дітям з особливими потребами, про введення інклю-
зивної освіти для дітей-аутистів наголошують психологи, 
психіатри, дефектологи, логопеди і представники інших 
суміжних професій. І перше, і друге передбачає не тільки 
безпосередню роботу з дитиною з порушеннями психічно-
го розвитку, а й включення її близького оточення в процес 
діагностики і лікування, реабілітації та адаптації. Батьки ста-
ють партнерами і для дитини, і для фахівця, який здійснює 
професійну діяльність. Розуміння мікросоціального (в тому 
числі психологічного) контексту, в якому живуть діти з аутиз-
мом, сприяє пошуку найбільш сприятливого шляху психічно-
го, фізичного і соціального розвитку дитини.

Розуміння психологічного стану дорослих, які оточують 
дитину з вадами розвитку, має практичну цінність для забез-
печення більш ефективних форм соціально-психологічної 
допомоги дитині та її сім’ї. Дослідженням цієї проблематики 
займаються Л. Алексєєва, С. Безух, Л. Грачов, Н. Демен-
тьєва, Г. Мельникова, А. Усиніна та інші вітчизняні вчені.

Дитячо-батьківські відносини є однією з провідних 
умов, що визначають потенціал сім’ї в сучасному сві-
ті. Розглядаючи емоційний, поведінковий і когнітивний 
вплив, який чиниться в двосторонньому порядку в роди-
ні, необхідно відзначити, що дитячо-батьківські відносини 
характеризуються тісним емоційним взаємозв’язком і вза-
ємозалежністю її членів.

Порушення у дитини з аутизмом комунікативної функ-
ції, небажання встановлювати емоційний контакт з бать-
ками призводить до грубої дезорганізації дитячо-батьків-
ських відносин. Сім’я дитини з аутизмом, яка має постійні 
складнощі та обмеження пов’язані з особливим розвитком 
дитини, часто позбавлена моральної підтримки знайомих 
і близьких людей. Переживання батьків посилюються 
внаслідок того, що неадекватна поведінка дитини привер-
тає увагу оточуючих людей, викликає критику [2]. Навко-
лишні в більшості випадків нічого не знають про специфіку 
дитячого аутизму, і батькам буває важко пояснити їм при-
чини розладу поведінки дитини. Нерідко сім’я стикається 
з недоброзичливістю, агресивною реакцією людей в тран-
спорті, магазині, на вулиці і навіть дитячому закладі. Пря-
мим наслідком цього стає аутизація самих батьків – уник-

нення контактів, обмеження виходів в громадські місця, 
звуження кола друзів, замикання на власних проблемах 
та ін. Ізоляція сім’ї не сприяє розвитку у дитини з аутизмом 
комунікативних і соціальних навичок, роблячи тим самим 
її не пристосованою до життя і залежною від батьків [4].

Психологи характеризують стан батьків в подібній 
ситуації як внутрішній (психологічний) і зовнішній (соці-
альний) глухий кут. Для сімей, що виховують дитину 
з аутизмом характерне відчуття безвиході і батьківської 
неспроможності, які посилюються недостатньою поін-
формованістю дорослих про проблему аутизму і него-
товністю суспільства прийняти таку дитину. Всі перера-
ховані вище особисті психологічні особливості батьків, 
які виховують дітей з раннім дитячим аутизмом, накла-
дають певний відбиток на дитячо-батьківські відносини, 
формуючи їх дисгармонійність.

Переживання сім’ї є особливо гострими в перший час 
після постановки діагнозу. Однак перші почуття, які від-
чувають батьки у формі шоку, провини, гіркоти, ніколи не 
зникають зовсім, вони як би дрімають, будучи постійно 
частиною емоційного життя сім’ї. У певні періоди сімейно-
го циклу вони спалахують з новою силою і дезадаптують 
сім’ю. Тому сім’я з дитиною з аутизмом потребує постійної 
психологічної підтримки.

«Батьківське ставлення – це цілісна система різнома-
нітних почуттів по відношенню до дитини, поведінкових 
стереотипів, що практикуються в спілкуванні з дитиною, 
особливостей сприйняття і розуміння характеру дитини, 
її вчинків» – таке узагальнене визначення досліджуваного 
поняття приводить А. Варга [1]. Вона пропонує виділяти 
три структурні одиниці батьківського ставлення, кожна 
з яких включає когнітивну, емоційну та поведінкову скла-
дову: 1) інтегральне прийняття або відкидання; 2) міжосо-
бистісна дистанція, що виявляється в ступені близькості; 
3) форма і напрямок контролю над поведінкою.

Порівнюючи батьківське ставлення в різних сім’ях, 
А. Варга виявила, що переважання того чи іншого компо-
нента викликає різні спотворення батьківського ставлен-
ня. Всього вона виділяє чотири типи таких спотворень: 
приймально-авторитарне; відторгнення з інфантилізацією 
і соціальною інвалідизацією; симбіотичне і симбіотич-
но-авторитарне ставлення [1].

Для аналізу батьківського ставлення необхідно вивчи-
ти найбільш характерні для досліджуваної особистості 
стилі виховання дитини і побудувати відповідний про-
філь батьківської поведінки. Тільки так, за визначенням 
О. Смирнової та М. Соколової, можна вивчити різнома-
нітність стилів виховання і типів батьківського ставлення, 
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в тій чи іншій мірі залежних від зовнішніх обставин і умов 
соціального середовища [3].

За результатами психологічних досліджень, ключо-
вими ознаками батьківського ставлення є прийняття або 
відкидання дитини і наявність гіперопіки або гіпоопіки 
в сім’ї. При цьому прийняття-відкидання дитини, також як 
і батьківське ставлення в цілому, розглядається як сукуп-
ність його когнітивних, емоційних і поведінкових проявів. 
У роботах було виявлено, що прийняття або відкидання 
дитини пов’язане з різними особистісними особливостями 
батьків[2; 3]. До таких особливостей відносяться гнучкість 
або прямолінійність, незалежність або підпорядкованість 
батьків, їх податливість або жорстокість. Емоційне відки-
дання взаємопов’язане також з образом дитини і харак-
тером взаємодії з нею (наприклад, вимогливість батьків, 
довіра до дитини, поділ її думки і інтересів та ін.)[2; 3].

Значимість прийняття дитини показана і в класифі-
каціях батьківського ставлення. У вітчизняній науці най-
більш відомою типологією батьківського ставлення є кла-
сифікація Е. Ейдеміллер. Він вивчав вплив батьківського 
ставлення на розвиток неврозу, неврозоподібного стану, 
психопатії, акцентуації характеру і виявив шість типів 
неблагополучного виховання: потураючагіперпротекція, 
домінуюча гіперпротекція, емоційне відкидання, підви-
щена моральна відповідальність, жорстоке поводження 
і бездоглядність [1].

А. Роу і М. Сайгельман відзначають, що емоційне від-
кидання найбільш негативно позначається на психічному 
розвитку дитини. Вони виділяють шість типів батьківського 
ставлення, два з яких сприятливо впливають на розвиток 
дитини, а інші чотири – негативно. Ці типи наступні: стій-
кість, активна любов, відкидання, байдужість, гіперопіка 
і надвимогливість. Б. Суран і Р. Різзо підкреслюють, що 
вказане авторами емоційне відкидання може сприяти 
гиперпротекції, що виникає частіше на основі почуття про-
вини за неусвідомлене відкидання дитини [1].

Вітчизняні дослідники відзначають, що не тільки 
індивідуально-психологічні особливості дитини з аутиз-
мом визначають батьківське ставлення, а й особливості 
самого батька чи матері. Так, в дослідженнях виявле-
но, що мати і батько (в залежності від виконуваної ними 

соціальної ролі в родині) по-різному ставляться до дити-
ни з аутизмом. У зв’язку з афективними порушеннями 
у дитини з аутизмом, відсутністю у неї позитивних емоцій 
у відповідь на турботу і тепле ставлення, для батьків, хто 
приділяє більше уваги дитині (найчастіше для матері), 
характерні прояви тривоги, дратівливості, депресії та емо-
ційного виснаження. Матері дітей з аутизмом достовірно 
частіше мають низьку самооцінку, вони не задоволені сво-
єю сімейним роллю.

Другий з батьків, як правило батько, відчуває почуття 
провини і розчарування. Він стурбований завантаженістю 
дружини / чоловіка і не задоволений її / його сімейної рол-
лю. Такий батько або йде з сім’ї (дитина з аутизмом нерід-
ко розвивається в неповній сім’ї), або забезпечує матері-
альний достаток сім’ї, приділяючи менше уваги процесу 
виховання дитини [3]. Велику частину часу він проводить 
на роботі. Вітчизняні автори припускають, що таким спо-
собом батько намагається уникнути емоційної напружено-
сті, тривоги перед вихованням дитини [2].

Таким чином, батьківське ставлення – це спосіб або 
способи взаємодії батьків з дитиною, емоційні реакції, 
почуття, переживання про дитину і характер уявлень про 
неї. Воно є важливим фактором психічного, соціального 
і фізичного розвитку дитини і може сприяти як гармонійно-
му розвитку їїособистості, так і патологічному.

Отже, в наукових психологічних дослідженнях батьків-
ське ставлення розглядається як варіанти взаємодії бать-
ків з дитиною, емоційні реакції, почуття і переживання про 
дитину, характер уявлень про неї або поєднання всього 
перерахованого вище. Воно є результатjv одночасного 
взаємозв’язку когнітивної, емоційної і поведінкової складо-
вих і описується як важливий фактор психічного, а також 
соціального та фізичного розвитку дитини. Батьківське 
ставлення до дитини формує її самосвідомість і специфіку 
сприйняття навколишнього, в подальшому істотно впливає 
на характер взаємодії з оточуючими. Воно багатофакторне 
і визначається особистістю батьків, сімейними традиціями 
і культурою, умовами раннього контакту з дитиною, а також 
її індивідуально-психологічними особливостями. Наявність 
у дитини розладів аутичного спектру є таким фактором 
і визначає особливості батьківського ставлення
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В наше двадцять перше століття – століття прогресу 
та швидкого темпу життя, як ніколи необхідно підтриму-
вати рівновагу між розумом, тілом та навколишнім світом. 
Усі біологічні організми мають життєво важливий вродже-
ний механізм підтримки внутрішньої рівноваги і балансу. 
Сильні зовнішні подразники можуть порушити рівновагу. 
Організм реагує на це захисно-пристосувальною реакці-
єю підвищеного порушення. За допомогою цього організм 
намагається пристосуватися до подразника, що викликає 
неспецифічне для організму порушення і є станом стресу.

Особлива увага багатьох вчених до проблеми багато 
в чому обумовлено тенденціями, що розвиваються безпо-
середньо в нашому суспільстві. Наявна соціальна ситуа-
ція вимагає від сучасної людини високого рівня навичок 
адаптації до мінливого світу.

Дослідниками відзначається наявність інтелектуальної, 
фізичної та психоемоційної напруженості підлітків, пов’я-
заної з великим навчальним навантаженням, необхідністю 
входження в нове соціальне середовище, з особистісним 
і професійним самовизначенням. Саме тому, стресостій-
кість, як інтегративна якість особистості, що характеризу-
ється взаємодією емоційних, вольових, інтелектуальних 
та мотиваційних компонентів психічної діяльності людини, 
може забезпечують оптимально успішне досягнення цілі 
діяльності в складній емотивній обстановці [2; 3].

Стрес у підлітків, природне явище. Навчальна діяль-
ність, фізіологічні особливості, а також самі міжособистіс-
ні відносини, можуть стати причиною стресу. Стрес може 
пройти безслідно, а може стати причиною тривожного 
стану, нервових зривів, депресії, і в крайньому випадку – 
суїциду. Чинники, що викликають стрес в підлітковому віці, 
різні [5]. Стресостійкість можна визначити сукупністю осо-
бистісних якостей, які дозволяють особистості переносити 
великі інтелектуальні, вольові та емоційні навантаження 
без особливої шкоди для власної діяльності, соціально-
го середовища і свого здоров’я [2; 3]. Підлітки зазвичай 
схильні до стресів сильніше, ніж дорослі. На них сильні-
ше впливають фізичні та природні стресори. У підлітко-
вому віці сильний вплив надають стресори оцінок. Стрес 
у дітей буває характерним і індивідуальним для кожного. 
Діти піддаються стресу в різний час. Один підліток може 
легше переносити дні свого навчання в школі, без вели-
ких труднощів, отримуючи хороші оцінки без особливих 
зусиль. А ось для іншого суперництво в школі може здава-
тися настільки лякаючим, що у нього починаються спазми 
в животі і головний біль навіть при вигляді школи [5].

Стресостійкість є самооцінкою здібностей і можли-
востей подолання екстремальних ситуацій пов’язана 

з ресурсом особистості чи запасом потенційно різних 
структурно-функціональних характеристик що забезпечу-
ють загальні види життєдіяльності та специфічні форми 
поведінки реагування адаптації і т. п. Стресостійкість – 
системна динамічна характеристика, що визначає здат-
ність людини протистояти стресовому впливу чи справ-
лятися з багатьма стресогенними ситуаціями, активно 
перетворюючи їх або пристосовуючись до них без шкоди 
для свого здоров’я і якості виконуваної діяльності. Стре-
состійкість, як феномен (якість, риса, властивість) розгля-
дається в основному, з функціональних позицій, як харак-
теристика, що впливає на продуктивність (успішність) 
діяльності [2; 4].

Метою	 статті є висвітлення теоретико-експеримен-
тальне впливу рівня стресостійкості дітей підліткового віку 
на їх ставлення до навчальної діяльності.

Вказана розробка проблеми передбачає підбір комп-
лексу методик, за допомогою яких можна здійснити 
вивчення рівня стресу та стресостійкості у дітей підлітко-
вого віку та його вплив на ставлення до навчальної діяль-
ності. Отже для емпіричного дослідження було використа-
но такі психодіагностичні методики як «Тест на самооцінку 
стресостійкості особистості» Т. Пастрик, «Шкала психоло-
гічного стресу PSM-25» та анкета для учнів «Моє ставлен-
ня до навчання» [1].

Методика «Тест на самооцінку стресостійкості особи-
стості» являє собою інструмент сомодіагностики на вияв 
поведінкових особливостей особистості які є передумова-
ми для виявлення рівня стресостійкості особи. Методика 
«Шкала психологічного стресу PSM-25» має на меті діа-
гностику рівня психологічного стресу. З метою реалізації 
емпіричного дослідження було обрано 34 особи шкільного 
віку, а саме підлітки віком від 15 до 17 років, з них 17 осіб 
жіночої статі та 17 осіб – чоловічої.

Аналіз емпіричного дослідження полягає в систе-
матизації результатів, які покажуть відсоткове спів-
відношення рівня виразності досліджуваних якостей. 
В результаті проведення методики «Тест на самооцін-
ку стресостійкості особистості» Т. Пастрик встановле-
но, що 47% респондентів мають високий рівень стре-
состійкості, інші 53% – середній рівень стресосійкості, 
осіб з низьким показником стресостійкості по даній 
методиці не виявлено. Після проведення методики 
«Шкала психологічного стресу PSM-25» було виявлено, 
що в актуальний час 8% досліджуваних мають висо-
кий рівень стресу, 26% середній рівень стресу, та 66% 
низький рівень стресу. Відповідно, у всіх досліджуваних 
загальний показник рівня стресу на середньому та низь-
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кому рівнях. Лише за шкалою психологічного стресу  
PSM-25 виявлено у 8% досліджуваних високий рівень 
стресу. Досліджуваним надано рекомендації стосовно 
зниження рівня стресу [2].

Аналіз анкети «Моє ставлення до навчання». Отрима-
но такі результати: 29,5% досліджуваних показали висо-
кий рівень, тобто позитивне ставлення до навчання, 47% 

досліджуваних мають середній показник у ставленні до 
навчання та 23,5% досліджуваних мають низький рівень 
за показниками.

Отже, виходячи з результатів емпіричного досліджен-
ня, порівнюючи показники з трьох методик, було виявлено 
помірну кореляцію між показниками стресостійкості та їх 
впливом на навчальну діяльність.
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Актуальність. Юність – важливий етап розвитку люди-
ни, який лежить між дитинством і дорослістю. Перехід від 
дитинства до дорослості зазвичай розділяється на два 
етапи: підлітковий вік та юність (юність відповідно поді-
ляється на ранню і пізню). Рання юність – в буквальному 
розумінні слова буквально «третій світ», що існує наявний 
між дитинством і дорослістю. Біологічно це період фізич-
ного дозрівання. Більшість дівчат і значна частина хлоп-
ців вступають в нього вже в пост пубертатному періоді, на 
його долю випадає завдання багато чисельних «доробок» 
і усунення диспропорцій, які обумовлені нерівномірністю 
дозрівання. Подальший фізичний розвиток можна розгля-
дати вже як те, що належить до циклу дорослості.

Поняття «юність» означає фазу переходу від залеж-
ного дитинства до самостійної і відповідальної доросло-
сті, що передбачає з одного боку завершення фізичного, 
зокрема статевого дозрівання, а з другого – досягнення 
соціальної зрілості [5].

Головне психологічне надбання ранньої юності – від-
криття свого внутрішнього світу. Для юнака фізичний 
світ – тільки одна з із можливостей суб’єктивного досвіду, 
осереддям якого є він сам. Знаходячи здібність занурюва-
тися в себе, в свої переживання, юнак заново відкриває 
цілий світ нових емоцій, красу природи, звуки музики. Від-
криття свого внутрішнього світу – радісна подія, що хви-
лює. Але воно викликає і багато тривожних, драматичних 
переживань. Разом з усвідомленням своєї унікальності, 
неповторності, приходить відчуття самітності. Французькі 
психологи (Б. Заззо і ін.) розрізняють підлітковий період 

«важкий вік» і «кризу юності», пов’язаний з виробленням 
світогляду, рішенням питання про сенс життя, вибором 
професії. В цей період походить зріст самоповаги, слаб-
шає сором’язливість, стійкою стає самооцінка [3].

Мета	статті	полягає у висвітленні проблематики само-
оцінки у підлітковому віці.

Виклад	основного	матеріалу. Самооцінка дозволяє 
зберегти стійкість особистості незалежно від мінливих 
ситуацій, забезпечуючи можливість залишатися самим 
собою. Самооцінка є центральною ланкою довільної 
саморегуляції, визначає напрямок і рівень активності 
людини, її ставлення до світу, до людей, до самого себе. 
Являє собою складний у психологічній природі феномен. 
Вона включена в безліч зв’язків і відносин з усіма психіч-
ними утвореннями особистості і виступає в якості важли-
вої детермінанти всіх форм і видів її діяльності та спіл-
кування. Витоки вміння оцінювати себе закладаються 
в ранньому дитинстві, а розвиток і вдосконалення його 
відбувається протягом усього життя людини.

Самооцінка − елемент самосвідомості, що характе-
ризується емоційно насиченими оцінками самого себе 
як особистості, своїх можливостей, моральних якостей 
і вчинків; важливий регулятор поведінки. Самооцінка 
визначає взаємини людини з оточуючими, його критич-
ність, вимогливість до себе, ставлення до успіхів і невдач. 
Тим самим самооцінка впливає на ефективність діяльно-
сті людини і розвиток її особистості [1].

Самооцінка тісно пов’язана з рівнем домагань, цілей, 
які людина ставить перед собою. Адекватна самооцінка 
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дозволяє людині правильно співвідносити свої сили із 
завданнями різної складності і з вимогами оточуючих. 
Неадекватна (завищена чи занижена) самооцінка дефор-
мує внутрішній світ особистості, спотворює її мотиваційну 
і емоційно-вольову сфери і тим самим перешкоджає гар-
монійному розвитку.

Самооцінка виконує дві основні функції – регулюючу 
і захисну. Регулююча функція дозволяє регулювати свою 
поведінку і діяльність. А захисна дає можливість зберігати 
свою особистість в стабільності і незалежності. За тим, 
що людина думає про себе, можна мати уявлення про її 
самооцінку. Наприклад, «У мене все вийде», «Я в цьому 
не сильний», «В цій компанії мене поважають», «Тут мене 
вважають ніким». Так само про самооцінку можна судити 
дізнавшись, що людина відчуває по відношенню до себе 
(гордість або бажання провалитися крізь землю) і як вона 
поводиться (впевнено і боязко, гідно або поважно).

Якщо людина себе не поважає, вважає, що вона не 
здатна викликати у інших серйозне ставлення, то навряд 
чи вона буде здатна поважати кого-небудь. А якщо люди-
на думає, що вона не гідна любові або недооцінює себе, 
відповідно, ніколи не навчитися любити по-справжньому 
і не зможе стати щасливлю. Занижена самооцінка запе-
речує цінності особистості в цілому, а не окремо. У цьому 
полягає велика проблема на основі якої у людей з’явля-
ються перешкоди для боротьби з окремими недоліками 
і відсутня мотивація. Такий стан негативно впливає не 
тільки на саму людину, а й на її оточення, так як якщо вона 
не здатна цінувати і поважати себе, то ставиться до свого 
оточення буде не краще [1].

Розглядаючи різні класифікації самооцінки, зупинимо 
увагу на наступній:

– адекватна самооцінка − та, що відповідає реаль-
ності;

– неадекватна самооцінка – коли людина себе непра-
вильно оцінює.

Неадекватна самооцінка, в свою чергу, може бути 
завищеною – для неї характерна переоцінка людиною 
своїх позитивних якостей та заниженою, яка проявляєть-
ся через применшення своїх переваг або перебільшення 
недоліків. Саме неадекватно занижена самооцінка значно 
важче піддається психологічній корекції через свою зли-
тість з комплексом неповноцінності особистості.

Самооцінка значною мірою виявляється не стільки 
в тому, що людина думає або говорить про себе, скільки 
в її ставленні до досягнень інших. Людина із завищеною 
самооцінкою охоче критикує без достатніх підстав зробле-
не іншими людьми. Неадекватна самооцінка ускладнює 
життя не лише тим, кому вона властива, а й оточуючим. 
Конфліктні ситуації, в яких опиняється людина, зазвичай 
є результатом неправильної самооцінки [3].

На формування неадекватної самооцінки суттєво 
впливають наступні механізми:

1. Емоційна реакція значимих дорослих:
– ступінь їх любові, прийняття дитини,
– прояв уваги до дитини, спілкування з нею, перева-

жаюче ставлення до дитини, оцінка її вчинків.
2. Успішність шкільного навчання та ставлення викла-

дачів до дитини.

3. Успішність спілкування з ровесниками, наявність 
дружніх та романтичних взаємин.

4. Співвідношення власних досягнень людини з плана-
ми та порівняння з досягненнями інших значимих людей [3].

Важливу роль у формуванні розуміння своїх можливо-
стей грає зіставлення реального образу «Я» з ідеальним, 
тобто з поданням про те, якою людина хотіла б бути. При-
чому чим менше розрив між тим, що є насправді і ідеаль-
ним чином, тим є вагомішим визнання власних досягнень. 
Також істотний вплив під час становлення самооцінки 
особистості надають реальні досягнення в найрізноманіт-
ніших видах діяльності.

Потрібно підкреслити, що самооцінка особистості 
завжди носить суб’єктивний характер. Причому це відбу-
вається незалежно від того, формується вона під впли-
вом власних суджень індивіда про самого себе або думки 
інших людей. В основному у людини складається адек-
ватна думка про себе, або неадекватна, тобто помилко-
ва. У цьому випадку говорять про наявність проблеми 
самооцінки особистості. Таку людину постійно переслі-
дують якісь проблеми, порушується гармонійність роз-
витку, вона часто вступає в конфлікти з оточуючими. Крім 
того, усвідомлення реальних можливостей досить сильно 
впливає на формування тих чи інших якостей. Наприклад, 
адекватна самооцінка особистості сприяє формуванню 
самокритичності, впевненості в собі, наполегливості, 
вимогливості. А неадекватна − зайвої самовпевненості 
або, навпаки, невпевненості [2].

Самооцінка є засобом психологічного захисту. Бажан-
ня мати позитивний образ «Я» нерідко спонукає індивіда 
перебільшити свою гідність і зменшити недоліки. В цілому 
адекватність самооцінки із віком підвищується. Самооцін-
ка дорослих по більшості показників реалістичніша і об’єк-
тивніша, чим юнацька, а юнацька – чим підліткова. Але ця 
тенденція є неоднозначною. Оцінюючи свої математичні 
здібності, старшокласник може рівнятися на усереднену 
шкільну оцінку або порівнювати себе із товаришами по 
класу, слабкішими або сильнішими. Не знаючи еталону, 
що мається на увазі, і ситуації, в якій виробляється само-
оцінка, неможливо судити про її адекватність або помил-
ковість. Крім того, різні якості мають для особистості нео-
днакове значення. Підліток може, наприклад, вважати 
себе за естетично нерозвиненого, що ніскільки не погір-
шує його загального самопочуття, оскільки він не надає 
цій якості великого значення. І навпаки, юнак вважає себе 
за талановитого фізика, а його самоповага надто низька, 
тому що ґрунтується не на інтелектуальних, а на комуніка-
тивних властивостях.

Надзвичайно важливий компонент самосвідомості – 
самоповага. Це поняття багатозначне, але воно має на 
увазі і задоволеність собою, і прийняття себе, і відчуття 
власної гідності, і позитивне відношення до себе.

Самоповага – це особиста ціннісна думка, виражена 
виказувати в установках індивіда до себе. Залежно від 
того, чи йде мова про цілісну самооцінку себе як особи-
стості або про окремо виконуваних соціальних ролях, роз-
різняють загальну і приватну самоповагу. Оскільки висока 
самоповага асоціюється із позитивними, а низька – з нега-
тивними емоціями, мотив самоповаги – це «особиста 
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потреба максимізувати переживання позитивних і мінімі-
зувати переживання негативних установок по відношенню 
до себе» [2, c. 153]. Висока самоповага зовсім не синонім 
зазнайства, зарозумілості і відсутності самокритичності. 
Людина з високою самоповагою вважає себе не гірше за 
інших, вірить в себе і в те, що може подолати свої недо-
ліки. Низька самоповага, навпаки, передбачає стійке від-
чуття неповноцінності, що надає надто негативну дію на 
емоційне самопочуття і соціальну поведінку особистості .

Юнаки з низькою самоповагою особливо чутливі до 
всього, що якось зачіпає їх самооцінку. Вони хворобливіше 
інших реагують на критику, сміх, осуд. Їх більше непокоїть 
погана думка про них оточуючих. Вони болючіше реагу-
ють, якщо у них щось не виходить в роботі або вони вияв-
ляють в собі якийсь недолік. Внаслідок цього багатьом 
із них властива сором’язливість, схильність до психічної 
ізоляції, відходу від дійсності в світ мрії, причому цей від-
хід зовсім не добровільний. Чим нижче рівень самоповаги 
особистості, тим вірогідніше, що вона страждає від саміт-
ності. У спілкуванні з іншими такі люди почувають себе 
ніяково, вони заздалегідь упевнені, що оточують про них 
поганої думки. Занижена самоповага і комунікативні труд-
нощі знижують їх соціальну активність. Люди з низькою 

самоповагою беруть значно меншу участь в суспільному 
житті. Поставивши перед собою ціль, вони не особливо 
сподіваються на успіх, вважаючи, що у них немає для цьо-
го необхідних умінь. Люди з високою самоповагою більш 
самостійні. Люди з високою самоповагою значно біль-
ше задоволені своїм життям. Низька самоповага – один 
з характерних супутників депресії.

Таким чином, логіка розвитку самосвідомості така, що 
на певній віковій стадії у людини актуалізується потреба 
в активному ставленні до себе, в самостійній побудові 
власної оцінки своїх досягнень в діяльності, передусім 
в учбовій, і в прагненні діяти на основі цієї оцінки.

Висновок. Самооцінка − оцінка особистістю самої себе, 
своїх можливостей, якостей та місця серед інших людей. 
Основними факторами, від яких залежить становлення 
самооцінки дітей у юнацькому віці, є шкільна оцінка, особли-
вості спілкування вчителя з учнями, спілкування з друзями, 
стиль домашнього виховання. Самооцінка має комплексний 
характер, оскільки розповсюджується на різні сфери осо-
бистості − інтелект, зовнішні дані, успішність у спілкуванні 
тощо. Самооцінка не залишається стабільною залежно від 
успіхів у діяльності, вікових особливостей та багатьох інших 
чинників та має тенденцію змінюватися впродовж життя.
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Постановка	проблеми	у	загальному	вигляді.	Про-
блема лідерства – наукова проблема, яка вже тривалий 
час вивчається багатьма дослідниками різних галузей: 
соціології, політології, психології, педагогіки та інших наук. 
На сучасному етапі розвитку суспільства, питання форму-
вання лідера в колективі окреслюється у педагогічному, 
психологічному та соціальному аспектах. Актуальність 
полягає у спробі дослідити проблему лідерства в студент-
ському колективі. Лідерська позиція характеризується 
відповідальним ставленням до себе, інших членів групи, 
природи, світу; готовністю взяти на себе відповідальність 
під час розв’язанні проблемних ситуацій. Формування 

лідера – одна з граней формування національної еліти. 
У сучасній науці існує чимало різноманітних концепцій 
лідерства, адже ця проблема вивчається науковцями різ-
них галузей достатньо давно. Утім, попри великий інтерес 
учених, а також їхні різноманітні дослідження, лідерство 
залишається одним із найбільш суперечливих психоло-
гічних феноменів і потребує побудови принципово нових 
моделей та підходів до його вивчення [5]. В міру того, як 
студентська група проходить шлях свого розвитку, в ній 
з’являються формальні і неформальні лідери. Ролі фор-
мальних лідерів виконують обрані чи призначені старости, 
профорги та інші посадові особи групи, на яких покладе-
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не виконання обов’язків, встановлених у даному вищому 
навчальному закладі. Сьогодні, на жаль, немає єдності 
у визначенні рольових функцій формальних лідерів сту-
дентських груп. У ролі неформальних лідерів виступають 
студенти, що користуються в групі особливим авторите-
том. Від них значною мірою залежить психологічний клі-
мат у групі, самопочуття її членів, а також визнані в ній 
моральні норми. У академічній групі з високим рівнем роз-
витку підвищуються соціальні очікування і групові вимоги 
до кожного окремого її члена і особливо до лідерів [3; 4].

Аналіз	досліджень	і	публікацій. Перш за все, нам слід 
розглянути визначення наукової категорії «лідерство» різ-
ними авторами. Лідерство – багатоаспектне соціальне яви-
ще. Феномен лідерства простежується в будь-яких більш-
менш організованих групах, що прагнуть до якоїсь спільної 
мети. Важко дати загальне визначення лідерства. Це пояс-
нюється тим, що лідерство відстежуємо скрізь і завжди, де 
групі людей доводиться вирішувати будь-які проблеми, що 
зачіпають інтереси всіх або більшості її членів. Найбільш 
помітними лідерські відносини стають в тих випадках, коли 
перед групою стоїть завдання переходу з одного стану 
в інший, або коли група займається розподілом ресурсів. 
Таким чином, лідерство – це реалізація оптимальної, в не 
якомусь сенсі, системи внутрішньогрупової взаємодії, спря-
мованого на досягнення загальногрупових цілей [1].

Інший дослідник вважає, що лідерство – здатність 
ведучого активно впливати на особистостей – членів 
групи, на групу в цілому в напрямку здійснення групових 
завдань [2]. Огляд різних визначень і концепцій лідерства 
в зарубіжній науці робився не раз. Теоретичне аналізу-
вання дозволяє нам виокремити такі погляди: лідерство 
як центр групових процесів; лідерство як прояв особистіс-
них рис; лідерство як дія і поведінка, а саме опис лідер-
ства через поняття «дія» і «поведінка» якнайкраще підхо-
дило для емпіричних досліджень; лідерство як інструмент 
досягнення мети або результату (лідерство потрібно в яко-
сті засобу інтеграції інших групових ролей для досягнення 
єдності дій та отримання результату); лідерство як взає-
модія, зокрема лідерство існує там і тоді, де і коли воно 
усвідомлюється і підтримується іншими членами групи; 
лідерство як уміння переконувати; лідерство як здійснен-
ня впливу, зокрема ця група визначень перебільшувала 
ступінь впливу лідера на послідовників, яким відводилася 
пасивна роль всередині організації; лідерство як відноси-
ни влади (влада в цих визначеннях розцінюється як фор-
ма лідерських відносин); лідерство як диференціювання 
ролей; лідерство як ініціація або введення структури (ця 
група визначень підкреслює важливу роль лідера в про-
цесі структурування взаємин між людьми і їх діяльності.

Приходимо до узагальнення, що дійсно, проблема 
лідерства надзвичайно багатогранна. У ній можна виокре-
мити безліч аспектів, кожен з яких має право на власне 
визначення. Залежно від обраних критеріїв зміст визна-
чень може підкреслювати смислову, структурну, змістов-
ну чи іншу сутність лідерства. Багато в чому це зумовлено 
тим, які завдання ставилися перед дослідженням. Об’єд-
нує всі ці визначення те, що феномен лідерства лежить 
в основі внутрішньогрупової взаємодії, впливає на вну-
трішньогрупові процеси і в той же час ними зумовлюється.

Мета	і	завдання	статті.	Вивчити і дослідити особли-
вості соціально-психологічного розвитку та становлення 
особистості лідера у студентському оточенні.

Виклад	основного	матеріалу. Адаптація студента до 
закладу вищої освіти, до навчально-професійної діяльно-
сті, його професійне зростання як фахівця відбувається 
у студентській групі.

Студентська група – первинна, реальна, офіційно 
створена (зовнішньо організована) мала група, яка може 
вміщувати в себе й неформальні мікрогрупи. Студент-
ська академічна група – більш-менш постійна в межах 
навчального року сукупність студентів, що об’єднані 
завданням спільної навчально-професійної діяльності 
та перебувають у безпосередньому контакті один з одним 
[2]. Між студентами встановлюються, по-перше, функціо-
нальні зв’язки, які визначаються розподілом функцій між 
студентами як членами групи; по-друге, емоційні зв’язки, 
або міжособистісні комунікації, які виникають на основі 
симпатій, загальних інтересів. У зв’язку з цим у студент-
ській групі може бути така структура:

• офіційна підструктура, яка характеризується цільо-
вим призначенням групи – професійна підготовка, сприян-
ня становленню особистості майбутнього фахівця. Вона 
ґрунтується на авторитетності офіційного керівника – 
старости, який призначається дирекцією (деканатом), а 
також інших керівників, які здійснюють рольове управлін-
ня групою, організовують ділові стосунки між членами гру-
пи (профорг, культорг, редактор та ін.) – це ділова сфера 
взаємин;

• неофіційна підструктура виникає тоді, коли відбува-
ється поділ групи на мікрогрупи, які виникають на осно-
ві однакових інтересів, прояву емпатії, симпатії один до 
одного – це емоційна сфера взаємин [1].

Лідерство – це здатність окремої особистості (ліде-
ра) спонукати інших діяти, «запалювати», надихати їхню 
активність на певну діяльність. У практичному плані це 
здійснює окрема людина, яка висувається групою на 
основі її психологічних якостей і рис поведінки в лідери. 
Лідер визначається групою на основі яскраво виражених 
особистісних якостей, які імпонують членам цієї мікрогру-
пи, є еталонними для неї. Теоретичне аналізування [1–5] 
приводить нас до можливості виокремити найважливіші 
з них: зацікавленість у досягненні групової мети; більша 
поінформованість щодо проблеми, яку треба вирішити; 
почуття особистої гідності; енергійність; ініціативність 
і висока соціальна активність; емоційна стійкість; упев-
неність у собі; організаторські здібності; досвід і навички 
організаторської діяльності; розумові здібності; доброзич-
ливість і емпатія; емоційна привабливість тощо.

Яке ж значення має студентський лідер в колективі? 
Безумовно, це людина, яка акумулює в собі соціаль-
но-психологічний досвід групи, її субкультурні характери-
стики, виражає її інтереси, потреби, ініціює їх реалізацію 
та захист. Проаналізуємо можливі механізми лідерства, 
до яких вдаються студентські активісти в процесі виконан-
ня керівних дій.

1. Тактика раціонального переконання, що полягає 
в прагненні в різних формах (бесіда, неформальна дис-
кусія) переконати своїх товаришів у необхідності виконати 
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ту чи іншу роботу саме таким чином. Як правило, до такої 
тактики вдаються студентські лідери, які мають офіційний 
статус – старости груп, курсу, відповідальні за конкретні 
ділянки роботи. Їх аргументи логічні й очевидні, зводяться 
до реальних вимог і контролю за дорученою справою.

2. Тактика дружніх відносин характерна для тих ліде-
рів, які схильні використовувати для досягнення своїх 
цілей нечисленні групи впливу, що складаються зі своїх 
особистих друзів і близьких знайомих. Така тактика має ту 
перевагу, що дозволяє на початковому етапі конкретної 
справи забезпечити мінімальне число студентів, готових 
виконати прохання лідера.

3. Тактика персональної прохання має найбільшу 
ефективність по відношенню до тих студентів, що мають 
слабкі зв’язки з колективом, обділені увагою однокурс-
ників та зазнають дефіциту особистісного спілкування 
і суспільного визнання. Такі студенти сприймають пер-
сональне до себе звернення від авторитетного лідера 
як можливість вийти в сферу суспільної уваги, зміцнити 
свій авторитет.

4. Тактика внутрішньої актуалізації передбачає, що 
студентський лідер намагається при висуванні вимоги або 
прохання викликати щирий інтерес і ентузіазм у решти 
членів групи. Такий прийом можливий, у разі якщо лідер 
добре знайомий з інтересами членів групи, їх захоплення-

ми, орієнтується в системі їх ціннісних орієнтацій та осо-
бистих планів.

5. Тактика взаємовигідного обміну полягає в діловому 
прагматичному підході до вирішення студентським ліде-
ром конкретної управлінської задачі.

6. Тактика вираженого тиску в студентському серед-
овищі є непоширеною формою управлінської діяльності. 
В цьому випадку студентський лідер застосовує достат-
ньо жорсткі форми впливу – часті перевірки, погрози, 
постійні нагадування, формує думку інших членів групи. 
Науковці вважають, що такі прийоми хоча і здатні на дея-
кий час забезпечити вплив на окремих членів групи, але 
в цілому сприймається студентами негативно.

Наше емпіричне дослідження показало, що з розгляну-
тих нами тактик впливу найбільш ефективними і пошире-
ними серед студентства є тактики взаємовигідного обміну 
(45,5% опитаних лідерів), тактика дружніх відносин (29,5%), 
тактика персональної прохання (15,0%) та 10,0% – всі решта.

Висновки. Таким чином, на сьогодні проблема 
лідерства і керівництва посідає помітне місце серед 
актуальних проблем соціальної психології. Лідерство 
є важливим механізмом інтеграції студентів у групі. Лідер-
ство – це здатність окремої особистості спонукати інших 
діяти, «запалювати», надихати їх на певну активність 
і діяльність.
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Потреба в самоактуалізації, самостановленні, само-
реалізації завжди представляла собою особливий інтерес 
в області пізнання людини. На сьогоднішній день пси-
хологія володіє великою кількістю різноманітних теорій 
самореалізації, рушійною силою якої є потреба у самов-
досконаленні і розвитку. Ця потреба, як вроджена влас-

тивість, детермінує самореалізацію людини протягом 
усього життя, спонукає до осмисленого і повноцінного 
особистісного і професійного здійснення. Самоактуаліза-
ція як вид діяльності особистості передує самореалізації. 
Під самоактуалізацією в сучасній психології розуміється 
свідома діяльність людини, спрямована на максимально 
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можливе розкриття і використання свого потенціалу на 
благо суспільства і самого себе. Усвідомлення і розвиток 
особистістю свого власного потенціалу дозволяє ефек-
тивно втілювати свої здібності в особистому і професій-
ному житті, відчувати задоволення від власних досягнень.

Можливість професійної реалізації доступна для бага-
тьох людей, проте і фактори, що можуть обумовлювати 
цю можливість, достатньо різноманітні. В суспільстві 
все ще домінують гендерні стереотипи, відповідно до 
яких вирішення побутових питань є традиційно жіночою 
сферою, а професійних – традиційно чоловічою. Виходя-
чи з цього, самореалізація в професійній сфері, кар’єра 
вважаються привілеями в більшій мірі чоловіків. Однак 
в сучасних соціально-економічних умовах суттєво збіль-
шилася потреба жінок в самореалізації, саморозкритті, 
в матеріальному забезпеченні, тому їм доводиться поєд-
нувати професійні та сімейні ролі. При цьому професійна 
реалізація, кар’єра в житті жінок почала набувати особли-
во важливого значення.

У зв’язку з цим проблема дослідження особливостей 
самоактуалізації жінки через реалізацію у професійній 
діяльності є дуже актуальним та необхідним питанням.

Багато авторів зробили значній внесок у дослідження 
проблем самореалізації та самоактуалізації в рамках роз-
робки теорії особистісного розвитку: А. Адлер, К. Альбу-
ханова-Славська, Л. Анциферова, В. Клочко, І. Костакова, 
Л. Рубинштейн, А. Маслоу, Д. Фельдштейн, В. Франкл, 
К. Хорні, Е. Еріксон. Дослідження самореалізації здійсню-
валось також і в зв’язку з іншими поняттями: самоактуа-
лізація, екзистенція, самоствердження, саморозвиток, 
самовираження та ін. (Є. Вахромов, А. Лангле, А. Мас-
лоу, В. Маралов, В. Франклін, Г. Чернявська та ін.). Окре-
мо необхідно виокремити дослідження самореалізації 
в рамках проблем професійного становлення особистості 
(О. Зеленська, Е. Зеер, Є. Клімов, А. Маркова, Л. Мітіна, 
Ю. Поваренков, О. Фонарев та ін.). Дослідження загаль-
них питань самореалізації особистості як самостійного 
феномена присвячені роботи К. Альбуханової-Славської, 
Є. Вахромова, Е. Галажинського, Л. Костильової, С. Куді-
нова, Д. Леонтьєва та інших. Дослідженням самоактуа-
лізації та самореалізації жінок займалися такі вчені, як: 
Ю. Артамошина, О. Богатирьова, В. Губанова, Є. Денісо-
ва, Т. Ексакусто, Н. Мельникова, Л. Осіпова, М. Сафоно-
ва, М. Чередніченко, А. Швецова, Є. Ярославкіна та ін.

З метою вивчення впливу професійної самореалізації 
жінки на рівень розвитку її самоактуалізації було розгля-
нуто на основі сучасних літературних джерел поняття 
самореалізації та самоактуалізації особистості, їх основі 
детермінанти та критерії.

Отже, самоактуалізація – це процес саморозвитку 
особистості, її особистісного зростання «зсередини», 
процес становлення людини суб’єктом власної життєді-
яльності, спрямований на вибудовування стратегії жит-
тя, на вибудовування ієрархії цінностей, набуття сенсу 
життя. Прагнення до росту, до самоактуалізації є най-
важливішою якістю особистості – на всіх вікових етапах 
життя. Серед властивостей особистостей, які самоакту-
алізуються, А. Маслоу виділяв, наступні: більш комфор-
табельні відносини з реальністю; прийняття себе, інших, 

природи; спонтанність, простота, природність; автоно-
мія, незалежність від оточення; досвід вищих пережи-
вань; більш глибокі міжособистісні відносини; творче 
ставлення до дійсності [2].

А самореалізація це – багатогранний різноаспектний 
різновекторний феномен, що виражає докорінну потребу 
людини у максимальному саморозкритті свого потенціа-
лу, який є стрижнем особистості, що відображає її «життє-
стійкість», установку на активність. Це реалізація внутріш-
нього потенціалу у зовнішній діяльності, це здійснення 
можливостей розвитку «Я» шляхом власних зусиль [3].

Самоактуалізація як вид діяльності особистості пере-
дує самореалізації. У процесі самоактуалізації особи-
стість переважно набуває внутрішніх, «сутнісних сил» 
(якостей, смисло-ціннісних орієнтацій, здібностей). А про-
цес предметного втілення особистісних надбань і є зміс-
том та функцією самореалізації суб’єкта [1].

Специфіка жіночої самореалізації в професійній діяль-
ності полягає в тому, що дуже часто жінка намагається 
поєднувати кар’єру та сім`ю. Л. Ожигова зазначає, що 
самоактуализація особистості жінки визначається наяв-
ністю специфічних стратегій професіоналізації: підпо-
рядкування професійних прагнень гендерній ролі, орієн-
тація на поєднання професійної та гендерної ролі, вибір 
професійного росту при підтримці сім`ї. Автор зазначає, 
що стратегії професіоналізації жінок в цілому направле-
ні на подолання протиріч між гендерною та професійною 
роллю, де остання має другорядний характер в ціннісній 
картині світу жінки. Постійне співвідношення стратегій 
професіоналізації з гендерною роллю сприяє появі напру-
ження та обмежує жінку в самореалізації: професійні цілі 
або відсутні, або постійно відсовуються на потім, або 
досягнення їх переживається як проблематичне. Також 
в процесі професійного становлення жінки відбувається 
збалансованість гендерних та професійний уявлень осо-
бистості про себе [4].

В гендерних психологічних дослідженнях зазнача-
ють, що самоактуалізація виступає як єдина, унітарна 
характеристика людини, але тенденції та стратегії само-
актуалізації особистості по-різному можуть бути пред-
ставлені в залежності від гендерних характеристики 
особистості. Самоактуалізація розглядається як потреба, 
процес та результат розвитку особистості. Гендерні аспек-
ти особистості можуть сприяти, або, навпаки, ускладню-
вати самоактуалізацію.

А. Швец зазначає, що самоактуалізація сучасних 
жінок є більш варіабельними і вільними від соціального 
тиску. Жінки здатні переживати теперішній момент в житті 
у його повноті та бачити життя цілісним. Орієнтовані на 
особистісний розвиток, намагаються керуватися по жит-
тю власними цілями, упередженнями, проявляють гнуч-
кість в поведінці, здатні розуміти свої потреби та почуття, 
добре відчувають та рефлексують їх, проявляють високий 
рівень прийняття агресії, здатні до встановлення тілесних 
емоційно-насичених контактів з людьми [5].

Відповідно до мети дослідження нами було вивчено 
особливості зв’язку самоактуалізації жінок з їх профе-
сійною самореалізацією. Для дослідження цього питан-
ня нами було використано наступні методики: методика 
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«Якоря кар’єри» (автор Є. Шейн), з метою діагностики 
виявлення домінуючої кар’єрної орієнтації жінок, ціннос-
тей орієнтацій в кар’єрі; методика «Смисложиттєві орі-
єнтації» (СЖО) Д. О. Леонтьєва, з метою дослідження 
смисложиттєвих орієнтацій особистості, «джерела» сенсу 
життя, яке може бути знайдене людиною або в майбут-
ньому (мети), або в сьогоденні (процес) або в минулому 
(результат), або всіх трьох складових життя; методика 
«Діагностика самоактуалізації особистості» (опитуваль-
ник САМОАЛ) Є. Шострома, адаптована Н. Ф. Калиною 
з метою вивчення структурних компонентів самоактуалі-
зації особистості.

Дослідження проводилося у м. Херсон. Емпіричну 
вибірку склали жінки в віці від 31 до 42 років. Загальна 
кількість досліджуваних склала 43 особи.

В ході емпіричного дослідження виявлено, що для 
жінок більше властиво домінування кар’єрної орієнтації 
на стабільність, служіння, інтеграцію стилів життя та дещо 
в меншій мірі орієнтації на професійну компетентність 
і менеджмент. Підприємництво та автономія є для них 
слабко вираженою кар’єрною орієнтацією. Також ми може-
мо зазначити, що кар’єрна орієнтація на виклик є не харак-
терною для досліджуваних жінок. Тобто, більшість жінок 
властиво потреба в безпеці та стабільності роботи й міс-
ця проживання для того, щоб майбутні життєві події були 
передбачуваними. Для них більш важлива робота в такій 
організації, яка б виглядала більш надійно в своїй області, 
мала гарну репутацію, піклувалася про своїх працівників. 
Це може бути пов’язано з тим, щоб жінки в першу чергу 
піклуються про стабільність та комфортні умови прожи-
вання своєї сім’ї, а лише потім кар’єрних змін. Також жінки 
більш схильні до роботи в організації, що підтримує та роз-
діляє їх цілі та цінності, вони прагнуть приносити користь 
людям та суспільству, для них важливо бачити конкретні 
результати своєї роботи, навіть, якщо вони не виражені 
в матеріальному еквіваленті. Ще для жінок більш характер-
но в їх кар’єрній орієнтації інтегрувати різні сторони образу 
життя. Вони не прагнуть, що б в їхньому житті домінувала 
лише сім’я, чи лише кар’єра, чи лише саморозвиток. Вони 
прагнуть, щоб все було збалансовано, цінують своє життя 
в цілому. Також нами встановлено, що для досліджуваних 
жінок не є головними цінності конкуренції, перемоги над 
іншими, подолання перешкод, вирішення складних задач. 
Вони не орієнтовані на те, що «кидати виклик». Процеси 
боротьби та перемога не перевищують важливість кон-
кретної області діяльності чи кваліфікації.

Досліджуючи смисложиттєві орієнтації жінок, дже-
рела» їх сенсу життя, яке може бути знайдене людиною 
або в майбутньому (мети), або в сьогоденні (процес) або 
в минулому (результат), нами було встановлено, що для 
більшості жінок властиво ситуаційний прояв наявності чи 
відсутності в житті цілей майбутнього, задоволеності сво-
єї самореалізації. Схильні оцінювати свою продуктивність 
на достатньому рівні, переконаності в тому, що вони самі 
можуть контролювати власне життя та приймати само-
стійні рішення, однак інколи їх осягають думки про те, що 
вони не в силах самостійно контролювати власне життя, 
що від них нічого не залежить. Характерно ситуаційно 
сприймати власне життя, як емоційно насичений, цікавий 

процес, проте час від часу схильні переживати незадово-
леність власним життям. Властиво відповідність уявлень 
про себе, як про сильну особистість, що має достатню 
свободу вибору, щоб побудувати своє життя відповідно 
до своїх цілей і завдань і уявлень про його сенс. Також 
для більшості жінок властиво розуміти сенс свого життя, 
чітко розуміти чого вони хочуть досягти, усвідомлюва-
ти особливості свого життя, вважати своє життя цікавим 
та насиченим.

Аналізуючи результати вивчення структурних ком-
понентів самоактуалізації, було встановлено, що жінкам 
властиво ситуаційно опиратися на себе, керуватися сво-
їми власними цілями та переконаннями, проявляти гнуч-
кість поведінки, проявляти схильність до орієнтації на цін-
ності, що властиві особистості, яка самоактуалізується. 
Ситуаційно вміють достатньо глибоко і тонко відчувати 
себе, свої власні переживання та потреби, ситуаційно 
здатні висловлювати свої почуття та приймати свою агре-
сивність як природну властивість, не завжди намагаються 
її приховати, придушити в собі. Також їм складно швидко 
реагувати на мінливу ситуацію, виражати емоції та почут-
тя в не продуманих заздалегідь діях, складно цінувати 
себе, сприймати себе всупереч своїй слабкості, схильні 
недовіряти людям, не вірити в могутність людських мож-
ливостей. Для більшості досліджуваних жінок властиво 
однаковий розподіл за високим та середнім рівнем само-
актуалізації. Також нами не було виявлено жодної дослі-
джуваної жінки з вираженою псевдоактуалізацією, праг-
ненні виглядати в найбільш сприятливому світлі.

За допомогою кореляційного аналізу нами було вста-
новлено, що жінки, які мають домінуючу кар’єрну орієн-
тацію «інтеграція стилів життя» мають більшу можливість 
планувати своє життя у відповідності зі своїми цілями, 
мають більш виражену здатність переживати теперішній 
момент в своєму житті у всій його повноті, а не просто як 
фатальний наслідок минулого життєвого досвіду або під-
готовки до майбутнього «справжнього життя». Тим краще 
та швидше для них властиво реагувати на мінливу ситуа-
цію, проявляти розумність при застосуванні деяких стан-
дартних принципів поведінки, краще здатні приймати себе 
всупереч своїй слабкості, приймати себе такими, які вони 
є, з усіма своїми недоліками і слабостями та тим більш 
властиво проявляти доброзичливість, будувати глибо-
кі та міцні стосунки з оточуючими, більш легко вступати 
в контакт. Також чим сильні домінує кар’єрна орієнтація 
направлена на інтеграцію стилів життя, тим більше жін-
ки вважають своє життя емоційно насиченим, сповненим 
інтересу, задоволені процесом його протікання.

Було встановлено що жінки, які орієнтуються в сво-
їй трудовій діяльності на допомогу та служіння людям 
(мають домінуючу кар’єрну орієнтацію «служіння») оціню-
ють своє життя як більш осмислене, вони в більшій мірі 
задоволені результатами своєї діяльності, ставлять більш 
чіткі цілі та вважають себе доволі сильними, такими, що 
здатні контролювати власне життя. Також чим орієнтовані 
на служіння, тим легше і швидше вміють вступати в кон-
такт, при цьому їх відносини з людьми не є поверхневими, 
більш спрямовані відігравати значиму роль у житті своїх 
друзів і близьких, проявляти доброзичливість у стосунках 
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з оточуючими, тим більше схильні цінувати себе, кра-
ще володіють внутрішньою підтримкою, яка керується 
в основному інтеріоризованими принципами і мотивацією.

Також за допомогою кореляційного аналізу було 
встановлено, що чим більше жінки цінують свою профе-
сійну компетентність (більш орієнтовані на професійну 
компетентність у власній кар’єрі), чим більший мають 
попит у вибраній ними професійній діяльності, тим більш 
чіткі життєві цілі вони мають, тим більше схильні пова-
жати та цінувати себе, тим більш схильні до придбання 
нових знань, більш відкриті до отримання нового досвіду 
та новим враженням.

З’ясовано, що чим більше жінки, схильні до домінуван-
ня кар’єрної орієнтації направленої на стабільність місця 
роботи та місця поживання, тим більш для них властиво 
проявляти чутливість до власних переживань та потреб, 
тим більше схильні приймати себе такими, які вони є, 
з усіма своїми недоліками і слабостями, та тим менше 
здатні проявляти спонтанність, неочікуваність, виражати 
свої почуття в непродуманих заздалегідь діях.

Таким чином, на основі результатів проведеного 
дослідження нами було виявлено розбіжності в специфіки 
особливостей самоактуалізації жінок з домінуванням різ-
них кар’єрних орієнтацій.
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Постановка	проблеми. Інтерес до проблем адаптації 
актуалізується під час масштабних соціальних, економіч-
них і технологічних перетворень, що мають для людини і її 
діяльності важливі наслідки.

Дезадаптація у військовослужбовців за призовом в даний 
час в Україні нерідко отримує, як відомо, широкий громад-
ський резонанс. Тому в армії, в першу чергу, постає питан-
ня про попередження адаптивних розладів у новобранців, а 
також підтримку психічного здоров’я і підвищення рівня адап-
тованості в умовах армії військовослужбовців різних закликів. 
Крім того, в даний час потребує уточнення причини й структу-
ра порушень адаптації, оскільки зазвичай в якості патогенних 
чинників виступає відразу безліч впливів і обставин [3; 6].

Аналіз	 досліджень	 і	 публікацій. В даний час пси-
хологічні дослідження проблем адаптації / дезадаптації 
відносяться до високо затребуваних суспільством, які 
вивчається в різних сферах діяльності людини: соціаль-
но-економічної (Т. К. Дичев, А. А. Налчаджян, Б. Г. Турусбек 
та ін.), медико-біологічної (І. П. Павлов, О. О. Ухтомський 
та ін.), психолого-педагогічної (П. К. Анохін, Л. А. Кандибо-

вич, А. Г. Мороз, І. В. Шалигіна та ін.). Разом з тим, слід 
зазначити, що в науковій літературі цілісне уявлення про 
адаптацію до сих пір відсутнє. Психологічна концепція 
адаптації хоча і може бути представлена в досить про-
стому вигляді, але має на увазі при цьому величезне роз-
маїття проблем, релевантних практичним соціально орі-
єнтованим проблемам суспільства, які мають актуальне 
теоретичне і практичне значення [2; 5].

У сучасних умовах проблеми соціально-психологічної 
адаптації молодих солдатів строкової служби набувають 
особливої важливості, актуалізується постає питання 
дослідження соціальних очікувань учасників адаптаційно-
го процесу [4]. Адже вони переміщуються з одного психо-
логічного середовища в інше, все це додає адаптації вій-
ськовослужбовців строкової служби особливої гостроти, а 
часто і хворобливий, конфліктний характер. Особистісні 
та суспільні витрати від невдалої адаптації цієї категорії 
військовослужбовців часом рідко усвідомлюються і роз-
глядаються в якості психологічних причин негативних 
явищ в армійському середовищі.
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Мета	 статті. Дослідити особливості соціально-пси-
хологічної адаптації військовослужбовців до військової 
служби.

Виклад	основного	матеріалу. Методологічну основу 
дослідження становить синтез компонентів суб’єктно-ді-
яльнісного підходу С. Л. Рубінштейна, положень суб’єктно-
сті особистості і групи А. В. Брушлинського, А. Л. Журав-
льова, К. О. Абульханової-Славської, Л. І. Уманського, 
А. В. Петровського, А. С. Чернишова та ін.

Вибірка і методи дослідження. У дослідженні брали 
участь 28 військовослужбовців 18–19 років.

Методи дослідження: теоретичний аналіз літерату-
ри з проблеми дослідження, психологічне анкетування, 
проектний метод, методи статистичної обробки даних.

Результати дослідження. Мета дослідження поля-
гала в розробленні рекомендацій з адаптації військовос-
лужбовців до військової служби.

Завдання дослідження були сформульовані наступ-
ним чином:

1. Визначити поняття та сутність проблеми адаптації 
військовослужбовців.

2. Проаналізувати особливості адаптації військовос-
лужбовців до військової служби.

3. Охарактеризувати психологічні особливості віку 
призовників.

4. Провести емпіричне дослідження процесу адапта-
ції військовослужбовців.

5. Розробити і впровадити програму адаптації військо-
вослужбовців до військової служби

У даній роботі адаптація військовослужбовців за при-
зовом розглядалася як їх пристосування до умов жит-
тя в армійських умовах на основі змін, що відбуваються 
в їх психіці. Основними їх особливостями є: необхідність 
точного дотримання вимог військових статутів, дисциплі-
ни і субординації, твердого розпорядку дня, проживан-
ня в казармі, несення гарнізонної, вартової і внутрішньої 
служби, неможливість часто бачитися з рідними і близьки-
ми, великий обсяг службових знань, навичок і умінь, засво-
їти які молодий солдат зобов’язаний в обмежений час [1].

Ефективність адаптації багато в чому залежить від 
того, наскільки реально людина оцінює себе і свої соціальні 
зв’язки, точно порівнює свої потреби з наявними можливос-
тями і усвідомлює мотиви своєї поведінки. Спотворене або 
недостатньо розвинене уявлення про себе веде до пору-
шення адаптації, що може супроводжуватися підвищеною 
конфліктністю, порушенням взаємин, зниженням працез-
датності і зміною стану здоров’я. Випадки глибокого пору-
шення адаптації можуть призводити до грубих порушень 
військової дисципліни, правопорядку, суїцидальних спроб 
(вчинків), зриву професійної діяльності і розвитку хвороб.

В процесі емпіричного дослідження в якості критеріїв 
адаптованості військовослужбовців за призовом розгля-
далися:

1. Інтеграція з військової середовищем: прийняття 
позитивного емоційного образу підрозділи, групи член-
ства, свого «Я».

2. Самопочуття особистості солдата в підрозділі.
3. Відповідність ціннісних орієнтацій особистості цін-

ностям підрозділу, військової частини.

4. Адекватність самооцінки особистості.
5. Адекватність усвідомлення індивідуального статусу 

членами підрозділу.
6. Включення особистості військовослужбовців 

у службову діяльність.
Метою першого етапу нашого дослідження стало 

вивчення особистісних особливостей військовослужбовців 
по прибуттю в частину (всього 28 осіб) за допомогою психо-
логічної методики «Особистісний опитувальник Р. Кеттела» 
(16Ф). Методика дозволяє вивчити виразність особистісних 
рис за 16 незалежними один від одного факторами. Кожен 
фактор методики біполярний, тобто має два полюси. Дво-
полюсність фактора – відносна, вона не має будь-якого 
позитивного або негативного морального або патологіч-
ного значення. Відомо, що методика Р. Кеттела дозволяє 
отримати деяку інтегральну модель особистості, так як доз-
воляє зробити висновок про її типологічні властивості.

Метою другого етапу дослідження було вивчення 
типових реакцій на повсякденні фруструючі події (опиту-
вання проводилося через кожен місяць служби за допо-
могою рисункового тесту Розенцвейга).

Метою третього етапу дослідження було вивчення 
особистісних особливостей військовослужбовців через 
п’ять місяців служби.

Метою наступного етапу було визначення: статусної 
структури військових підрозділів, рівня адаптованості осо-
бистості солдат, характеру процесу соціалізації, їх співвід-
ношення в процесі формування суб’єктності особистості.

Метою заключного етапу була інтерпретація резуль-
татів дослідження, були сформульовані рекомендації 
з адаптації військовослужбовців до військової служби, 
показані шляхи практичного використання результатів 
дослідження.

Проведений нами дослідний аналіз виявив залеж-
ність між процесом становлення суб’єктності особистості 
та умовами соціалізації (проходження служби), в які вклю-
чена особистість солдата. Військовослужбовець стає 
суб’єктом в процесі вироблення способу вирішення жит-
тєвих проблем, протиріч – в ускладненому середовищі 
престижних підрозділів ці стани актуалізовані, і можливо-
стей для формування суб’єктності більше. Процес соціалі-
зації йде інтенсивніше в високостатусних підрозділах, які 
ми відносимо до ускладненого соціального середовища. 
Ускладнена ситуація розвитку в військовому середовищі 
характеризується наступними показниками:

1. Психологічні особливості – провідне, соціальні – 
другорядне (абсолютний пріоритет характеру військової 
служби, її вкрай індивідуалізований характер).

2. Завищені очікування з боку командирів до осо-
бистості солдата в цілому, а також до результатів його 
діяльності.

3. Службова перевантаженість (великий обсяг засво-
юваній інформації, насиченість навчального процесу, 
інтенсивне фізичне навантаження та ін.).

4. Складні міжособистісні відносини (конкуренція, 
недоброзичливість, суперництво і т. д.).

5. Професійна спрямованість.
Характерно, що заглибленість в таке середовище 

і «виживання» в ньому сприяє «загартовуванню» особи-
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стості щодо соціальних впливів, особистісному оформ-
ленню в якості суб’єкта свого життя [2]. Таким чином, 
в престижних підрозділах актуалізується процес форму-
вання суб’єктності особистості.

У малопрестижних підрозділах, де немає емоційної 
інтеграції з основною організацією, але більш різноманітні 
зміст і форми спільної діяльності, роль членства в такому 
колективі має тенденцію актуалізуватися.

Соціальна ситуація розвитку в порівнянні з престижни-
ми підрозділами тут дещо спрощена, і характеризується 
наступними моментами:

1. Переважання соціального над психологічним (вели-
ка кількість справ, що вимагають спільної участі всього 
підрозділу; результати бойового навчання для більшості 
відходять на другий план).

2. Провідна роль командира (в більшості своїй він 
в курсі багатьох особистих проблем своїх солдатів, знає 
обстановку в сім’ї, дружні зв’язки своїх підлеглих і т. д.; як 
правило, його думка авторитетна для солдатів і він може 

сам приймати рішення, що стосуються життя підрозділи).
3. Занижені вимоги до результатів основної діяльно-

сті та якостей особистості військовослужбовця в цілому, 
відсутність додаткової «військової освіти» (в результа-
ті – відсутність самоосвіти, слабкі знання, низький рівень 
загальної обізнаності, вузький кругозір).

4. Емоційна привабливість, значимість військовослуж-
бовців один для одного (легка атмосфера у взводі, роті).

5. Послаблення особливої предметно-професійної 
спрямованості.

Висновки. Правильно організовані заходи з форму-
вання стійкої адаптації у військовослужбовців, а також 
цілеспрямований комплексний підхід під час їх прове-
дення дозволяє значно скоротити злочини та пригоди, 
які є наслідком відхилень у поведінці, психічну захворю-
ваність і звільнення через хвороби, створити оптималь-
ні умови для успішної адаптації військовослужбовців до 
служби, скоротити терміни адаптації, сприяти їх повноцін-
ній участі в службовій діяльності військового колективу.
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Проблема деструктивної поведінки особистості, що рози-
вається є надзвичайною, як в теоретичному так і приклад-
ному аспекті. Нажаль, чисельні дослідження [3, с. 67], що 
проводилися з вивчення особливостей деструктивної пове-
дінки, мають різні теоретичні платформи, що ускладнюють 
зрозуміння отриманих даних та їх використання в практиці.

Узагальнення різних наукових праць [2] показало, що 
сьогодні для корекції деструктивної поведінки, мають-
ся лише опосередковані прийоми та методи. Виходячи 
з вищевикладеного, ми обрали саме молодший шкільний 

вік у дослідженні деструктивної поведінки. Оскільки зміни 
соціальних умов життєдіяльності дітей, в одних випадках 
приводять до збільшення деструктивної поведінки [4]. 
Враховуючи наведене в своїй роботі, ми будемо розгля-
дати деструктивну поведінку, як процес неадекватних 
дій, спрямованих на ускладнення взаємодії особистості із 
соціальним оточенням.

Мета	 статті: розробити науково-методичні рекомен-
дації, які допоможуть нівелювати деструктивну поведінку 
учнів.
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Для вирішення заданої мети, було поставлено наступ-
ні завдання:

- узагальнити існуючи прямі та опосередковані підхо-
ди, до проблеми деструктивної поведінки;

- розробити науково-методичні рекомендації, вправи.
Як засвідчив попередній аналіз досліджень [1], про-

блема корекції деструктивної поведінки дітей в різних 
дослідженнях, спирається на різні підходи, переважно 
пропонуються індивідуально-консультативні та індивіду-
ально корегуючи бесіди, які мають в меті досягти самоо-
цінки в діях, які є небажаними. Менш пропонуються занят-
тя, в яких відбувається колективна рефлексія небажаної 
поведінки в учнівському колективі. Також, маються певні 
напрацювання з консультації батьків, з метою допомоги 
їм в знаходженні шляхів упопередження та невілювання 
деструктивної поведінки та ін.

З точки зору процесуальних особливостей реалізації різ-
них підходів до корекції деструктивної поведінки, в перспек-
тиві є системно-цілісний підхід, який спирається на загаль-
но-прийняті психологічні теорії, такі, як: гештальт психологія, 
дитячий психоаналіз, ігротерапія, арт-терапія та ін.

Враховуючи останнє в своїй роботі, ми спрямували 
свої зусилля саме на такий підхід, при цьому, при побу-
дові наших вправ ми спиралися на такі принципи: по пер-
ше, щоб вони давали можливість враховувати специфічні 
вікові особливості досліджуваних; по друге, за своїм зміс-
том були індивідуально-орієнтовані; по третє, створювали 
умови для активізації необхідних мотивів для їх опануван-
ня; четверте, давали можливість мати зворотний зв’язок 
з вихідними даними по визначенню ефективності впливу; 
по п’яте, були дієвими по корегуванню небажаних специ-
фічних проявів; по шосте, давали можливість реалізову-
вати їх в різних умовах.

Зміст науково-методичних вправ, які можуть бути 
використані, як вчителями в учнівському колективі так 
і психологами, соціальними педагогами:

1. «Створення довірливої атмосфери у групі»
Мета: створити сприятливі умови для роботи з групою, 

познайомити із завданням, почати освоєння активного 
стилю спілкування.

Довірлива атмосфера передбачає «відкриті, позитивні 
взаємини між дітьми, що містять упевненість в порядності 
і доброзичливості іншої дитини». Ознакою особистої дові-
ри у дітей служить відвертість, готовність ділитися влас-
ними речами.

2 «Познайомитись»
Мета: налаштувати клас на роботу, забезпечити атмос-

феру комфорту та позитивних емоцій, згуртувати колектив.
Кожен учасник має пригадати улюбленого героя, 

персонажа, образ із фільму, казки, телепередачі та ін.. 
Потім кожний передає м’ячик по колу, називаючи своє 
ім’я та розповідаючи про свого персонажа: чому саме 
він їх приваблює , які якості більше всього подобаються 
в персонажі, а які – ні. Коли учасник передає м’яч іншій 
людині потрібно сказати, що йому в ній подобається.

3 «Скласти правила»
Мета: ознайомити та визначити власні правила групи, 

завдяки яким діти зможуть найкращим засобом спілкува-
тися та розуміти один одного.

У кожній групі можуть бути свої правила, але ті, які наве-
дені нижче, можна вважати основними, найбільш типовими. 
Критеріями такого спілкування є: довірливий стиль спілку-
вання. Для того, щоб отримати найбільшу віддачу, домогти-
ся довіри між членами групи, слід запропонувати прийняти 
єдину форму звертання один до одного на «ти». Це психо-
логічно зрівнює всіх, в тому числі і ведучого, незалежно від 
віку, соціального положення, життєвого досвіду та ін.

4. «Формувати почуття близькості, взаєморозуміння 
і згуртованості»

Мета: сформувати позитивне відношення до себе 
та світу взагалі.

Учасники по колу називають свої імена наступним 
чином: 1-ий учасник називає своє ім’я і придумує на пер-
шу букву свого імені слово, що характеризує його (напри-
клад, Лена – ласкава); 2-й учасник говорить ім’я і характе-
ристику першого і називає свої ім’я і характеристику; 3-ій 
називає імена і характеристики 1-го і 2-го і називає свої 
та ін. Тривалість вправи – 10-15 хвилин.

5. «Розвиток емпатії»
Мета: навчитись розпізнавати емоції, що проявля-

ються іншими учасниками та розвинути вміння управляти 
вираженням своїх емоційних реакцій.

6. «Настрій»
Мета: вчити дітей усвідомлювати свої емоції і виража-

ти їх через малюнок.
Кожна дитина з групи малює свій настрій на аркуші 

паперу олівцем одного кольору. Потім роботи вивішують-
ся і обговорюються. Можна взяти один великий аркуш 
і запропонувати дітям вибрати відповідний своїм настро-
єм колір олівця і зобразити свій настрій. В результаті мож-
на побачити загальний настрій групи. Гра розглядається, 
як варіант малюнкових тестів. Необхідно звернути увагу 
на те, які кольори використовували діти, що малювали 
і в якій частині листа. Якщо діти використовували пере-
важно темні кольори, поговорити з дітьми та провести 
веселу рухливу гру.

7. «Розвинути вміння говорити про свої негативні 
переживання»

Мета: зняття психологічної напруги; розвиток вміння 
усвідомлювати і формулювати свої страхи та проблеми.

Ведучий показує невелику коробку і каже: «У цю короб-
ку ми зберемо сьогодні всі неприємності, образи і засму-
чення. Якщо вам щось заважає, ви можете прошепотіти це 
прямо в коробку. Я пущу її по колу. Потім я її заклею і зане-
су, а разом з нею нехай зникнуть і ваші переживання».

8. «Розвинути самоконтроль»
Мета: розвиток м’язового контролю, вміння володіти 

своїм тілом.
Вмикається диск із записом спокійної музики, вида-

ється м’яч середніх розмірів та картки із зображенням 
дій. Кожна дитина по черзу кидає м’яч, та обирає картку 
і виконує зображення дій, яке намальовано.

9. «Навчити дітей висловлювати емоційне ставлення 
до конфлікту»

Мета: розширити спектр поведінкових реакцій в про-
блемній ситуації, допомогти дітям, які відчувають трудно-
щі в спілкуванні, набути впевненості і відчути себе части-
ною колективу.
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Гравці стають у лінію, тримаючись за плечі один 
одного. Перший учасник – «голова», останній – «хвіст». 
«Голова» повинна дотягтися до «хвоста» і доторкнутися 
до нього. «Тіло» дракона нерозривно. Як тільки «голова» 
схопила «хвіст», вона стає «хвостом». Гра продовжується 
до тих пір, поки кожен користувач не побуває в двох ролях.

10. «Розвинути позитивну самооцінку»
Мета: вчити подолати негативні переживання, вчити 

визначати за окремими мімічним фрагментами виражену 
емоцію; розвивати вміння усвідомлювати емоцію; розви-
вати відчуття кольору.

Потрібно лист з піктограмами, розрізані на частини 
набори піктограм, кольорові олівці, аркуші паперу. Дітям 
дається завдання зібрати піктограми так, щоб вийшло пра-
вильне зображення емоції. Потім ведучий показує лист 
із зразками піктограм, щоб діти могли перевірити. Можна 
попросити дітей намалювати будь-який малюнок, вибрав-
ши олівець, відповідний зібраної емоції (на думку дитини!).

11. «Розвинути емоційний самоконтроль»
Мета: тренування психомоторних функцій.
Дітям пропонується за допомогою міміки виконати ряд 

простих вправ, які допоможуть навчитися правильно вислов-
лювати деякі емоції: здивування, страх, образу, злість, сму-
ток, радість, захоплення. Емоції можна зобразити на картках 
і покласти сорочкою вгору. Дитина витягує картку і зображує 
цю емоцію. Діти повинні відгадати емоцію. Коли діти добре 
освоять міміку, можна додавати жести і уявну ситуацію.

12. «Сформувати адекватну форму поведінки»
Мета: регулювати поведінку у колективі, розвити кон-

центрації уваги; виховання стресостійкої особистості; 
виховання почуття товариства.

Діти, стоячи, закривають очі. Ведучий кладе предмет 
на чільне для всіх місце. Після дозволу ведучого, діти 
відкривають очі і уважно розшукують його поглядом. Пер-
ший, хто побачив предмет, не повинен нічого казати або 
показувати, а мовчки сідає на своє місце. Так роблять 
і інші. Ті діти, які не знайшли предмет, допомагають так: 
усі вони дивляться на предмет, а діти повинні побачити 
його, простеживши за поглядом інших.

13. «Підсумкове заняття»
Мета: підведення підсумків, розвиток уміння бути 

вдячним встановлення міжособистісних контактів; ство-
рення в групі сприятливого мікроклімату, завершення 
заняття.

Діти стоять в широкому колі. Вихователь каже: «Ви 
сьогодні добре попрацювали, і мені хочеться поплескати 
вам». Вихователь вибирає одну дитину з кола, підходить 
до нього і, посміхаючись, аплодує йому. Обрана дитина 
теж вибирає товариша, підходить до нього вже вдвох 
з вихователем. Другому дитині аплодують вже удвох. 
Таким чином, останнім дитині аплодує вся група.

Висновки. Таким чином, проведене дослідження доз-
волило зробити такі висновки:

1. Показано, що проблема деструктивної поведінки 
є достатньо актуальною для сучасної психології, оскільки 
вона є недостатньо опрацьованою.

2. Розроблено науково-методичні рекомендації, 
з нівелювання проблеми деструктивної поведінки дітей 
молодшого шкільного віку, які передбачали 12 вправ;

3. Запропоновані вправи, можуть бути використані 
для методичних рекомендацій, психологів, вчителів, соці-
альних педагогів.

ЛІТЕРАТУРА
1. Ануфрієв А. Ф. Костроміна С. Н. Як подолати труднощі в навчанні дітей. Психодіагностичні методики. Корекційні вправи, 

2000. 111 с.
2. Куликов, В. Б., Злоказов, К.В. Деструктивна поведінка: теоретико-методологічний аспект, 2006. С. 89–92.
3. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. СПб.: Питер, 2000. 67 с.
4. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности, 1994, 640 с.



Науковий журнал

ІНСАЙТ
ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ СУСПІЛЬСТВА

Випуск 1(16) 

Відповідальність за зміст поданих до друку статей несуть автори. Редакційна колегія 
Збірника може скорочувати та редагувати матеріали. Редколегія залишає за собою право 
відхиляти матеріали, що не відповідають прийнятим вимогам.

Підписано до друку 08.05.2019 р. Формат 60х84/8. Папір офсетний. 
Наклад 300 примірників. Гарнітура Arial. Друк цифровий.  

Ум.-друк. арк. 36,50. Обл.вид. арк. 36.44.  
Замовлення № 0419/86. 

Видавничий дім «Гельветика»
73021, м. Херсон, вул. Паровозна, 46-а, офіс 105.

Телефон +38 (0552) 39 95 80
E-mail: mailbox@helvetica.com.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 6424 від 04.10.2018 р.


