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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНОГО Я І СХИЛЬНОСТІ ДО СУЇЦИДУ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

 

АГАРКОВА А.І. 

аспірант кафедри практичної психології 

Класичний приватний університет 

 

Проблема Я-концепції і соціального Я як її складової досліджувалася ба-

гатьма вітчизняними і закордонними вченими. На сьогодні в психології виок-

ремилися три основні підходи до тлумачення поняття Я-концепції та розумін-

ня її феноменології: гуманістичний підхід (Р. Бернс, А. Маслоу, Р. Мей, К. Ро-

джерс, В. Франкл та ін.); психодинамічний підхід (Е. Берн, Дж. Марсіа, 

Г. Саллівен, А. Фрейд, Е. Фром, К. Хорні та ін); інтеракціоністський підхід 

(В. Вундт, Н. Грот, П. Жане, Ч. Кулі, Т. Ліппс, Дж. Мід та ін.). Однак на сього-

дні актуальною науковою проблемою є дослідження взаємозв’язку особливос-

тей розвитку соціального Я і схильності до суїцидальної поведінки серед сту-

дентської молоді. 

Провідним фактором схильності до суїциду є соціально-психологічна де-

задаптація особистості [1, с. 54], яка в поєднанні із особистісними чинниками 

(преморбідними якостями особистості, акцентуаціями тощо) і наявністю пси-

хотравмуючих ситуацій або ситуацій посиленої фрустраційності, сприяє вини-

кненню суїцидальних думок, намірів і спроб. Виходячи з цього, рівень сфор-

мованості, стабільності, узгодженості і стійкості Я-концепції може виступати 

інтегруючим чинником схильності до суїцидальної поведінки, що знаходить 

своє відображення в понятті позитивної або негативної (деформованої)  

Я-концепції. 

Я-концепція являє собою сукупність установок, спрямованих на себе, які 

формуються під впливом життєвого досвіду людини. Вона впливає на інтерп-

ретацію цього досвіду, на цілі, які індивід ставить перед собою, на відповідну 

систему очікувань, прогнозів щодо майбутнього, оцінку їх досягнення і тим 

самим на власне становлення. Аналіз наукової літератури дозволив встанови-

ти, що Я-концепція є активним початком, виступаючим в трьох функціональ-

но-рольових аспектах: 1) Я-концепція як засіб забезпечення внутрішньої узго-

дженості; 2) Я-концепція як інтерпретація досвіду; 3) Я-концепція як сукуп-

ність очікувань.  

Основними функціями Я-концепції є регуляція, адаптація, захист, дома-

гання, репрезентації. В цілому, позитивну Я-концепцію можна прирівняти до 

позитивного ставлення до себе, до самоповаги, прийняттю себе, відчуття влас-

ної цінності в усіх аспектах: фізичному, соціальному, розумовому, емоційно-

му. Вона розвивається в процесі самоактуалізації особистості на основі пози-

тивного ставлення до себе [2]. Для розвитку позитивної Я-концепції необхідно 

як подолання внутрішньоособистісних суперечності між «Я-реальним» і  
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«Я-ідеальним», між «Я-реальним» і «Я-соціальним (дзеркальним)», так і праг-

нення до самоактуалізації свого внутрішнього потенціалу.  

Незалежно від того, що існують різні погляди на появу і розвиток  

Я-концепції, дослідники самих різних шкіл і напрямів сходяться в тому, що 

розвиток самосвідомості в юнацькому віці настільки яскравий і наочний, що 

не викликає сумніву необхідність і можливість розвитку позитивної Я-

концепції і формування особистості в цілому.  

Однак ця проблема недостатньо досліджена, що проявляється у відсутно-

сті чітких понять, критеріїв позитивної Я-концепції; не розкрита структура по-

зитивної Я-концепції особистості студента; не досліджені її змістовні характе-

ристики та їх динаміка в студентському віці. Спроба побудувати таку модель є 

у роботі О. Ручаєвської [4]. Модель включає в себе наступні блоки:  

1) самопізнання (Я-розуміння) – когнітивна сторона Я-концепції. У само-

пізнанні виділяються наступні компоненти: саморозуміння, прийняття себе, 

розвинена рефлексія і самоаналіз, самоінтерес, самоспостереження; 

2) самоставлення (Я-відношення) – емоційно-оцінна сторона Я-концепції. 

У цьому блоці виділяються: самоповага, впевненість у собі, адекватний рівень 

домагань, адекватна самооцінка, довіра до себе;  

3) саморегуляція (Я-поведінка) – поведінкова сторона Я-концепції, яка 

включає в себе: самовиховання, прагнення до самоперетворення, розвинений 

самоконтроль, психологічна компетентність, емоційна стійкість, переважання 

мотивації досягнення успіху [2].  

На основі позитивної Я-концепції людина будує відносини з іншими лю-

дьми, відноситься до себе, ставиться до діяльності, професії, що веде до само-

актуалізації особистості. Ґрунтуючись на представленій моделі, гіпотетично 

можна виділити основоположні психологічні умови розвитку позитивної  

Я-концепції особистості студента: розвиток саморозуміння; розвиток впевне-

ності в собі; розвиток емоційної стійкості. Представлена модель дозволяє ви-

ділити центральні змістовні характеристики для дослідження Я-концепції сту-

дента в умовах вузівського навчання, визначити психологічні умови і засоби 

розвитку позитивної Я-концепції не тільки шляхом теоретичного узагальнен-

ня, а й експериментальним шляхом. 

Теоретичний аналіз показав, що на сьогоднішній день немає єдиного під-

ходу серед авторів в ході вирішення питання і розкриття поняття «негативної / 

позитивної Я-концепції». Дослідники розглядають Я-концепцію як позитивну 

або негативну з конкретного вузького ракурсу, беручи до уваги або рівень са-

мооцінки або рефлексивності особистості, емоційного прийняття нею самої 

себе, відношення до оточуючих. Позитивніть / негативність Я-концепції в бі-

льшості випадків зводиться до складності структури або «самоставлення» та 

«самооцінки».  

К. Рождерс є одним з тих небагатьох дослідників, хто розглядає  

Я-концепцію особистості в цілому, в залежності від того, яку позитивну увагу 

відчувала людина протягом життя. Згідно з К. Роджерсом [3], існує два проти-

лежних типа: «повноцінно функціонуюча особистість» і «непристосована осо-

бистість».  
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Отже, негативна Я-концепція може виступати передумовою виникнення 

схильності до суїциду в умовах психотравмуючої і фруструючої ситуації, в пе-

ріод вікових і нормативних криз, тому сформованість соціального Я як скла-

дової Я-концепції, його стабільність, узгодженість забезпечує соціально-

психологічну адаптованість в ситуаціях кризи і фрустрації, а деформація соці-

ального Я сприятиме формуванню суїцидальної поведінки.  

Теоретичний аналіз розвитку соціального Я в період ранньої дорослості і 

навчання у вузі дозволив виокремити основні особливості розвитку соціально-

го Я як рефлексивні конструкти та емпіричні (що підлягають експерименталь-

ному дослідженню) показники: 1) соціалізація через розширення соціальних 

зв’язків, включення в навчально-професійну діяльність – становлення «профе-

сійного Я»; 2) стабілізація соціальної та его-ідентичності через засвоєння но-

вих соціальних ролей, посилення її когнітивної складності; 3) засвоєння соціо-

культурних цінностей, цінностей референтної групи; 4) надбання емоційно-

психологічної незалежності і автономності в умовах соціальної взаємодії;  

5) подолання протиріч між Реальним Я і Соціальним Я через соціальне порів-

няння та інтеріоризацію; 6) позитивне самоприйняття; 7) соціально-

психологічна адаптованість особистості. 
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АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТЕМПОРАЛЬНОСТІ 

У СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО ТА П’ЯТОГО КУРСІВ 

 

БАБАТІНА С.І. 

к. психол. н., доцент, доцент кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонський державний університет 

 

Вивчення особистості у темпоральному вимірі є актуальною потребою 

сьогодення. Життя людини наскрізну пов’язане із часовим фактором. Час є 

важливим чинником для організації життєдіяльності людини, ми живемо в часі 

і за часом, відчуваємо його всередині себе і поза собою. Поняття часу розвива-

ється в нашій свідомості по мірі того, як ми оцінюємо своє життя, свою приче-

тність до того великого, що називається людством. У сучасній психологічній 

науці поняття темпоральності залишається мало вивченим і неструктурованим. 

Визначення психологічної структури темпоральності у контексті дослідження 

дозволить виявити особливості організації компонентів темпоральності, а саме 

переживання, сприйняття часу та динаміку їх зміни у студентів на етапі адап-

тації та ідентифікації. 

Час як основу організації людського життя в особливостях темпоральності 

вивчали відомі вчені філософи, психологи, персонологи, педагоги. Темпораль-

ність у царині філософії розроблялась в працях Августина, Аристотеля, П. Гай-

денка, О. Гуревича Е. Гуссерля, І. Канта, М. Хайдеггера, та ін.; у психолого-

педагогічному напрямі темпоральність досліджували К. Абульханова-Славська, 

Т. Березіна, А. Болотова, З. Кіреєва; В. Ковальов, Р. Свинаренко та ін. 

Поряд із значною кількістю наукових досліджень, що розглядають особи-

стість у темпоральному вимірі, більш детального розгляду потребує емпіричне 

дослідження психологічної структури темпоральності у студентів різного віку, 

як сензитивного періоду для формування навичок організації життя у часі. 

Звідси завдання дослідження полягає в тому, щоб виявити особливості 

психологічної структури темпоральності, зокрема її компонентів переживання 

та сприйняття часу, часової орієнтації у студентів першого та п’ятого курсів. 

Для досягнення поставленого завдання було проведено кореляційний ана-

ліз даних, який проводився окремо для вибірок студентів першого та п’ятого 

курсів.  

В таблицях 1-2 представлені кореляції для перемінних, що використову-

вались у дослідженні та побудовані відповідні матриці інтеркореляції показ-

ників темпоральності студентів першого та п’ятого курсів. З метою виявлення 

відмінностей у структурі темпоральності студентів першого та п’ятого курсів 

проводилося порівняння відповідних кореляційних матриць. 

Зауважимо, що у тих напрямках психологічних досліджень, в яких най-

більш широко використовується метод інтеркореляції індивідуальних якостей 

та подальший аналіз їх корелограм, показано, що його необхідно розглядати як 

інший – структурний спосіб вивчення суб’єктних детермінант тих або інших 

психічних явищ. Він дозволяє виявити та охарактеризувати детермінацію яко-
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го-небудь явища не лише в плані його «аналітичних», одиничних зв’язків з 

окремими індивідуальними якостями, але і плані його комплексної – структу-

рної обумовленості цілісними підсистемами цих якостей. В матрицях інтерко-

реляції представлений вичерпний комплекс взаємозв’язків досліджуваних ін-

дивідуальних якостей, виражених в кількісних значеннях коефіцієнтів кореля-

ції між рівнями їх розвитку у вибірці, що розглядається. 

Порівняння кореляційних матриць показників темпоральності студентів 

першого та п’ятого курсів було проведене за допомогою процедури SEPATH-

аналізу (табл. 3). 

В основі обчислення лежить ітеративна процедура знаходження екстре-

муму функції невідповідності. Ці функції можуть бути різної природи, частіше 

використовуються функції ML – максимум правдоподібності і GLS –

узагальнених найменших квадратів.  

 

Таблиця 1 

Кореляції між показниками темпоральності у студентів 1 курсу (n = 82) 

 
Примітка. V1 – Час тече повільно/тече швидко, V2 – Час порожній/насичений,  

V3 – Час тече плавно/стрибкоподібно, V4 – Час приємний/неприємний, V5 – Час безперерв-
ний/переривчастий, V6 – Час стислий/розтягнутий, V7 – Час одноманітний/різноманітний, 
V8 – Час організований/неорганізований, V9 – Час цілісний/роздроблений, V10 – Час без-
межний/обмежений, V11 – Орієнтація на теперішнє, V12 – Орієнтація на минуле,  
V13 – Орієнтація на майбутнє, V14 – Орієнтація в часі, V15 – Оцінювання часу 30 сек.,  
V16 – Оцінювання часу 60 сек., V17 – Оцінювання часу 120 сек. 

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,0001; 
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Таблиця 2 

Кореляції між показниками темпоральності у студентів 5 курсу (n = 82) 

 
Примітка: V1 – Час тече повільно/тече швидко, V2 – Час порожній/насичений,  

V3 – Час тече плавно/стрибкоподібно, V4 – Час приємний/неприємний, V5 – Час безперерв-
ний/переривчастий, V6 – Час стислий/розтягнутий, V7 – Час одноманітний/різноманітний, 
V8 – Час організований/неорганізований, V9 – Час цілісний/роздроблений, V10 – Час без-
межний/обмежений, V11 – Орієнтація на теперішнє, V12 – Орієнтація на минуле,  
V13 – Орієнтація на майбутнє, V14 – Орієнтація в часі, V15 – Оцінювання часу 30 сек.,  
V16 – Оцінювання часу 60 сек., V17 – Оцінювання часу 120 сек. 

* – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,0001; 

 

Таблиця 3 

Результати SEPATH-аналізу порівняння кореляційних матриць 

студентів 1 та 5 курсу 

Статистики 

Тип функції 

Максимальна 

подібність (ML) 

Узагальнених 

найменших квадратів (GLS) 

Функція невідповідності 1,008 0,726 

Максимальний косинус залишку 0,000 0,000 

ICSF критерій 0,000 0,000 

ICS критерій 0,000 0,000 

2
 232,849 167,746 

Ступені свободи 136,000 136,000 

2 р-рівень 0,0001 0,033 

Примітка. ICSF критерій – критерій стійкості до множення на постійний множник 
масштабу; ICS критерій – критерій стійкості до змін масштабу (значення цих критеріїв має 
бути близьким до нуля). 
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У табл. 3 вказаний р-рівень, який відповідає довірчій вірогідності відхи-

лення нульової гіпотези про рівність матриць. Тип функції GLS дає такий ре-

зультат, що при порівнянні кореляційних матриць нульова гіпотеза може бути 

відхилена на рівні значущості 0,033. Функція ML як показник максимуму пра-

вдоподібності є потужнішим засобом за функцію узагальнення менших квад-

ратів. За цим критерієм нульова гіпотеза про рівність кореляційних матриць 

показників темпоральності студентів першого та п’ятого курсів може бути від-

хилена на 0,0001 рівні значущості. 

Як видно із табл. 3, всі критерії свідчать про те, що кореляційні матриці 

показників темпоральності студентів першого та п’ятого курсів різнорідні. 

Про різнорідність кореляційних структур темпоральності у студентів першого 

та п’ятого курсів свідчать статистики, знайдені як на основі функції ML – мак-

симальної правдоподібності (p < 0,0001), так і GLS – узагальнених найменших 

квадратів (p < 0,033). Це указує на якісно різні паттерни взаємозв’язків темпо-

ральних характеристик у цих груп студентів. 

Не дивлячись на те, що склад перемінних, що характеризують темпораль-

ність особистості в обох групах повністю ідентичний, їх організація в них різ-

на. Матриці інтеркореляції виявились статистично достовірно різнорідними за 

критеріями, що свідчить про їх якісну гетерогенність. Звідси витікає, що зміна 

структурованості темпоральності обумовлена щонайменше двома факторами: 

онтогенезу як природного розвитку особистості та фактором соціального фор-

мування особистості юнака, тобто його соціалізації. Підтвердженням даного 

факту є дослідження відомого вченого Б. Ананьєва, який, вивчаючи психофізі-

ологію студентського віку, зазначає, що у процесі становлення особистості пе-

ріод студентства має найважливіше значення як завершальний етап освіти, як 

основна стадія спеціалізації, як момент «старту» в діяльності, в освоєнні соціа-

льних функцій і ролей. Саме в цей період відбувається активний розвиток сен-

сорно-перцептивних, мнемічних, психомоторних функцій та особливим є роз-

виток інтелектуальний і мовленнєвий. Вчений зауважує, що ні в дитинстві, ні в 

отроцтві, а саме в періодах ранньої та пізньої юності виявлені оптимуми цих 

функцій [1]. Отриманий результат вказує на переструктурування компонентів 

темпоральності в процесі розвитку особистості студента від етапу адаптації до 

етапу ідентифікації упродовж навчання у вищому навчальному закладі. 
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ТИПИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ 

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 

 

БЛИНОВА О.Є. 

д. психол. н., професор 

Херсонський державний університет 

 

Складна соціально-економічна та соціальна політична ситуація на Сході 

Україні призвела до загострення проблем, пов’язаних із вимушеними пересе-

ленцями, яких в офіційних документах позначають як «внутрішньо переміще-

них осіб». Ці проблеми пов’язані не тільки із працевлаштуванням, житлом, со-

ціальним захистом, але й із соціально-психологічною адаптацією до нового 

середовища. 

Дійсно, культура у більшості своїх проявів для внутрішніх мігрантів не 

змінилася, вони перебувають у межах своєї країни, проте змінилося соціокуль-

турне оточення, що вимагає від переселенців встановлення нових соціальних 

зв’язків, знаходження свого місця у нових умовах.  

У соціально-психологічному контексті в структурі адаптації виділяється 

психологічна складова – суб’єктивне почуття задоволеності, і соціокультурна 

складова – міра об’єктивного залучення в діяльність нової спільноти. Психологі-

чний стан людини в новому соціокультурному середовищі характеризується три-

вогою, пов’язаною із складністю прогнозування поведінки оточуючих, плутани-

ною в ціннісних орієнтаціях, розмитістю соціальної та особистісної ідентичності. 

Особливо несприятливо позначається на емоційному стані людини саме виму-

шене переселення, викликаючи різноманітні психопатологічні прояви: безсоння, 

тривожність, дратівливість, невпевненість, страх бути обманутим або ображеним, 

депресія. Це реакція захисту від нової інформації, наплив якої є таким величез-

ним, що людина протягом певного часу почуває себе неспроможною впоратися з 

нею. Наявні знання в новій культурі не завжди є затребуваними, що викликає або 

необхідність переосмислювати свій досвід заново або замкненість в собі, супро-

воджується різким падінням самооцінки [1; 2; 3].  

Метою нашого дослідження є вивчення психологічних проявів адаптації 

вимушених мігрантів до нового соціокультурного середовища. Був застосова-

ний опитувальник «Адаптація особистості до нового соціокультурного середо-

вища» (Л.В. Янковський). У дослідженні взяли участь 17 студентів ХДУ, пере-

селених із східних областей.  

Опитувальник Л.В. Янковського дозволяє виявити рівень (високий, сере-

дній, низький) і тип адаптації (адаптивний, конформний, інтерактивний, де-

пресивний, ностальгічний, відчужений) емігрантів до нового соціокультурного 

середовища. Згідно з результатами, більшість досліджуваних адаптовані до 

нового соціокультурного середовища, низький рівень адаптації зафіксований в 

17,6 % респондентів. Для адаптованих переселенців характерна задоволеність 

своїм становищем: вони позитивно ставляться до оточуючих, почувають себе 
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соціально і фізично захищеними, прагнуть до самореалізації, будують плани 

на майбутнє.  

Більшість досліджуваних показали середній рівень конформного й інтера-

ктивного типу адаптації. Для переселенців із середнім рівнем конформної ада-

птації характерне прагнення в певних ситуаціях підтримувати позитивні від-

носини з людьми; орієнтація на соціальне схвалення значимих людей; залеж-

ність від певної групи. Середній рівень інтерактивної адаптації характеризує 

досліджуваних, які частково готові до прийняття даного середовища.  

Ностальгічний тип адаптації виражений на середньому рівні в 76,4 % сту-

дентів. Для цих досліджуваних характерна часткова втрата зв’язку зі своєю 

культурою, внутрішній розлад і сум’яття в певних ситуаціях, що виникає через 

почуття роз’єднаності із традиційними цінностями та нормативами [1; 3].  

У свою чергу, низький рівень депресивного типу адаптації, який характеризує 

більшість досліджуваних (70,5 %), свідчить про гармонічний процес адаптації.  

Відчужений тип адаптації у вибірці виражений на середньому рівні більш 

ніж у половини респондентів (52,9 %), тобто для цих студентів характерна за-

нижена самооцінка; заклопотаність своєю ідентичністю і соціальним статусом; 

не повне прийняття нового соціуму.  

Таким чином, встановлено, що більшість досліджуваних психологічно 

адаптовані до нового соціокультурного середовища, вони задоволені займаним 

положенням, але не позбавлені проявів конформізму, ностальгії і відчуженос-

ті. У свою чергу, у дезадаптованих студентів, які становлять 17,6 % вибірки, 

виявлене погіршення самоставлення по параметрах: самовпевненість, дзерка-

льне «Я» і самоприхильність. Тобто для них характерна закритість, критич-

ність, невпевненість у собі, тривожність, сумніви в поважному ставленні ото-

чуючих. Загалом, до життя в новій культурі швидко адаптується людина, яка 

має високу самооцінку, професійно компетентна, екстравертована, відкрита 

для різних поглядів, приймає загальнолюдські цінності, у конфлікті обирає 

стратегію співробітництва. Адаптація має для особистості і позитивну сторо-

ну: первісний дискомфорт стимулює процес прийняття нових цінностей, мо-

делей поведінки і є важливим для особистісного саморозвитку.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ И КОПИНГ-СТРАТЕГИИ 

В ДИНАМИКЕ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

 

БОВТ Д.В. 

магистрант кафедры общей психологии и психологии развития личности 

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

 

Жизнь человека непоследовательна и разнопланова. На ее протяжении 

наблюдаются периоды, принципиально отличающиеся один от другого и, со-

ответственно, требующие совсем разных адаптивных приемов и стратегий по-

ведения. В психологии давно выделено понятие психологических защит [5] и, 

относительно недавно – понятие копинг-стратегий [2]. Первое на сегодняшний 

день считается неконструктивным вариантом поведения, не столько решаю-

щим проблему, сколько отсрочивающим ее во времени. В противовес им, ко-

пинг-стратегии или совладающее поведение, как это и следует из названия, 

способны разрешить возникшее затруднение, снять напряжении за счет конст-

руктивного выхода из ситуации. Несмотря на то, что такое мнение на сего-

дняшний день является, общепринятым, мы решили еще раз исследовать роль 

психологических защит и копинг-стратегий в процессе личностного роста. 

Импульс для этого нам дала экофасилитативная теория, базирующаяся на 

принципе презумпции развития, сформулированном ее основателем П.В. Лу-

шиным [4]: «Если не доказано, что это регресс, то это прогресс». В рамках 

экофасилитативного подхода, базирующегося на гуманистической психологии 

К. Роджерса, полагают, что, даже то, что иногда выглядит как негативное яв-

ление, может быть оптимальным способом выхода из сложившейся ситуации: 

«Неадекватные ситуации требуют неадекватных способов выхода их них» 

(П.В. Лушин, [4]). Человеческая природа гибка и адаптивна, она, как ручеек на 

пересеченной местности, ищет способ обойти возникающие преграды с мини-

мальными затратами и потерями. При этом, то, как человек себя ведет, иногда 

выглядит неразумно и неправильно, но, ведь кризис, как раз, характеризуется 

безвыходностью – все варианты, которые есть, чем-то плохи и приходится вы-

бирать лучшее из худшего («меньшее из зол»). Возможно, что любой другой 

вариант поведения, кроме избранного, был бы еще более неразумным и непра-

вильным. В этом контексте у нас возникло предположение, что как копинг-

стратегии, так и психологические защиты имеют право на существование (не 

случайно же они возникли), просто, каждый из этих вариантов оптимален в 

своих условиях, например, на разных стадиях личностного роста. Для провер-

ки этой гипотезы мы провели исследование, в котором были такие этапы: 

1. С помощью методики духовного кризиса определить стадии личност-
ного (духовного) роста, на которых на момент исследования находятся испы-

туемые. 

2. На основе полученной информации сформировать группы испытуемых, 

находящихся на разных стадиях (кризисных/лизисных) личностного роста. 
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3. Исследовать особенности применения испытуемыми психологических 
защит (с помощью методики Келлермана-Плутчека «Индекс жизненного сти-

ля» – LSI) и копинг-стратегий (с помощью методики «Опросник способов сов-

ладания», адаптации методики «WSQ»). 

4. С помощью методов математической обработки, сопоставить особен-
ности применения испытуемыми психологических защит и копинг-стратегий с 

текущими фазами личностного роста. Определить, если ли взаимосвязь между 

этими параметрами. 

5. Описать психологические защиты и копинг-стратегии как оптималь-
ные способы поведения на разных стадиях личностного роста. 

Испытуемые общей численностью 125 человек в возрасте от 13 до 25 лет, 

были разделены на 4 группы в соответствии с возрастной периодизацией, из-

ложенной в [3] по 25 человек в каждой: 

1. Испытуемые, которые по результатам методики ДДК находятся в пи-
ковой фазе переживания духовного кризиса. Их возраст – 13-15 лет позволяет 

назвать этот кризис пубертатным.  

2. Испытуемые, у которых по результатам методики ДДК кризис не об-

наружен. Их возраст – 16-20 лет позволяет отнести их к лизисному (юноше-

скому) периоду.  

3. Испытуемые, которые по результатам методики ДДК находятся в пи-
ковой фазе переживания духовного кризиса. Их возраст – 20-21 год, позволяет 

отнести их к переживающим кризис начала ранней зрелости. 

4. Испытуемые, у которых по результатам методики ДДК кризис не об-
наружен. Их возраст – 22-23 лет позволяет отнести их к лизисному (ранней 

зрелости) периоду.  

5. Испытуемые, которые по результатам методики ДДК находятся в пи-

ковой фазе переживания духовного кризиса. Их возраст – 24-25 года позволяет 

отнести их к переживающим т.н. кризис перехода в среднюю зрелость.  

Результаты проведенного исследования показали, что для 1,3 и 5 групп 

(то есть, кризисных), более характерно использование психологических защит, 

чем копинг-стратегий. Для 2 и 4 групп (лизисных) – предпочитаемыми оказа-

лись копинг-стратегии, а не психологические защиты. 

Предпочитаемые типы психологических защит и копинг-стратегий в каж-

дой из этих групп разные, что, с нашей точки зрения, определяется возрастны-

ми особенностями и отличающимися задачами, решаемыми на разных этапах 

возрастного развития. Но, важным является то, что математическая обработка 

полученных результатов убедительно показала наличие значимых отличий в 

том, какие способы адаптации используют субъекты в кризисных и лизисных 

периодах своей жизни. Субъекты, переживающие кризис, в терминах исследо-

вателей копинг-стратегий, выглядят пассивными и инертными, прибегающими 

к стандартизованным способам адаптации, вне зависимости от индивидуаль-

ных особенностей их ситуации. Но, быть может, это только видимая инерт-

ность? Не случайно, П.В. Лушин [4] отмечал, что, в самые напряженные мо-

менты жизни, активность личности переходит «во внутренний регистр», а со 

стороны такой субъект выглядит пассивным и инертным. Его последователь-
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ница, В.Н. Буганова [1], описывая процессы, происходящие в пубертатном пе-

риоде, отмечала: «В психике подростков происходит великое таинство взрос-

ления и это настолько значимый и масштабный процесс, что внимания на все у 

них не хватает. Как следствие, во многих внешних ситуациях они выглядят 

рассредоточенными, но, лишь потому, что их внимание приковано к чуду, 

происходящему во внутреннем мире». В этом контексте, использование кри-

зисными субъектами именно психологических защит, а не копинг-стратегий, 

может быть обусловлено тем, что «они могут себе позволить» определенные 

процессы оставить в режиме «автопилота», поскольку в фокусе внимания на-

ходится нечто другое, более важное на данный момент. 

В противовес этому, между кризисами, в период лизиса, субъект может 

себе позволить сосредоточиться на особенностях своих социальных проявле-

ний и творчески, осознанно, активно выработать тот способ совладания, кото-

рый и является оптимальным с точки зрения стороннего наблюдателя.  

Мы подчеркиваем значимость точки отсчета в оценочных суждениях от-

носительно происходящего. Наше исследование показало, что на разных эта-

пах возрастного развития, испытуемые в кризисе склонны тотально прибегать 

именно к психологическим защитам, а не копинг-стратегиям. Может быть, то, 

что некоторые исследователи назвали «неконструктивным, инфантильным, 

неадаптивным», является таковым только с точки зрения стороннего наблюда-

теля, от которого скрыта внутренняя субъективная сторона происходящих яв-

лений? Не может быть такой всеобщий процесс наивным и неоправданным. 

Мы полагаем, что природа не ошибается. Просто, иногда ее замысел бывает 

скрыт от нас.  

Понятно, что результаты наших исследований нуждаются в дополнитель-

ном подтверждении на гораздо более масштабной выборке испытуемых; в 

разных социальных средах и условиях. Мы, на этом этапе, в связи с ограни-

ченностью данных, не претендуем на четкие констатации, а лишь приглашаем 

к раздумьям и высказываем предположение, что взаимоотношения психологи-

ческих защит и копинг-стратегий могут оказаться не такими однозначными, 

как это описано до сих пор. А человеческая природа и логика развития – го-

раздо более мудрой и всепобеждающей.  

 

Список литературы: 

1. Волкова Н.В. Coping strategies как условие формирования  

идентичности // Мир психологии. – 2004. – № 2. – С. – 119-124  

2. Динамика фазовых изменений в психике ребенка. Вісник Одеського 
державного університету. – 1995 – № 1. – С. 67-73 

3. Кулагина И.Ю. Возрастная психология / И.Ю. Кулагина.– М: УРАО, 

1999. –176 с. 

4. Лушин П.В. Личностные изменения как процесс: теория и практика / 

П.В. Лушин. – Одесса: «Аспект», 2005. – 333 с. 

5. Романова Е.С. Механизмы психологической защиты. Генезис. Функцио-

нирование. Диагностика / Е.С. Романова, Л.Р. Гребенников. – М., 1996. – 73 с. 



 

19 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ КРИЗ У ОСІБ, 

ЩО ВИХОВУВАЛИСЯ В УМОВАХ СІМЕЙНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ 

 

БОВТ Т.В. 

магістрант кафедри загальної психології та психології розвитку особистості 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

 

Криза особистості є складним явищем, протягом якого актуалізуються 

майже всі невирішені проблеми людини; дають ознаки психологічні травми, 

що були отримані на протязі життя; виходить на поверхню все, що потребує 

змін. Тому не дивно, що особливості перебігу кризи суттєво залежать від об-

ставин дитинства. Якщо воно не було благополучним, наприклад, дитина ви-

ховувалась в умовах батьківської депривації, це не може не дати ознаки під час 

переживання кризи. Однак, яким буде цей вплив, психологам у повній мірі до-

сі не відомо. 

Дане питання актуальне тим паче, що, в нашому суспільстві має місце 

збільшення кількості осіб що переживають кризовий стан. Причинами того є 

соціальна нестабільність, війна на сході країни, різке збільшення темпу життя, 

корінна зміна устрою, а відповідно, і всього комплексу соціально-

психологічних умов існування практично всіх шарів населення, збільшення 

кількості всіляких катастроф і конфліктів, втрата звичних, стереотипних цін-

ностей і установок. Все це викликає масове збільшення напруги з відповідною 

симптоматикою: підвищення рівня спільної тривожності, зростання таких пе-

реживань, як самотність, непотрібність, безглуздя існування, страх за майбут-

нє і багато що інше, що добре відоме фахівцям. Таким чином, актуальність 

всієї кризисної проблематики не випадкова і не є віянням моди.  

Одночасно, украй важливою соціальною проблемою сучасності є ство-

рення практики виховання та розвитку дітей, які залишилися без піклування 

батьків. Ситуація загострюється тим, що кількість дітей поза сім’єю зростає, а 

психологічна допомога таким дітям значно запізнюється. 

Дослідженням особистості дитини позбавленої батьків займалася низка 

вчених: Н.Н. Авдєєва, Г.М. Бевз, Л.С. Волинець, Л.Н. Галігузова, 

Я.О. Гошовський, Т.В. Гуськова, І.В. Дубровіна та М.І. Лісіна [1], 

С.Ю. Мєщєрякова, В.С.Мухіна [2], І.В. Пєша, А.М. Прихожан [3], А.Г. Рузсь-

ка, Є.О. Смірнова, Є.А. Стрєбєлєва, Н.М. Толстих та інші. 

Термін депривація у психологію увійшов завдяки англійському психологу 

Дж. Боулбі. Його робота «Материнська турбота і психічне здоров’я», що була 

вперше опублікована в 1952 році, описує результати психологічного дослі-

дження дітей, евакуйованих під час Другої світової війни. У ній показано, що 

діти, в ранньому дитинстві позбавлені материнської турботи і любові, відчу-

вають затримку в емоційному, фізичному, і інтелектуальному розвитку. Ети-

мологічно цей термін походить від латинського слова deprivatio, що означає 

втрату, позбавлення чого-небудь. Термін депривація в самому широкому сенсі 
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застосовують для позначення процесів позбавлення або обмеження можливос-

тей задоволення життєво важливих потреб. 

Специфіка розвитку дітей, які виховуються в закритих дитячих установах, 

свідчить, що багато властивостей і якостей їх пізнавальної сфери та особистос-

ті зберігаються протягом усього життя, виявляючи себе в тій чи іншій формі. 

До них можна віднести особливості внутрішньої позиції: слабка орієнтованість 

на майбутнє, емоційна спрощеність, збіднений зміст образу «Я», імпульсив-

ність, неусвідомленість і несамостійність поведінки та багато іншого. Все це 

особливо гостро та небезпечно проявляється під час переживання людиною 

особистісної кризи. Але, всебічного наукового дослідження залежності кризи 

особистості від батьківської депривації проведено не було, тому ми гадаємо, 

що присвятити роботу даному питанню вельми актуально 

Базами нашого емпіричного дослідження були Одеський національний 

університет імені І.І. Мечникова та Центр соціально психологічної допомоги 

молоді. Першу групу досліджуваних склали 46 осіб віком від 18 до 22 років, 

що зростали у дитячих будинках, а під час обстеження перебували у Центрі 

соціально-психологічної допомоги молоді. У другу групу досліджуваних 

увійшли 57 студентів психологічного факультету ОНУ імені І.І Мечникова рі-

зних курсів стаціонарної та заочної форми навчання того ж віку, що зростали у 

повних сім’ях. Досліджування було проведене з використанням наступних ме-

тодик: «Діагностика духовної кризи» Л.В. Шутова та А.В. Ляшук; метод пато-

характерологічного дослідження, розроблений А.Є. Лічко; та малюнкова мето-

дика «Неіснуюча тварина».  

Здійснивши обробку отриманих даних за допомогою методів математич-

ної статистики з використанням t-критерію Стьюдента та кореляції за Пірсо-

ном, ми з’ясували наступне. 

1. Динамічні особливості переживання криз у тих, хто зростав в умовах 
батьківської депривації та тих, що зростали у повних сім’ях, суттєво не відріз-

няються – кризи настають з тою ж частотою та тривають приблизно такий же 

час. Математична обробка отриманих результатів за допомогою t -критерію 

Стьюдента показала, що між цими показниками у двох групах досліджуваних 

відсутні значимі відмінності. Батьківська депривація дає взнаки не в тому, що 

кризи особистості переживаються частіше, а в тому, що складає зміст 

суб’єктивних відчуттів – при однакових динамічних показниках, кризи у тих, 

хто зростав у дитячих притулках, протікають більш напружено та драматично. 

Так, у сиріт затягнута регресивна фаза кризи – вони, нібито пручаються на-

ближенню пікової фази – таке собі, невротичне неконструктивне затягування 

фази, що передує самим критичним переживанням; своєрідний психічний за-

хист – гальмування, аби не настало найгірше. Це свідчіть про те, що вони 

менш настроєні на духовне зростання; не орієнтовані на зміни; в них спостері-

гаються тенденції неконструктивного розв’язання кризисної ситуації. 

Крім того, для сиріт менш характерно переживання екзистенційного ва-

кууму – вони, нібито уникають такого стану, заповнюючи своє життя, чим за-

вгодно, аби не думками про сенс життя. Також, випробувані першої групи під 
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час кризи більш орієнтовані на минуле, в той час, як ті, що виросли в повних 

сім’ях – на майбутнє. 

2. Наше дослідження також показало, що під час переживання кризи, для 
тих, хто зростав в умовах батьківської деривації, характерно загострення гіпе-

ртимних та епілептоїдних типів акцентуацій, що може означати певний ризик 

делінквентності та труднощів адаптації до нових обставин життя. 

3. Результати малюнкового тесту «Неіснуюча тварина» показали значимі 

відмінності проявів агресивності, що кореспондує з даними В.А. Руженковой, 

О.В. Ричкової та Ж.В. Саніна [4]. Але, у плані вивчення рівня тривожності, ре-

зультати наших досліджень вступають в протиріччя з даними Сопрун І.П. і 

Чебикіна А.Я. [5], та В.А. Руженкова, О.В. Ричкової, Ж.В. Саніна [4], в яких 

вказується на вираженість особистісної тривожності у осіб, які зазнали бать-

ківської депривації. 

Таким чином, можна зробити висновок, що умови життя і виховання в за-

кладі закритого типу та відсутність дитячо-батьківських стосунків деструкти-

вно впливають на життя сиріт та їх здатність у подальшому житті переживати 

кризові ситуації. 
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ВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

БУГАНОВА В.Н. 

доцент кафедры общей психологии и психологии развития личности 

Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 

 

Проблемы общения – одна из самых популярных тем в психологии, одна-

ко, в абсолютном большинстве случаев она сводится к рассмотрению комму-

никативных приемов. Мы же хотим обратить внимание на крайне важный 

фактор, определяющий особенности человеческих взаимосвязей –время.  

Направление психологии времени традиционно развивается в Одесском 

национальном университете имени И.И. Мечникова. Так, профессором 

Б.И. Цукановым [5] в психике субъектов выделена индивидуальная единица 

времени или тау-тип (τ) – фундаментальный параметр, определяющий лично-

стные и поведенческие особенности, в том числе и коммуникативные. 

Представители четырех групп и пяти «чистых» типов, описанных 

Б.И. Цукановым [5] по критерию τ, обладают своими специфическими особен-

ностями коммуникативного взаимодействия. Так, первые две группы  

(τ = 0,7÷0,8 сек и τ =0,8÷0,9 сек) – общительны, экстравертивны, легко заводят 

новые знакомства, обладают широким кругом друзей и знакомых, с которыми 

стремятся строить открытые, эмоционально окрашенные отношения. Две дру-

гие группы (τ = 0,9÷1,0 сек и τ =1,0÷1,1 сек) – напротив, замкнуты, сдержаны, 

интровертивны, предпочитают узкий круг давних проверенных друзей широ-

кому кругу новых, погруженные в себя и сдержано демонстрирующие содер-

жание своего внутреннего мира. Более точное дифференцирование по τ-типу 

дает детальный профиль предпочитаемого стиля социального взаимодействия, 

что позволяет решить многие вопросы теории и практики.  

Наличие в человеческой популяции именно таких групп и в таком коли-

честве, обусловлено глобальными эволюционными процессами, описанными, 

в частности Б.И. Цукановым [5]. В результате, спектр личностных типов опи-

сывает состав нынешнего человеческого «Ноева ковчега», в котором наличе-

ствует оптимальный набор социальных ролей для формирования идеальной 

команды. У каждого типажа – свое предназначение, своя роль, свой стиль дея-

тельности. Именно сочетание, взаимодополнение этих «разностей» делает 

группу могущественной и успешной. Эта комплиментарность забавно отраже-

на в литературе и кинематографе, где характерно объединение четырех прин-

ципиально отличающихся персонажей – Д’Артаньяна и трех мушкетеров, че-

тырех танкистов (и собаки), трех товарищей и девушки, трех толстяков и Суо-

ми, Буратино и трех его друзей и т.п. При этом, для каждого субъекта опти-

мальным и желательным является «найти свое место под солнцем», которое 

будет соответствовать его врожденным особенностям, а значит, позволит «ос-

таваться самим собой» и, не ломая своей природы, максимально раскрыть свой 

потенциал. 
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С другой стороны, временная организация психики проявляется в вопро-

сах совместимости внутри коммуникативных пар (групп) и характере построе-

ния отношений при различных сочетаниях τ-типов участников процесса. Из-

вестно, что при анализе супружеских отношений, выделяют разные уровни 

совместимости – физический, психологический, интеллектуальный, социаль-

ный, эмоциональный и т.д. Но то же самое имеет место и при установлении 

отношений любого рода, особенно, значимых – будь то в профессиональной, 

дружеской или территориальной среде. Поскольку механизм работы внутрен-

них биологических часов субъекта, описанный впервые еще в конце XIXвека 

[1; 2], биоритмический, можно утверждать, что близость τ-типов существенно 

облегчает установление контакта и создание комфортных, комплементарных 

отношений. Феномен т.н. «психодинамических близнецов» (субъектов с иден-

тичными индивидуальными единицами времени) создает ситуацию, при кото-

рой даже абсолютно незнакомые до этого люди легко и приятно, буквально, с 

первого взгляда, находят общий язык, вызывая эйфорию единения душ и сов-

падения мнений и переживаний. Этот пример показывает, насколько мощные 

механизмы лежат в основе биоритмических закономерностей – их резонанс 

способен нивелировать все прочие отличия вместе взятые! Люди из разных 

социальных слоев, географических точек, отличающиеся уровнем образова-

ния, специализации, воспитанием при контакте мгновенно «вычисляют» тех, 

кто дышит и, соответственно, считает время с ними в унисон, «душа в душу» и 

этого бывает достаточно, чтобы незнакомому человеку протянуть навстречу 

руку. 

В-третьих, индивидуальная единица времени определяет т.н. циклоидную 

модель переживаемого времени [5] то есть, схему смены фаз жизненного пути 

с обозначенными подъемами, спадами и точками сингулярности между ними. 

Ее расчет для конкретного субъекта позволяет определить текущую фазу жиз-

ненного пути с присущими именно ей целями и задачами. В.С. Мухина [4] вы-

делила синдромом сходного рисования, состоящий в том, что дети, находя-

щиеся на одной фазе возрастного развития (не обязательно, равного хроноло-

гического возраста), пользуются одними и теми же рисуночными средствами и 

приемами, что легко определяют по рисункам друг друга, находя таким обра-

зом «своих» в большом кругу и избирая их для последующего более плотного 

общения. По аналогии с этим, мы говорим о том, что люди вообще, интуитив-

но вычленяют «своих» в толпе, «вычисляя» их, как было сказано выше, во-

первых, по сходной динамике внутренних процессов, а во-вторых – по иден-

тичной фазе жизненного пути. Последнее существенно увеличивает вероят-

ность сходности и, соответственно, взаимопонимания – при всех ситуативных 

различиях, у них очень много общего в жизненных задачах, проблемах, стили-

стике и наполненности внутреннего мира. Более того, у философов [3] часто 

муссируется идея о том, что люди, по большому счету, глубоко одиноки. 

Только при определенном сочетании фаз, разным субъектам с сильно отли-

чающимися временными реальностями, удается ненадолго совпасть в резо-

нансном взаимодействии. Причем, чем больше обстоятельств срезонировало, 

тем более мощное ощущение единения наблюдается, вплоть до бурных вспы-
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шек страсти и любви! Но время неумолимо движется и уже в следующее 

мгновение, часть интерферирующих волн расходятся в своем сложном ритми-

ческом узоре, что заметно разводит людей во времени и, как следствие, часто, 

в пространстве…Но мы хотим подчеркнуть – для рождения уникального фе-

номена единомыслия и единодушия, обязательным условием является совпа-

дение во времени на максимальном количестве уровней! 

В целом, можно сделать такие выводы: 1. Коммуникативные особенности 

субъекта в первую очередь определяются врожденным параметром – индиви-

дуальной единицей времени. 2. Оптимальной для наиболее успешного реше-

ния задач деятельности является команда, в состав которой входит полный 

спектр личностных типов человеческой популяции по параметру τ. 3. Успеш-

ность социальной адаптации субъекта определяется тем, насколько удачно он 

«вписал» свои врожденные субъективные особенности в поле социальной вос-

требованности. 4. Вопросы совместимости (личной, профессиональной, обще-

ственной) в первую очередь определяются особенностями временной органи-

зации психики субъектов. А феномен «психодинамических близнецов» обес-

печивает высокую вероятность совместимости. 5. Воспетое в искусстве пере-

живание совместности, единения с другим человеком – есть явление макси-

мально многоуровневого совпадения субъективных по своей природе времен-

ных реальностей. 6. Проблемы социального взаимодействия должны анализи-

роваться с учетом временной природы человеческой психики. 

Таким образом, фактор времени, при всей его важности и фундаменталь-

ности, сильно недооценивается при рассмотрении проблем общения. Много-

численные коммуникативные рекомендации по лексическому построению 

фраз, интонационному сопровождению, мимике и пантомимике, как бы мас-

терски ни использовались, не способны проложить мостик к человеку, живу-

щему в сильно отличающемся времени – он не услышит и не воспримет…  

Мы живем во времени и время есть прямой синоним жизни. Мы не можем на 

него повлиять и изменить. Лучшее, что мы можем сделать – «почтительно 

снять перед ним шляпу» – учитывать, подстраиваться, и научиться «вписы-

ваться» в его сложную игру ритмов, усугубляемую тем, что у каждого челове-

ка она своя.  
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Інститут соціальної та політичної психології 

Національної академії педагогічних наук України 

 

Воєнний конфлікт на Донбасі істотно посилив і загострив потребу громадян 

психологічно адаптуватися до нових умов життєдіяльності, віднайти засоби зара-

джування економічним, політико-ідеологічним, соціально-психологічним про-

блемам. Таке пристосування відбувається у двох основних контекстах – індиві-

дуальному і колективному, що тісно переплетені між собою.  

Метою проведеного емпіричного дослідження було виявлення найбільш 

типових уявлень мешканців локальних спільнот (громад) про способи їхньої 

поведінки та реагування на обставини життя у воєнний період і визначення, 

зокрема, особистісних чинників соціально-психологічної адаптації членів спі-

льноти до життя в умовах воєнного конфлікту. 

У липні 2017 р. було опитано 150 осіб: по 50 мешканців трьох міст у різ-

них регіонах України – Добропілля Донецької, Синельникового Дніпропетров-

ської та Могилева-Подільського Вінницької обл. Ці міста було обрано на заса-

ді адміністративної і демографічної подібності (вони мають статус міст облас-

ного підпорядкування та практично однакову кількість населення –  

31–32 тис.), а водночас із метою подальшого порівняння як регіонів, що мають 

різне становище з огляду на події на Донбасі. Статево-вікову структуру вибір-

кової сукупності загалом та по кожному місту зокрема було зорієнтовано на 

загальну структуру міського населення України (жінки становили 50,7%; за 

віком респонденти розподілилися таким чином: від 18 до 29 років – 20,7%, від 

30 до 49 – 38%, 50 років і старші – 41,3%). 

Як основний метод було застосовано напівстандартизоване інтерв’ю. Рес-

пондентам ставили сім запитань: 1) Як вам живеться? 2) Як змінилося ваше 

життя за три останні роки? 3) Як ви справляєтеся з труднощами, даєте собі ра-

ду? 4) Як за три останні роки змінилося життя людей із вашого оточення?  

5) Як ці люди з вашого оточення справляються з труднощами, дають собі ра-

ду? 6) Як за три останні роки змінилося життя мешканців вашого міста? 7) Як 

мешканці міста справляються з труднощами, дають собі раду? 

Отримані відповіді проаналізовано за допомогою контент-аналізу. За його 

результатами виділилися три групи семантичних одиниць, які стосувалися до 

загальних життєвих постав респондентів, оцінки власного життя, оцінки гро-

мадського життя. Дещо несподіваним став факт, що власне воєнна тематика 

звучала нечасто – лише у 8% відповідей. 

Серед загальних постав проявилися, зокрема, дві такі, що відображають 

протилежні позиції щодо можливості і доцільності власної активності, спря-
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мованої на зараджування наявним проблемам (насамперед матеріальним, бо 

саме про них найактивніше говорили респонденти). Зміст однієї з них – «зара-

дної» – віддзеркалює думка «хто хоче, той знайде можливість працювати і за-

робляти», яку так чи інакше висловили 6,7% опитаних. «Безпорадну» поставу 

втілено в наполяганні на безнадійності становища та неспроможності що-

небудь змінити: «ніхто нічого не може зробити» – так думають 10% опитаних.  

Було здійснено кореляцію цих двох характеристик із 67 ознаками, що міс-

тять оцінки індивідуального і колективного життя. Виявлено значущий зв’язок 

між «зарадною» поставою і шістьма ознаками та між «безпорадною» поставою 

і 10 ознаками. У просторі таких двох наборів ознак виконано процедуру фак-

торного аналізу. 

За результатами факторного аналізу ознак, які корелюють із зарадністю, 

виділилися три фактори із сумарною дисперсією 65,3%.  

Перший фактор (вклад у дисперсію 21,7%) підтверджує загальну позицію 

респондентів: «зарадні» особи виявляли більшу порівняно з рештою учасників 

опитування готовність самостійно справлятися з проблемами (p ≤ 0,05, тут і 

далі – за критерієм Фішера), краще оцінювали своє становище (p ≤ 0,01), а та-

кож (на рівні тенденції) частіше звертали увагу на схильність людей зі свого 

оточення очікувати на чиюсь допомогу. 

Близька до останньої з перелічених у першому факторі ознак риса «зарад-

них» осіб проявилася в змісті другого фактору (20,5%): ці респонденти охочі-

ше (p ≤ 0,01) говорили про те, що люди навколо здебільшого нарікають і ни-

ють замість що-небудь робити. 

За показниками третього фактору (18,3%) схильні бути зарадними особи 

активніше (p ≤ 0,01) відзначали позитивні зміни в житті їхнього міста – упоря-

дкування доріг, парків, зупинок, що логічно узгоджується з їхньою назагал 

більш оптимістичною позицією. 

За результатами факторного аналізу ознак, які корелюють із безпорадніс-

тю, також виділилися три фактори із сумарною дисперсією 50,2%.  

Перший фактор (21,7%) об’єднав ознаки, які відображають оцінку свого 

становища та становища оточення: «безпорадні» особи значуще гірше оцінили 

те, як живеться їм самим (p ≤ 0,01) і людям із їхнього оточення (p ≤ 0,05), а та-

кож зміни, які сталися в їхньому житті за останні роки (p ≤ 0,05). 

У другому факторі (15,6%), як видається, найбільш яскраво втілився су-

перечливий характер оцінок і поведінки «безпорадних» осіб. З одного боку, 

вони активніше наполягають на тому, що під впливом несприятливих умов 

життя більше спілкуються зі своїм оточенням, але водночас частіше говорять 

про те, що стосунки з оточенням складаються погано (в обох випадках p ≤ 

0,01). Із другого боку, оцінюючи поведінку оточення, «безпорадні» громадяни 

легше помічають, що люди навколо них обурюються й протестують (p ≤ 0,05), 

але натомість «не бачать», що вони шукають додаткових заробітків (p ≤ 0,05) 

або виїжджають у пошуках роботи (p ≤ 0,01). Можна сказати, що від оточення 

«безпорадні» особи очікують на підтвердження слушності своєї песимістичної 

та водночас пасивної життєвої позиції. 
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У межах третього фактору (12,9%) найзначущішими стали відмінності в 

оцінці значення матеріальних проблем, на яких особливо наголошують ті, ко-

му властива безпорадність (p ≤ 0,01).  

Узагальнення описаних характеристик дало підстави для визначення ос-

новних варіантів адаптації особи до життя в умовах воєнного конфлікту – тих, 

що їх самі респонденти достатньою мірою усвідомлюють та експлікують.  

По-перше, ідеться про доволі традиційні і зрозумілі способи адаптації 

осіб зарадних і безпорадних. Перші, як правило, намагаються діяти активно й 

самостійно, на випередження, виявляючи особисту ініціативу, застосовуючи 

творчі методи зараджування наявним проблемам. Безпорадні особи поводяться 

пасивно, уникають брати на себе відповідальність, віддають перевагу стерео-

типним діям або бездіяльності.  

По-друге, зарадним особам притаманний більш оптимістичний погляд на 

своє теперішнє і майбутнє становище, вони позитивніше оцінюють те, що з 

ними і навколо них відбувається. Натомість їхні антиподи охочіше зосере-

джуються на негативних аспектах життя, легше занурюються в песимістичні 

очікування, дістаючи від цього дещо парадоксальний психологічний комфорт. 

По-третє, зарадні і безпорадні особи по-різному ставляться до матеріаль-

них проблем життя. Другі вище оцінюють їхнє значення, нерідко надаючи їм 

ваги першорядного життєвого чинника. Перші ставляться до матеріального з 

меншим пієтетом, трактуючи його радше як засіб, а не мету. 

По-четверте, найцікавіші, на наш погляд, відмінності стосуються до оці-

нок оточення та способів взаємодії з ним. Безпорадні особи охоче використо-

вують людей навколо себе для мало– або й зовсім неефективного обговорення 

своїх проблем, насамперед матеріальних. При цьому вони, як правило, не ви-

ходять за межі скарг і нарікань, у розмовах шукають емоційної розрядки, а не 

інформації про те, як належить діяти, аби поліпшити своє становище. Вони 

сприймають позитивно оточення, яке підтримує саме такий дискурс спілку-

вання. Натомість їм менш комфортно взаємодіяти з активними людьми, що 

воліють діяти, а не балакати: важче знаходити з ними спільну мову, а також 

відчувати й осягати суть їхніх постав і поведінки.  

Особи, які спроможні самостійно давати раду з проблемами, виявляються 

менш залежними від оточення, більш схильні сприймати його як партнерів для 

рівноправної взаємодії. Водночас у них може формуватися критичне ставлення 

до постав і поведінки пасивної безпорадної більшості, що є навколо. 
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Інститут соціальної та політичної психології 
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В контексті дослідження психологічних стратегій адаптації спільноти до 

умов і наслідків воєнного конфлікту постало питання, яку роль відіграє життє-

стійкість в адаптації спільноти, які шляхи бачить вона в розв’язанні цього конф-

лікту. Було вирішено поставити ряд питань, щоб з’ясувати думку молоді про 

причини воєнного конфлікту, тих, хто був винуватцем у його розв’язанні, шляхи 

розв’язання цього конфлікту. Тому був використаний метод незакінчених речень, 

щоб уточнити зміст уявлень про воєнний конфлікт. Серед них ми визначили такі: 

«Все, що відбулося в нашій країні, сталося за виною …», «Примирити ворогуючі 

сторони можливо, якщо …», «Наша країна рухається …», «Допомогу постраж-

далим внаслідок конфлікту держава …», «Всі реформи, які сталися в нашій 

державі…». 

Ці визначенні нами незакінчені речення в контексті попереднього дослі-

дження ми використали разом з методикою вивчення життєстійкості Сальва-

торе Мадді (в адаптації Д.О. Леонтьєва, Є.І. Рассказової). Отримані результати 

цього опитування, що проводилось на базі Академії муніципального управлін-

ня і Національного університету імені Тараса Шевченка, будуть покладені в 

проведення більш ширшого опитування. Отже, було опитано 105 респондентів 

і зроблений нами контент-аналіз незакінчених речень дали такі результати: 

«Все, що відбулося в нашій країні, сталося за виною…» Це незакінчене 

речення було задане таким чином, щоб не акцентувати надмірну увагу респон-

дента на таких подіях як Майдан, анексія Криму, воєнний конфлікт на сході 

України, інфляція і знецінення гривні, проблеми в економіці країни, корупція. 

Важливо було викликати емоційну реакцію респондента і актуалізувати ту 

проблему, яка є найбільш важливою на його думку. Таким чином це давало 

можливість зрозуміти, що є найбільш актуальним для наших респондентів. 

Отже, респонденти покладають провину за те, що відбулося в країні, випадків 

на українську сторону (64,8 %). У відповідях респондентів серед представни-

ків української сторони, що несуть відповідальність за теперішню ситуацію, 

найбільш згадувалися звичайні люди, народ України в цілому, керівництво 

держави і сама держава. Найбільш вираженою проблемою на думку респонде-

нтів є брак суб’єктності в діях українців як громадян України та брак свідомої 

позиції при виборі керівництва країни. Це і стало на їхню думку причинами 

теперішньої ситуації в країні. Що ж стосується громадян України, що тепер 

проживають на тимчасово окупованій території, то основною причиною воєн-
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ного конфлікту вбачають їхню політичну позицію. Керівництво держави в ос-

новному несе відповідальність за брак рішучих дій, за некомпетентність, пере-

важанням власних інтересів над державними і корупцію. Основну провину на 

державу респонденти покладають саме за брак державної інформаційної полі-

тики. 

Інші відповіді, де відповідальність лежить за теперішню ситуацію в краї-

ні, розподілилися таким чином: на обидві сторони (відповідальні й українська, 

і російська сторони) – 10,5%, тільки Росія – 4,8 %, фінансова вигода (2,9%) і на 

окремі політичні персоналії (6,7%).  

Двомірний аналіз відповідей незакінчених речень показав, що ті, хто пок-

ладає провину за ситуацію, що склалася в Україні, на українську сторону, най-

більше розглядають, що розв’язання конфлікту має відбуватися шляхом нала-

годження діалогу (27,9%), компромісу (18%), зміни позиції протилежної сто-

рони конфлікту (13,1%), також силовим розв’язанням цього конфлікту (8,2%). 

В той же час розподіл показав, що майбутнє України тими, хто покладає 

провину за розв’язання конфлікту на українську сторону, сприймається як пе-

симістичне: країна прямує до краху – 23 %, в нікуди – 16,4 %; невизначене 

майбутнє – 16,4 % і оптимістичне майбутнє – 29,5%. 

Допомогу ж від держави постраждалим від воєнного конфлікту оцінюють 

як таку, що не надається 18%, погано надається – 45,9%, щось надається – 

19,7%, достатня допомога – 11,5 %. 

Реформи в Україні оцінюють як такі, що провалилися – 19,7 %, не дове-

денні до кінця – 14,8%, не визначились в оцінці – 19,7 %, покращення життя 

певних людей – 11,5%, реалізовані – 9,8%. 

Незакінчене речення «Наша країна рухається…» респонденти доповни-

ли такими відповідями: крах (19%), в нікуди (15,2%), нема відповідей (15,2%), 

невизначено (14,3), стоїть на місці (7,6%), в хороше майбутнє (25,7%). Аналіз 

психологічних показників за методикою вивчення життєстійкості виявив, що 

життєстійкість більш виражена у тих, хто бачить майбутнє України оптиміс-

тичним або ще не визначився, яке чекає майбутнє країну, ніж у тих, хто бачить 

песимістичний сценарій розвитку подій (66,7% проти 33,3 %). Так само схожі 

показники по залученості до життя, контролю і прийняття виклику. Це гово-

рить про те, що життєстійкість має тісний зв’язок з тим, як респонденти 

сприймають майбутнє України. В цьому випадку високі показники життєстій-

кості пов’язані з оптимістичним баченням майбутнього країни. 

У відповідях в реченні «Всі реформи, які сталися в нашій державі…» 

респонденти вважають, що відбувся провал реформ (21%), не завершені до кі-

нця (13,3%), невизначена позиція (18,1%), імітація реформ (8,6%), погіршення 

життя в країні (4,8%), відведення уваги від справжніх проблем (1,9%), покра-

щення життя певних людей (8,6%), реалізовані (5,7%), що говорить про те, що 

реформи в більшості випадків респонденти розглядають як провальні і не ма-

ють перспективи їх ефективного втілення в життя. При цьому високі показни-

ки життєстійкості поширені серед респондентів з негативним ставленням до 

реформ в нашій країні, ніж це серед респондентів з позитивним ставленням до 
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них. Приблизні значення спостерігаються і при аналізі таких показників як за-

лученість до життя, контроль і прийняття виклику. 

«Допомогу постраждалим внаслідок конфлікту держава…» – нема ві-

дповідей (14,3%), не надає взагалі (16,2%), погано надає (46,7%), щось надає 

(14,3%), достатньо (8,6%). Високі показники життєстійкості найбільше поши-

рені в тих респондентів, що вважають, що держава або не надає допомогу пос-

траждалим, або надає, але дуже мало. Протилежну тенденцію спостерігаємо у 

тих, хто переконаний, що держава надає допомогу. Серед цих респондентів 

найбільше тих, хто має низький показник по життєстійкості. Такі самі значен-

ня отримано і у тих, хто має високі показники по залученості до життя. 

Аналіз відповідей речення «Примирити ворогуючі сторони можуть…» 

дозволив виокремити кілька варіантів кінцевого результату – це діалог 

(18,1%), компроміс (15,2%), зміна позиції іншої сторони (14,3%), припинення 

бойових дій (2,9%), нема готового рішення (9,5%), вирішення силовим шляхом 

(4,8%), має поступитися одна зі сторін (5,7%), нема відповідей (18,1%). У тих 

респондентів, хто обрав компроміс, припинення бойових дій, нема рішення, а 

також уникнув відповіді, не спостерігається різниці в життєстійкості, рівномі-

рно розподілилися значення. Проте зустрічається різниця в життєстійкості у 

тих, хто обрав діалог, зміну позицію іншої сторони, вирішення силовим шля-

хом, має поступитися одна зі сторін. У цих респондентів високі показники по 

життєстійкості частіше зустрічаються. Тобто в примиренні ворогуючих сторін 

респонденти з низькими значеннями по життєстійкості схильні вбачати 

розв’язання менш активним способом, ніж ті, хто має високі показники по 

життєстійкості. 

Отже, високі показники життєстійкості найбільш поширеними є у респо-

ндентів, хто вбачає більш оптимістичне майбутнє України, в той же час став-

ляться скептично до успішного втілення державних реформ, вважають, що 

держава могла надавати більш активну і більшу допомогу постраждалим та 

вважають, що розв’язання воєнного конфлікту має відбуватися більш актив-

ним способом, іноді й із застосуванням сили. Із низькими показниками по 

життєстійкості, більш поширені, навпаки, протилежні тенденції. Проте такі 

виявленні тенденції в сприйманні спільнотою наслідків воєнного конфлікту і 

шляхів розв’язання його ще варто перевірити в подальших дослідженнях. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ДОЛГОЛЕТИЯ СУБЪЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ВОЛЯНЮК Н.Ю. 

д. психол. н., профессор 

Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» 

 

ЛОЖКИН Г.В. 

д. психол. н., профессор 

Национальный технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» 

 

Постановка и обоснование проблемы. В современной психологической 

науке большое внимание уделяется вопросам сохранения целостности, здоровья 

и профессионального долголетия субъекта. Единство его внутреннего мира не-

разрывно связано с профессиональной деятельностью, которая относится к числу 

главных средств конструирования жизненного пути. Этот процесс идет куда бо-

лее успешно, когда деятельность приобретает личностно-значимый оттенок. 

Объективизация своего «Я» в процессе и продуктах деятельности обеспечивает 

обретение субъектом смысла жизни. Очевидно, что такая постановка вопроса 

требует не только принятия своего дела, но и предъявляет серьезные требования 

к деятелю. Сложно говорить о самореализации и «воплощении» себя в профес-

сии при отсутствии собственной целостности. В основе внутреннего единства 

профессионала лежат осмысленная идентичность и индивидуальность, которые 

сохраняются при всех изменениях в профессиональной среде. 

Цель исследования состояла в систематизации психологических предпо-

сылок профессионального долголетия субъекта. 

Результаты и их обсуждение. Теоретический анализ позволил устано-

вить, что к основным показателям профессионального долголетия относят: 

психологический потенциал, идентичность, устойчивую мотивацию достиже-

ния, адекватную самооценку, саморегуляцию.  

Поскольку развитие и сохранение психологического потенциала не воз-

можны без его осознания, то одной из предпосылок профессионального долго-

летия есть обеспечение процессов самопознания и самопонимания. Для этого 

необходимо обеспечить оценку и прогнозирование вышеперечисленных эмпи-

рических референтов. Наряду с этим еще одной предпосылкой профессио-

нального долголетия, может выступать психологическая практика. Необходи-

мо отметить, что любая психологическая практика может быть понята как 

структурирование человеком реальности только ему присущим образом, в ко-

тором отражен внутренний мир и понимание себя. В русле той или иной прак-

тики складывается особая форма работы профессионала самим с собой, обес-

печивающая идентичность.  



 

32 

Наибольший эффект в выработке приемов профессионального долголетия 

достигается в ходе интенсивной групповой подготовки. Данную форму рас-

сматривают как систему воздействий, направленных на развитие, формирова-

ние и коррекцию у профессионала необходимых качеств. К этим приемам от-

носят – создание новых смыслов своей профессиональной деятельности, уме-

ние рассматривать ситуацию с разных точек зрения, понимание и принятие 

себя как индивидуальности и действия не вопреки, а в союзе с ней; умение 

сбалансировать противоречивые установки и жить в согласии с самим собой. 

Внутренняя гармония и способность выстроить приоритеты профессиональ-

ных целей и ценностей ведут к принятию реальных, а не виртуальных факто-

ров своей жизни. К действенным способам обеспечения профессионального 

долголетия относят приемы самовосстановления физического и психического 

здоровья, особенно после перегрузок. 

Известно, что потребность в здоровье актуализируется, как правило, в 

случае его потери или по мере утраты. «Здоровый профессионал» не замечает 

своего здоровья, воспринимает его как естественную данность, как само собой 

разумеющийся факт. Для оправдания своего нездоровья он использует меха-

низмы психологической защиты. Наиболее распространены такие виды психо-

логической защиты как отрицание и рационализация. Так, механизм действия 

по типу отрицания заключается в блокировании негативной информации «на 

входе» или в стремлении избежать новой информации. Рационализация в ос-

новном используется для оправдания неадекватного отношения к здоровью на 

поведенческом уровне.  

Переживания, связанные со своим здоровьем, в частности с его дефици-

том, являются очень значимыми в контексте самооценки профессионала, в оп-

ределении его «линии жизни», «плана жизни», «жизненного стиля» в домини-

рующем настроении. Оптимистичное настроение приводит к повышению жиз-

ненного тонуса и психологической устойчивости, повышает иммунитет и соз-

дает основу для профессионального успеха. 

К важным направлениям профессионального долголетия следует также 

отнести: противодействие профессиональному старению, профилактику про-

фессиональных кризисов и деструкций, сбоев, разрывов в профессиональной 

биографии, рефлексию своего профессионального опыта и ошибок, инвента-

ризацию разрушающих стратегий поведения. 

Выводы. Таким образом, профессиональное долголетие субъекта являет-

ся не столько его личным желанием, а сколько обязательным условием его 

жизнедеятельности. Основными показателями профессионального долголетия 

являются: психологический потенциал, профессиональная идентичность, ус-

тойчивая мотивация достижения, адекватная самооценка и осознанная регуля-

ция поведения и деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ РЕГИОНЕ 

 

ДЕЛОВА Л.А. 

к. соц. н., ведущий научный сотрудник 

Адыгейский республиканский институт гуманитарных исследований 

имени Т.М. Керашева 

г. Майкоп, Республика Адыгея, Российская Федерация 

 

Республика Адыгея входит в состав Южного федерального округа России, 

который включает Краснодарский край, Астраханскую, Волгоградскую, Рос-

товскую области, Дагестан, Ингушетию, Карачаево-Черкесию, Кабардино-

Балкарию, Калмыкию, Северную Осетию, Чечню. На территории Адыгеи кро-

ме двух основных этносов, населяющих республику, – русских и адыгов – (их 

количественное преобладание ярко выражено: 61,5% и 25%), по результатам 

Всероссийской Переписи 2010 года, проживают представители более чем  

100 национальностей и этнических групп. Третье место по количеству прожи-

вающих на территории республики принадлежит лицам армянской националь-

ности (3,5%). Другими наиболее многочисленными национальностями, насе-

ляющими Республику Адыгея, (кроме русских, адыгов и армян) являются ук-

раинцы, курды, татары, цыгане, белорусы. 

Каковы особенности этнической идентичности личности в полиэтничном, 

поликультурном регионе?  

Этническая идентичность является составной частью социальной иден-

тичности, состоит в осознании своей принадлежности к определенной этниче-

ской общности. 

Как отмечают исследователи [1, с. 75], этническая идентичность связана с 

формированием чувства родственности с группой и одновременно с процес-

сом межгрупповой дифференциации. 

Этническая идентичность – часть самосознания, часть социальной иден-

тичности, психологическая категория, которая относится к осознанию своей 

принадлежности к этнической общности. В ее структуре 2 компонента: 

1) когнитивный (знания, представления об особенностях собственной 

группы, осознание себя в качестве ее члена); 

2) аффективный (оценка качества своей этнической группы). 

Этническая идентичность в своем формировании соотносима с этапами 

психического развития ребенка. Одна из первых концепций развития у ребен-

ка этнической идентичности принадлежит Ж. Пиаже, которым выделены сле-

дующие этапы развития этнической идентичности у ребенка: 

1) 6-7 лет – приобретение ребенком фрагментарных и несистематических 

знаний об этнической принадлежности; 

2) 8-9 лет – четкая идентификация себя со своей этнической группой, ос-

нованием идентификации служит национальность родителей, язык;  
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3) 10-11 лет – этническая идентичность формируется в полном объеме. 

Этническая идентичность – динамическое образование. В связи с меняю-

щимися внешними обстоятельствами меняется и этническая идентичность и 

личности, и этнической общности. 

Наиболее естественной стратегией, дающей как личности, так и этниче-

ской общности ощущение психологической безопасности и стабильности, яв-

ляется стремление сохранить или восстановить позитивную этническую иден-

тичность. 

Основными формами этой стратегии, состоящей в пересмотре критериев 

сравнения, являются: 

1) Поиск новых оснований для сравнения.  

2) Восстановление субъективного благополучия за счет сравнения своей 

этнической группы с более слабой, что наблюдалось в Восточной Германии, 

когда сравнение осуществлялось не с успешными западными немцами, а с бо-

лее уязвимой группой иностранных рабочих – выходцев из азиатских стран. 

3) Попытка сменить этническую группу, к которой личность себя отно-

сит. Данная стратегия наблюдается у выходцев из межэтнических семей, у ко-

торых важную роль играет критерий внутреннего выбора в процессе этниче-

ской идентификации. 

Согласно модели двух измерений этнической идентичности, предложен-

ной Дж. Берри (Berry I.W.) в русле исследования аккультурации, личность мо-

жет иметь как сильную, так и слабую идентификацию со своей и с группой 

доминантного большинства. 

Позитивная этническая идентичность при благоприятных социально-

экономических условиях сопровождается чувствами гордости, достоинства, 

уверенности, удовлетворения, оптимизма. Существует внутренняя связь меж-

ду позитивной групповой (этнической) идентичностью и аутгрупповой (ме-

жэтнической) толерантностью.  

Сильная идентификация только с собственной группой в полиэтнической 

среде, указывают исследователи, может быть связана с тенденцией к сепара-

тизму, ориентацией на раздельное развитие групп [1, с. 79]. Гиперидентич-

ность со своей этнической группой в полиэтническом обществе сопровождает-

ся этноцентристскими стереотипами, предубеждениями по отношению к пред-

ставителям других этнических групп.  

Слабая, не четко выраженная идентичность с двумя этническими группа-

ми – маргинальная идентичность – ощущение личностью себя не в ситуации 

межгрупповой дифференциации, а колебание между двумя культурами, нор-

мами и ценностями, которых он в должной мере не овладел, приводит к внут-

ри– и межличностным конфликтам. Путаясь в идентичностях, личности с мар-

гинальной идентичностью внешне могут быть агрессивно настроенными на-

ционалистами в пользу своей или чужой группы, в зависимости от того, у ка-

кой из групп в данный момент более высокий статус, что подтверждается ре-

зультатами эмпирических исследований. Так, в указанном исследовании  

[1, с. 75–86] выявлено: личности с маргинальной этнической идентичностью, 

полностью включенные в русскую культуру и одновременно плохо владеющие 
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казахским языком, испытывают предубеждения по отношению к русским, де-

монстрируя негативные установки в отношении межэтнических взаимодейст-

вий, предпочитая внутригрупповые моноэтнические контакты. Так, 45% оп-

рошенных, демонстрирующих маргинальную этническую идентичность, счи-

тают: в межэтническом браке с русскими возникнут проблемы с родственни-

ками, 25% отвергают возможность создания межэтнической семьи, 25% за-

труднились ответить на поставленный вопрос, что, по мнению авторов иссле-

дования, свидетельствует об испытываемых личностью с маргинальной иден-

тичностью дискомфорте и колебаниях. 

Бикультуризм, множественная этническая идентификация, более харак-

терна для выходцев из межэтнических семей. 

В полиэтничном регионе, каковым является Республика Адыгея, нацио-

нально–смешанная (межэтническая семья) – норма жизни. Осознание своей 

принадлежности одновременно к двум этническим группам благотворно ска-

зывается на личностном росте выходцев из межэтнических семей, так как в 

случае данной модели этнической идентичности личность усваивает ценност-

ные ориентации, присущие обеим культурам. 

Однако этническая идентификация подростков из разнонациональных 

смешанных семей детерминирована не только внешними факторами – социо-

культурной ситуацией, статусом этнической группы в регионе, но и особенно-

стями психологического климата в семье, спецификой семейных воздействий 

на подростка, в частности, типом отношения родителей к нему и уровнем их 

авторитета. Так, результаты исследования [2, с. 35–42] подтвердили гипотезу о 

влиянии авторитета родителей на этническую идентификацию подростков в 

национально-смешанных семьях. Наиболее значимым фактором, определяю-

щим этническую идентичность подростков в межэтнических семьях, является 

уровень авторитета родителей: большая часть испытуемых (64,3%) выбрала 

для себя национальность наиболее авторитетного из родителей. 

Идентификация с двумя этническими группами – биэтническая идентич-

ность – ведет к межэтнической толерантности. Так, в исследовании, проведен-

ном в Казахстане [1, с. 75-86] по изучению языка как фактора этнической 

идентичности, выявилось: у казахов, владеющих в одинаковой степени и ка-

захским, и русским языком, наблюдалось отсутствие негативных аттитюдов по 

отношению к русским и внутригруппового фаворитизма. 

Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о различных 

моделях этнической идентичности личности в полиэтничном регионе в зави-

симости от складывающихся социально-экономических условий.  

В контексте нашего исследования наиболее продуктивной представлется 

биэтническая идентичность выходцев из межэтнических семей, усвоивших 

национальные особенности двух этносов, что детерминирует этническую то-

лерантность личности.  
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ 
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Соціально-психологічна адаптація є необхідною умовою функціонування 

суспільства як єдиного соціального організму, оскільки передбачає включе-

ність особистості в соціальне середовище через набуття статусу, місця в соціа-

льній структурі суспільства. 

Різні аспекти проблеми адаптації були предметом вивчення як вітчизня-

них (І. Булах, Т. Драгунова, Л. Жезлова, Л. Закутська, В. Каган, І. Кон, М. Кле, 

Н. Максимова), так і зарубіжних вчених (Ф. Александер, Р. Бенедикт,  

Дж. Даллард, М. Мід, Н. Міллер, Р. Сірс, Т. Френч та інші), проте й досі відсу-

тній єдиний погляд на саму сутність даного поняття та його детермінацію. 

Соціально-психологічна адаптація – це процес взаємодії особистості і со-

ціального середовища, під час якого відбувається активне пристосування пси-

хіки особистості до умов фізичного та соціального середовища. Процес соціа-

льно-психологічної адаптації пов’язаний з адаптивною ситуацією, що виникає 

у зв’язку зі змінами в соціальному середовищі, або переходом із одного соціа-

льного середовища в інше, нове для даної особистості, коли звичні шаблони 

поведінки, стереотипи сприйняття, установки і орієнтації особистості стають 

малоефективними [3]. 

В.В. Гриценко підкреслює, що сутністю соціально-психологічної адапта-

ції є поєднання стійкості (збереження ідентичності, тотожності організму са-

мому собі) з мінливістю (досягненням нових станів), яке здійснюється на рівні 

способів її взаємодії з середовищем і на рівні адаптивних механізмів [1]. 

Складним є питання про показники соціально-психологічної адаптації.  

У найбільш загальному вигляді такими показниками є стан психічного здо-

ров’я особи та ступінь біологічного відтворення певної групи. Це означає, що 

показники адаптації визначають життєздатність і виживання як індивіда, так і 

групи. Також відзначаються показники, пов’язані з переосмисленням ситуації, 

ефективності вирішення важких ситуацій, у тому числі у навчальній і профе-

сійній діяльності. 
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Однією з найбільш актуальних теоретичних і практичних задач адаптації 

є проблема її механізмів, чинників та критеріїв, за допомогою яких процес 

адаптації може бути прискорений і спрямований у соціально корисному на-

прямку. 

Під чинником адаптації розуміється комплекс умов, що визначають вид, 

характер (швидкість і етап) та результати адаптації. На результат адаптації 

впливають різноманітні чинники, які взаємопов’язані між собою та приско-

рюють чи гальмують процес адаптації. Ці чинники надзвичайно численні, різ-

на їх вагомість та радіус дії. Поряд з об’єктивними чинниками, що визначають 

загальний напрям адаптації і чинниками, специфічними для конкретного сере-

довища (матеріально-технічна база, наявність житла, побутові умови), є такі, 

дія яких проявляється крізь функціонування адаптуючого середовища і наяв-

ність чи відсутність яких залежить від нього. Ці чинники об’єктивні відносно 

особистості, але є суб’єктивними відносно середовища адаптації і діють у різ-

них педагогічних колективах по-різному [2]. 

У процес адаптації включаються соціально-психологічні, соціально-

економічні, соціально-демографічні, соціально-психологічні, психофізіологіч-

ні та інші чинники, суб’єктивні й об’єктивні, соціальні й особистісні, природ-

ні, чинники діяльності, технологічні, внутрішні і зовнішні (що лежать за ме-

жами цієї системи), основні і другорядні; специфічні; чинники колективу; 

чинники розвитку та інші. Всі вони по-різному впливають на успішність адап-

тації і на її результат у залежності від ступеня інтенсивності та тривалості 

впливу, взаємозв’язані між собою, діють як єдине ціле, як система взаємообу-

мовлених обставин, у якій існує субординація й координація чинників [3]. 

Слабо розробленими є знання про психологічну структуру та рівні соціа-

льно-психологічної адаптації. Відтак, питання, що стосуються соціально-

психологічної адаптації є актуальними на сьогоднішній день та потребують 

детального вивчення. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 
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«Харьковский авиационный иснтитут» 

 

События, происходящие в нашей стране, являются четким свидетельст-

вом негативных изменений общества, истощения ресурсов духовного, психи-

ческого и психологического здоровья украинцев. 

Психологическое здоровье – это многокомпонентный феномен, базирую-

щийся на разнородных характеристиках человека, обеспечивающих ресурс 

личностного развития, достижение ощущения жизненного благополучия, сба-

лансированного между успешностью функционирования индивида и «ценой» 

достижений целей развития. 

Теоретическая структурная модель психологического здоровья личности 

включает четыре составляющие, отражающиеся в определенных показателях и 

определяющиеся конкретными диагностическими характеристиками: 

1. Адекватность образа Я (уровень самооценки, характеристики самоот-
ношения и представлений о себе). 

2. Гармоничность отношений, готовность к конструктивному взаимодей-
ствию с социумом (характер отношения к другим, качество взаимодействий с 

социумом, развитие коммуникативных способностей). 

3. Адаптивность к условиям жизни и жизненным трудностям (характери-
стики эмоциональных состояний и жизненных установок). 

4. Способность к самостоятельной организации деятельности (характери-
стики саморегуляции, степень осмысления жизненных перспектив и т.п.) [2]. 

Таким образом, психологическое здоровье объединяет комплекс жизнен-

но важных качеств и характеристик человека, способствующих не только вы-

живанию в сложных жизненных условиях, но и личностному развитию, реали-

зации творческого потенциала, конструктивному расходу жизненных сил и 

восполнению энергии индивида. 

Понятие «психологическое здоровье» по своему содержанию близко с оп-

ределениями понятия «психологическая культура», что подтверждается мно-

гочисленными исследованиями Л.Д. Деминой, И.В. Дубровиной, Т.Е. Егоро-

вой, Л.С. Колмогорова, Н.Б. Лисовской, О.И. Моткова, А.Б. Орлова, В.В. Се-

микина, Е.А. Трощинина и других. 

Так Ю.М. Лотман утверждает, что психологическая культура предполага-

ет реализацию психологических знаний в жизни индивида с позиций уваже-

ния, любви, совести, ответственности, бережливого отношения к чувству лич-

ного достоинства, как своего, так и другого человека [5]. 
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Т.Е. Егорова определяет психологическую культуру человека как сово-

купность культурно-исторических способов человеческой деятельности по 

восприятию и произвольной регуляции переживаемых человеком эмоциональ-

ных состояний, психических процессов и состояний сознания, включая пове-

денческие акты, и указывает, что она имеет характер гуманистически и эколо-

гически ориентированного отношения человека к окружающему миру и само-

му себе [1]. Данное определение тесно переплетается с ключевыми показате-

лями составляющих психологического здоровья. 

Е.А. Климов одной из специфических особенностей психологической 

культуры считал индивидуально-неповторимое в человеке [4].  

О.И. Мотков рассматривает развитую психологическую культуру как ра-

зумную самоорганизацию и самореализацию своих стремлений с учётом внут-

ренних потребностей, возможностей, и особенностей окружающей среды. 

Психологическая культура, наряду с оптимальным образом жизни и развиты-

ми духовными ценностями, по его мнению, обеспечивает устойчивое гармо-

ничное функционирование личности и является одновременно одним из его 

проявлений. Она является важной частью общей культуры человека и его ин-

тегральной гармоничности, и служит, в конечном итоге, личностным средст-

вом оптимального осуществления желаний и целей личности, обеспечения 

«хорошей жизни» [6]. 

По определению Н.И. Исаевой, психологическая культура – это свойство 

личности, заключающееся в готовности и способности субъекта быть гармо-

ничным с собой, с другими людьми, природой, окружающим миром; это мера 

гуманизации человека и способ гармонизации личности, системообразующим 

конструктом которого является «Я». Психологическая культура, характеризуя 

высокий уровень самосознания, саморегуляции и готовности личности к целе-

направленной работе по саморазвитию и самосовершенствованию, обеспечи-

вает гармоничное функционирование личности и является одновременно его 

выражением [3]. 

Роль психологической культуры в развитии психологического здоровья 

подчеркивают результаты многолетних исследований О.И. Моткова: 

1. Психологическая культура представляет собой технологию организа-
ции и осуществления стремлений человека, связанных, в основном, с самооп-

ределением и саморегуляцией поведения в различных жизненных сферах. Она 

является частью общей культуры и интегральной гармоничности личности.  

2. На выраженность характеристик психологической культуры сущест-
венное влияние оказывают психобиологические свойства личности – темпера-

мент, характер, базовые стремления, возраст и др. В построении конкретных 

планов и действий одновременно участвуют все уровни личности, как началь-

ный психобиологический, так и уровень оперативного Я, и самый «высокий» 

уровень духовных ориентаций и ценностей. Результаты их взаимодействия 

друг с другом и с внешними факторами определяют окончательные направ-

ленность и рисунок поведения человека. 

3. Люди с развитой психологической культурой выше оценивают свои 
функциональные психические состояния: самочувствие, настроение, общую 
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активность, а также удовлетворённость жизнью, – чем лица с низкой ПК. Для 

них характерен и невысокий уровень ситуативной и личностной тревожности. 

Таким образом, содержательная нагрузка понятия «психологическая 

культура» позволяет рассматривать ее в качестве мощного ресурса развития 

психологического здоровья, выступающего социально-психологическим меха-

низмом продуктивной адаптации человека в обществе, условием осуществле-

ния профессиональной деятельности, полноценного взаимодействия личности 

с продуктами общественной деятельности и окружающими людьми. 
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Первоначально мировоззрение являлось предметом изучения философии. 

Первым его упоминает И. Кант, однако не отличает его от миросозерцания. В 

дальнейшем понятием “мировоззрение” заинтересовались смежные науки, та-

кие как педагогика и социальная философия. В психологии данное понятие и 

его типы являются малоизученными. На данный момент не существует мето-

дик на определение типов мировоззрения [1, с. 5]. 

Понятие мировоззрение, его значения в жизни человека и общества рас-

сматривали такие философы, как Аристотель, Гегель, Декарт, И. Кант, Платон, 

Спиноза. Роль и место мировоззрения в науке изучали: И. Пригожин, М. Хай-

деггер, Тейяр де Шарден, К. Ясперс. Психолого-педагогические основания 

профессионального мировоззрения в своих работах анализировали Ю.К. Ба-

банский и А.П. Усова [3, с. 310-319; 4, с. 128]. 

Среди последних работ, посвященных данной тематике, можно выделить 

следующие: исследование структуры мировоззрения (А.И. Афанасеьва, 

И.Л. Андреева, Е.А. Ануфриева, В.И. Бакштановский); исследование проблем 

формирования мировоззрения (С.Г. Барабанщикова, В. Ваккова, С.М. Кова-

лев); исследование профессионального мировоззрения студентов (М.А. Кузне-

цов, Н.И. Михальченко, П. Митева, Г.М. Новикива) [2, с. 22]. 

Под мировоззрением мы понимаем систему взглядов на окружающий мир 

и на место в нем человека, определяющую отношение человека к этому миру, 

другим людям, самому себе. 

Классификация типов мировоззрения может быть различной в зависимо-

сти от науки изучающей ее, а также периода времени, в которое оно изучалось. 

Среди разнообразия выделенных типов мировоззрения за весь период его изу-

чения, мы пришли к мнению выделить следующие наиболее часто упоминае-

мые типы мировоззрения: обыденное, научное, религиозное, философское. 

Несмотря на большое количество работ по изучению мировоззрения, про-

блема эмпирического определения типов мировоззрения остается до сих пор 
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малоизученной. Также в ходе теоретического исследования не было выявлено 

ни одного теста на определения типа мировоззрения. 

Таким образом, мы считаем, что мировоззрение – это обширная система 

взглядов на мир, которое определяет отношение к миру и себе. 

В статье описан разработанный нами тест-опросник, позволяющий опре-

делить тип мировоззрения у студентов современного технического универси-

тета. Опросник содержит 60 вопросов, определяющих 4 основные шкалы: ОМ 

(обыденное мировоззрение); РМ (религиозное мировоззрение); НМ (научное 

мировоззрение); ФМ (философское мировоззрение). В качестве испытуемых 

нами выбраны студенты современного технического университета, так как 

данная категория людей еще не была изучена в работах на данную тематику. 

Основа теста началась с разработки его спецификации. В качестве мани-

фестация были выбраны: обыденное мировоззрение, религиозное мировоззре-

ние, научное мировоззрение. В качестве содержательных областей были опре-

делены: личностно-эмоциональная сфера, интеллектуальная сфера, ценностно-

смысловая сфера. В ходе разработки теста манифестации поддались количест-

венному измерению и была добавлена манифестация “философское мировоз-

зрение”. 

После создания спецификации теста были созданы тестовые вопросы и 

ключ. Первоначальный вариант теста включал в себя 3 шкалы и состоял из 90 

вопросов. В дальнейшем тест поддался экспертной оценке в составе 5 экспер-

тов. С учетом их заключений, были внесены поправки, и в тест была также 

включена шкала ФМ (философское мировоззрение), количество вопросов бы-

ло увеличено до 120.  

Следующим этапом было проведение пилотажного исследования. В каче-

стве испытуемых были отобраны студенты технического университета в воз-

расте от 17 до 23 лет. 

Расчет полученных данных начался с подсчета эффективности тестовых 

вопросов. В результате подсчета из 120 тестовых вопросов были определены  

67 эффективных заданий. 

Подсчет дискриминативности теста проводился в два этапа. На первом 

этапе создавалась подготовительная матрица анализа заданий. В данной мат-

рице содержались вопросы на каждый ответ каждого испытуемого по формуле 

∑(ǹ– ǹ1), где ǹ – сумма всех ответов испытуемого на вопрос, ǹ1 – ключевой 

ответ на порядковый вопрос (0 или 1). На втором этапе производилась корре-

ляция через коррелирование данных матрицы анализа заданий с использова-

нием программы SPSS 17. В результате из 67 вопросов осталось 60 эффектив-

ных и дискриминативных вопросов. 

После переоформления нумерации тестовых заданий, был проведен рас-

чет надежности тестовых заданий. Путем разделение заданий на четные и не 

четные была проведена корреляция их между собой с использованием про-

граммы SPSS 17. Корреляция между формами (половинами) теста являлась 

положительной. Статистики, которые являлись функциями этого значения, 

могут принимать значения, входящие в теоретически допустимые интервалы. 
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Так как среди индивидуальных различных баллов наблюдается согласие на 

малом уровне значений, тест обладает надежностью. 

Валидность заданий была рассчитана по коэффициенту корреляции  

tay-b Кенделла с использованием программы SPSS 17. При наличии положи-

тельного согласия, не выходящего за пределы допустимой нормы, тест оказал-

ся валидным. 

После подсчетов был представлен конечный вариант теста из 60 вопросов 

и 4 шкал, готовый к применению. 

Таким образом, теоретический анализ литературы показал, что на данный 

момент, несмотря на количество работ и разнообразие подходов в изучении 

мировоззрения, нет ни одного теста опросника на выявления типов мировоз-

зрения, тем более у студентов современного технического университета.  

Исходя из малой изученности данного вопроса, отсутствие методик, а 

также близости данного понятия с темой диссертационной работы, связанной с 

профессиональным самосознанием, нами было принято решение разработать 

на данную тематику тест-опросник на выявление типов мировоззрения.  

Данный тест является эффективным, надежным, валидным; дает возмож-

ность определить тип мировоззрения студента; предоставляет возможность 

математической обработки результатов; является оперативным способом 

оценки большого количества респондентов; способствует объективности оце-

нок лица, проводящего исследование. 
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У наш час проявляється значна тенденція до розширення прав осіб з пси-

хічними розладами, пов’язана із зміненими соціально-економічними умовами 

в суспільстві й оновленням законодавчої бази. Це призвело до росту правової 

активності громадян, які стали все частіше вирішувати свої майнові і немайно-

ві стосунки у цивільному судочинстві. В багатьох осіб з психічними розладами 

відзначається досить високий рівень соціального функціонування, вони ведуть 

активний спосіб життя і стають учасниками майново-правових стосунків.  

У зв’язку з цим відзначається зростання кількості судово-психіатричних та 

комплексних судово-психолого-психіатричних експертиз за цивільними спра-

вами, що безпосередньо пов’язано з питаннями захисту прав та свободи воле-

виявлення громадян України. 

Особливо це стосується посмертних експертиз в цивільному процесі. На 

думку більшості дослідників, проведення посмертних комплексних психолого-

психіатричних експертиз є одним з найбільш складних видів експертної діяль-

ності, котре вимагає особливої кваліфікаційної підготовки від експерта, в тому 

числі експерта-психолога, і передбачає оцінку психічного стану особи на пері-

од часу, що цікавить суд у минулому, коли ця особа була учасником будь-якої 

юридично значущої дії, за відсутності можливості її безпосереднього дослі-

дження. Через об’єктивну специфіку такого роду експертиз, експерт-психолог 

досліджує тільки матеріали справи та медичної документації. Все це разом із 

сукупністю недиференційованої юридичної інформації ускладнює роботу екс-

перта, який змушений «рухатися» важко та не завжди послідовно в аналізі ін-

дивідуальних характеристик підекспертного, його мотивів та наданими пока-

заннями свідків.  

Посмертна експертиза вміщує у собі цілу низку маловивчених питань що-

до її теорії та практики, дієздатності-недієздатності, обмеженої дієздатності, а 

також методології й методики дослідження об’єктів експертизи з дорученням 

психолога, доказовості експертного висновку. Все це обумовлює актуальність 

обраної теми дослідження.  

Теоретичною основою предмета дослідження при посмертній експертизі у 

цивільному процесі у кінцевому підсумку є вирішення питання дієздатності 

особи на період вчинення юридично значущої дії (правочину). Оцінка й обґру-

нтування цього поняття неможливі без аналізу з сучасних позицій понять “діє-

здатність”, “недієздатність”, “обмежена дієздатність” з їх визначенням та ви-

світленням взаємозв’язків, що їм характеризують. Тому стає актуальним пи-

тання психологічних критеріїв та психологічного «навантаження» визначених 

категорій [1; 2; 3]. 
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Наукові розробки цієї проблеми були нечисленими і стосувались окремих 

сторін експертиз у цивільному процесі (В.В. Горінов, С.К. Носова, 

С.М. Шишков). Тому законодавча формула недієздатності, дієздатності та об-

меженої дієздатності вимагає удосконалення, в тому числі у зв’язку з введен-

ням та розповсюдженням цивільного кодексу України в новій редакції. Багато 

запитань щодо розуміння та використання цих категорій пов’язані також з пе-

реглядом експертної оцінки осіб з межовими розладами, їх впливу на здатність 

особи усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними при здійсненні 

правочину. 

Посмертна експертиза вміщує цілу низку питань щодо її теорії та практи-

ки, що є ключовими для судово-психіатричної та судово-психолого-

психіатричної експертизи в цілому. Зокрема, це стосується питання категорій 

дієздатності-обмеженої дієздатності, недієздатності, методології й методики 

дослідження об’єктів експертизи, доказовості експертного висновку [4, 5]. 

На теперішньому етапі розвитку судової психології висуваються питання 

удосконалення і оптимізації експертної практики щодо експертизи у цивіль-

ному процесі взагалі, і, зокрема, посмертної експертизи. Експертна оцінка в 

цивільному процесі при посмертних експертизах базується не просто на кліні-

чних, психологічних та соціальних критеріях, а потребує глибокого дослі-

дження структури особистості, що неможливе без використання спеціальних 

психологічних знань. 
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ВПЛИВ РАННІХ ДИСФУНКЦІЙНИХ СХЕМ 

НА ПРОЯВ СОЦІАЛЬНОЇ ТРИВОЖНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

ЗАСЄКІНА Л.В. 

д. психол. н., професор, 

завідувач кафедри загальної та соціальної психології 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

 

КОЦЬ Є.М. 

аспірант кафедри загальної та соціальної психології  

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

 

Схема-терапія, розроблена Дж. Янгом, є відповіддю критиків когнітивно-

поведінкової терапії про те, що остання є механічною, надто операціоналізо-

ваною і не торкається глибинних інтенцій і потреб людини. Запропонована ти-

пологія схем відповідає провідним сферам діяльності особистості, які 

пов’язані із провідними потребами: прив’язаності і необхідності зв’язку, само-

вираженні у стосунках з іншими, автономії, встановлення меж, і саморозвитку. 

Незадоволення потреб у цих сферах призводить до виникнення ранніх дисфу-

нкційних схем, кожна з яких зумовлює спектр конкретних негативних глибин-

них переконань, що деструктивно впливають на поведінку людину. 

Метою нашого дослідження ж комплексне вивчення соціальної тривож-

ності з перспективи ранніх дисфункційних схем і створення типології соціаль-

ної тривожності на їх основі. Такий підхід дає змогу глибше зрозуміти приро-

ду соціальної тривожності, а головне правильно реалізувати психотерапевтич-

ну роботу з урахуванням раннього досвіду і існуючих негативних думок лю-

дини про себе, інших і світ. 

Дж. Янг зі своєї командою у результаті комплексних експерименталь-

них досліджень виділили 18 можливих дисфункційних схем, які 

об’єднуються у п’ять важливих сфер життя: втрата зв’язку та відкинення 

(схеми покинення/нестабільності стосунків, недовіри/скривдження, емоцій-

ної депривації, дефективності/сорому, соціальної ізоляції/відчуження); об-

межена автономія і здатність досягати успіху і реалізовувати себе (залеж-

ність/безпорадність, очікування катастрофи та вразливість до кривд і хворо-

би, злиття, некомпетентності/неминучості невдач); порушення меж (особли-

вий статус і права, недостатній контроль самодисципліни); спрямованість на 

інших (підкорення, самопожертва, пошук визнання); надмірна пильність та 

інгібіція (негативізм, песимізм, емоційна інгібіція, надвисокі стандарти/ гі-

перкритичність, покарання) [1]. 

В емпіричному дослідженні взяли участь 209 осіб – студентів Східноєв-

ропейського національного університету імені Лесі Українки, віком 18-25 ро-

ків. Для діагностики використовувалися методики SPIN та YSQ-S3.  
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Таблиця 1 

Показники кореляційних зв’язків 

ранніх дисфункційних схем та соціальної тривожності 
№ з/п Ранні дисфункційні схеми Коефіцієнт кореляції рангів Спірмена 

1 Емоційна депривація 0,165, p<0,05 

2 Покинення 0,206 p<0,01 

3 Скривдження 0,220 p<0,01 

4 Соціальна ізоляція 0,228 p<0,01 

5 Дефективність 0,184 p<0,05 

6 Злиття 0,270 p<0,01 

 

Таким чином, важливого значення набувають дисфункційні дитячі схеми, 

які формуються як наслідок міжособової взаємодії з дитинства із значущими 

для неї людьми. Як бачимо, найбільша представленість схем належить до сфе-

ри втрати зв’язку і відкинення, що формує вразливу дитячу схему внаслідок 

труднощів прив’язаності. Усі ці схеми пов’язані із відсутністю безпеки і на-

дійності в міжособових стосунках, саме тому вони безпосередньо впливають 

як на підвищену тривогу, «а раптом щось станеться», так і очікування загрози 

саме з боку інших. Схема покинення пов’язана із нестабільністю близьких сто-

сунків і страхом втратити усі контакти, бути осудженим і самотнім. Така схема 

часто породжується внаслідок досвіду бути покиненим близькими людьми у 

дитинстві.  

Схемі соціальної ізоляції притаманна відсутність почуття належності, оскі-

льки ці особи в дитинстві мали досвід вилучення із групи однолітків. Саме це, 

на наш погляд, загострює страх бути соціально ізольованим і відчуженим знову. 

Особи зі схемою скривдження відчувають загрозу з боку інших, оскільки в ди-

тинстві також мали такий досвід скривдження іншими людьми. Схема покинен-

ня проявляється в тому, що особи побоюються бути покинутими знов і знов, а 

також глибинним переконанням, що нові стосунки не триватимуть довго. 

Емоційна депривація часто формується внаслідок того, що особа в дитин-

стві попри часто нормальні стосунки у сім’ї, не отримувала достатньо любові 

турботи, безпеки, любові, піклування. Тому особи із цією схемою переважно 

не здатні на бурхливі емоції. Особи зі схемою емоційної депривації не здатні 

осягнути, що їх може хтось по-справжньому любити, тому ця схема більшою 

мірою впливає на життя оточення особи, ніж на неї саму. Лише тоді, коли сто-

сунки руйнуються, вона розуміє, що в міжособових відносинах є значні про-

блеми. Іншою, пов’язаною із соціальною тривожністю схемою із цієї сфери, є 

схема дефективності, яка характеризується відчуттям неповноцінності і непо-

трібності. Ці люди вважають, що вони не заслуговують на любов чи повагу, 

оскільки вважають себе не вартими любові. Часто ця схема пов’язана із від-

чуттям сорому, яке сформувалося як результат знецінення і приниження у ди-

тинстві.  

Також встановлено кореляційний зв’язок із схемою злиття, що належить 

до сфери обмеженої автономії і здатності досягати успіху. Схема злиття харак-

теризується повною відсутністю сформованої ідентичності і неможливістю 
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приймати рішення без інших людей. Найчастіше такою людиною є мама, яка 

свого часу обмежувала автономний розвиток дитини і перешкоджала необхід-

ній сепарації. Як результат особи із цією схемою нездатні мати власну думку, 

наполягати на ній і почувати себе цілісною особистістю без іншої важливої 

для неї людини.  

Результати подальшого дослідження соціальної тривожності і побудова 

когнітивно-поведінкових моделей ї прояву відповідно до ранніх дисфункцій-

них схем уможливить правильне планування психотерапевтичної роботи. 
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Умови сучасного життя по праву називають екстремальними і такими, що 

спричиняють розвиток стресу. Це пов’язано з багатьма факторами і загрозами, 

у тому числі суспільно-політичними, інформаційними, соціально-

економічними, екологічними, природними та ін. Тому сучасна психологія ви-

являє підвищений інтерес до такої інтегративної властивості особистості, як 

життєстійкість, у деяких джерелах – життєздатність.  

Л. Александрова зазначила, що про феномен життєстійкості (hardiness) і 

його значення для людини вперше заговорив американський психолог 

С. Мадді, з точки зору якого поняття «життєстійкість» відображає психологіч-

ну живучість і розширену ефективність людини, пов’язану з її мотивацією до 

подолання стресогенних життєвих ситуацій [2].  

А. Лактіонова, А. Махнач відзначили: «термін «життєздатність» 

(resilience) буквально перекладається як гнучкість, пружність, еластичність, 

стійкість (до зовнішніх впливів) і як здатність швидко відновлювати здоровий 

фізичний і душевний стан» [4, c. 291]. Існує низка визначень поняття «життє-

стійкість (життєздатність)». Найбільш поширеним є розуміння цього поняття 

як здатності до розвитку, виживання і самостійного існування. Д. Леонтьєв 

вважає, що дана властивість особистості характеризує міру здатності особис-

тості витримувати стресову ситуацію, зберігаючи внутрішню збалансованість і 

не знижуючи успішність діяльності [1].  
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Життєстійкість представляє собою систему переконань про себе, світ, ві-

дносини із світом. С. Кузікова зазначила у своїй роботі, що життєстійкість лю-

дини пов’язана із можливістю подолання різних стресів, підтримкою високого 

рівня фізичного і психологічного здоров’я, а також з оптимізмом, самоефекти-

вністю, суб’єктивною задоволеністю власним життям, здатністю до непере-

рвного особистісного саморозвитку [3].  

Останнім часом життєстійкість вивчалась в контексті подолання стресу, 

адаптації у суспільстві, фізичного та психічного здоров’я, у співвідношенні зі 

смисложиттєвими орієнтаціями, індивідуально типологічними особливостями 

особистості, самоставленням, стильовими характеристиками саморегуляції по-

ведінки та інше. 

Центральним і найбільш дослідженим структурним компонентом самос-

відомості є феномен саморегуляції. Суб’єктом саморегуляції є людина, а 

об’єктом можуть виступати властиві їй психічні явища, виконувана діяльність, 

поведінка. Саморегуляція – це механізм, з якого забезпечується централізую-

ча, спрямовуюча і активізуюча позиція суб’єкта. Вона здійснює оптимізацію 

психічних можливостей, компенсацію недоліків, регуляцію індивідуальних 

станів у зв’язку з завданнями й небуденними подіями діяльності. Юнаки з осо-

бливою гостротою починають відчувати потребу у ствердженні себе у колек-

тиві однолітків, щодо оцінки їх оточуючими, причому такій, котра, за можли-

вості співвідноситься з самооцінкою. Саморегуляція дозволяє юнакові зміню-

ватися, в тому відповідність до зміною обставин зовнішнього світу і умов його 

життя, підтримує необхідну своєї діяльності психічну активність, забезпечує 

свідому організацію та влитися корекцію його дії.  

Головне, що юнак усвідомлює мотиви своєї діяльності і може керувати 

своїми потребами, і це справді дає можливість бути господарем, творцем влас-

ного життя, свободу від обставин і можливість самоактуалізації, активного 

творчого ставлення до свого життя, розуміння своєї самоідентичності.  

С. Кузікова, досліджуючи емоційну складову розвитку особистості, за-

значає, що у юнацькому віці значно розширюється коло чинників, здатних ви-

кликати емоційний відгук; подальшого розвитку набуває емоційна пам’ять [3]. 

Саме тому в юнацтві закінчується формування механізмів внутрішнього емо-

ційного гальмування, з’являється здатність до вибіркового реагування на зов-

нішні дії. В цілому юнацький вік характеризується більшою, в порівнянні з пі-

длітковим, диференційованістю емоційних реакцій і способів вираження емо-

ційних станів, а також підвищенням самоконтролю і саморегуляції. 

Однією з причин уваги саме до юнацького віку є його перехідний статус, 

що зумовлює низку цікавих об’єктивно та суб’єктивно значущих особливос-

тей. Соціальна ситуація розвитку зумовлена необхідністю особистісного і 

професійного самовизначення, вибору життєвого шляху.  

В ситуації вибору, В. Моросанова відзначила: «зняття невизначеності мо-

жливо лише засобами регуляції, а у випадку психічної регуляції засобами са-

морегуляції в тому сенсі, що молода особистість може сама дослідити ситуа-

цію, програмувати свою активність, контролювати і коригувати результати ді-

яльності» [5, с. 64].  
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Важливим фактором розвитку особистості юнацького віку є формування 

світогляду, активної життєвої позиції, планування перспективи, усвідомлення 

власної значущості тощо, зазначені складові зумовлюють розгляд регулятив-

них характеристик осіб юнацького віку, визначених в межах дослідження. 

Аналізуючи отримані результати за тестом життєстійкості, нами було 

встановлено, що для більшості досліджуваних студентів першого курсу влас-

тиво середній рівень прояву залученості, контролю, життєстійкості та високий 

рівень прийняття ризику. Тобто, для них є більш властиво упевненість в тому, 

що навіть в неприємних і важких ситуаціях, стосунках краще залишатися за-

лученим: бути в курсі подій, у контакті з навколишніми людьми, присвячувати 

максимум своїх зусиль, часу, уваги тому, що відбувається, брати участь в то-

му, що відбувається. Також властиво ситуаційна схильність прояву контролю 

за обставинами, організовувати пошук шляхів впливу на результати стресо-

генних змін, в противагу впаданню в стан безпорадності та пасивності. Дослі-

джувані респонденти ситуаційно схильні справлятися зі стресами, проявляти 

психологічну живучість, гнучкість поведінки в подоланні стресів та проявляти 

мотивацію подолання стресогенних життєвих ситуацій. Однак при цьому для 

них характерно розглядати життя як спосіб отримання досвіду, вони готові 

діяти в умовах, за відсутності стовідсоткові гарантії успіху, на свій розсуд. 

Таким чином, аналізуючи отримані результати, ми можемо стверджувати, 

що рівень життєстійкості студентів залежить від багатьох чинників: від само-

регуляції поведінки, здатності виділяти значимі умови досягнення цілей як в 

актуальній ситуації, так і в перспективному майбутньому, вміння адекватно 

оцінювати результати своєї діяльності та можливі причини невдач, прийняття 

цінностей особистості, що самоактуалізується, схильності контактувати з ото-

чуючими, гнучкості у власній поведінці та несхильності до надчутливості до 

власних переживань та потреб.  
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В современном мире в условиях активной глобализации во всех сферах 

общественной жизни значительно возрастает число и интенсивность контактов 

с представителями иных культур. Социальное пространство, в котором взаи-

модействуют представители различных культур, является важнейшим страте-

гическим резервом в процессах социализации личности. Сегодня субъект 

взаимодействия уже не может ограничиться процессом построения диалога с 

субъектами одной культуры, он должен эффективно осуществлять социальную 

и профессиональную деятельность в поликультурной среде. Обозначенные за-

дачи актуализируют проблему социально-психологической компетентности 

личности в полиэтническом обществе, что определяет теоретическую и прак-

тическую значимость проблемы формирования межкультурного диалога.  

Под поликультурной образовательной средой следует понимать часть об-

разовательной среды учебного учреждения, представляющую собой совокуп-

ность условий, влияющих на формирование личности, готовой к эффективно-

му межкультурному взаимодействию, сохраняющих культурную идентичность 

и стремящихся к пониманию других культур, умеющей жить в мире и согла-

сии с представителями разных культур [1]. 

Поликультурная образовательная среда вуза, представляя собой модель 

социального пространства, в котором взаимодействуют представители различ-

ных культур, является важнейшим стратегическим резервом в развитии соци-

ально-психологической компетентности студента. Современный специалист 

уже не может ограничиться знаниями и умениями в области выбранной специ-

альности, он должен освоить социокультурный пласт теории и практики, по-

зволяющий эффективно осуществлять эффективное взаимодействие и взаимо-

понимание в поликультурной среде. 

В процессе подготовки специалистов педагогических и психологических 

специальностей в вузе необходимо реализовывать задачи формирования у сту-

дентов коммуникативной и перцептивной компетентности как значимых ком-

понентов психологической культуры личности профессионала.  

Коммуникативная компетентность в психолого-педагогической литерату-

ре рассматривается как совокупность ряда способностей, позволяющих осуще-
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ствлять регуляцию общения; эмпатическое свойство и знания о способах ори-

ентации в различных ситуациях, свободное владение вербальными и невер-

бальными средствами общения. Развитие коммуникативных умений, необхо-

димых субъекту в будущей профессиональной деятельности, можно формиро-

вать как в ходе специальной подготовки к общению, так и в ходе разнообраз-

ной деятельности, в которую личность включена. 

В настоящее время в теории и практике высшего образования идет поиск 

методов обучения, с помощью которых возможно преодоление недостатков 

традиционной организации учебного процесса как индивидуально-совместной 

деятельности студентов. Приобретение опыта делового общения возможно 

при условии включения студента в совместно-взаимодействующую учебно-

профессиональную деятельность, стимулирующую активность каждого субъ-

екта образовательного процесса и дающую возможность тренировки комму-

никативных умений. 

Перцептивная компетентность означает степень соответствия сформиро-

вавшихся у субъекта картин мира, стереотипов, образов научным картинам мира 

[1]. В процессе освоения психологических дисциплин в вузе студент нередко 

сталкивается с необходимостью преодоления собственной «житейской психоло-

гии». Помочь студенту избавиться от стереотипов обыденного сознания, проти-

воречащих научному психологическому знанию, способны специальные методы 

поликультурного образования. Данные методы стимулируют студентов к актив-

ной познавательной деятельности и способствуют развитию умений психологи-

ческого анализа социальной реальности, социальных репрезентаций, социально-

психологических характеристик и особенностей поведения представителей своей 

культуры, религии, этноса и субъектов иных культур.  

Большой потенциал для решения обозначенных проблемных задач имеют 

интерактивные методы обучения психологии, при которых усвоение материа-

ла, его теоретическая и практическая проработка организуется в процессе не-

посредственного взаимодействия студентов друг с другом.  

Одним из таких интерактивных методов обучения психологии является 

метод театрализации в микрогруппах, заключающийся в подготовке и пред-

ставлении студентами мини-сценок, сюжетных этюдов по заданию преподава-

теля. Работа в группах дает возможность чаще вступать в коммуникацию с 

другими, формулировать свою позицию, согласовывать действия, что способ-

ствует развитию сотрудничества, межличностной компетентности, коммуни-

кативной культуры. Групповое взаимодействие является мощным стимулом 

активизации процессов мыслительной творческой деятельности. Рефлексивная 

проработка, отражение изучаемых научных психологических понятий посред-

ством театрализации приводит к более глубокому пониманию их связи с на-

блюдаемыми явлениями в жизни студента, а следовательно, и к лучшему ус-

воению, и мотивирует на использование полученного знания в деятельности, 

учении, общении.  

Средствами «студенческого театра» могут являться как вербальные, так и 

невербальные средства коммуникации, а также любые предметы, находящиеся 
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в аудитории. Использование метода позволяет студенту «творить знание» для 

себя, раскрыть смысл, содержание изучаемого материала. 

Формированию перцептивной компетентности субъектов образовательно-

го процесса способствует использование интерактивного метода, условно на-

званного нами «Метафоры», который направлен на формирование у студентов 

более глубокого понимания и видения сущности психологических явлений на 

основе нахождения аналогий, или культурных метафор. Студентам предлага-

ется найти и интерпретировать с научной точки зрения пословицы, поговорки, 

сказки и легенды разных народов о правилах и нормах общения, взаимодейст-

вия, межличностного восприятия в многообразных жизненных ситуациях и 

сферах жизнедеятельности; о влиянии группы на личность, групповых эффек-

тах и др. Знакомство студентов с устным народным творчеством (фольклором) 

разных культур, этносов дает возможность «погрузиться» в психологию обы-

денного сознания представителей данных культур, обогатить собственное по-

нимание изучаемых феноменов и развивать поликультурную перцептивную 

компетентность как основополагающего, на наш взгляд, структурного компо-

нента коммуникативной компетентности. 

Данные методы зарекомендовали себя как высокоэффективные, способст-

вующие формированию у студентов интерпретативного подхода к анализу и 

пониманию личности и ее поведения; освоению стратегий эффективного про-

фессионального и межличностного общения с учетом поликультурного мно-

гообразия. Отмеченные положительные аспекты интерактивных методов по-

зволяют широко использовать их в качестве методов обучения психологии в 

высшей школе, обеспечивающих качественное профессиональное образование 

студентов и способствующих формированию социально-психологической по-

ликультурной компетентности будущих специалистов сферы «человек-

человек».  
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Гостро затребуваною потребою сьогодення є вирішення актуального та 

суспільно значущого завдання – психологічного супроводу та допомоги як 

військовослужбовцям – учасникам бойових дій, так і їх родинам. На волонтер-

ських засадах на базі Української Спілки Психотерапевтів 2 грудня 2013 р. бу-

ла створена Львівська Кризова психологічна Служба, яка налагодила співпра-

цю із військовими частинами Західного регіону України, військовими шпита-

лями, Львівським міським центром соціальної, юридичної та психологічної 

допомоги учасникам бойових дій. Фахівці Служби також проводять комплекс 

психологічних та соціальних заходів, спрямованих на профілактику і реабілі-

таційну роботу з військовослужбовцями, здійснюють консультативно-

психологічну, психокорекційну,психотерапевтичну роботу з родинами учас-

ників бойових дій – їх дітьми, дружинами, сестрами та матерями. 

За період від початку збройного конфлікту на сході України була прове-

дена робота із 281 родиною військовослужбовців. Більшість дружин самі звер-

нулись за допомогою, тому здійснювалась профілактика травматизації та емо-

ційного вигорання як з ними, так і за потреби з їх чоловіками – учасниками 

бойових дій, а також проводилась навчально– методична робота. 

За час роботи Кризової Служби було розглянуто широкий спектр актуа-

льних запитів щодо психологічної допомоги учасникам бойових дій та їх ро-

динам. Зокрема, впродовж 2014-2015 років специфіка роботи психолога з дру-

жинами, які чекали своїх чоловіків з війни, полягала в наступному: емоційне 

перевантаження, страхи за життя та здоров’я чоловіка, відчуття несправедли-

вості тощо. Жінкам було важко справлятися з відсутністю інформації про чо-

ловіка та його перебування у зоні бойових дій, в якому стані його здоров’я, які 

загрози його життю, чи має він достатньо їжі, медикаментів, амуніції, яка за-

безпечує йому належний рівень безпеки. З особистих причин занепокоєння 

викликали ревнощі, відсутність розуміння, як саме в чоловіка організоване 

життя, як проходить його «робочий день», дозвілля; чи є розваги. Дружини, 

чиї чоловіки не достатньо інформували про своє буденне життя на лінії фрон-

ту, перебували у невіданні, що часто викликало зайве дофантазовування, яке їх 

бентежило. Жінки набували нового досвіду «дружини військовослужбовця ді-

ючого бойового війська», який суттєво відрізнявся від того, до якого вони зви-

кли у звичайному мирному житті, котре позбавлене ризиків війни. Така реор-

ганізація багатьом давалася нелегко. 

З кінця 2015 року і дотепер у зв’язку із надзвичайно травмуючими факто-

рами і затяжним збройним конфліктом, демобілізацією бійців та їх повернен-

ням додому, змінюється зміст запитів дружин щодо надання їм психологічної 
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допомоги. Насамперед, це втрата психоемоційного балансу близьких, інтим-

них стосунків. Дружини, як правило, скаржаться, що додому повертається чо-

ловік «не той», якого вони відпровадили на війну. І навіть не той, з яким вони 

прожили на телефонному та інтернет-зв’язку один чи півтора роки (термін, 

який на той час перебували на війні мобілізовані чоловіки). 

У їхніх чоловіків почали виявлятися проблеми психічного та психологіч-

ного спектрів: бойові поранення, психотравми; посттравматичні стресові роз-

лади; пов’язані із важкими переживаннями втрати друзів; гостре відчуття роз-

пачу від незавершеності збройного конфлікту в країні; алкоголізація. Все це, 

звичайно, впливало на стосунки в родині. Очікування дружин щодо своїх чо-

ловіків не справджувались, бо жінки чекали на чоловіків, які повернуться і бу-

дуть так само, як і раніше, до служби, виконувати сімейні та батьківські 

обов’язки, Але цього часто не відбувалося. Чоловік фізично вже перебував 

вдома, але морально, психологічно йому важко було повернутися до родинних 

обов’язків – ділити господарські клопоти із дружинами, включатися у процес 

виховання дітей. Часто страждала також і сексуальна сфера життя подружжя. 

Ми можемо констатувати, що в нормі відновлення формату та ритму ми-

рного життя чоловіка, який повернувся з війни, відбувалось впродовж двох 

місяців. Проте траплялися рецидиви, коли чоловікові так і не вдавалося почати 

нове мирне життя і він шукав шляхи повернення на війну. Були родини, де 

процес реадаптації (ресоціалізації) ускладнювався різними чинниками, як со-

ціальними, так і фізичними або психологічними. Зокрема, з нашої практики 

волонтерської діяльності, можна констатувати, що не менш як 12 відсотків мо-

білізованих, які взяли участь у бойових діях на сході України, залишилися на 

контрактній основі продовжувати військову службу і надалі. Близько 75 відсо-

тків демобілізованих повернулися до мирного життя без сторонньої допомоги 

за термін прийнятої часової «норми» 4-6 місяців. Та, відповідно, до 20 відсот-

ків ветеранів мали певні труднощі соціально-психологічного чи психіатрично-

го характеру. 

У 2016-2017 рр. психологічна робота проводилась з 53 дружинами (роди-

нами) демобілізованих учасників бойових дій. На жаль, за цей період 8 родин 

офіційно розлучилися, 7 – з ініціативи чоловіка. 18 родин знаходяться у проце-

сі розлучення, 13 із них – з ініціативи чоловіка.  

Родини, окрім юридичних і соціальних проблем, мають психологічні, як-от: 

– різні бачення розподілу сімейних обов’язків; 

– взаємне знецінення значення внесків як чоловіка, так і його дружини, 

взаємні образи з цього приводу; 

– зміна системи цінностей, коли чоловік більше цінує тепер своїх побра-

тимів, аніж родину та своє подружжя; 

– втрата чоловіком сенсу бути разом саме із дружиною, або бути сімей-

ним взагалі; 

– емоційне вигорання дружини («жінка-мати»), яка опікувалися і догляда-

ла пораненого чоловіка, повільний процес адаптації та ресоціалізації постраж-

далих фізично та морально чоловіків до сімейного життя і батьківських 

обов’язків тощо. 
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Наш досвід роботи свідчить про значні труднощі, які виникають у под-

ружжях ветеранів, що призводить до руйнування родин. Цього можна уникну-

ти, якщо надавати як самому учаснику бойових дій, так і його родині можли-

вість пройти курс психологічної реабілітації із врахуванням низки обставин 

(соціальних, етнічних, релігійних,сімейних).  

Тому важливими завданнями роботи психолога у Кризовій службі є осми-

слення і узагальнення практичного досвіду із родинами військовослужбовців, 

опрацювання психодіагностичних методик, вивчення досвіду зарубіжних країн 

для пошуку ефективних шляхів надання психологічної допомоги, розроблення 

та впровадження практичних рекомендацій з психологічної підтримки та пси-

хологічної реабілітації. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА СФОРМОВАНОСТІ 

СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ 

 

КОВАЛЬОВА О.А. 

науковий співробітник 

Інститут обдарованої дитини 

Національної академії педагогічних наук України 

 

Експеримент здійснювався у рамках констатувального етапу дисертацій-

ного дослідження «Психологічні особливості розвитку соціально-

комунікативної компетентності вчителів» протягом 2014 – 2017 року на базі 

наступних закладів: загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва, зокрема 

середня школа № 12, ліцей №23, гімназія №172; Інституту післядипломної пе-

дагогічної освіти ім. Грінченка; Національного педагогічного університету ім. 

Драгоманова; Національного центру «Мала академія наук України»; онлайн-

ресурсів. Загальна вибірка дослідження налічує 396 осіб. 

У проведенні експериментального дослідження на констатувальному ета-

пі ми бачили наступну логіку його організації: 1) створення та дослідження 

цільового показника СКК, тобто інтегрального показника, який би базувався на 

структурно-змістовній моделі СКК і був призмою, через яку ми б досліджува-

ли всі інші чинники та особливості розвитку СКК; 2) дослідження внутрішніх 

прогностичних показників СКК через діагностику складників СКК, особливо її 
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мотиваційно-ціннісного і особистісного компонентів; виявлення особливостей 

розвитку СКК через аналіз зв’язків, впливів та тенденцій. 

Метою констатувального етапу нашого дослідження було визначити реа-

льний стан сформованості соціально-комунікативної компетентності вчителів 

загальних навчальних закладів, дослідити особливості розвитку її складників, 

вплив чинників та виявити проблемні зони розвитку для подальшої розробки 

формувальних заходів. 

Гіпотеза констатувального етапу дослідження представляє собою наступні 

твердження: авторська структурно-змістова модель соціально-комунікативної 

компетентності [1, с. 27–33] логічно правильна, представляє собою детальну схе-

му однієї інтегральної якості, має тільки необхідні складники, які, в свою чергу, 

пов’язані між собою і доповнюють один одного. 

У процесі констатувального етапу вирішувались наступні завдання: 1) піді-

брати ефективні методики оцінки сформованості соціально-комунікативної ком-

петентності вчителів та її складніків, а також методи перевірки достовірності ре-

зультатів та методики дослідження психологічних чинників розвитку соціально-

комунікативної компетентності; 2) сформувати репрезентативну вибірку вчителів 

для участі у експерименті, розподілити їх на контрольну та експериментальну 

групи з дотриманням всіх наукових вимог; 3) провести діагностику всієї вибірки 

за обраним діагностичним інструментарієм; 

4) встановити рівень сформованості соціально-комунікативної компетен-

тності вчителів, максимальні, середні та мінімальні значення; встановити осо-

бливості розвиненості складників соціально-комунікативної компетентності та 

найбільш впливові психологічні чинників для розробки наступних формуваль-

них заходів; 6) провести аналіз результатів експериментального дослідження 

за допомогою методів математичної статистики для: перевірки надійності діа-

гностичного інструментарію, для встановлення зв’язків між різними (залеж-

ними та незалежними) змінними.  

Програмою констатувального експерименту передбачалося проведен-

ня трьох основних етапів: пошуково-аналітичного, діагностико-емпіричного та 

контрольно-порівняльного. 

Психодіагностичні методики, які ми використовували на етапі констату-

вального експерименту: Методика діагностики рівню соціальної фрустровано-

сті Л.І. Вассермана, КОС-2, Дослідження вольової саморегуляції, Методика 

самооцінки соціального інтелекту Tromso, Опитувальник рольової компетент-

ності, Опитувальник емфатичних тенденцій Мехрабіана і Епштайна, Методика 

діагностики перешкод у встановленні емоційних контактів В.В. Бойко, Тест 

Кеттелла 16 PF (форма С), Методика діагностики ступеню задоволеності осно-

вних потреб, Методика ціннісних орієнтацій М. Рокича, Методика «Установ-

ки», Методика діагностики самооцінки мотивації до схвалення Д. Марлоу  

і Д. Крауна. 

У ході експерименту була створена і апробована авторська методика 

«Особливості соціально-комунікативної компетентності особистості»,  

[2, с. 112-116], яка вимірювала цільовий показник СКК, а також тенденцію роз-

витку соціально-комунікативної компетентності. 
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Результати експерименту дали змогу виділити смислові зв’язки між окре-

мими складниками структури СКК та встановити експериментально, що ав-

торська структурно-змістова модель СКК логічно правильна.  

Результати (докладно будуть представлені у дисертаційній роботі) пока-

зали, що особливості розвитку СКК та формування тенденції розвитку в сто-

рону соціальної або комунікативної складової пов`язані з особливостями осо-

бистісно-мотиваційної сфери вчителя; що існують значимі відмінності між 

особливостями розвитку СКК вчителів і студентів, вчителів з різним навчаль-

ним профілем тощо.  
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Одеський національний університет імені І.І.Мечникова 

 

У зарубіжній і вітчизняній психології стали виділяти новий вид, залежної 

поведінки – «фаббінг» (англ. – phubbing), – пристрасть до мобільних пристроїв – 

телефонів, планшетів і так далі, коли віртуальне спілкування йде в пріоритеті, а 

звичайне, живе відкладається на невизначений термін. 

Фаббінг – це соціальне явище, що характеризується зловживанням гадже-

тами в процесі комунікації з іншими людьми, – це нове явище для соціальної 

дійсності, яка набула поширення внаслідок технічного прогресу і повального 

захоплення смартфонами [1]. Цей термін з’явився в 2007 році з появою смарт-

фона або «розумного телефону», в декількох дюймах якого були закладені 

можливості стаціонарного комп’ютера. 
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Поняття «фаббінг» винайдено групою австралійських письменників і фа-

хівців з лексикології в рамках промо-кампанії словника «Macquarie Dictionary» 

за підтримки австралійського відділення рекламного агентства McCann. Для 

популяризації проблеми була запущена кампанія «StopPhubbing», яка заклика-

ла людей приділяти більше уваги живому спілкуванню. 

На сайті кампанії наводиться тривожна статистика: «Якби фаббінг був 

чумою, то ця хвороба вже забрала б населення рівне шести Китай. В серед-

ньому ресторані можна зафіксувати 36 випадків фаббінга за вечерею. І це не-

зважаючи на те, що 97% відсотків опитаних заявляють, що під час фаббінга їх 

їжа стає значно гірше на смак. 87% відсотків підлітків вважають за краще спі-

лкуватися за допомогою SMS або мессанжеров, ніж обличчям до обличчя» [4]. 

Основні ознаки фаббінга: під час їжі людина не може відірватися від га-

джета; тримання смартфона в руці навіть під час ходьби; моментальне хапання 

смартфона при звукових оповіщеннях, незважаючи на бесіду з людиною; під 

час відпочинку (пікнік, день народження, вечірка, прогулянка) людина більшу 

частину часу проводить в гаджеті; боязнь пропустити що-небудь важливе в 

стрічці новин; безпідставне перегортання вже побаченого в мережі; бажання 

проводити в компанії смартфона більшу частину свого часу [3]. 

Фахівці також відзначають, що найбільшого поширення це явище набуло 

в підлітковому середовищі, де бажання приділити електронним пристроям, 

ніж реальному спілкуванню з однолітками та батьками вище, ніж серед більш 

вікових категорій людей. На це явище вже звернули увагу дитячі психологи і 

вони рекомендують батькам частіше спілкуватися зі своїми дітьми і намагати-

ся обмежувати використання дітьми всіляких гаджетів, особливо за столом і 

під час спілкування. 

Дослідники приділяють фаббінгу особливу увагу, оскільки це явище на-

буває все більшої популярності. Зокрема, в жовтні 2015 року професор 

Джеймс Робертс і Мередіт Девід з Бейлорського університету (Техас) провели 

два дослідження у вигляді опитування серед 453 дорослих американців, щоб 

з’ясувати як фаббінг впливає на відносини в парі. Перший етап дослідження 

полягав у складанні типів особистостей, які виявляють залежність від гаджету 

в процесі спілкування зі своїм партнером. На наступному етапі дослідження ця 

кваліфікація була запропонована в якості тесту 145 дорослим респондентам, 

які вибрали тип, найбільш підходящий для визначення їх партнера. Отримані 

результати показали, що: більше половини опитаних (46,3%) вважають свого 

партнера залежним від фаббінга; близько чверті (22,6%) називають фаббінг 

однією з основних причин конфліктів в їх відносинах; більше третини (36,6%) 

піддослідних відзначили, що періодично відчувають почуття пригніченості – 

зокрема, через те, що партнер воліє живому спілкуванню з ними комунікацію 

через гаджет; 32% випробовуваних залишилися задоволені своїми відносина-

ми, незважаючи на фаббінг. 

У 2016 році передумови фаббінга проаналізували вчені зі Школи психо-

логії Кентського університету. У дослідженні взяли участь 251 осіб (93 чолові-

ки та 158 жінок у віці від 18 до 66 років). Психологи виявляли схильність рес-

пондентів до інтернет-залежності, їх здатність до самоконтролю, а так само 
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схильність синдрому FOMO (англ. «Fearofmissingout» – «страх пропустити 

щось важливе», наприклад, боязнь пропустити новину в стрічці новин) [2, c.9]. 

За результатами дослідження встановлено, що жінки більше схильні до 

фаббінгу, ніж чоловіки. Більш того, вчені виявили взаємозв’язок між пристра-

стю до фаббінгу і синдромом FOBO, залежністю від інтернету, а також слаб-

ким самоконтролем. 

Користувачі смартфонів визнають фаббінг соціальною проблемою. Як 

правило, людей дуже дратує, коли співрозмовники їх ігнорують і концентру-

ються на своїх смартфонах. Однак вони не помічають, як часто роблять це са-

мі. Таким чином в суспільстві та у особистості виникає необхідність позбува-

тися від цієї залежності, щоб уникнути депресій і конфліктних ситуацій в осо-

бистому та суспільному житті. 
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АКТИВІЗАЦІЯ ЗУСИЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ 
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ДО НАСЛІДКІВ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ 

 

КОРОБКА Л.М. 

к. психол. н., доцент, старший наук. співробітник, 

завідувач лабораторії психології мас і спільнот 

Інститут соціальної та політичної психології 

Національної академії педагогічних наук України 

 

В умовах суспільних змін, пов’язаних із воєнним конфліктом на сході 

України, важливою складовою роботи з усіма громадянами України, які на со-

бі відчули конфлікт та його наслідки, є соціально-психологічна та педагогічна 

підтримка. Події, які відбуваються в Україні, показали необхідність соціально-

психологічного захисту, психологічної допомоги дітям, окремим людям, різ-

ним соціальним групам та важливість психолого-педагогічної підтримки як 

окремої особи, так і різних спільнот із підвищення рівня індивідуальної та ко-

лективної адаптації до кризових умов. 

Таким чином зростає потреба населення у психологічній підтримці та до-

помозі, і чи не найбільше потребують соціально-психологічної підтримки діти. 

В цьому контексті навчальні заклади – школа, дитячий садочок, інші форми 

організації навчання дітей є серцевиною організації соціально-психологічної 

та педагогічної роботи із дітьми та їх батьками. Великий потенціал освітянсь-

кої сфери в сучасній складній ситуації в країні спрямовується на надання від-

повідей сучасним викликам і проблемам суспільства. 

Навчальне середовище має бути безпечним та забезпечувати захист і психо-

соціальне благополуччя учнів і студентів, учителів та інших працівників сфери 

освіти. Як зазначається в стандартах, освіта, окрім своїх традиційних функцій, у 

кризові періоди і після них відіграє додаткову роль забезпечення фізичного, пси-

хосоціального і когнітивного захисту населення, особливо дітей. 

Педагогічні працівники закладів освіти можуть вчасно виявляти дітей, 

яким потрібна психологічна, педагогічна чи соціальна допомога, спрямовувати 

їх і їхніх батьків до відповідних фахівців – соціальних педагогів, практичних 

психологів, представників органів державної влади, громадських організацій 

тощо. Адміністрація навчальних закладів мобілізовує ресурси громади для на-

дання необхідної допомоги постраждалим дітям чи їхнім сім’ям. В закладах 

освіти діти та їхні сім’ї дізнаються нову актуальну для виживання в період 

кризи інформацію, отримують необхідні знання. Педагогічні працівники до-

помагають дітям критично сприймати суперечливу інформацію про події, що 

відбуваються в країні, яку вони отримують із різних джерел [1, c. 37-38]. 

Великий обсяг роботи та відповідальність покладається на шкільних пси-

хологів та соціальних педагогів. Основними цільовими групами, з якими пра-

цюють ці фахівці, є вихованці, учні, студенти усіх типів навчальних закладів, 
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серед яких є особи, що були переселені з інших регіонів України; батьки і чле-

ни сімей переселених вихованців, учнів, студентів; діти і сім’ї учасників АТО; 

діти і сім’ї поранених та загиблих в бойових діях; діти-сироти, а також діти, 

що мають вади психофізичного розвитку. 

Найбільш поширеними видами допомоги, що надаються психологами си-

стеми освіти є: індивідуальне і групове обстеження дітей і дорослих; індивіду-

альне і групове консультування; індивідуальна і групова психотерапія; психо-

логічна корекція негативних емоційних станів, страхів; адаптація до нових 

умов проживання і навчання; групові інтерактивні заняття, тренінги, «групи 

зустрічей»; налагодження системи комунікацій з органами соціального захис-

ту, волонтерами, закладами охорони здоров’я, місцевою адміністрацією тощо. 

Слід зазначити, що період конфлікту водночас може виступати ресурсом 

позитивних змін у системі освіти та в суспільстві в цілому, сприяти підвищен-

ню якості освітніх послуг та життя населення країни. Упровадження в навча-

льних закладах програм конструктивного вирішення конфліктів, медіації, кри-

тичного мислення, психологічної культури, навичок безпечної поведінки тощо 

сприятиме зниженню рівня агресії в громадах і попередженню конфліктів, а 

також утвердженню ідей миробудування, а педагоги, психологи системи осві-

ти покликані виступати моделлю миротворця для наслідування. 

Існуюча ситуація в суспільстві вимагає від педагогічної спільноти активі-

зації зусиль із підвищення адаптивності громадян до наслідків воєнного конф-

лікту, перегляду практики роботи та захисту дітей у навчальному закладі. Це 

актуалізує потребу підвищення кваліфікації працівників освіти з питань соціа-

льно-педагогічної та психологічної роботи з учнями та їхніми батьками в кри-

зових умовах.  

В програми системи підвищення кваліфікації вчителів, вихователів, інших 

педагогічних працівників необхідно включати спеціальні курси із сучасних 

психолого-педагогічних проблем, залучати фахівців у сфері подолання наслід-

ків травмуючих подій, покращення соціально-психологічної адаптації дітей в 

нових умовах навчання і проживання. Зазначимо, що процес підвищення ква-

ліфікації вчителів, психологів та соціальних педагогів закладів освіти не може 

вважатися повноцінним, якщо він не містить у своїх навчальних програмах 

поглибленого знання сучасних соціальних процесів та проблем, ознайомлення 

із накопиченими інноваційні матеріалами, практичним досвідом, формами та 

технологіями роботи.  

Сьогодні триває наукове узагальнення досвіду надання психологічної до-

помоги у кризових ситуаціях, розробляються навчальні програми, спецкурси 

для різних категорій фахівців. На виконання п. 2.2 рішення колегії Міністерст-

ва освіти і науки України «Про стан та проблеми надання психологічної допо-

моги суб’єктам освіти в умовах антитерористичної операції на Сході країни» 

(протокол №3/3-3 від 26.03.2015р.) розробляються навчальні програми, спец-

курси для підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Для вирішення окреслених проблем, за ініціативи автора, було розробле-

но програму спецкурсу «Соціально-психологічні проблеми адаптації спільноти 

до кризових умов». Навчальну програму розроблено для системи післядипло-
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мної педагогічної освіти з метою активізації зусиль педагогічної спільноти з 

підвищення адаптивності громадян до наслідків воєнного конфлікту та підви-

щення компетентності педагогічних працівників із соціально-психологічних 

проблем адаптації різних спільнот до кризових умов. Програму було впрова-

джено автором в навчальний процес Сумського ОІППО.  

Метою реалізації такої програми є більш глибоке розуміння слухачами 

системи післядипломної освіти соціально-психологічних проблем адаптації 

спільноти до кризових умов, підвищення їхньої компетентності із надання со-

ціально-психологічної підтримки різним категоріям населення в процесі їх 

адаптації до кризових умов, зокрема до наслідків воєнного конфлікту.  

Матеріали навчальної програми розроблено з урахуванням сучасних тео-

ретичних напрацювань із проблеми адаптації в психологічній науці та практи-

ки надання соціально-психологічної підтримки різним групам населення, що 

переживають наслідки травматичних подій. Особлива увага приділяється про-

блемі складнощів соціально-психологічної адаптації різних спільнот до умов і 

наслідків воєнного конфлікту; сутності позитивної адаптації спільноти до кри-

зових умов, як процесу посттравматичного зростання та його ролі у подоланні 

спільнотою наслідків кризових і травматичних подій; формам і методам пси-

холого-педагогічної підтримки різних категорій населення в процесі їх адапта-

ції до кризових умов, якими мають оволодіти вчителі, психологи та соціальні 

педагоги закладів освіти.  

У навчальній програмі, підготовленій з урахуванням отриманих під час 

виконання НДР «Психологічні стратегії адаптації спільноти до умов і наслід-

ків воєнного конфлікту» результатів, міститься необхідна сума знань, вмінь і 

навичок, що дозволяють поглибити розуміння педагогічними працівниками 

соціально-психологічних проблем адаптації спільноти до кризових умов, під-

вищити їхню компетентність та активізувати зусилля з надання соціально-

психологічної підтримки різним категоріям населення в процесі їх адаптації до 

кризових умов. 
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Проблема эффективность труда на сегодняшний день остается одной из 

самых главных применительно к проблематике развития общества. Такие фе-

номены, как профессиональный стресс, эмоциональное выгорание являются 

предметом исследования многих ученых-психологов. В настоящее время про-

блема профессиональных деформаций в среде медицинских работников явля-

ется актуальной в силу высокой стрессогенности медицинской деятельности. 

В качестве переменной, которая может оказать влияние на выраженность про-

фессиональных деформаций, является жизнестойкость. Мы проанализировали 

выраженность данного показателя и его компонентов в группах врачей и ме-

дицинских сестер с разным стажем медицинской деятельности. На основании 

полученных данных можно заключить, что: 

1. В выборке врачей по мере возрастания длительности медицинской дея-

тельности отмечается уменьшение общего показателя жизнестойкости. 

(p<0,01). В группе врачей со стажем медицинской деятельности от 1 до  

5–ти лет по сравнению с врачами, чей стаж работы составил от 5, 1 до  

10–ти лет данный показатель выше. Данный факт можно рассматривать как 

снижение способности совладания со стрессом, возрастание внутреннего на-

пряжения, что больше выражено в выборке врачей с длительностью работы от 

5, 1 до 10–ти лет. 

2. В выборке врачей выявлены различия между показателями таких суб-

шкал, как «вовлеченность» (p<0,05) и «контроль» (p<0,05). Снижение этих по-

казателей отмечается в группе врачей со стажем медицинской деятельность от 

5, 1 до 10–ти лет. Такие результаты могут свидетельствовать о снижении 

удовлетворенности от собственной деятельности, возникновению чувства бес-

помощности, ощущение себя вне жизни.  

3. В группе медицинских сестер также отмечается снижение общего пока-

зателя жизнестойкости по мере увеличения стажа медицинской деятельности. 

В группе врачей со стажем медицинской деятельности от 1 до 5–ти лет по 

сравнению с врачами, чей стаж работы составил от 5, 1 до 10–ти лет данный 

показатель выше (p<0,01).  

4. В выборке медицинских сестер обнаружены значимые различия по 

субшкале «контроль». Отмечается уменьшение значений данного показателя 

по мере увеличения стажа медицинской деятельности. Так, в группе медицин-

ских сестер, чей стаж составил от 1 до 5–ти лет данный показатель выше по 

сравнению с медицинскими сестрами, имеющими длительность медицинской 

деятельности от 5, 1 до 10–ти лет (p<0,05). Таким образом, снижение показате-

лей по субшкале «контроль» может свидетельствовать о некотором снижении 

субъектности медицинских сестер с увеличением длительности их медицин-
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ской деятельности, а также возрастании их беспомощности. По таким субшка-

лам, как «вовлеченность» и «принятие риска» в данной группе испытуемых 

значимых различий получено не было. 

5. При интергрупповом сравнении полученных результатов было отмече-

но, что среди врачей и медицинских сестер со стажем медицинской деятельно-

сти от 1 до 5–ти лет значимых различий по показателю жизнестойкости обна-

ружено не было. Также значимые различия не были обнаружены и по субшка-

лам «вовлеченность», «принятие риска» и «контроль». 

6. При интергрупповом сравнении результатов, полученных в группе вра-

чей и медицинских сестер со стажем медицинской деятельности от 5,1  

до 10–ти лет были обнаружены значимее различия по такими показателям, как 

«жизнестойкость» (p<0,01) и «контроль» (p<0,05), которые в группе медицин-

ских сестер ниже по сравнению с врачами. По таким показателям, как «вовле-

ченность» и «принятие риска» значимых различий получено не было. 

Можно предположить, что у медицинских сестер по сравнению с врачами 

отмечается отсутствие убежденности в том, что борьба позволяет повлиять на 

результат происходящего, в результате чего нарастает ощущение собственной 

беспомощности. 

 

 

 

ОБРАЗ МАЙБУТНЬОЇ РОДИНИ У ДІТЕЙ, 

ЩО ВИХОВУЮТЬСЯ ПОЗА РОДИНОЮ 

 

КРУПНИК І.Р. 

к. психол. н., старший викладач кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонський державний університет 

 

ПОСТОЯЛКІН С.В. 

к. біолог. н., практичний психолог вищої категорії 

Сокирницька ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Уявлення людини про себе, про своє місце в суспільстві є одним із наріж-

них каменів соціальної психології. Фундамент вивчення проблеми соціальних 

уявлень, до яких, безумовно, відносяться також і уявлення про майбутню 

сім’ю, заклали французькі соціальні психологи С. Московічі, Ж. Абрік, Д. Жо-

деле та інші [3]. Базуючись на працях М. Вебера та Е. Дюркгейма, які розуміли 

соціальні уявлення як знання, що приймаються більшістю людей впливаючи 

на їх діяльність, соціальні уявлення, на думку представників цієї школи, фор-

муються в результаті впливу, навіювання соціуму на особистість. Вітчизняні 

психологи дотримуються схожих поглядів. Зокрема, С.Л. Рубінштейн розгля-

дав уявлення як образи, які виникають у свідомості і мають надважливе зна-

чення для свідомого психічного життя, оскільки вони, базуючись на особисто-
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му досвіді, надають людині змогу планувати своє майбутнє. Уявлення як внут-

рішній план дій, як перспектива майбутнього представлені у працях П.Я. Га-

льперіна [5]. Таким чином, соціальні уявлення виконують функції адаптації до 

ситуацій, орієнтації поведінки. 

Уявлення особистості про свій майбутній життєвий шлях та перспективи, 

зокрема образ майбутньої сім’ї вивчали: К.О. Абульханова-Славська, 

Т.В. Андрєєва, Е.Г. Ейдеміллер, Т.П. Ємельянова та інші [3; 4]. 

З точки зору вказаних дослідників моделі поведінки у родині, подружні та 

батьківські, формують у дитини уявлення про побудову та взаємовідносини у 

своїй майбутній сім’ї. Так наприклад, розроблена К.О. Абульхановою-

Славською концепція життєвої стратегії містить компонент уявлення про май-

бутнє життя у вигляді життєвої перспективи та життєвих планів [5]. Таким чи-

ном уявлення про сім’ю, установки, очікування справляють великий вплив на 

взаємовідносини майбутнього подружжя. 

Процес становлення життєвої перспективи в багатьох аспектах залежить від 

сімейних відношень у батьківській родині. Е.Г. Ейдеміллер та В.В. Юстицький 

вважають, що образ родини залежить від сукупності уявлень про сценарну пове-

дінку кожного члена сім’ї. На їх думку, сімейні уявлення – досить стійкі утво-

рення, вони впливають на сприймання сімейних ситуацій та забезпечують типове 

реагування, оскільки уявлення про більшість ситуацій у вигляді типових сценарі-

їв сформоване у людини ще до того, як вона з ними зіштовхнеться [5]. Поняття: 

що таке сім’я, що означає гарна сім’я, для чого вона потрібна сформовані в ди-

тинстві слугують орієнтирами в розбудові та критеріями оцінки своєї родини. 

О.П. Чернов уявлення про сім’ю пропонує представити у вигляді мисленнєвих 

моделей. Це означає, що особистість перед початком взаємодії у сім’ї прогнозує, 

як будуть розвиватися події, як прореагують інші члени родини на його дії. Будь-

яка модель будується на зразках. Саме батьки надають зразки взаємовідносин та 

утворюють моделі, якими керується наступне покоління. Ставши дорослою, осо-

бистість може прийняти таку модель або знехтувати. Це стосується безлічі соціа-

льних ролей, в тому числі і таких, які використовуються у подружньому житті. 

Традиції, шаблони взаємовідносин, норми спілкування та поведінки передаються 

із покоління в покоління. 

Одним із вірогідних наслідків відсутності батьків є труднощі у повноцін-

ному засвоєнні ролей батьків, чоловіка або дружини, тобто у дитини виникає 

викривлення та затримка розвитку уявлень про свою майбутню родину.  

Знаходячись у деприваційній ситуації внаслідок незадоволення потреб у 

батьківській увазі, любові, спілкуванні дитина може засвоїти або первинну для 

неї, деструктивну або ідеалізовану модель сім’ї та сформувати на цій основі 

образ власної родини. Через це ймовірні проблеми у майбутньому сімейному 

житті цілком виправдано з наукової точки зору розглядати у контексті родин-

ної депривації.  

Класичні дослідження впливу сімейної депривації на особистість дитини 

Дж. Боулбі, Д.В. Віннікотта, Й. Лангмейера, 3. Матейчика, Г.М. Прихожан, 

Н.М. Толстих та роботи сучасних науковців О.Г. Алєксєєнкової, Г.М. Бевз, 



 

67 

Я.О. Гошовського, Г.М. Лялюк обґрунтовують труднощі та нестійкість сімей 

утворених вихованцями дитячих будинків дією родинної деривації [1; 4].  

Зокрема видатні дослідники впливу психічної депривації на дітей, які ви-

ховуються поза родиною, Й. Лангмейер, З. Матейчик висували гіпотезу стосо-

вно передачі негативних характеристик у подружніх стосунках наступному 

поколінню та вказували на те, що депривована дитина може виявити у майбу-

тньому неспроможність у ролі батька чи матері [2]. 

Слід також зазначити, що в Україні продовжує залишатися надзвичайно 

високою кількість вихованців дитячих будинків та шкіл-інтернатів. Так, на 1 

січня 2016 року, у різних сирітських закладах перебувало 73 тисяч дітей.  

Таким чином, дослідження образу майбутньої сім’ї у підлітків, які вихо-

вуються в закладах інтернатного типу, на нашу думку, дозволять зробити при-

пущення, наскільки благополучні, психологічно зрілі сім’ї вони зможуть ство-

рити у дорослому житті. 
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САМОРОЗВИТОК ЯК КЛЮЧОВИЙ РЕСУРС 

В ЖИТТЄВІЙ КРИЗІ ОСОБИСТОСТІ 

 

КУЗІКОВА С.Б. 

д. психол. н., професор, завідувач кафедри психології 

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка 

 

Успішність подолання кризових станів значною мірою залежить від хара-

ктеру і ступеня вираженості наявних у людини ресурсів. Традиційно розрізня-

ють два великі класи ресурсів – психологічні і соціальні. Говорячи про психо-

логічні ресурси, перш за все мають на увазі особистісні якості, психологічні 

властивості, характеристики міжособистісних взаємин людини, її здібності, 

досвід. Соціальні ресурси відображають доступність інструментальної, мора-

льної, емоційної допомоги з боку оточення. Сама їх наявність підвищує 

суб’єктивну вітальність і життєстійкість, робить можливим подолання криз і 

прийняття викликів життя. Серед різноманітних ресурсів, які потенційно має 

людина, ми виокремимо ті, що належать до системи уявлень про себе, про світ 

і себе в ньому. 

Зазначимо, що серед найбільш згадуваних у дослідженнях рис особистос-

ті, відповідальних за успішність подолання нею важкої життєвої ситуації, ви-

діляють локус контролю, або інтернальність/екстернальність (А. Бек, Е. Десі, 

Р. Райан, М. Селігман, Х. Хекхаузен). Інтернальність проявляється, зокрема, в 

суб’єктивній упевненості людини у власній здатності та готовності долати ва-

жкі обставини життя. Протилежний полюс представлений феноменом «вивче-

ної безпорадності» (М. Селігман), який являє собою щось більше, ніж просто 

екстернальний локус контролю, набуваючи параметрів життєвої позиції осо-

бистості, яка відмовляється приймати рішення і брати на себе відповідальність 

за своє життя. Інтернали, навпаки, впевнені, що в їх житті багато що спричи-

нене їх власною діяльністю, і відповідно вважають себе відповідальними за те, 

що з ними відбувається, схильні приймати виклики життя. 

Цінною є така думка. Якщо людина знає, «навіщо» вона живе, то вона 

може витримати будь-яке «як», будь-які труднощі (В. Франкл). Дж. Крумбаугх 

зазначає, що люди, в житті яких є смисл і мета, більш успішно долають важкі 

життєві обставини (J. Crumbaugh). Серед зарубіжних наукових публікацій та-

кож наявні праці, присвячені дослідженню ролі цінностей і смислів у подолан-

ні наслідків психотравмуючих ситуацій (A. J. W. Taylor). Відтак наявність у 

людини усвідомлюваних цілей і смислу життя, усвідомлення свого призначен-

ня в житті, покликання є могутнім фактором, що підвищує стійкість особисто-

сті до впливу несприятливих обставин. Відсутність такого смислу, «екзистен-

ційний вакуум» (В. Франкл), навпаки, підвищує вразливість людини, позбав-

ляючи її життя вектору та цінності. 

Інші спостереження свідчать про те, що на здатність людини ефективно 

долати життєві труднощі впливає її психологічна зрілість, втілювана в понятті 

«психологічний вік». Зріле ставлення до свого життя, розумний баланс оцінок, 
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надаваних минулому, майбутньому і сьогоденню, створюють умови для успі-

шної інтеграції психотравмуючої події, подолання кризового стану. Напроти, 

суттєві відхилення психологічного віку від хронологічного свідчить про невід-

реагованість психічної травми (Т. Т. Березіна, Є. І. Головаха, О. О. Кронік, 

Т. М. Титаренко). 

Плани на майбутнє так само відіграють важливу роль у підвищенні стій-

кості людини до впливу психотравмуючої ситуації. Відсутність бажання пла-

нувати своє майбутнє є одним із проявів посттравматичного стресу, показни-

ком перебування у кризі (В.Д. Менделевич, К. Обуховський, Дж. Форд, 

Дж. Рузек, М. Фридман, Ф. Гусман). 

Включення події в контекст свого життя, одержання досвіду, здатність до 

переосмислення події в позитивних термінах є однією з основних стратегій 

зарадної поведінки. Вміння віднайти смисл психотравмуючої ситуації, інтег-

рувати його в суб’єктивну картину світу дає можливість сприймати події як 

частину свого життя і свого досвіду. 

Назвемо ще один важливий момент. Для ефективної життєдіяльності лю-

дини важко переоцінити значущість процесів розуміння того, що відбувається 

(Ж.П. Вірна, І.В. Кряж, М. К. Мамардашвілі, М.О. Холодна, Н.В. Чепелєва, 

Р. Лазарус, С. Фолкман). Розуміння дозволяє людині надати особистісного 

смислу ситуації та всьому тому, що відбувається навколо неї. Суб’єктивне 

імовірнісне прогнозування, яке забезпечує випереджальне передналаштування 

функціональних систем, також відіграє важливу роль у здатності людини до-

лати життєві труднощі, оскільки дає змогу підготуватися до очікуваних нега-

тивних подій найбільш успішно і повно (В.А. Іванніков, І.М. Фейгенберг). 

Дж.А. Келлі стверджував, що психологічні процеси в особистості людини від-

буваються на основі того, як вона антиципіює події. Отже, суб’єктивний імові-

рнісний прогноз чинить регулюючий вплив як на фізіологічні процеси, так і на 

всі сфери особистості людини. Здатність до імовірнісного прогнозування подій 

та знання закономірностей, що лежать в основі явищ, уможливлює «антиципа-

цію прийдешніх подій, що значно знижує травматичний ефект «раптових»  

(в іншому випадку) життєвих труднощів. Психічна регуляція неможлива без 

неперервного зіставлення образів теперішнього та образів імовірнісного май-

бутнього. Прогнозування можна розглядати як покладений в основу адаптації 

психіки, фізіологічних систем та організму в цілому принцип оптимального 

управління, оснований на врахуванні очікуваних майбутніх подій. Відтак, зда-

тність людини до ефективної адаптації та саморозвитку в складних мінливих 

умовах життя напряму пов’язана з її здатністю до імовірнісного прогнозування 

та з інтелектом в цілому. 

Одночасно з названими вище психологічними ресурсами людина володіє і 

багатьма іншими: наприклад, як ми вже зазначали, це автентичність, 

суб’єктивна вітальність, оптимізм, толерантність до новизни (готовність до 

змін – А. Гусєв, П. Лушин), навички саморегуляції та поведінки у складних си-

туаціях життя і досвід подолання її наслідків тощо. 

Принципово важливим є той факт, що названі психологічні ресурси нале-

жать до числа поповнюваних. Більше того, вони формуються впродовж люд-
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ського життя. Це та змінна в системі «людина–життя», яка підвладна са-

мій людині. Психологічні ресурси саморозвитку (самозмінювання) є тими ба-

зовими характеристиками особистості, які опосередковують вплив несприят-

ливих обставин будь-якого характеру. 

У рамках ресурсного підходу широко використовується термін «ключо-

вий ресурс» – головний засіб, що контролює та організує розподіл інших ресу-

рсів, тобто скеровує загальний фонд ресурсів. За нашою позицією, таким клю-

човим ресурсом може бути суб’єктність стосовно власного життя і розвитку. 

Підсумуємо. Упродовж життя людина змінюється постійно – зі зміною 

життєвих обставин, значущих осіб, віку, соціального статусу. Як правило, це 

відбувається не завжди усвідомлено. Проте саме усвідомлення своїх потенцій-

них можливостей (психологічних ресурсів) і вміння керувати їх реалізацією 

робить людину активним творцем свого життя, суб’єктом особистісного само-

розвитку. 

 

 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ СПРЯМОВАНОСТІ ІННОВАЦІЙНОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ 

АДАПТОВАНОСТІ 

 

КУЗНЄЦОВА О.В. 

к. психол. н., доцент кафедри загальної та диференціальної психології 

Південноукраїнський національний педагогічний університет 

імені К.Д. Ушинського 

 

Поглиблення знань про закономірності розвитку особистості в сучасному 

світі потребує залучення до аналізу тих феноменів, які й породжуються або 

оприявнюються саме сучасністю на актуальному етапі її розгортання, так зва-

ною «пізньою сучасністю» (за Е. Гідденсом) [2, с. 599]. Загострюється необ-

хідність вивчення тих психологічних властивостей, що допомагають соціаль-

но-психологічній адаптованості особистості, враховуючи посилення новизни, 

зростання темпів змін та трансформацій дійсності, їх глобальний та всеосяж-

ний характер.  

Останнім часом зростає увага дослідників до феномену інноваційності, ін-

новаційного потенціалу особистості (Ю.О. Власенко, А.Г. Гаттауліна, 

В.Е. Клочко, Т.Д. Ким, Т.С. Леухіна, та ін.; Grewal, Menta, Kardes, Larsenand 

Wetherbe). В загальному контексті інноваційність розглядається як чинник, що 

забезпечує адаптацію людини до світу, що постійно змінюється [3, с. 87]. На на-

шу думку, інноваційність можна розглядати як стійку властивість особистості, як 

її здатність до корисних перетворень середовища від стану звичної (хабітуальної) 

дійсності до оновленої (модернізованої) через пошук та впровадження нововве-

день (ідей, сенсів, технологій тощо), спрямованих на адаптацію до динамічної 



 

71 

сучасності; це здатність до конструктивного переструктурування взаємодії зі сві-

том в умовах швидкоплинних змін.  

Розглядаючи структуру інноваційності як самостійної властивості з позицій 

контінуально-ієрархічної концепції особистості, обґрунтованої О. П. Санніковою 

[1], ми виокремлюємо спрямованість у якості одного з вимірів базисного рівню її 

організації. Вектор спрямованості інноваційності презентує «переваги» певних 

сфер життєдіяльності для прояву цієї властивості, що відображає вибірковість у 

психічному реагуванні на новизну та зміни у середовищі. У якості різновидів 

спрямованості інноваційностіми розглядаємо: практичну (орієнтація на пошук та 

впровадження нових способів виконання повсякденної та виробничої діяльності 

відповідно у побутовій (ПбІ), в професійній (ПрІ) сферах), комунікативну (схи-

льність до випробування нових способів спілкування та взаємодії між людьми у 

сферах особистого спілкування з близькими та друзями (ІСо), професійного спіл-

кування (ІСп), масових комунікацій (Імк) та в організації внутрішнього досвіду 

власної особистості, діалогу з власним Я, ауто спрямованість (АІ), суспільно-

організаційну (схильність до нових практик у основних сферах суспільного жит-

тя: економіко-фінансовій (ЕФІ), екологічній (ЕІ), політичній (ПІ), соціально-

культурній (СКІ) та технічній (ТІ). 

Зважаючи на значення інноваційності як такої для адаптації особистості в 

мінливому середовищі, важливим є уточнення співвідношення вказаних векторів 

прояву цієї властивості (спрямованості інноваційності) з ознаками соціально-

психологічної адаптованості. З цією метою ми організували емпіричне дослі-

дження, зреалізоване у три етапи: організаційний, діагностичний, аналітико-

інтерпретаційний. Було використано розробленунами у відповідності до вимог 

психометрики психодіагностичну методику «Самооцінка спрямованості іннова-

ційності» та Методику діагностики соціально-психологічної адаптації (СПА) (К. 

Роджерс, Р. Даймонд). До вибірки дослідження увійшли 105 осіб – студенти різ-

них факультетів та слухачі відділення перепідготовки за спеціальністю «Психо-

логія» Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 

К.Д. Ушинського. У відповідності до поставленої мети нами проведено кореля-

ційний аналіз емпіричних даних за допомогою статистичної програми SPSS for 

Windows 17.0.  

В результаті встановлено, що більшість показників спрямованості іннова-

ційності та соціально-психологічної адаптованості мають кореляційні взає-

мозв’язки. Так, показник професійної інноваційності (ПрІ) додатньо корелює зі 

шкалами: «адаптивність», «прийняття себе», «прийняття інших» (р<0,01), «внут-

рішній контроль» (р<0,05), від’ємно – з показником «неприйняття інших». Пока-

зник комунікативної інноваційності в сфері професійного спілкування (ІСп) до-

датньо корелює зі шкалою «прийняття себе» (р<0,05), від’ємно – «дезадаптив-

ність», «неприйняття себе», «неприйняття інших», «емоційний дискомфорт», 

«внутрішній контроль» (р<0,01), «веденість», «ескапізм» (р<0,05). Таким чином, 

у підвищенні соціально-психологічної адаптованості особистості значну роль ві-

діграє інноваційність в професійній діяльності та професійному спілкуванні, що 

дозволяє відчувати людині себе відповідною до історичного часу, соціальних 

стандартів сучасного суспільства, ідентифікувати себе як професіонала, здатного 
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до освоєння та подальшого розвитку модерних способів діяльності. З іншого бо-

ку, справедливо вважати, що і задовільна соціально-психологічна адаптованість 

посилює саме таке спрямування психічних можливостей людини до контакту з 

новизною та її корисного використання. 

Слід вказати на значний спектр взаємозв’язків з соціально-психологічною 

адаптованістю політичної спрямованості інноваційності (ПІ). Це від’ємні 

зв’язки з показниками «неприйняття інших» (р<0,01), «дезадаптивність», «емо-

ційний дискомфорт», «зовнішній контроль», «веденість» (р<0,05)), що вказує на 

значення розвитку орієнтації на засвоєння та впровадження нових (сучасних) 

форм управління та реалізації влади на будь якому рівні для запобігання проявам 

дезадаптованості в емоційному та особистісному самопочутті, у міжособистісних 

стосунках. 

Окремі взаємозв’язки отримано між показниками СПА та спрямованістю 

інноваційності в сфері масових комунікацій (Імк) (додатній з показником «домі-

нування» (р<0,01) та від’ємний – з «неприйняття себе», «неприйняття інших» 

(р<0,05)); ауто спрямованістю інноваційності (АІ) (додатній з показником «до-

мінування» (р<0,01)); соціокультурною спрямованістю інноваційності 

(від’ємний з показниками «неприйняття інших», «емоційний комфорт», «веде-

ність» (р<0,01)); спрямованістю інноваційності в економіко-фінансовій сфері 

(додатній з показником»домінування»(р<0,05), від’ємний – з показником «не-

прийняття себе» (р<0,05)); екологічною спрямованістю інноваційності (додатній 

з показником «прийняття інших» і від’ємний – з «неприйняття інших» (р<0,05)). 

Всі вказані факти підтверджують встановлені вище тенденції, окрім даних 

про від’ємний зв’язок соціокультурної спрямованост і інноваційності з емоцій-

ним комфортом. Саме посилення орієнтації на нові смисли, на переструктуру-

вання системи відносин з оточуючою дійсністю в глобальних культурних вимі-

рах призводять до зростання емоційного занепокоєння, напруження, внутрішньо-

го сум’яття. Цей результат відображає той факт, що саме соціокультурні іннова-

цій зустрічають найбільший спротив і найбільшою мірою викликають конфлікти, 

як зовнішні, так і внутрішні. 

Отже, отримані дані вказують на взаємозалежність, з одного боку, спрямо-

ваності інноваційностіяк здатності до пошуку та впровадження нововведень, пе-

редусім до оновлення професійної діяльності та професійного спілкування та, з 

іншого, ознак внутрішньої соціально-психологічної адаптованості, що відобра-

жають стан психічної рівноваги, задовільного самопочуття, гармонійності у мі-

жособистісних стосунках та комфорту у взаємодії з соціальним середовищем. 
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Для диференціації особистісних потенціалів були проведені пілотажні до-

слідження за опитувальником домінуючого настрою Л. В. Кулікова, за опиту-

вальником «Оцінка рівня задоволення якістю життя» Н.Е. Водоп’янової, опи-

тувальник «Самооцінки рівню соціальної креативності» та «Самооцінка рівню 

онтогенетичної рефлексії». Кожна з застосованих методик передбачала огляд 

потенціалів особистості через призму безпосередньої спрямованості. 

Наведемо результати факторного аналізу із зведеними значення інтерва-

льних змінних, що були впорядковані за силою впливу (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 

Факторна модель потенціалу особистості 

Показники 
Фактор 

1 2 3 

Розкутість-напруженість 0,912 -0,131 0,107 

Задоволеність-незадоволеність життям в цілому ,,891   

Тонус високий-низький 0,878 0,184 -0,157 

Стійкість-нестійкість емоційного тону 0,859   

Спокій-тривога 0,848  0,201 

Позитивний-негативний образ власно себе 0,838   

Бадьорість-зневіра 0,417 0,404 -0,363 

Рівень онтогенетичної рефлексії -0,261 -0,204  

Підтримка  0,848  

Робота  0,814  

Особисті досягнення  0,802 0,157 

Спілкування з близькими  0,626 0,357 

Напруженість  0,625 0,102 

Рівень соціальної креативності  0,565  

Активне-пасивне відношення до життєвої ситуації  0,489  

Оптимістичність  0,464 -0,131 

Негативні емоції 0,117 0,230 0,647 

Самоконтроль  0,428 0,472 

 

В результаті було отримано 3-х факторну модель потенціалу.  

Перший фактор склали показники «Розкутість – напруженість», «Задово-

леність-незадоволеність життям в цілому», «Тонус високий-низький», «Стій-

кість-нестійкість емоційного тону», «Спокій-тривога», «Позитивний-
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негативний образ себе» та «Бадьорість-зневіра». Показник «Розкутість – на-

пруженість» відображає наявність чи відсутність прагнення до досягнення ба-

жаного, зміни себе, подолання перешкод та опанування життєвих ситуацій. 

Важливою рисою цього показника виступає загальний емоційний фон особис-

тості, наявність чи відсутність емоційного напруження. Показник «Задоволе-

ність – незадоволеність життям в цілому» виступає як наслідок здатності брати 

на себе відповідальність та приймати рішення, бути активним та спрямованим 

на самореалізацію та досягнення успіху. Показник тонусу характеризує актив-

ність життєвої позиції та запаси ресурсів для готовності розвитку на шляху 

професійного становлення та успішної соціальної адаптації. За розглядом по-

казника «Стійкість – нестійкість емоційного тону» можна виділити домінуван-

ня позитивного чи негативного емоційного фону, здатність до ефективної са-

морегуляції, адекватної поведінки та взаємодії. Бажання створення соціально 

бажаного образу власної особистості та критичність до самого себе являють 

головні риси показника «Позитивний – негативний образ себе». Найменш ви-

ражений за всіх показник «Бадьорість – зневіра» визначає переваги позитивно-

го чи негативного настрою та спрямованість у майбутнє з радісним чи похму-

рим поглядом. 

Психологічний зміст вищеописаних показників та сили впливу за інтерва-

льними значеннями дозволили першому фактору надати назву «Індивідно-

особистісний потенціал». 

Другий фактор визначено показниками «Підтримка», «Робота», «Особисті 

досягнення», «Спілкування з близькими», «Напруженість», «Рівень соціальної 

креативності», «Активне-пасивне ставлення до життєвої ситуації» та «Оптимі-

стичність». 

Показник «Підтримка» підкреслював наявність чи відсутність у с бажаної 

підтримки та розуміння серед оточуючих. Показник «Особисті досягнення» 

виступив індикатором загальної наявності успішної діяльності та реалізації 

прагнень, наявності енергії та спрямованості на отриманні бажаного результа-

ту. Меншою мірою були виражені показники «Спілкування з близькими», 

«Напруженість» та «Рівень соціальної креативності», що визначали наявність 

задоволеності спілкуванням з близькими та рідними як запоруку душевної рів-

новаги та певного ресурсу для майбутніх досягнень. Найменш виражені показ-

ники «Активне-пасивне ставлення до життєвої ситуації» та «Оптимістичність» 

виражали характер ставлення до життєвої позиції та подій мінливого життя. 

Другий фактор було визначено як «Соціально-особистісний потенціал». 

Останній фактор складалася з показників «Негативні емоції» та «Самоко-

нтроль». Домінування в емоційному фоні негативних тенденцій знижує задо-

воленість власним життям, з іншого боку, наявність самоконтролю допомагає 

в корегуванні емоційних проявів та стабільності поведінки і взаємодії у суспі-

льстві. За вище визначеними рисами третій фактор отримав назву «Потенціал 

емоційного контролю». 

При встановленні внутрішніх зв’язків між потенціалами було використа-

но коефіцієнт Спірмена. Результати проведення кореляційного аналізу наведе-

ні у таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Дослідження взаємовпливів між потенціалами особистості 

Показники 

Індивідно-

особистісний 

потенціал 

Соціально-

особистісний 

потенціал 

Потенціал емоційного 

контролю 

Індивідно-особистісний 

потенціал 

ρ 1,000 0,095 0,214 

р – 0,284 0,016 

Соціально-особистісний 

потенціал 

ρ  1,000 0,597 

р - 0,001 

Потенціал емоційного 

контролю 

ρ  1,000 

р – 

 

Виявлено сильну додатню взаємозалежність емоційного контролю та со-

ціально-собистісного потенціалу (ρ=0,597, р=0,001). Така картина визначає ви-

сокий ступінь взаємодії соціально-особистісного потенціалу із емоційною 

складовою потенціалу. Залежність емоційного потенціалу та потенціалу інди-

відно-особистісних якостей була слабо виражена (ρ=0,214, р=0,016). Доміну-

вання активної життєвої позиції та намірів розвитку не відчувало сильного 

впливу за збільшення песимістичних та негативно окрашених тонів у житті 

респондентів. Також збільшення впливу складових індивідно-особистісного 

потенціалу не виявило бурхливих емоційних реакції та сприймалося досліджу-

ваними як логічний наслідок розвитку власних здібностей та якостей. 

Таким чином, за допомогою факторного аналізу було виділено трьохфак-

торну модель потенціалу та диференційовано індивідно-особистісний, соціа-

льно-особистісний та потенціал емоційного контролю.  
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На сучасному етапі розвитку суспільства проблема дитячо-батьківських 

відносин як фактора психічного благополуччя особистості набуває особли-

вої актуальності. Найчастіше злочинність, жорстокість, байдужість до ото-

чуючих, а часом навіть до близьких, породжується неправильним вихован-

ням особистості, психологічним та фізичним насильством в родині. Роль 

сімʼї в суспільстві незрівнянна за своєю силою в порівнянні з іншими соціа-

льними інститутами, оскільки саме в сімʼї формується і розвивається особи-

стість, відбувається оволодіння нею соціальними ролями, необхідними для 

адаптації в суспільстві, що значною мірою залежить від обраного батьками 

стилю виховання.  

Стиль сімейного виховання – це спосіб взаємодії батьків та дітей, що 

характеризується застосуванням певних засобів і методів виховного впливу, 

виражається у особливій манері вербального та невербального спілкування 

[3, с. 74]. Існують різноманітні класифікації стилів сімейного виховання, в 

основі яких лежать особливості внутрішньосімейних та міжособистісних 

взаємин. 

В основу класифікації американського психолога Дж. Болдуїна вклю-

чені наступні критерії: сімейний контроль і вимоги, емоційна підтримка і 

способи оцінки. На цій основі автор виділив два стилі виховання:  

– демократичний стиль – підвищується рівень спілкування в сімʼї, діти 

беруть активну участь в обговоренні сімейних питань, їх думка єважливою, 

батьки завжди готові прийти на допомогу; 

– контролюючий стиль –батьки створюють великі обмеження в поведі-

нкових можливостях дітей, але при цьому дитина отримує ґрунтовне пояс-

нення сенсу заборон [4, с. 91]. 

Л.Г. Саготовська виокремила стилі сімейного виховання, ґрунтуючись 

на таких критеріях: емоційність і рівень включеності дорослих у відносини з 

дітьми. Класифікація нараховує шість видів:1) пристрасть: діти – це єдина 

мета в житті; 2) байдужість до потреб, інтересів і запитів; 3) егоїзм з боку 

батьків – дорослі звалюють на дітей непосильні ноші; 4) дитина розгляда-

ється як обʼєкт для виховання, але без урахування її індивідуальних особли-
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востей; 5) дитина – перешкода в побудові карʼєри, особистого життя; 6) ди-

тина отримує ряд обовʼязків, але при цьому отримує і повагу [1, с. 126]. 

Аномальні стилі сімейного виховання, як зазначає Е.Г. Ейдеміллер, по-

діляються з урахуванням емоційної присутності, піклування та контролю, 

врахування вікових та особистісних здібностей: 

1. Гіпопротекція – контроль і опіка знаходяться на мінімальному рівні, 

зустрічаються навіть ситуації патологічної бездоглядності; в даному випад-

ку приділяється мало уваги як в духовному, так і в фізичному аспекті.  

2. Домінуюча гіперпротекція– надмірна турбота пригнічується контро-

лем в самих незначних речах, має місце велика кількість заборон і обме-

жень. 

3. Потураюча гіперпротекція– поступливість і задоволення всіх бажань 

дитини. 

4. Емоційне відторгнення– ігнорування потреб дітей, іноді жорстоке 

поводження; вираз емоційного негативу у вигляді постійних невдоволень. 

5. Підвищена моральна відповідальність – вимоги, що висуваються до 

дитини не відповідають її віковому розвитку [2, с. 47]. 

Д. Боумрід запропонував три типи особистостей, характер яких відпо-

відає певним методам виховної діяльності їх батьків: 1) авторитетні батьки – 

особистості цього типу ініціативні, товариські, енергійні,допитливі, впевне-

ніші в собі, відповідально відносяться до своїх обовʼязків, їм легше дається 

засвоєння соціально прийнятних і заохочуваних форм поведін-

ки;2) авторитарні батьки –діти стають дратівливими, підозрілими, похмури-

ми, тривожними, схильними до конфліктів, насилу встановлюють контакти 

через постійну настороженості і навіть ворожості до тих, хто їх оточує і 

внаслідок цього – нещасні; 3) поблажливі батьки – при такому відношенні 

діти імпульсивні, агресивні, найчастіше мають проблеми з дисципліною, не-

рідко їх поведінка стає просто некерованою [5, c. 323].  

Таким чином, кожний стиль виховання призводить до певних наслідків 

та згодом відображається на особистості. Застосування такого стилю як де-

мократичний, коли дитина має певні обов’язки, повагу, розуміння зі сторони 

батьків формує її як гармонійну особистість, здатну розуміти себе, мати 

власні погляди, бути відповідальною та проявляти турботу до інших. В свою 

чергу, контролюючий стиль, наявність гіперпротекції сприяє появі залежно-

го типу особистості, яка не здатна бути самостійною, потребує постійної пі-

дтримки, прагне не докладати ніяких зусиль, аотримувативсе в готовому ви-

гляді, проявляє егоїстичні тенденції. Батьки, здійснюючи свідомий, вмоти-

вований вибір стилю сімейного виховання самі визначають, якою людиною 

в майбутньому стане їхня дитина та наше суспільство в цілому.  
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Проблема професійної спрямованості старшокласників не є новою в пси-

хологічній науці, але необхідність її актуалізації викликана тим, що на тепері-

шній час з’явилась велика кількість нових професій, що потребує розгляду не-

обхідних професійно важливих якостей, це по-перше. По-друге, велика кіль-

кість сучасних студентів зробила свій професійний вибір несвідомо, орієнтую-

чись на прагнення батьків, інтереси друзів і тому, немотивоване навчання при-

зводить до того, що ми маємо некваліфікованих фахівців в різних галузях ви-

робництва. По-третє, зробити правильний професійний вибір – це важливе 

життєве завдання, від якого залежить як фінансове благополуччя, соціальний 

статус особистості, її емоційний стан, так і процвітання всієї держави. Виму-

шена зміна професії через помилку при її виборі, необхідність у переучуванні 

та перекваліфікації потребують певних витрат та відволікають працездатну 

людину від участі у суспільному виробництві, внаслідок цього суспільство за-

знає відчутних матеріальних втрат.  

Основними критеріями границь і етапів професійної спрямованості варто 

вважати рівень розуміння особистістю сенсу життя, зміну відтворюючого виду 

діяльності й повноту рівня співвіднесення «хочу» – «можу» – «потрібно» у 

конкретної особистості. Тобто, старшокласник, приходячи до моменту остато-
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чного вибору свого професійного шляху, повинен усвідомлювати свої профе-

сійні інтереси із наявними у себе і необхідними для професії здібностями та 

розуміння того, наскільки в суспільстві є попит на дану професію і чи є мож-

ливість бути працевлаштованим за нею у подальшому. Тому процес професій-

ного становлення достатньо складний, багатоаспектний, що потребує кваліфі-

кованої допомоги старшокласнику з боку батьків, педагогів, психологів.  

Допомогти старшокласнику в усвідомленому виборі власного професій-

ного шляху може створена система психологічного супроводу, яка буде поля-

гати як у виявленні професійних інтересів, так і у діагностиці наявних профе-

сійно важливих якостей, що дозволить учню зрозуміти і співвіднести свої «хо-

чу» і «можу». Психологічну діагностику потрібно провести завчасно, щоб ма-

ти час для розвитку необхідних якостей і здібностей, якщо «хочу» буде пере-

важати над «можу». Доцільним буде і проведення психологічних тренінгів, 

протягом яких старшокласники не тільки зможуть пізнати світ різноманітних 

професій, але й усвідомити те, які особистісні якості та здібності вони мають і 

зрозуміти свою відповідність професіограмі обраної ними професії.  

Термін «тренінг» пішов від англ. «train, training», що означає «виховання, 

навчання підготовка, тренування». Н.Ю. Хрящова пропонує розуміти під тре-

нінгом багатофункціональний метод навмисних змін психологічних феноменів 

людини, групи і організації з метою гармонізації професійного та особистісно-

го буття людини. Ю.М. Ємельянов визначає СПТ як групу методів розвитку 

здібностей до навчання та до оволодіння будь-якими складними видами діяль-

ності. Л.А. Петровська визначає СПТ як форму психологічного впливу в про-

цесі інтенсивного навчання в груповому контексті [1].  

Усвідомлення своїх професійних намірів в ситуації психологічного трені-

нгу відбувається під впливом ряду факторів: 1) підвищення мотивації до само-

пізнання в результаті дій групових норм, що акцентує інтроспекцію; 

2) усвідомлення власних потреб, можливостей, професійних інтересів та цін-

ностей; 3) створення позитивних образів та перспектив професійного та особи-

стісного майбутнього; 4) постановка цілей для підтримки і розвитку образу 

«Я»; 5) надання учаснику тренінгу максимального зворотного зв’язку в його 

особистісних проявах і професійної поведінці [2]. 

В якості тренінгових вправ, які будуть доцільними як для діагностики 

професійних інтересів старшокласників, так і для розуміння ними типів існую-

чих професій, можна використати наступні: 

Техніка «Складання інформаційної карти». Вправа виконується письмово. 

Інструкція: «Візьміть ручки і зошити і заповніть таблицю, яка поділена на три 

стовпчика. Необхідно заповнити кожен стовпчик, відповідаючи на запитання: 

1) Що мені цікаво (знати чи робити)? 2) У якій професії я цього зможу досяг-

ти? 3) Що мені потрібно для отримання цієї професії? Записи в таблиці повин-

ні розташовуватися блоками «інтерес – професія – необхідні кроки». Зараз ви 

пишете всі ваші інтереси незалежно від того, реальні вони чи ні. Ви визначаєте 

максимально широке поле ваших інтересів. На роботу вам відводиться 25 хв. 

Якщо будуть виникати питання – задавайте їх відразу». Дана вправа допомагає 

старшокласнику поєднати свої інтереси, які виникали в дитинстві, в підлітко-
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вому віці з переліком відомих йому професій і усвідомити, які кроки необхід-

но зробити для актуалізації цих професійних інтересів.  

Техніка «Посадові функції». Ведучий обирає на вибір 3-4 посади для гру-

пового аналізу, наприклад: директор рекламної агенції, офіціант в ресторані, 

ведучий на телебаченні, няня тощо. Всім учасникам потрібно розділитися на 

групи, кожні група отримує свою посаду. Протягом групового обговорення  

(10 хв.) кожна група прописує функції, які здійснює представник, що займає 

певну посаду та необхідні якості, що будуть забезпечувати продуктивне вико-

нання посадових обов’язків. Коли кожна група обговорила своє завдання по-

чинається обговорення між всіма групами, що дає можливість змінити свою 

думку чи напроти, доповнити свій список. Дана вправа дає можливість стар-

шокласникам зрозуміти відмінності між поняттями «професія» і «посада», 

проявити креативність, логічне мислення для з’ясування функціоналу кожної 

посади і визначити поняття «професійно важливі якості».  

Техніка «Казкова автобіографія». Інструкція: кожному учаснику групи 

необхідно обрати будь-якого казкового персонажа, модифікувавши його ім’я, 

наприклад, «колобок – многобок», «Белоснежка – Делоснежка», «Алиса – Ме-

лисса» і т.ін. Протягом 15 хвилин потрібно написати автобіографію обраного 

героя, звертаючи увагу на головні моменти його життя та його якості. Потім 

учасникам групи потрібно об’єднатися в міні-групи по три особи, назвати сво-

їх героїв, обговорити в групах свої автобіографії, виокремити з автобіографій 

по три особистісних якості героїв, які важливі для групової діяльності, прагну-

ти знайти щось подібне в розповідях кожного учасника групи. Потім необхід-

но уявити, що всі твоє учасників – це один колектив, одна організація і необ-

хідно обрати кожному з трійці згідно з їхніми особистими якостями із автобіо-

графії напрям роботи, за що конкретно ця людина може відповідати. Закінчу-

ється вправа презентацією кожної мікрогрупи, даючи назву своєму колективу і 

знайшовши напрям їхньої діяльності. Дана вправа дає можливість групового 

обговорення важливих з точку зору продуктивної професійної діяльності якос-

тей особистості, сприяє розвитку креативності та творчого мислення.  

Таким чином, психологічний супровід старшокласників в процесі розвит-

ку професійної спрямованості є необхідним і бажаним, адже тільки в процесі 

групової роботи, яка буде проходити в ситуації психологічної безпеки, довіри, 

розкутості, старшокласник, з одного боку, отримає знання щодо існуючого 

світу професій, а з іншого, зможе усвідомити свою відповідність між «хочу», 

«можу» і «потрібно». Суспільство має завжди бути зацікавленим в можливості 

кожної людини ще під час навчання у школі визначитись у тій галузі трудової 

діяльності, де б вона змогла якнайповніше проявити свої здібності та реалізу-

вати свої наміри у свідомому виборі професії. 
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ЯК ОСНОВА ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ 

 

МАЙСТРУК В.М. 

аспірант кафедри загальної та соціальної психології 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

 

Холістична модель здоров’я передбачає духовне благополуччя (позитивні 

цінності, ідеали та сенс життя); інтелектуальне благополуччя (здатність набу-

вати знання і застосувати їх для розв’язання різних задач); емоційне благопо-

луччя (здатність регулювати свої емоції та справлятися із стресовими ситуаці-

ями); соціальне благополуччя як здатність спілкуватися і взаємодіяти із різни-

ми людьми та фізичне благополуччя (харчування, гігієна та відпочинок). 

Соціальне благополуччя, або його відсутність, знайоме фахівцям у галузі 

громадського здоров’я в контексті соціальної рівності та рівності доходів, со-

ціального капіталу, соціальної довіри, соціальної взаємодії і соціальних 

зв’язків. 

У багатьох дослідженнях інтелектуальне, емоційне і духовне благополуч-

чя об’єднуються у понятті психологічного благополуччя, а останнє часто зіс-

тавляється із соціальним благополуччям. 

Психічне благополуччя включає в себе здатність зробити так, щоб здо-

ров’я і щастя сприяли зміцненню стосунків із іншими людьми. Люди з психіч-

ним благополуччям знають себе і свої потреби, чітко усвідомлюють межі, зве-

ртаються до інших, використовуючи навички емоційної обізнаності та прий-

мають і керують конфліктами без маніпуляції або примусу. 

Психічно благополучні люди також щедрі, мудрі і співчутливі. Вони 

приймають виважені рішення від імені інших. Звідси випливає, що сприяння 

психічному благополуччю всіх, особливо тих, хто перебуває у владі, є важли-

вим чинником запобігання соціальної нерівності і нездорової політики. 

Психічне і соціальне благополуччя, відтак, тісно взаємопов’язані, але різ-

ні поняття, які часто плутають між собою в літературі. Психічне благополуччя 

включає в себе здатність реалізувати свій творчий потенціал, мету і сенс жит-

тя, можливість робити позитивний внесок у життя спільноти, формувати пози-
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тивні відносини з іншими людьми, відчуваючи зв’язок із ними та підтримку. 

Крім того, психічно благополучні люди перебувають у душевній рівновазі, ра-

дості, щасті, можуть впоратися із життєвими негараздами, впевнені й гнучкі, 

беруть відповідальність за себе і за інших в залежності від обставин. 

Соціальне благополуччя залежить від суми індивідуального психічного 

благополуччя в групі, спільноті чи суспільстві, якості влади – місцевої, органі-

заційної, національної та міжнародної, якості послуг і надання підтримки тим, 

які її справді потребують, справедливого розподілу ресурсів, включаючи до-

ходи, поваги до інших людей і їх потреб, співчуття і співпереживання, і спра-

вжньої взаємодії. 

Цьому можуть сприяти ієрархічно побудовані стосунки в сім’ях, грома-

дах, на робочих місцях, у школах або владних органах. Тому політика владних 

структур разом із внеском сімей, підприємств й організацій має бути спрямо-

вана на створення колективного психічного благополуччя. 

Багатовимірна модель благополуччя (Ryff, 1989, 1995) включає шість 

окремих компонентів позитивного психологічного функціонування [1; 2]. Ця 

комбінація відбиває широту тлумачення благополуччя, яке охоплює позитивну 

оцінку себе та свого минулого життя (самоприйняття), відчуття постійного 

зростання та розвитку особистості (особисте зростання), переконання, що жит-

тя має ціль і зміст (мета в житті), якісні стосунки з іншими (позитивні стосун-

ки з іншими), здатність відповідально ставитися до свого життя та навколиш-

нього світу (оволодіння оточуючим світом), а також відчуття самовизначення 

(автономія). 

Самоприйняття. Найпоширенішим критерієм благополуччя з багатьох 

точок зору є відчуття самоприйняття. Його вважають головною рисою психіч-

ного здоров’я, а також характеристикою самоактуалізації, оптимального фун-

кціонування та зрілості. Теорії життєвого шляху також підкреслюють важли-

вість прийняття себе та власного минулого. Тому наявність позитивного став-

лення щодо себе – провідна риса позитивного психологічного функціонування.  

Позитивні стосунки з іншими. У багатьох теоріях ідеться про важливість 

теплих, довірливих міжособистісних стосунків. Здатність любити вважають 

центральним компонентом психічного здоров’я.  

Автономність. Особа вважається повнофункціональною, коли у неї є 

внутрішній локус оцінки і вона не потребує від когось схвалення, проте оці-

нює інших за особистісними стандартами. Індивідуація залучає позбуття умо-

вностей, коли особа не дотримується колективних страхів, вірувань, законів.  

Компетентість. Здатність індивіда вибирати чи створювати умови, при-

датні для його психічних умов, належить до характеристик психічного здо-

ров’я. Зрілість вимагає участі у визначних сферах діяльності. Успішний процес 

старіння також визначає міру того, наскільки індивід користується можливос-

тями навколишнього середовища. Відтак, активна участь та керування середо-

вищем – важливі компоненти інтегрованої моделі позитивного психологічного 

функціонування.  

Життєва мета. Психічне здоров’я охоплює переконання, що надають 

людям відчуття існування цілі та змісту життя. Визначення зрілості також від-
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биває чітке розуміння цілі життя, відчуття спрямованості та інтенціональності. 

Вікові теорії життєвого циклу стосуються розмаїття змінюваних цілей у житті, 

наприклад, бути продуктивним та творчим чи досягати емоційного балансу у 

подальшому житті. Тому цілі, наміри та відчуття напряму має той, хто живе 

позитивно з відчуттям змістовності життя.  

Особистісне зростання. Оптимальне психологічне функціонування вима-

гає не лише досягнення викладених вище характеристик, а й того, що особа 

продовжує нарощувати свій потенціал, своє зростання та розвиток як особис-

тість.  

Потреба до актуалізації та усвідомлення своїх можливостей – одна з голо-

вних у контексті особистісного зростання з боку клінічної психології. Тому 

постійне особистісне зростання та самореалізація займають ключові місця у 

вищезгаданих теоріях. До того ж, їх можна вважати виміром благополуччя, що 

тісно пов’язано з аристотелівським поняттям евдемонії.  

Отже інтеграція теорій психічного здоров’я, вікових теорій життєвого ци-

клу вказують на багаточисельність чинників позитивного психічного функціо-

нування. Однак, небагато праць підкреслюють вагомість таких якостей пози-

тивних стосунків з іншими, як автономія, життєва мета, особистісне зростання, 

що розглядаються головними компонентами благополуччя. 

Оскільки усі види благополуччя приводять до зростання рівня психічного 

здоров’я, а духовне і тілесне начало виокремлюються в образі Я як предмета 

самоприйняття, у подальшому нашому дослідженні усі ці види благополуччя 

об’єднуватимуться в поняття психологічного благополуччя особистості як ос-

нови її здоров’я. 
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И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

 

МАТИЕНКО-КУПРИЯНОВ В.И. 

старший преподаватель кафедры физического воспитания 

ГВУЗ «Киевський национальний экономический университет 

имени Вадима Гетьмана» 

 
В современном науковедении основной «единицей» организации научной 

деятельности считается именно малая научная группа или так называемый 
первичный исследовательский коллектив, а понятия «группа» и «малая груп-
па» обычно употребляются как синонимы.  

Организация современной науки в виде деятельности научных групп имеет 
два важных социально-психологических следствия. Во-первых, все ключевые 
социально-психологические процессы, протекающие в малой группе, оказывают 
большое влияние на процесс научного познании. Во-вторых, коллективный на-
учный труд приобретает специфику в отношении индивидуального исследова-
тельского тpyдa и коллективной организации других видов деятельности. 

Научная школа – это институт, который обеспечивает в диалектическом 
единстве процесс познания и процесс передачи знаний. Новые знания непо-
средственно передаются в ходе процесса познания, нередко без какого-либо 
разрыва во времени этих фаз. Научная школа, будучи социальным организ-
мом, не существует изолированно. Она возникает как следствие научных и 
общественных потребностей и нуждается в научном и социальном признании. 
Результаты ее исследований должны использоваться в других областях разви-
вающихся научных исследований или найти применение в общественной 
практике.  

Любой феномен науки и «школа» как групповая деятельность может быть 
адекватно интерпретирован только в системе трех «измерений»: социально– 
психологическом, предметно-логическом и личностном.  

Социально-психологическая предпосылка возникновения научной школы 
состоит в достижении соответствующей областью науки такой стадии разви-
тия, когда индивидуальные формы научного труда уже не удовлетворяют тре-
бованиям этой области науки, а коллективные формы ещё не существуют.  

Социально-психологический контекст научной деятельности на уровне 
малой группы складывается из базовых социально-психологических процес-
сов, протекающих во всех видах малых групп, а также из специфических 
именно для научных коллективов феноменов, таких как научная программа, 
ролевая структура, предметно-рефлексивные отношения. При этом базовые 
социально-психологические процессы в научных группах тоже приобретают 
структурные и функциональные особенности, обусловленные спецификой на-
учной деятельности. Специфика социально-психологических процессов в этом 
контексте дала жизнь соответствующей области знания – психологии органи-
заций, в структуре которой видное место принадлежит изучению научных ор-
ганизаций. 
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Предметно-логическая предпосылка возникновения научной школы явля-
ется порождаемая логикой развития науки потребность в разработке научно-
категориального аппарата, позволяющего более адекватно постичь исследуе-
мые явления, чем это удавалось на основе прежних категориальных схем. 
Своеобразную общность категориальной структуры мышления и следует от-
нести к тем «надличностным» факторам, которые играют конституирующую 
роль в функционировании научной школы. Ведущая роль в разработке нового 
категориального аппарата принадлежит лидеру научной школы, который оп-
ределяет содержательный и языково-терминологический каркас концепции 

Личностные предпосылки создания лидером научной школы состоят в 
наличии у него специфических педагогических и организационных способно-
стей. Хорошо известна зависимость школы от личностных качеств «учителя», 
т.е. лица, выполняющего лидерские функции. Каждой школе присущ свой 
личностио-неповторимый стиль, отпечаток которого лежит на интеллектуаль-
ном и нравственном облике группы. В научном самосознании сплошь и рядом 
школа ассоциируется с образом ее лидера. Роль создателя научной школы 
предъявляет определенные требования к личности ученого: 

1. Лидер научной школы должен быть генератором основой идеи.  
2. При всей разносторонности, глубине и энциклопедичности знаний в 

своей и смежных областях науки, глава научной школы для успешного выпол-
нения своей функции учителя должен быть сосредоточен на достаточно узком 
научном направлении. 

З. Лидер научной школы должен обладать педагогическим и лекторским 
талантом. 

4. Лидер научной школы должен иметь организаторские способности. 
5. Лидер научной школы должен обладать определенным комплексом ин-

дивидуально-личностных качеств (сильная воля, целеустремленность, прин-
ципиальностъ, обаяние и т. п.). 

6. Лидер научной школы должен иметь ценностную ориентацию, способ-
ствующую максимальной эффективности деятельности возглавляемого им 
коллектива.  

Таким образом, на уровне научного сообщества научная деятельность ор-
ганизована как двухслойный пирог. На поверхности – официальные нормы 
науки и когнитивные правила научного познания. Под ними – неформализуе-
мые когнитивные ориентиры и антинормы, складывающиеся под влиянием 
субъективных интересов учёных. Социально-психологические факторы, стоя-
щие за неформальными ориентирами познания и антинормами науки, дейст-
вуют сквозь призму её официальных норм и когнитивных стандартов, что обу-
словливает амбивалентность профессионального самосознания учёных, выра-
жающуюся в применении ими двух «репертуаров», а также определяет глав-
ную специфику социально-психологической детерминации научной деятель-
ности на её данных. Соответственно к числу главных детерминант этой дея-
тельности на уровне научного сообщества можно отнести: 1) её официальные 
нормы; 2) неофициальные нормы; 3) когнитивные правила; 4) неформальные 
ориентиры; 5) субъективные интересы ученых.  
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МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

НА СТИЛЬ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

МІСЕНГ Д.В. 

aспірант лабораторії методології психосоціальних 

і політико-психологічних досліджень 

Інститут соціальної та політичної психології 

Національної академії педагогічних наук України 

 

Сучасний світ характеризується процесами глобалізації та високим тем-

пом зміни суспільних цінностей, норм та стандартів, що призводить до постій-

ної модифікації життєдіяльності усіх груп населення. У вищезазначених умо-

вах процес становлення стилю життя особистості також піддається змінам. 

Наразі немає єдиного усталеного погляду на визначення поняття стилю життя, 

і, цей феномен залишається предметом аналізу концептуально різних напрям-

ків гуманітарної думки, що зумовлює його розпливчастість, а, відповідно, пе-

решкоджає визначенню механізмів його формування та функціонування. Від-

так, можна визначити декілька підходів до визначення даного поняття: 

– Соціально-психологічний, у якому стиль життя визначається через ви-

бір та/або реалізацію соціально усталених практик (М. Вебер, Т. Веблен,  

П. Бурд’є).  

– Психоаналітичний, у межах якого стиль життя визначається як індиві-
дуальні компенсаторні стратегії (А. Адлер, Р. Плутчик); 

– Загальнопсихологічний, що передбачає розгляд стилю життя як інтег-
ральної характеристики взаємодії особистості з оточенням (Т.М. Титаренко, 

Л.В. Сохань, О.В. Лібін, О.Г. Малина, Р. Елліот, Д. Чені).  

Низка дослідників у рамках загальнопсихологічного підходу наголошу-

ють на зв’язку життєво-стильових особливостей з ціннісними орієнтаціями, 

втім залишається незрозумілим, чи йдеться про детермінанти, чи про аспекти 

самого феномену стилю життя. Багато у чому така невизначеність зумовлена 

розпливчастістю самого поняття стилю життя. На основі попередньо здійсне-

ного теоретичного аналізу категорії стилю життя можна запропонувати насту-

пне визначення. Стиль життя особистості представляє собою способи взаємо-

дії особистості зі світом, які реалізуються у відносно усталених життєвих стра-

тегіях і тактиках. Однак, даний феномен відображає не тільки особливості вза-

ємодії особистості та світу, але може звужуватися до способів взаємодії особи-

стості та соціального оточення, включаючи особливості прояву стратегій та 

способів такої взаємодії. Стиль життя формується у взаємодії із оточуючим 

середовищем та частково обумовлений ним, однак, у той самий час відображає 

особистісний творчий компонент, а значить може розглядатися як вияв 

суб’єктності та індивідуальності. Така двоїстість позиції стилю життя логічно 

призводить до вивчення питання чинників формування та факторів впливу на 

стиль життя. З огляду на те, що стиль життя є саме поведінковим виявом жит-
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тєвих практик, то правомірно розглядати ціннісні орієнтації як можливий фак-

тор або, навіть, детермінанту його формування.  

Активний період формування стилю життя особистості припадає на ста-

рший підлітковий (15-17 років) та ранній юнацький вік (15-19 років), що є за-

вершальним етапом формування самосвідомості та Я-концепції як складного 

процесу пізнання себе та своїх якостей, мотивів, думок, положення у суспільс-

тві; усвідомлення себе як суб’єкта діяльності. У своїй сукупності вищезазна-

чені процеси визначають характер виконання життєвих завдань особистості, та 

сприяють виробленню сталих поведінкових паттернів. 

Припускається, що головним структурним компонентом, через який від-

бувається вплив ціннісних орієнтацій на стиль життя особистості є  

Я-концепція. Згідно з поглядами Р. Бернса, особистість сприймає себе на фоні 

об’єктивно існуючих стандартів та через призму культурних, загальнокульту-

рних, групових та індивідуальних цінностей, засвоєних у плині життя [1]. Від-

повідно до цього припущення визначається загальний механізм впливу цінніс-

них орієнтацій на стиль життя: Ціннісні орієнтації впливають на Я-концепцію 

особистості (структури Я-реальне, Я-ідеальне), що спонукає особистість до 

вироблення та прояву певних стратегій взаємодії з оточенням, визначення та 

реалізації життєвих практик, специфічним поведінковим виявом чого є стиль 

життя.  

Я-концепція є двосторонньо пов’язаною із системою цінностей особисто-

сті. З одного боку, Я-концепція формується під впливом ціннісної системи 

особистості (власні ціннісні переконання про цілі та засоби досягнення мети 

формують уявлення про Я-реальне та Я-ідеальне), а з іншого – може виступати 

детермінантою зміни власної системи цінностей через прагнення особистості 

до коригування образу себе або бажання належати до референтної групи. Як-

що брати до уваги той факт, що цінності є орієнтацією на цілі життєдіяльності, 

засоби їх досягнення [4, c. 36] та відіграють вирішальну роль у саморегуляції 

поведінки особистості, виступаючи як стандарти, що керують вибором або 

оцінкою вчинків, людей, подій та самого себе [5, c. 928], логічно стверджувати 

щодо впливу ціннісної системи на Я-концепцію особистості як на продукт си-

стеми уявлень про себе. З урахуванням того, що ціннісні орієнтації та  

Я-концепція існують нерозривно, то при зміні системи ціннісних орієнтацій 

варто враховувати і зміну Я-концепції, що неодмінно веде до зміни діяльнісно-

поведінкового компоненту, постановки та виконання життєвих задач, форму-

вання життєвих практик та їх поведінкових проявів (стилю життя). З іншого 

боку, незадоволеність уявленнями про себе (Я-реальне, Я-ідеальне,  

Я-соціальне) може спонукати особистість до зміни власної системи цінностей 

з метою зменшення розриву між Я-реальним та Я-ідеальним.  

Другим компонентом механізму є взаємовплив Я-концепції та ціннісної 

системи референтної групи/значущого іншого. Відповідно до власного бажа-

ного образу Я (Я-ідеальне) особистість добровільно визначає своє коло спіл-

кування, обираючи одну чи більше референтних груп та значущих інших. Со-

ціальні цінності та норми референтної групи виступають для індивіда у якості 

еталонів діяльності [3, c. 332]. Самоідентифікація особистості із референтною 
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групою передбачає засвоєння певних правил та групових норм, системи цінно-

стей, вносячи у життя особистості певний порядок, принципи та критерії ви-

бору [3, c.333], що також призводить до змін у зовнішніх поведінкових виявах 

життєвих практик [2, c. 22].  

Третім, неопосередкованим, механізмом впливу ціннісних орієнтацій на 

стиль життя особистості є процес стилізації як процес пристосування власних 

поведінкових виявів до тих, що пропонується групою без прийняття її ціннос-

тей. Сенс цієї діяльності полягає у внутрішньому прагненні особистості до до-

сягнення певної мети, яка відповідає внутрішнім потребам та ціннісній системі 

особистості, проте є досяжною лише за умови приналежності до конкретної 

малої групи та поділу стилю життя її представників. Таким чином, стилізація у 

даному контексті виступає у ролі засобу пристосування до дійcності, набуваю-

чи вигляду соціальної мімікрії – імітації наслідування групових норм, ціннос-

тей та правил, імітації пристосування характеру діяльності та зовнішньої атри-

бутики метою реалізації власних цінностей та потреб. 
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ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ БЕЛОРУССКИХ И ТУРКМЕНСКИХ 
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Республика Беларусь 

 

«Этнические стереотипы – обобщенно-устойчивые, эмоционально-

насыщенные, сложившиеся в исторической практике межэтнических отноше-

ний образы этнических групп, регулирующие восприятие и поведение людей 

разных национальностей» [3, с. 6]. Знание и учет социально-психологических 

особенностей этнических стереотипов студентов разных культурных групп 

представляет ценность как для практического решения вопросов регулирова-

ния межкультурного взаимодействия, так и для прогноза его развития. 

Мы провели эмпирическое исследование содержательно-динамических ха-

рактеристик этнических стереотипов студентов разных культурных групп с по-

мощью свободного ассоциативного эксперимента. «Методический аппарат пси-

хосемантики позволяет осуществить глубинное исследование этнического соз-

нания и выявить глубинные психологические процессы, связанные с восприяти-

ем этноконтактных групп и своей группы в системе межэтнических отноше-

ний» [2, с. 22]. В исследовании приняли участие 205 человек, из них 104 сту-

дента-белоруса и 101 студент-туркмен, обучающиеся на 1 и 3 курсах ГрГУ 

им. Я. Купалы. Возраст респондентов – 17–25 лет. Всего было получено  

235 ауто– (совокупность атрибутивных признаков о действительных или вооб-

ражаемых специфических чертах собственной культурной группы) и гетеросте-

реотипов (совокупность атрибутивных признаков о других культурных груп-

пах) о туркменской культуре, из которых 97 у белорусских студентов и 138 у 

туркменских студентов. Полученный лексический материал был объединен в 

ряды синонимов и квазисинонимов, а затем в лексико-семантические группы 

(далее ЛСГ), описывающие культурные сходства и различия в: 1) природе, эко-

логии; 2) продуктах питания; 3) культурных традициях; 4) религии; 5) семейных 

отношениях; 6) языке; 7) истории; 8) отношении и оценке страны. Для анализа 

состава ЛСГ использовалась полевая модель, в соответствии с которой опреде-

лялись наиболее частотные лексемы, составляющие ядерную зону, и периферия, 

которую образуют лексемы с малочастотными характеристиками [1]. 

Обратимся к анализу этнических стереотипов белорусских студентов 

1 курса о культуре Туркменистана (рис. 1).  
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Рис. 1. Результаты частотного анализа этнических стереотипов 

белорусских и китайских студентов о культуре Туркменистана 

 
Всего у данных респондентов было получено 63 лексемы, из которых наи-

более представленными являются лексемы, вошедшие в группу «продукты пи-
тания». В данной группе содержатся ассоциативные реакции, связанные с указа-
нием национального блюда туркмен – плов, а также лексемы баранина, шашлык 
и т.п. В ЛСГ «культурные традиции» содержится единственная лексема ковры, 
которые являются достоянием и гордостью туркменского народа. ЛСГ «природа, 
экология» включает ассоциативные реакции, связанные с указанием климата и 
природных особенностей Туркменистана (жаркий климат, горы, пустыня). 
Группы «язык» и «отношение и оценка страны» по количеству незначительные 
и содержит такие ассоциации как непонятные слова, чужая речь и т.д. Также 
респонденты отмечают, что у Туркменистана интересная культура, традиции. 

Результаты исследования позволяют говорить о том, что студенты-белорусы 
3 курсов, также как и студенты 1 курса, не демонстрируют глубоких знаний 
культуры Туркменистана, в их ассоциативном поле присутствуют в основном 
малочастотные реакции. Так, группа «культурные традиции» содержит неболь-
шое количество ассоциативных реакций (15), однако является самой количест-
венно представленной в блоке характеристик культуры и страны. В данную 
группу вошли ассоциаты традиции, хлопок, лезгинка, многоженство, неравно-
правие с женщинами и т.д. Далее по количественной представленности группа 
«продукты питания», которая содержит частотную лексему плов. Группа «язык» 
также малочастотна (иностранный язык, свой язык, языковой барьер). Отметим, 
что данная ЛСГ присутствует и в ассоциативном поле студентов-белорусов  
1 курса, имеет общее содержание и практически одинаковое количество входя-
щих в нее ассоциатов. 

Представления о туркменской культуре студентов-туркмен более частотны, 
разнообразны и дифференцированы. Так, у респондентов 1 курса, ассоциативное 
поле содержит ЛСГ «отношение и оценка страны», «культура, традиции», «при-
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рода, экология», «продукты питания», «религия» и «язык». Группа «отношение и 
оценка страны» содержит 17 положительных оценочных лексем (своеобразные 
традиции, нейтральная страна, спокойная страна, чистая страна и т.д.).  

Далее по количественной представленности следует группа «культурные 
традиции», отражающая достижения туркменской культуры. Так, респонденты 
отмечают природные богатства, ковер, бриллианты Средней Азии и т.д. Группа 
«природа, экология» содержит характеристики климата (тепло), а также природ-
ных особенностей Туркменистана (пустыни). Несколько ассоциаций объединя-
ются в одну лексему (лошадь), которая является символом туркменской культу-
ры. Далее следует группа «продукты питания», в которой наиболее частотной 
ассоциацией является фрукты (фрукты, арбуз, дыни). Ряд ассоциаций связаны с 
указанием национального блюда – плов.  

Наименее количественно представленными являются группы «религия» и 
«язык». Группа «религия», хоть и немногочисленная по количеству входящих в 
нее ассоциатов, но указывает на религиозность туркмен (верующие, верующие в 
аллаха, религиозные люди).  

Аутостереотипы студентов-туркмен 3 курса в отношении культуры Туркме-
нистана представлены гораздо меньшим количеством ассоциативных реакций 
(45). Самая многочисленная в данном блоке ЛСГ «отношение и оценка страны», 
содержащая такие ассоциаты как патриоты, красивая страна, красивая природа, 
отличная страна для отдыха и жизни и т.д.  

Далее следует группа «религия», которая связана с указанием религиозности 
туркменского народа. Это подтверждается такими ассоциациями как верующие, 
религиозные, мусульманин. Группа «природа, экология» меньшая по количеству 
входящих в нее ассоциатов (жаркая погода). ЛСГ «продукты питания» включа-
ет ассоциаты дыня, фрукты, национальное блюдо – плов. 

Таким образом, исследование содержательно-динамических характеристик 
этнических стереотипов студентов о своей / чужой культуре представляется важ-
ным, как с теоретической, так и с практической, точек зрения. Данные, получен-
ные в ходе ассоциативного эксперимента, могут быть использованы для даль-
нейших исследований социально-психологических особенностей взаимодействия 
студентов разных культурных групп. 
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТУСНОЇ ПОВЕДІНКИ 

 

МОЙСЕЄНКО В.В. 

аспірант кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонський державний університет 

 

Аналіз літератури, присвячений проблемі вивчення статусної поведінки, 

дозволяє аргументувати, що на даний момент серед представників різних на-

прямків і шкіл спостерігається стійкий інтерес до вивчення поведінкових про-

явів статусності – на це вказує зростання кількості досліджень, які зачіпають 

дану проблематику [1]. 

Проблема вивчення статусної поведінки на сьогоднішній момент залиша-

ється маловивченою, а розгляд такої універсальної риси як «статусність» і її 

прояви в поведінці як і раніше відсутній з боку представників різних напрям-

ків сучасної психологічної науки [2]. 

Інтерес до означеної теми пояснюється тим, що статусні відмінності гра-

ють величезну роль в соціальній поведінці в цілому і надають значний вплив 

на групові процеси. Статус, в першу чергу, визначає положення індивіда або 

групи в соціальній системі. Організації та групи наділяють індивіда статусни-

ми атрибутами. Таким чином, серед членів групи існує досить явне уявлення 

про статусне положення кожного конкретного індивіда. В якості статусної ха-

рактеристики може виступати будь-яка соціальна і індивідуальна характерис-

тика: зовнішня привабливість, молодість або старість та ін. Різні вміння і на-

вички індивіда також можуть виступати в якості статусної характеристики. 

У роботі Т.В. Кочетової під статусною поведінкою розуміється набір пев-

них поведінкових особливостей індивіда, що характеризує визначальну лінію 

поведінки індивіда в різних соціальних ситуаціях і спосіб його взаємодії з ото-

ченням [1]. 

Важливо відзначити, що роль і значення універсальних проявів статусно-

сті оцінюються дослідниками по-різному. Наприклад, Л.Мілей стверджувала, 

що будь-які форми статусної поведінки спрямовані на досягнення певного мі-

сця в соціальній ієрархії, тоді як Р. Хоган відзначав, що прояв статусності є 

окремим патерном соціальної поведінки, типом соціальної поведінки. 

Іноді саме поведінка стає найбільш яскравою ознакою прояви того чи ін-

шого статусу, його відмінною рисою. Одяг, майно, привілеї – все це можна пе-

редати від однієї людини до іншої, але вишукані манери поведінки не можна 

зняти або одягнути. Вони – продукт виховання всього життя і характеризують 

внутрішнє благородство людини [4]. 

Прості спостереження показують, що статусна поведінка властива всім 

без винятку людським культурам і проявляється в найширшому спектрі соціа-

льних ситуацій. Так, наприклад, ще А. Маслоу неодноразово звертав увагу на 

розподіл психологічних параметрів статусності в соціальному середовищі і 

пов’язував їх зі схильністю до лідерства і домінування, що дісталася людям від 

їх найближчих предків. 
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Статусна поведінка відображає просування індивіда в існуючій в суспільстві 

статусно-ієрархічній структурі, еволюційне значення яке полягає в тому, що вона 

забезпечує виживання виду в цілому і служить засобом пристосування членів 

спільноти до умов зовнішнього середовища з обмеженими ресурсами [3]. 

Таким чином, навіть найбільш загальні уявлення про статусну поведінку 

не є однозначними і по-різному трактуються різними фахівцями, які працюють 

в рамках даної проблематики. І ці відмінності в трактуванні визначаються 

перш за все, відмінностями в методологічних підставах і підходах. 
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БАГАТОВИМІРНІСТЬ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ 

ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ ПАРАДОКСІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

В КООРДИНАТАХ «ЦЕНТР – ПРОВІНЦІЯ» 

 

МОРГУН В.Ф. 

професор кафедри психології 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 

 

Актуальність проблеми. Україна переживає складні часи, які спричине-

ні, серед інших, стосунками «центр-регіони», проблемами децентралізації  

(аж до федералізації!) тощо. Словник В.І. Даля свідчить, що слово «провінція» 

має французьке походження, і його тлумачення таке: «…Жить в провинции, не 

в столице, в губернии, уезде. …Провинциальный, к провинции относящийся… 

Провинциал,.. живущий не в столице…» [2, с. 472].  

Згадаємо лінгво-історичну дискусію про назву України: від слова «край» 

як периферія чи від слова «країна» (страна) як центральна держава? Або пара-

докс у сучасних прагненнях України, як географічного центру Європи, до пе-

риферійного Євросоюзу західноєвропейських держав.  

Регіональний парадокс: Київ – столиця, бо центр, Полтава – провінція, бо 

периферія. Разом із тим, Київ належить до північних областей (периферійних у 

країні), а Полтава – до центральних (!?) – колиски української мови і культури. 

Соціально-психологічний парадокс: якщо велика кількість можновладців 

змінила обласну реєстрацію в паспортах на столичну, то хто править держа-

вою – столична еліта чи екс-провінціали (дніпровські, донецькі… тощо) (!?).  

Мета теоретичного дослідження. Завданням даної статті є розгляд соці-

окультурної ідентифікації людини у координатах «центр-периферія» на основі 

міждисциплінарності (В.І. Ковальов [1; 3]) та багатовимірної теорії особистос-

ті автора [4].  

Теоретичний аналіз проблеми та його результати. Міждисциплінарна 

багатовимірність феномену «центр-периферія» складається з ракурсів: геогра-

фічного (столиця/регіони), ноосферного (автаркія/глобалізм), політичного 

(еліта/народ), екологічного (місто/село), діяльнісно-заняттєвого (пра-

ця/спілкування/гра/самодіяльність), стилю життя (модерново-динамічний/ па-

тріархально-консервативний), менталітету (провінційний/гармонійний).  

Особистість у контексті багатовимірної теорії – це людина, що активно 

опановує і свідомо перетворює природу, суспільство і власну індивідуальність, 

яка має унікальне динамічне співвідношення просторово-часових орієнтацій, 

потребо-вольових переживань, змістовних спрямувань, рівнів опанування й 

форм реалізації діяльності. Цим співвідношенням визначається свобода 

суб’єктного самовизначення особистості в її вчинках і міра відповідальності за 

їхні (включаючи й підсвідомо непередбачені) наслідки перед природою, суспі-

льством і своїм сумлінням [4, с. 30].  
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1. Відповідно до інваріанту просторово-часових орієнтацій особистості 

маємо низку географічних парадоксів локалізації людини на земній кулі. 

Якщо центрами Землі вважати полюси, то люди будуть провінціалами, а 

білі ведмеді Півночі та пінгвіни Півдня потраплять до «столичної еліти». Якщо 

центром вважати екватор, то – навпаки, до еліти потраплять мавпи тропіків. 

У масштабах регіону (області) вирішальне значення у розподілі центру й 

провінції відіграє екологічно-довкільна належність до міської (центр) та сіль-

ської (провінція) громад, які характеризуються певним модерново-динамічним 

або патріархально-консервативним стилем (способом) життя. Слід зазначи-

ти, що світова тенденція збільшення чисельності мегаполісів супроводжується 

зростанням прошарку маргіналів із різним рівнем статків, які працюють у міс-

тах, а живуть «на природі», й навпаки – геологи, нафтовики, моряки, праців-

ники міжміського транспорту тощо, які працюють на природі, а живуть у міс-

тах. (Див. також: [1, Гусев А.И., с. 133-136; Мамешина О.С., с. 100-108; Скиба 

Ю., с. 118-120]). 

Ця належність до одного з полюсів «центр (столиця) – провінція» може на-

бувати політичного забарвлення та суттєво впливати на статус особистості безві-

дносно до її людських якостей чи професійних чеснот. Згадаємо ореол парламе-

нтської партії, що підсилює статус депутата, і вплив на статус політика його опо-

зиційної або позапарламентської належності. Засліплюючу дію ореолу еліти 

(«столичної штучки») спостерігаємо у видатній комедії Гоголя «Ревізор». 

Беручи участь під час відряджень у наукових конференціях, автор у ролі 

асистента елітного закладу отримував значно більше уваги і пошани від орга-

нізаторів конференцій, ніж у ролі провінційного вченого, завідувача кафедри 

(!?). Очевидно, високий «градієнт провінційності» здатен значно знижувати 

персональний і соціальний статуси його носія. (Див. також: [1, Варзар І.М.,  

с. 20-34; Добровольський Ю.Г., с. 126-128]). 

2. Потребо-вольові естетично-емоційні переживання свого положення на 

вісі «центр-периферія» людина відчуває як ставлення до ноосферного «глоба-

лізму-автаркії (самодостатності)». Представників центру приваблює глобалі-

зація, а провінціали прихильніші до автаркії. Про напругу пристрастей навко-

ло переживань стосовно глобалізму й автаркії та їх дієвості свідчать такі прик-

лади Німеччини, США під час Другої світової війни. Сучасна Україна, яка є 

географічним центром Європи, але поки що не прийнята до Євросоюзу, теж 

коливається у своїх мотиваційних переживаннях між трьома шляхами (векто-

рами історичного поступу): чи глобалізація через ЄС, чи інтеграція з СНД, чи 

автаркія (розбудуємо Європу вдома) [1, Бройде З.С., с. 69-78]). 

3. Стосовно змістовних спрямувань особистості – маємо такий діяльнісно-

заняттєвий розподіл центрів-провінцій. Столицею бізнесу (справи) донедавна 

вважався Захід, центром колективізму й патріотизму – Китай, Японія, центром 

ігрового способу життя – Іспанія, Бразилія (з їх коридами, карнавалами), 

центром особистісної духовної самодіяльності – Індія та Тибет. Сьогодні вра-

жають зміни центрів і провінцій у змістових спрямуваннях (ділового, гуманіс-

тичного, ігрового, самодільного) людства в сучасному світі.  
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4. За рівнями опанування діяльністю (від навчання до творчості) та сти-

лем життя центри й провінції модерново-динамічного рівнів та патріархаль-

но-консервативного рівнів також зміщуються протягом древньої історії зі 

Сходу на Захід, а в часи новітньої історії – зі Заходу на Схід (до Індії, Китаю, 

Японії тощо). Зокрема, сучасні представники наукової еліти південних і схід-

них країн усе частіше потрапляють у лауреати Нобелівської премії.  

5. Щодо форм реалізації діяльності та менталітету особистості (прові-

нційно-прагматичний/гармонійний), то центрами прагматичних моторно-

перцептивних форм є традиційні культури, а центрами мовленнєво-розумових 

і гармонійних форм – розвинені країни світу. Але й тут відбувається зміщення 

центрів і провінції, завдяки освіті й опануванню тонкими технологіями у краї-

нах, що розвиваються, та в наслідок захоплення фізичною культурою, туриз-

мом, спортом у країнах, де сидіння за партами у деяких дітей закінчується 

смертями на уроках фізкультури, а сидіння за комп’ютерами досягло у деяких 

мешканців рівня психіатричного діагнозу – «комп’ютерна залежність». 

Цю парадоксальну й багатовимірну діалектику (синергетику) центру й 

провінції яскраво ілюструє думка відомого російського психолога академіка 

О.О. Бодальова, який у свій час переїхав із Санкт-Петербурга (тоді – Ленін-

град) до Москви і у 1980 році очолив факультет психології Московського уні-

верситету. Відкриваючи свій перший методологічний семінар, Бодальов зазна-

чив, що майже місяць страждав на «комплекс провінціала». Але комплекс нев-

довзі зник, бо в Москві він зітнувся з вражаючим… «столичним провінціаліз-

мом» [5] (Див. також: [1, Простаков М.Ю., с. 63-68; 129-132]). 

Висновок. Підводячи підсумок розгляду явища «центр – провінція», слід 

скористатися тим, як вживають у соціальній психології поняття «конформ-

ність» (об’єктивна залежність на підсвідомому рівні від тиску групи) та «кон-

формізм» (удавана залежність: коли людина знає, що група помиляється, але 

робить вигляд, що підтримує групу). 

Можливо варто, слідом за В.І. Ковальовим [3, с. 16-17] та А.М. Круглашо-

вим [1, с. 35-39] розрізняти поняття «провінційність» та «провінціалізм». За ана-

логією з конформністю провінційність вказує на належність людини до певної 

провінції, а поняття провінціалізм вказує на сукупність таких властивостей осо-

бистості, як обмеженість, недалекоглядність, антиглобалізм і схильність до авта-

ркії (самоізоляції), комплекс меншовартості (може маскуватися удаваною зухва-

лістю!), домінування навчально-відтворювального рівня опанування досвідом, 

когнітивна простота моторно-рухової форми дії. За таким розмежуванням понять 

належність до провінції – провінційність – не заслуговує жодного приниження чи 

осуду, а тільки толерантного ставлення (Див. також: [1, Карпенко З.С., с. 124-125; 

Покровская С.Е., с. 86-89]). Негативного ж відношення варта лише людина, яка 

демонструє властивості, що типові для провінціалізму, й видає їх за чесноти, на-

віть маючи столичну реєстрацію в паспорті. Якщо збудуться передбачення швед-

ського футуролога Кьєлла Нордстрема, і до 60-х років ХХІ століття країни Землі 

перетворяться на 600 мегаполісів, психологічна проблема залишиться в новому 

формулюванні – «центр і пригород».  

Отже – віват, столиця! Але – віват і провінція! 
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ПСИХОЛОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ АДАПТАЦІЇ СУЧАСНИХ УКРАЇНЦІВ 

ДО УМОВ І НАСЛІДКІВ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ В ПРОЦЕСІ 

ОПРАЦЮВАННЯ ТРАВМАТИЧНОГО ДОСВІДУ 

 

МЯЛЕНКО В.В. 

к. психол. н., старший науковий співробітник 

Інститут соціальної та політичної психології 

Національної академії педагогічних наук України 

 

У процесі розгортання травми, на етапі «інтерпретації подій», процес 

ідентифікації колективного суб’єкта певним чином окреслює зміст травми. 

Кожна група переживає «власну» травму, важливо з якою групою 

ідентифікується суб’єкт і яким чином поділяє травматичні події та їхню 

інтерпретацію з інгрупою).  

Жителі України травмовані вторгненням на їхні території, економічною 

дестабілізацією, переживаннями гніву, образи на загарбників, ускладненістю 

процесів прогнозування майбутнього тощо. 

Ми припускаємо, що різні спільноти використовують різні стратегії опра-

цювання травматичного досвіду. За робоче визначення психологічної страте-

гії опрацювання травматичного досвіду суспільства ми визначаємо – колек-

тивний феномен переживання подій, які інтерпретуються як травматичні; час-

тково неусвідомлювані, спрощені модели поведінки. 
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З метою дослідження психологічних стратегій адаптації спільноти ми ви-

користали адаптований варіант для постраждалих в Україні Шкали для клініч-

ної діагностики ПТСР [1]; опитувальник “Дифференціальний тип рефлексії” 

Д.О. Леонт’єва, Є.М. Осіна, Г.М. Лаптєвої, А.Ж. Саліхової [2; с. 145-150.]; ме-

тодику “Шкала базових переконань” Р. Янов-Бульман, адаптовану та рестан-

дартизовану М.А. Падун та А.В. Котельниковою [3]; Методику для психологі-

чної діагностики копінг-механізмів Е. Хейма, адаптовану колективом лабора-

торії клінічної психології під керівництвом Л.Й. Вассермана [4, с. 23-29.]. Для 

виокремлення ідентифікації з певною групою, ми задавали пряме питання на 

самовизначення. 

У дослідженні взяли участь 380 респондентів. Серед них осіб віком від  

20 до 30 років – 181 особа, від 31 до 40 років – 93 особи, від 41 до 50 років –  

85 осіб та від 51 до 60 років – 21 особа. Вибірка включає 136 чоловіків та  

244 жінки. Найбільша частина обстежуваних проживає в центральній Україні 

– 224 особи, 86 осіб мешкають у східній Україні, 59 осіб живуть у Західній 

Україні та 11 осіб проживають у південній Україні. 

За результатами дослідження ми здійснили факторний аналіз. Було виок-

ремлено 11 факторів, сумарна дисперсія дорівнює 76,8%. 

Перший фактор дістав інтерпретацію “Гостре переживання травми”. 

Ця стратегія адаптації до умов та наслідків воєнного конфлікту належить спі-

льноті, яка не має досвіду воєнних подій. Проте фактор вказує на гостре пере-

живання травматичної події. Особа знаходиться у постійно повторюваних пе-

реживаннях травматичної події. Ці стани посилюються, іноді стають більш 

тяжкими, певні “знаки”, обставини, звуки тощо символізують або нагадують 

різні аспекти травматичного досвіду.  

Другий фактор ми визначили як “Контрольованість та доброзичли-

вість зовнішнього світу”. Ці респонденти вірять в те, що у світі більше добра 

ніж зла і світ сповнений смислу. Все, що відбувається, трапляється не випад-

ково, а контролюється законами справедливості. На їхню думку, зовнішній 

світ доволі справедливий. Суб’єкти цієї спільноти впевнені у цінності власного 

“Я”. Згідно концепції Ронні Янов-Бульман, це імплицитна концепція зовніш-

нього світу і власного ”Я” більшості здорових людей. 

Третій фактор ми визначили як “Неконтрольованість та несправедли-

вість зовнішнього світу”. Ця стратегія може належати спільноті, яка має 

об’єктну позицію в житті, страждає від власної інфантильності і “вивченої 

безпорадності” та є доволі пасивною. Або ж ця стратегія відображає процес 

подолання травматичних подій, за яких осмислення негативного досвіду ви-

кликає тяжкі та довгострокові психологічні проблеми.  

Четвертий фактор дістав інтерпретацію “Інтроспекція і скоцентрова-

ність на власній особі”.Ці респонденти уникають активного сприйняття, про-

живання та взаємодії з оточуючим світом. Їхній “фокус уваги” спрямований, 

перш за все, на самого себе, власні стани та власні переживання. Це унемож-

ливлює конструктивний моніторинг зовнішнього світу та схиляє людину до 

негативних ефектів рефлексивних роздумів.  
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П’ятий фактор “Системна рефлексія та конструктивне подолання” 

об’єднав респондентів, які у процесі адаптації надають перевагу системній ре-

флексії. Таким чином вони можуть бачити ситуацію взаємодії у всіх її аспек-

тах, включаючи і полюс суб’єкта, і полюс об’єкта, і альтернативні можливості. 

Така здатність дає можливість працювати над собою та докладати зусиль аби 

змінити те, що суб’єкт вважає за потрібне змінити.  

Шостий фактор “Недоброзичливість зовнішнього світу відображає стра-

тегію подолання внутрішніх та зовнішніх труднощів. Такі люди завжди насто-

рожені та пильні, адже довіряти нікому не можна. По суті, така людина пос-

тійно живе “на війні”. А от коли трапилася ця війна: одразу після народження 

або кілька років тому – окреме питання.  

Сьомий фактор “Квазірефлексивна активність” відображає спрямова-

ність психічної діяльності людини на об’єкт, який не має стосунку до актуаль-

ної життєвої ситуації і пов’язана з відривом від актуальної ситуації буття у сві-

ті. По суті, це втеча від реальності у власний ідеальний світ, де можна уявляти 

себе у різних місцях та різних ролях, де все відбувається за правилами автора 

фантазії. 

Восьмий фактор “Застрягання у травматичному досвіді” Ця стратегія 

адаптації до умов та наслідків воєнного конфлікту належить спільноті, яка має 

досвід воєнних подій. Для них характерні підвищена настороженість, флешбе-

ки, нав’язливі думки, постійне програвання того, що відбулося та залипання на 

дистресових подіях. 

Дев’ятий фактор “Емоційно-когнітивне подолання” Для таких респон-

дентів характерний емоційний стан з активним обуренням і протестом віднос-

но труднощів та впевненістю в наявності виходу з будь-якої, навіть самої 

складної ситуації. Зі складної ситуації особа виходить за допомогою проблем-

ного аналізу, На цьому тлі людини не втрачає самоконтролю, більш глибоко 

усвідомлює власну цінність як особи, наявність віри у власні ресурси та подо-

лання важких ситуацій.  

У десятий фактор “Протест проти долі” Особа, яка обирає таку 

стратегію, безперечно, є творцем, суб’єктом власної долі. Вона володіє навич-

ками моніторингу як зовнішньої реальності, так і внутрішньої. Використовую-

чи здатність до системної рефлексії, така людина не тільки знає чого вона хо-

че, чи здатна вона це осятнути, а й як цього домогтися.  

Одинадцятий фактор “Покірність долі” Спільнота, яка обирає таку 

стратегію, займає пасивну, об’єктну позицію у житті. У складних обставинах 

вони звикли впадати в безнадію, звинувачувати долю, уряд і, лише іноді, себе. 

Проте самозвинувачування у цій ситуації носить деструктивний 

саморуйнівний характер. 

Висновки. За результатами факторного аналізу було виокремлено страте-

гії адаптації жителів України до умов та наслідків воєнного конфлікту. Отри-

мані стратегії ми розподілили за відповідними векторами та характеризували 

за рівнем їхньої адаптивності. 

Так перший вектор Суб’єктності увібрав такі стратегії: контрольованість та 

доброзичливість зовнішнього світу; недоброзичливість зовнішнього світу; некон-
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трольованість та несправедливість зовнішнього світу. До другого вектору Рефле-

ксії увійшли такі стратегії: системна рефлексія та конструктивне подолання; ква-

зірефлексивна активність; інтроспекція і сконцентрованість на власній долі. Тре-

тій ветор Травмованості об’єднав стратегії: гостре переживання травми та за-

стрягання у травматичному досвіді. І четвертий вектор Копінгу включає: емоцій-

но-когнітивне подолання; протест проти долі; покірність долі. 

За ступенем адаптивних можливостей стратегії були розподілені на три 

групи – адаптивні, відносно адаптивні та неадаптивні. До адаптивних страте-

гій ми віднесли: контрольованість та доброзичливість зовнішнього світу; сис-

темна рефлексія та конструктивне подолання; емоційно-когнітивне подолання. 

Відносно адаптивні стратегії об’єднали: недоброзичливість зовнішнього сві-

ту; квазірефлексивна активність; гостре переживання травми; протест проти 

долі. До неадаптивних стратегій потрапили: неконтрольованість та несправе-

дливість зовнішнього світу; інтроспекція і сконцентрованість на власній долі; 

застрягання у травматичному досвіді; покірність долі. 
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ІНТЕРСУБ’ЄКТНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ 

 

НАКОНЕЧНА М.М. 

к. психол. н., доцент кафедри загальної та практичної психології 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

 

Інтерсуб’єктні особливості взаємодії людей тісно взаємопов’язані з інтра-

суб’єктними особливостями особистості. У цьому аспекті можна розглядати 

інтерсуб’єктність у широкому розумінні, через дихотомію інтер– та інтрапси-

хологічних процесів. Ця традиція укорінюється в культурно-історичних ідеях 

Л.С. Виготського.  

Інтерсуб’єктність у вузькому розумінні при цьому – це така характерис-

тика людської взаємодії, яка сприяє виявленню, розкриттю та розвитку 

суб’єктних якостей людей, включених у цю взаємодію. У першому, ширшому 

розумінні інтерсуб’єктність постає як механізм психічного розвитку (тісно 

взаємопов’язаний з інтеріоризацією за Л.С. Виготським) та як процес плинної 

динамічної міжособистісної взаємодії – реальний процес взаємодії між людь-

ми, який може змінювати залучених до нього учасників, у той же час будучи 

мінливим сам. Розвиток інтерсуб’єктності здійснюється через взаємодію лю-

дей, при цьому сама інтерсуб’єктна взаємодія розвиває учасників, залучених у 

її плинність та динаміку.  

Фактично інтерсуб’єктність існує на перетині людських ставлень, інтера-

кцій, комунікацій, дій, вчинків – здебільшого чи то за змістом, чи то за фор-

мою орієнтованих на інших людей, на врахування їх інтересів, прагнень, цілей, 

мотивів, характерологічних та особистісних особливостей. Інтерсуб’єктність 

дає простір для взаєморозуміння і взаєморозвитку. Інтерсуб’єктний тип стосу-

нків передбачає відкриття, креативність, автентичність, свободу.  

У термінології Л.С. Виготського інтерсуб’єктність тісно пов’язана з між-

функціональними психологічними системами. Щодо цього Л.С. Виготський 

писав: «… у ході психологічного розвитку змінюються та ростуть не лише 

окремі психологічні функції, але головним чином змінюються співвідношення 

між цими функціями, так що на кожній віковій сходинці існує своя специфічна 

для цього віку система відношень між функціями, при переході від віку до віку 

змінюється насамперед ця система відношень між функціями, а вже розвиток 

кожної окремої функції залежить від того, у якій системі вона розвивається» 

[1, с. 78]. 

Опосередкування є важливим механізмом інтерсуб’єктних відносин. Лю-

дина, за Л.С. Виготським, створює певний засіб для оволодіння власною пове-

дінкою, власною психікою. І цей засіб виконує подвійну функцію – допомагає 

суб’єкту в процесах власної саморегуляції та організує міжособистісну взає-

модію, наповнену тепер певними засобами та знаками (при цьому знак теж 

може розглядатися як засіб).  

Щодо інтерпсихологічних явищ Л.С. Виготський зазначав: «Кожний во-

льовий процес – відпочатку процес соціальний, колективний, інтерпсихологіч-
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ний. Це пов’язано з тим, що дитина оволодіває увагою інших або, навпаки, по-

чинає щодо себе застосовувати ті засоби та форми поведінки, котрі є відпочат-

ку колективними <…> У процесі психологічного розвитку виникає об’єднання 

таких функцій, котрі відпочатку були у двох людей» [1, с. 48]. Це фактично 

формула першого, ширшого розуміння інтерсуб’єктності. При такому форму-

люванні суб’єктність окремої людини – як прагнення до самостійного осмис-

леного здіснення себе, своїх інтенцій, вольових актів та задумів – неможлива 

онтогенетично без інтерсуб’єктності, тобто такої стадії вікового розвитку, ко-

ли дитина є суб’єктною тільки у взаємодії з дорослим, потім може бути 

суб’єктом разом з дорослим, і нарешті стає суб’єктом спочатку окремих дій, 

потім діяльностей, а в подальшому – власного життя у цілому. 

Інтерсуб’єктність не є виключно спілкуванням, не зводиться до нього, але 

значною мірою оформлюється та проявляється саме в спілкуванні людей між 

собою. Фактично інтерсуб’єктність існує на перетині спілкування як сукупно-

сті комунікативних актів, ставлення як вираження особистісної позиції люди-

ни стосовно різних процесів та явищ та діяльності, в якій можуть проявлятися 

суб’єктні якості людини. Отже, важливо проаналізувати інтерсуб’єктну взає-

модію з цих трьох боків, зокрема комунікативного. 

На основі теоретичних узагальнень та аналізу численних емпіричних дос-

ліджень ми виділяємо такі рівні спілкування: 

– псевдосуб’єктне (балаканина, розмови, що не мають сенсу і глибокого 
значення для учасників); 

– інтерсуб’єктне (взаємодія, в якій розвиваються суб’єктні якості спів-
розмовників); 

– контрсуб’єктне (конфлікт; цей рівень частково перетинається з інтер-
суб’єктним, адже іноді розвиток йде через конфліктну взаємодію, антагонізм, 

протистояння); 

– метасуб’єктне (глибоке, духовне, високодіалогічне, трансцендентне). 
Вважаємо, що виокремлені рівні спілкування дозволять глибше зрозуміти 

цей процес саме у розрізі інтерсуб’єктної взаємодії. При цьому розмежування 

різних рівнів спілкування дозволяє чіткіше виокремити предметну область до-

сліджень саме інтерсуб’єктних відносин у вузькому розумінні – як таких, що 

сприяють розвитку суб’єктних якостей учасників взаємодії (авторськості, від-

повідальності, креативності, рефлексивності). 

Таким чином, інтерсуб’єктна взаємодія може бути проаналізована в двох 

сенсах – ширшому як механізм інтеріоризації та становлення людини як 

суб’єкта та вужчому як спосіб взаєморозвивальної, взаємозбагачувальної інте-

ракції. Психологічне розуміння природи, структури та функцій інтер-

суб’єктності може дати багаті можливості для дослідження механізмів станов-

лення та розвитку людини та конструктивних потенціалів її життя.  
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СПЕЦИФІКА КОНФЛІКТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТА У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ 

 

ОДІНЦОВА А.М. 

к. психол. н., старший викладач кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонський державний університет 

 

Конфлікти в організаціях – це конфлікти, що виникають між суб’єктами 

соціальної взаємодії в середині організації. При психологічному аналізі, ви-

значенні типів, причин та особливостей вирішення конфліктів в організаціях, 

враховуються інтереси і цінності суб’єктів соціальної взаємодії, їх зовнішнє 

середовище. 

Проблематикою організаційних конфліктів займалися К. Беркель, 

С. Ємельянов, С. Єріна, Д. Зеркін, Г. Ложкін, М. Мескон, Е. Регнет, 

А. Урбанович, Н. Хрящева, В. Шаленко, В. Шейнов та інші. 

Серед причин, які сприяють виникненню конфлікту в організації, слід ви-

окремити об’єктивні та суб’єктивні фактори.  

До об’єктивних відносяться: 

1. Помилки в організації роботи, які включають в себе: неправильний 
(інколи нерівномірний) розподіл обов’язків, дублювання функцій, нечітке ви-

значення посадових обов’язків; неузгодженість в роботі; відсутність явних 

(прозорих) цілей; погана система інформації; відсутність явних критеріїв оцін-

ки; погані умови праці. 

2. Помилки в управлінні людьми при розподілі фонду заробітної платні, 
премій, матеріальних благ; зловживання посадовим положенням та владою; 

невміння спілкуватися з людьми; невміння відмовляти. 

3. Здійснення змін в організації може викликати конфліктну ситуацію у 
випадку непідготовленості організації в цілому чи окремих працівників до 

змін; або неповна інформація, чутки, які супроводжують ці зміни. 

До суб’єктивних причин відносяться: 

1. Особистісні особливості: інтелектуальні відмінності між людьми; осо-
бливості сприйняття; емоційні особливості людей; особливості характеру. Як 

приклад це може бути неадекватна самооцінка, конфліктність як особистісна 

риса, підозрілість. 

2. Ситуаційні фактори: втома, перенапруження; невдоволення собою та 
оточуючими; відчуття скоєної несправедливості; потяг до доказу неправоти 

іншої людини. 

Конфронтація членів організації – важливий елемент напруги на високо-

му рівні її розвитку і форма прояву конфлікту організації. Вона набуває різних 

видів, в тому числі жорстку конкуренцію на базі кар’єрних прагнень членів 

колективу, дискусій, спрямованих на визнання неспроможності влади і боро-

тьбу за привілеї. 

Сучасна дослідниця Н. Гришина надає класифікацію конфліктів в органі-

зації на підставі виокремлення причинно-мотиваційних зв’язків. Вона вирізняє 
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типи конфліктів залежно від стосунків, визначених спільною діяльністю, пот-

ребою у спілкуванні, та належності до певної виробничої структури. Це мо-

жуть бути конфлікти, що є реакцією на перешкоди щодо досягнення соціально 

корисних цілей, або конфлікти, що виникають як реакція на перешкоди в дося-

гненні особистих цілей (реалізація особистого потенціалу, прагнення до про-

фесійного зростання). Третій тип становлять конфлікти протидії окремих лю-

дей соціальним нормам. І останні – конфлікти особистісні, зумовлені несуміс-

ністю індивідуальних психологічних рис.  

Отже, специфіка організаційних конфліктів полягає у поєднанні міжосо-

бистісних та «ділових» конфліктів. Саме тому окрім управлінських рішень та 

їх здійснення, слід враховувати міжособистісні неформальні стосунки в орга-

нізації, екологічність робочого місця, уявлення співробітників щодо цілей та 

цінностей компанії, соціокультурні відмінності, відмінності у стилі спілкуван-

ня і поведінки у співробітників, в інтелектуальному рівні, життєвому досвіді та 

освіченості, гендерні та вікові відмінності. Враховування цих факторів допо-

може попередити конфлікт в організації та на підприємстві. 

 

 

 

ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ТИПІВ САМОТНОСТІ 

 

ОЛЕЙНИК Н.О. 

к. психол. н., викладач кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонський державний університет 

 

В історії психології існують різноманітні підходи до виділення типів та 

видів самотності. У залежності від критерію, який обраний за основу класифі-

кації, можна дослідити більш детально природу та функціонування явища са-

мотності.  

Досліджуючи соціально-психологічні особливості самотності як 

суб’єктивного переживання, Є. Заворотних [3] виділяє три рівня самотності як 

суб’єктивного переживання: негативну самотність (низький рівень); комфорт-

ну самотність (середній рівень); деструктивну самотність (високий рівень).  

Авторка доводить, що самотність як суб’єктивне переживання є відносно 

незалежною від об’єму і характеру міжособистісних контактів людини і ви-

значається її особистісними характеристиками. Так, наприклад, особистість, 

яка має власну сім’ю, що включена в широку систему соціальних зв’язків, з 

соціальної точки зору не є самотньою, проте протягом життя стикається з да-

ним почуттям.  

За певних умов (усвідомлення самотності, активна позиція по відношен-

ню до неї, досвід подолання труднощів, вмотивованість самотності) негативні 

прояви самотності можуть набути позитивного характеру. Такі результати бу-

ли виявлені О. Неумоєвою [5]. Підставами для типологізації суб’єктивної са-

мотності виявилися: особливості сприйняття самотності і свого ставлення до 
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неї (негативне і позитивне); причини самотності (зовнішні фактори та обста-

вини, особистісний вибір). У відповідності до цих підстав вченою були виді-

лені і описані такі типи самотності: суб’єктивна негативна самотність, обумо-

влена особистісним вибором (інтернальна негативна); суб’єктивна негативна 

самотність, обумовлена зовнішніми чинниками (екстернальна негативна); 

суб’єктивна позитивна самотність, обумовлена зовнішніми чинниками (ексте-

рнальна позитивна); суб’єктивна позитивна самотність, обумовлена особистіс-

ним вибором (інтернальна позитивна).  

У працях С. Корчагіної [4] презентовано самотність як психічний фено-

мен, який являє собою переживання людиною суб’єктивної неможливості або 

небажання мати адекватний відгук і прийняття себе іншими людьми. Ці пере-

живання можуть мати як негативне (відчуження), так і позитивне (вивільнен-

ня, усамітнення) суб’єктивне забарвлення. Також дослідниця запропонувала 

видову класифікацію самотності (відчужена самотність, самовідчужена самот-

ність, клінічна форма самотності та усамітнення). Інтерпретація кожного виду 

зводилася до наступного. Якщо в особистості переважає тенденція до відокре-

млення, відмічала С. Корчагіна, то наслідком буде відчуження людини від ін-

ших людей і переживання стану відчужуючої самотності. Проявляється даний 

стан самотності у формі збудливості, тривожності, циклотимності, низької ем-

патії, нездатності до співпраці у конфліктних ситуаціях і схильності їх уника-

ти, підозрілості і залежності людини у міжособистісних стосунках. 

Результатом надмірної ідентифікації людини з іншими людьми є відчуження 

від власного «Я», неможливість особистісного відокремлення, що може пережи-

ватися як стан самовідчужуючої самотності. Цей стан зумовлений відсутністю 

ідентифікації із самим собою і проявляється через підозрілість у міжособистісних 

стосунках, поєднання суперечливих особистісних і поведінкових характеристик: 

супротив і пристосування у конфліктних ситуаціях, наявність всіх рівнів емпатії, 

збудливості, тривожності та емотивності характеру [4]. 

Клінічна форма самотності є патологічним станом особистості. Дане пе-

реживання можна спостерігати у деяких пацієнтів відділення неврозів, з меди-

чним діагнозом – депресія. Сама людина, яка переживає таку самотність, не 

звертається за допомогою, вона практично «виключена» з життя. Психологіч-

ним механізмом клінічної форми самотності є обмеження дії процесів іденти-

фікації і відокремлення. Ця форма самотності може як бути наслідком відсут-

ності психологічної допомоги при самовідчуженому і відчуженому видах, так і 

мати самостійний генезис 4, с. 60.  

Останній тип самотності – усамітнення. Авторка розглядає його як сприя-

тливий стан суб’єктивного сприйняття самотності. Умовою генезису і прояву 

усамітнення є психологічна стабільність особистості, яка поєднана з виразною 

потребою в самоактуалізації. Дія механізмів ідентифікації і відособлення в да-

ному випадку носить оптимальний збалансований характер 4.  

Досліджуючи особливості переживання самотності в подружньому житті, 

О. Грановська 2 визначила, що існує дві форми переживання самотності, і 

саме від форми залежить стан кожного з пари. Самотність подружжя може ма-
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ти як деструктивний, так і конструктивний характер. У першому випадку від-

бувається усвідомлене неприйняття власної самотності. Так, події родинного 

життя сприймаються переважно негативно. Окрім цього, часто виявляються 

ворожнечість, тенденція до ізоляції, адиктивна поведінка (алкоголізм, нарко-

манія та ін.), соціальна залежність. У другому випадку, коли переживання са-

мотності має конструктивний характер (у разі використання адаптивних ко-

пінг-стратегій), спостерігається позитивне ставлення до життя, підвищення 

соціальної та трудової активності, рефлексивність, творчість, пошук сенсу 

життя.  

Дослідження самотності з позиції патернів поведінки і стану особистості 

було проведено С. Вербицькою [1]. Авторка виділяє деструктивний характер 

переживання (неприйняття свого стану) та конструктивний (позитивне відно-

шення до життя, до себе). Образ самотньої людини визначається в патернах 

закритості, пасивності та слабкості. Стан самотності супроводжується конс-

труктивними або деструктивними переживаннями. Таким чином, вибір страте-

гії поведінки забезпечує трансформацію негативного переживання в позитивне 

і наступне його подолання.  

Узагальнюючи теоретичний та емпіричний досвід вказаних авторів, мож-

на наочно представити дані результати (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основні критерії до виділення видів самотності 

 

Схематичне зображення підходів до виділення типів самотності та самі 

типи свідчать про те, що в більшості випадків автори, досліджуючи даний фе-

номен, спираються на такі критерії, як: ставлення (позитивне, негативне), при-

чини виникнення (зовнішні, внутрішні), стан особистості (позитивний, негати-
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вний), направленість (інтернальна, екстернальна) та механізми переживання 

(ідентифікація, відчуження).  

Отримані результати свідчать про те, що феномен самотності є досить 

широким явищем у його розумінні, але все ж таки, спільним у вивченні є пози-

тивний та негативний аспекти, які пов’язані з даним переживанням. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

КАК РЕСУРС САМОРЕГУЛЯЦИИ СУБЪЕКТА 

 

ОЛЕФИР В.А. 

д. психол. н., профессор кафедры общей психологии 

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 

 

Актуальность исследования саморегуляции в настоящее время связана с 

растущей тенденцией в современной психологии к созданию интегративных 

концепций психики человека, развитием субъектного подхода к исследованию 

активности человека, отличительной чертой которой является способность к 

саморегуляции. Поэтому проблема поиска закономерностей саморегуляции 

человеком своей активности является одной из центральных в общем контек-

сте изучения ментальных ресурсов человека. 

Анализ исследований саморегуляции показывает, что они осуществляют-

ся в русле различных подходов. Так, процессуальные модели саморегуляции 

реализуют кибернетический подход, в которых саморегуляция рассматривает-

ся как процесс движения к (или от) предполагаемой цели и содержит механизм 

управления на основе обратной связи. Эти модели пытаются ответить на во-

прос – как осуществляется достижение поставленных целей? Содержательные 

модели саморегуляции пытаются ответить на вопрос о том, почему цели имеют 

мотивационную силу для человека? Основная идея этих моделей – саморегу-

ляция базируется на определенном ресурсе. 

В качестве ментального ресурса саморегуляции субъекта мы рассматри-

ваем интеллектуальный потенциал как латентную переменную, интегрирую-

щую показатели готовности психических механизмов к переработке информа-

ции (общие интеллектуальные способности) и психические механизмы управ-

ления процессом переработки информации – когнитивные стили. 

Интеллектуальный потенциал понимается как способность к формирова-

нию функциональных систем, определяющих интеллектуальное поведение [1]. 

Механизмом перехода потенциального в актуальное есть собственная актив-

ность субъекта, в результате которой формируется индивидуальный менталь-

ный опыт [2], феноменами которого и являются ментальные ресурсы субъекта. 

Серия проведенных нами исследований была направлена на изучение 

структуры, динамики интеллектуального потенциала, его регуляторной роли в 

различных видах деятельности. 

В исследовании, целью которого была верификация модели интеллекту-

ального потенциала, приняли участие 221 студент (120 – мужского и 101 жен-

ского пола) и 148 спасателей подразделений ГСЧС. Средний возраст испытуе-

мых – 29,5 лет. 

Использовались следующие методики: тест структуры интеллекта 

Р. Амтхауэра для измерения общих интеллектуальных способностей; «Вклю-

ченные фигуры» К. Готтшальда для оценки когнитивного стиля полезависи-

мость / поленезависимость; «Сравнение похожих рисунков» Дж. Кагана для 
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оценки когнитивного стиля импульсивность / рефлексивность; тест 

Дж. Струпа для оценки когнитивного стиля ригидность / гибкость познава-

тельного контроля. 

В структурном моделировании одновременно использовались выбороч-

ные корреляционные матрицы как студентов, так и спасателей, что позволило 

определить степень инвариантности структур интеллектуального потенциала в 

двух выборках испытуемых. В результате моделирования получены приемле-

мые индексы соответствия данных модели: 
2 
= 67,65; df = 7; p = 0,002; 

CFI = 0,95; RMSEA = 0,05 (90% доверительный интервал 0,032–0,072). Модель 

позволяет получить значения интеллектуального потенциала у конкретного 

испытуемого. 

Для исследования динамики развития интеллектуально потенциала было 

проведено четырехлетнее лонгитюдное исследование на студентах (N = 118) 

со второго по пятый курс. Использовался метод моделирования латентного 

роста, позволяющий описать динамический процесс изменения одной или не-

скольких характеристик в комплексе при наличии малого числа временных 

срезов. 

На основании полученных данных мы смогли принять гипотезу о линей-

ной функциональной форме развития интеллектуального потенциала студен-

тов в течение четырех «волн» сбора данных. При этом были обнаружены сле-

дующие закономерности: более высокие средние уровни интеллектуального 

потенциала были связаны с более низкими темпами его роста в течение иссле-

дования и, наоборот, более низкие значения интеллектуального потенциала в 

начале исследования связаны с более высокими темпами его развития. Резуль-

таты свидетельствуют о том, что в процессе обучения выигрывают в темпе 

развития личности с низким уровнем развития интеллектуального потенциала: 

чем ниже был его начальный уровень, тем больший процент студентов повы-

шали его за период обучения, а чем выше – тем больше студентов оставались 

на прежнем уровне. 

В другом исследовании с использованием структурного моделирования 

было показано, что регуляторное влияние интеллектуального потенциала на 

надежность профессиональных действий спасателей в чрезвычайной ситуации 

может быть как прямым, так и частично опосредованным латентным фактором 

«Стиль саморегуляции». Так, значение прямого эффекта интеллектуального 

потенциала (при контроле саморегуляции) на надежность действий спасателей 

равно 0,42 (p < 0,0001). 

Опосредованное фактором-медиатором «Стиль саморегуляции»  

влияние интеллектуального потенциала на надежность действий спасателей 

равно 0,15 и является статистически значимым, согласно критерию Соубела  

(Z = 1,99; p = 0,046). На долю косвенного воздействия приходится 20% дис-

персии фактора «Надежность действий». 

Интеллектуальная регуляция учебной деятельности студента может рас-

сматриваться как естественная модель преодоления человеком неопределенно-

сти. В исследовании проверялась гипотеза: интеллектуальный потенциал 
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функционирует как регулятивная структура, которая влияет на академическую 

успеваемость студентов. В результате было выявлено, что прямое влияние ла-

тентной переменной «Интеллектуальный потенциал» на академическую успе-

ваемость является значимым ( = 0,42; p = 0,001). 

В последнем исследовании из этой серии изучалось влияние интеллекту-

ального потенциала на выбор копинг-стратегий и их совместном влиянии на 

психологическое благополучие личности. Результаты структурного моделиро-

вания позволили сделать следующие выводы: 1) установлено прямое влияние 

интеллектуального потенциала на психологическое благополучие, которое 

равно 0,25 (p = 0,034); 2) выявлено статистически значимое влияние фактора 

«Интеллектуальный потенциал» на выбор копинга «Взаимодействие со стрес-

сором» ( = 0,44; p = 0,0001) и отсутствие значимого влияния на выбор копин-

га «Избегание стрессора»; 3) продемонстрировано непрямое влияние интел-

лектуального потенциала на психологическое благополучие, опосредованное 

копингом «Взаимодействие со стрессором», которое равно 0,285 (tsob = 2,568; 

p = 0,010). 

Таким образом, в серии исследований на материале различных видов дея-

тельности показана роль интеллектуального потенциала как ментального ре-

сурса саморегуляции субъекта. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

ОРАП М.О. 

д. психол. н., професор кафедри психології 

Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка 

 

Проблема соціального інтелекту активізувалась у наукових розвідках та 

практичних доробках психологів у зв’язку із новітніми вимогами до суспіль-

ного життя особистості. На перший план у сучасній особистості висуваються 

вимоги гнучкості у соціальних стосунках та швидкості адаптації до нових 

умов [4]. Спостерігається активна увага до проблем соціальних здібностей 

(О.І. Власова), соціального потенціалу, соціальної компетентності (Н.В. Каза-

рінова, В.М. Погольша), адаптації (Г.С. Алтуніна, Н.І. Булка, Н.Л. Камінська) 

та перцепції (В.М. Куніцина), ефективності соціальної взаємодії (А.К. Муд-

рик), що розглядаються складовими соціального інтелекту. Таким чином, у 

соціальному інтелекті підкреслюються його адаптивні, комунікативні, креати-

вні складові [2], які відповідають за ефективність соціальної взаємодії.  

Перші ж дослідження соціального інтелекту, здійснені Е. Торренсом, 

Г. Олпортом, Дж. Гілфордом, розглядаючи його інтегральною інтелектуаль-

ною здібністю [1], акцентували у даному феномені його прогностичну спрямо-

ваність. Центральною ланкою, стрижнем соціального інтелекту визначалась 

здатність до правильного і точного прогнозування у міжособистісних стосун-

ках, здатність передбачати наслідки поведінки. Таким чином, антиципація, як 

здатність передбачати – визначається істотним фактором розвитку соціального 

інтелекту. І у такому ракурсі, розвиток антиципації видається істотним джере-

лом розвитку соціального інтелекту. 

Здійснене емпіричне дослідження мало на меті виявити особливості 

антиципаційних можливостей дітей молодшого шкільного віку та означити 

роль цих можливостей у розвитку соціального інтелекту. Дослідження 

здійснювалось на вибірці у 56 дітей молодшого шкільного віку з використан-

ням авторської діагностичної методики «Історії із завершенням». Згідно із зав-

данням, дітям слід було завершити історію, яка описувала певну ситуацію 

взаємодії дитини з дорослим і характеризувалась неоднозначністю кінцівки. 

Оцінювались: 1) відповідність кінцівки, яку придумували діти, загальному 

змісту ситуації, 2) характеристики передбачуваного розвитку подій (їх 

деталізація, адекватність, креативність (нестандартність) у висловлених при-

пущеннях). Результати дали змогу виявити різні рівні розвитку соціальних 

прогностичних умінь дітей молодшого шкільного віку. 

Діти з високими оцінками за даною методикою, вміють передбачати 

наслідки поведінки. Вони можуть прогнозувати подальші вчинки людей з ура-

хуванням аналізу реальних ситуацій спілкування [3], а також передбачати 
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події з розумінням думок, почуттів, намірів учасників комунікації. Успішне 

виконання методики передбачає вміння орієнтуватись у невербальних 

реакцівях учасників взаємодії та чітке знання рольових моделей поведінки у 

ріних ситуаціях. Респонденти з низькими оцінками за даною методикою не-

достатньо чітко розуміють причинно-наслідковий звязок між поведінкою та її 

наслідками, а уявні сценарії розвитку подій характеризуються типовістю і 

повторюваністю. Такі діти погано орієнтуються у нормах соціальних ролей та 

загальноприйнятих нормах і правилах поведінки.  

Таким чином, критерій адекватного прогнозування розвитку комунікації 

та взаємодії та поведінки партнерів по взаємодії є значимим показником рівня 

розвитку соціального інтелекту дітей молодшого шкільного віку. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ АКСІОМ 

ЯК СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЖУРНАЛІСТІВ 

 

ПЕТРИК О.В. 

аспірант кафедри загальної та соціальної психології 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

 

Постановка проблеми. У час високих технічних досягнень людства існує 

проблема маніпуляції масовою свідомістю, яка утворює духовну культуру лю-

дей, де сконцентровані знання, уявлення, цінності, норми, що формуються у про-

цесі спілкування, спільного сприйняття інформації. У зв’язку з цим перед психо-

логією постає цілий ряд наукових завдань, де одним із стратегічних є вивчення 

особливостей діяльності журналістів, які здійснюють безперервний вплив на 

утворення масової свідомості, а також дослідження феномену соціальних аксіом, 

як категорію свідомості людини у контексті соціального інтелекту. 

Професійна діяльність журналістів – це відношення, яке регулюється 

смисловою сферою, у складі якої виділяються такі елементи як знання, ціннос-

ті і норми які представлені в полі свідомості, та поза її межами, а також ті, що, 

здійснюючи відбиття та фіксацію у своєму змісті: світ соціальних і професій-

них відносин, орієнтують журналіста у реаліях дійсності, організовують і 

спрямовують його діяльність, забезпечуючи її оптимальне здійснення. Вико-

навча сфера, тобто комплекс здібностей і навичок, сутнісних сил особистості, 

використовуючи які журналіст забезпечує творче рішення завдань, що вини-

кають перед ним. Сфера здібностей журналіста, ступінь розвитку яких багато в 

чому визначає усі сторони його діяльності, об’єднує різні види здібностей і 

якостей, що спираються на такі фундаментальні здібності, як інтелект, емоцій-

ність, воля [1]. Важливим у ряді таких здібностей є соціальний інтелект, як 

здатність правильно розуміти поведінку людей, а також соціальні аксіоми як 

вірування, що закріплені в “образі світу” журналістів.  

За концепцією Дж. Гілфорда, соціальний інтелект являє собою систему 

інтегральних здібностей, не залежних від факторів загального інтелекту. Як 

зазначає автор, ці здібності, як і загально інтегральні, доцільно розглядати у 

просторі трьох основних дескрипторів: зміст, операції, результати, провідною 

серед яких він вважає операції пізнання. Саме на дослідженні специфіки пі-

знання поведінки Дж. Гілфорд зосередив свої дослідження. На його думку, со-

ціальний інтелект людини включає шість факторів. Пізнання елементів пове-

дінки – здатність виділяти з контексту вербальну та невербальну експресію 

поведінки. Пізнання класів поведінки – здатність розпізнавати загальні влас-

тивості в деякому потоці експресивної чи ситуативної інформації про поведін-

ку. Пізнання відношень поведінки – здатність розуміти відношення, що існу-

ють між одиницями інформації про поведінку. Пізнання системи поведінки – 

здатність розуміти логіку розвитку цілісних ситуацій взаємодії людей, смисл 

їхньої поведінки у цих ситуаціях. Пізнання перетворень поведінки – здатність 

розуміти зміну значення подібної поведінки (вербальної чи невербальної) в 



 

114 

різних ситуаційних контекстах. Пізнання результатів поведінки – здатність пе-

редбачати наслідки поведінки, виходячи з наявної інформації [2]. До системи 

інтегральних утворень соціального інтелекту журналістів необхідно включити 

соціальні аксіоми, які забезпечують виживання і діяльність особистості у фізи-

чному і соціальному світі. 

За визначенням авторів концепції – М.Bond, K.Leung і їх колег, соціальні 

аксіоми – генералізовані переконання (вірування) про саму людину, соціаль-

ний, фізичний, або духовний світ у формі тверджень про відносини між двома 

сутностями або концепціями. “Найбільш загальні” вірування визначаються як 

узагальнене очікування, вищий рівень абстракції, який проявляється у бага-

тьох контекстах і незалежно від часу. Вони є загальними для всіх людей, у них 

маніфестуються культурні значення і репрезентується картина світу. На думку 

авторів, соціальні аксіоми є центральними для людського мислення. Соціальні 

аксіоми не є цінностями, оскільки цінності містять компоненти “добре / пога-

но”. Разом з тим, автори концепції неодноразово вказують, що соціальні аксі-

оми – це вірування, закріплені в “картині”, в “образі світу” як окремої людини, 

так і колективного суб’єкта, які представляють ту чи іншу культуру. K.Leung, 

M. Bond припускають, що соціальні аксіоми є універсальними (панкультурни-

ми) внаслідок їх функціональності і універсальності проблем, які вирішуються 

людьми в процесі виживання [3]. 

Для з’ясування важливості соціальних аксіом як складової соціального ін-

телекту у професійній діяльності журналістів нами було проведено емпіричне 

дослідження. Вибірку складали 130 журналістів Волинської, Тернопільської, 

Рівненської областей, віком від 21 до 56 років. Дослідження здійснювали з ви-

користанням тесту Дж. Гілфорда. Його суть полягає у визначенні рівня соціа-

льного інтелекту за допомогою чотирьох запропонованих субтестів. Субтест 

№ 1 – “Історії із завершенням” – спрямований на дослідження вміння передба-

чати наслідки поведінки. За допомогою Субтесту № 2 – “Групи експресії” – 

визначаємо правильність оцінювати стани, почуття, наміри людей за  

їх невербальними проявами – мімікою, жестами. Субтест № 3 – “Вербальна 

експресія” – спрямований на визначення чутливості до характеру та окремих 

людських взаємовідносин. Розпізнання структури міжособистісних ситуацій 

досліджуємо за допомогою субтесту № 4 – “Історії із доповненням”. Дослі-

дження соціальних аксіом проводили за допомогою методики SAS розроблену 

М.Bond, K.Leung, до основних факторів якої належать: соціальний цинізм, ре-

лігійність, винагорода за зусилля, соціальна складність, контроль долі. 

Для встановлення відношень між соціальним інтелектом та соціальними 

аксіомами здійснено кореляційний аналз отриманих результатів дослідження. 

Оскільки за коефіцієнтом Колмогорова-Смирнова розподіл даних відповідав 

нормальному (Asymp. Sig.>0,05), використано коефіцієнт Пірсона. Статистич-

ну обробку даних здійснено за допомогою програми SPSS. 

У результаті статистичної обробки даних було отримано негативний ко-

реляційний зв’язок між соціальним інтелектом та соціальним цинізмом  

r = (–0,201). Це можна пояснити представленням соціального цинізму змінни-

ми, які містять негативні характеристики журналістів: упередження щодо ін-
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ших соціальних груп, недовіра до оточуючих та соціальних інститутів. Пози-

тивні кореляційні зв’язки було встановлено між соціальним інтелектом та ре-

лігійністю r = 0,284, тому що цей фактор соціальних аксіом виражає присут-

ність надприродних сил і благотворний вплив соціальних функцій різноманіт-

них релігійних інститутів і практик. Також мають місце позитивні кореляційні 

зв’язки між соціальним інтелектом та фактором контроль долі r = 0,158, що 

представлений змінними зі змістом зумовленості життєвих подій зовнішніми 

чинниками, при цьому все ж таки припускається можливість впливу людей на 

ці чинники; між соціальним інтелектом та винагородою за зусилля r = 0,376, 

тому що винагорода за зусилля представлена змінними, які означають вкладені 

зусилля, знання, детальне планування і інші ресурси для отримання позитив-

ного результату. Найвищий кореляційний зв’язок було встановлено між соціа-

льним інтелектом та соціальною складністю r = 0,616, яка виражає широкий 

вибір альтернатив для прийняття соціальних рішень і різнобічну поведінку 

журналістів у варіативних соціальних ситуаціях. 

Таким чином результати емпіричного дослідження дають змогу робити 

висновок про тісну взаємодію між соціальним інтелектом та факторами соціа-

льних аксіом журналістів, володіючи якими журналісти здійснюють позитив-

ний вплив на формування масової свідомості. Перспективними вважаємо дос-

лідження усіх компонентів структури соціального інтелекту журналістів. 
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В современных условиях высокотехнологичного информационного общест-

ва неоспоримым является факт наличия вполне сформированной, своеобразной 
сферы явлений – искусственной реальности. Эту сферу составляют технические 
и технологические достижения человечества, информационные и организацион-
ные системы. 

В основе организации отношений естественного порядка отчетливо просле-
живается универсальное правило общего стремления сущего к единству и согла-
сованности. Настроенность человека на согласованность отношений предполага-
ет его убежденность в том, что все в жизни имеет смысл и значимо, но значимо в 
разной мере в различных обстоятельствах [3]. Крайние жизненные позиции, от-
рицающие единство отношений, в итоге приходят к бессмысленности существо-
вания, к разрушению и хаосу.  

Любое существование наполнено множеством противоречий. Общим сис-
темным механизмом разрешения противоречий является механизм обратных свя-
зей [2]. В режимах возмущенного функционирования устойчивая система по ус-
тановленным мерам и принципам реализует свой потенциал и постепенно пере-
ходит в непротиворечивое состояние. Если соразмерный потенциал для устране-
ния противоречия в природном комплексе отсутствует, то в критический момент 
актуализируется потенциал системы более высокого порядка и так или иначе 
достигается позитивный эффект с закономерными преобразованиями. Для чело-
века и общества поиск и раскрытие потенциала, определение и конструктивное 
применение новых смыслов и мер и есть процесс творческого совершенствова-
ния и открытия новых форм и своего существования, и в отношении естествен-
ного порядка вещей [1; 3]. И, так как устранение противоречий всегда требует 
адекватных затрат ресурсов, существенно важным следствием из положения: 
«все в действительности имеет значение», является естественное правило: «за все 
в жизни нужно платить». 

В качестве предпосылок развития искусственной реальности выступают ес-
тественные аспекты обеспечения безопасности жизнедеятельности и орудийной 
организации труда человека. Основной смысл применения орудий труда очевид-
но сводится к уменьшению необходимых усилий и увеличению положительного 
эффекта в реализации действий людей. Указанный смысл в предельном выраже-
нии может определяться как принцип наибольшей эффективности. 

В отсутствии у человека и в социуме понимания необходимости подчинения 
функций искусственных систем отношениям фундаментального естественного 
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порядка ведет к изменениям смыслов, ценностей, мотивов, жизненных установок 
личности. Под давлением искусственной реальности у людей доминирующей 
становится потребительская установка. 

Искусственная реальность специфически проявляется в противоречиях со-
циального взаимодействия в организационном и информационном аспектах.  

В системе искусственной реальности особое значение имеют функциональ-
ные отношения. Люди, погруженные в такую реальность, сами получают функ-
циональные определения и соответствующие социальные роли. В процессе ут-
верждения искусственной реальности ее системные функциональные требования 
нивелируют значимость естественных отношений и занимают их место. В ре-
зультате этого разрушаются культурные традиции и принципы социального 
взаимодействия. В пользу эффективности и развития искусственной реальности 
нарушается преемственность этических норм и опыта жизнедеятельности поко-
лений, нарушаются традиции уважительного отношения между людьми, семей-
ные традиции почитания отцов и матерей [3]. 

Принятие людьми принципа наибольшей эффективности при ослаблении 
действенности нравственных принципов ведет к обострению противоречий меж-
личностного взаимодействия. Завышенные запросы людей, увлекаемых обрете-
нием надуманного благополучия, сталкиваются с ограниченностью доступных 
ресурсов. Борьба в социуме за жизненные ресурсы, усиленная недоверием и 
страхом, становится более циничной и беспощадной [1]. 

Доминирование искусственной реальности обусловливает искажение пред-
ставлений людей о значимости событий. Как следствие, существенно важные для 
человека естественные отношения предаются забвению, а ничтожные обстоя-
тельства могут выдаваться за наивысшую ценность.  

В стремлении к наибольшей эффективности люди все чаще прибегают к ко-
рыстному обману и манипулированию мнением окружающих. Намеренное ис-
кажение ценностных приоритетов информации расширяется и становится угро-
жающим в средствах массовой информации, в рекламе, в политических компа-
ниях, в массовой культуре. Неконтролируемое погружение человека в информа-
ционную среду ведет к зависимостям от современной техники и технологий. В 
противоположность этому предельное неприятие искусственной реальности и 
общества ее культивирующего, сопровождаемое невозможностью отстранения 
от них, способствует формированию у людей протестных настроений, агрессии, 
невротических расстройств, аутизма. 

Выводы 
1. Саморазвитие искусственной реальности как сложной системы происхо-

дит согласно с принципом наибольшей эффективности и в противоречие с фун-
даментальными естественными тенденциями соответствия отношений и согласо-
вания изменений действительности. 

2. Современные противоречия социального взаимодействия в значитель-
ной степени обусловлены искажающим влиянием опосредования искусственной 
реальностью естественных отношений человека и действительности и, в особен-
ности, механизмов обратных связей в системах взаимодействия человека и при-
роды, человека и социума. 

3. Человек реализует задаваемые системой искусственной реальности 
функции и соответствующие социальные роли согласно с принципом наиболь-
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шей эффективности. В ценностных основах социального взаимодействия функ-
циональные требования ускоренно развивающейся искусственной реальности 
входят в противоречия с культурными традициями и нравственными принципа-
ми, выработанными поколениями людей с учетом естественных, закономерно 
согласованных отношений в природе и социуме. 

4. В современном информационном обеспечении социального взаимодей-
ствия значимость информации устанавливается на основании критериев эффек-
тивности, задаваемых искусственной реальностью. Доминирование критериев 
эффективности способствует искажению у человека понимания естественных 
иерархий смыслов отношений с действительностью, ведет к произволу в опреде-
лении ценности информации. Отсутствие у людей единства в оценках информа-
ции в процессе информационного взаимодействия препятствует взаимопонима-
нию, согласованию побуждений и действий. 

5. Неконтролируемое увлечение информационной средой искусственной 
реальности обусловливает формирование у человека эгоизма, неуверенности в 
себе, тревожности, безответственности в поступках, потребительского отноше-
ния к окружающим людям и природе. 
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У попередніх наукових пошуках нами здійснено теоретико-емпіричне до-

слідження соціальних очікувань особистості [2–4], реалізовано спробу виок-

ремлення типологічних особливостей очікувань [5]. Але проблема типології 

соціальних очікувань особистості залишається відкритою. 

Створення типології забезпечує будь-якій науці систематизацію, впоряд-

кування і примноження знань. У нашій роботі ми торкнемося одного з аспектів 

проблеми типології соціальних очікувань особистості і спробуємо окреслити 

типи очікувань, які ми отримали у результаті проведення кластерного аналізу 

методом k-середніх [1]. 

З огляду на висвітлені міркування, очевидною є теоретична і практична 

актуальність запропонованої теми дослідження. 

Мета роботи полягає у виокремленні типів соціальних очікувань дослі-

джуваних, отриманих кластерним аналізом методом k-середніх. 

Аналіз значного масиву даних дозволив об’єднати досліджувані парамет-

ри соціальних очікувань особистості в організовані наочні таксономії. Прове-

дення кластерного аналізу реалізовано у декілька етапів. На першому етапі 

отримано емпіричні дані (n=577); на другому – здійснено підготовку даних до 

кластерного аналізу і внесено їх у базу даних, визначено необхідний перелік 

досліджуваних показників, за яким здійснювалася кластеризація. Ключовим 

виміром на третьому етапі став рівень соціальних очікувань досліджуваних, 

який забезпечив реалізацію кластерного аналізу методом k-середніх. Наступ-

ним, четвертим етапом, став розподіл n спостережень на k кластерів так, щоб 

кожне спостереження належало до кластера з найближчим до нього середнім 

значенням, враховуючи вимогу n≥41 у кластері. Вимога однорідності вибірки 

задовольнялася процедурою факторного моделювання. Кластеризація методом 

k-середніх об’єднала вибірку (n=577) у 5 кластерів і дозволила провести роз-

поділ типів соціальних очікувань особистості (див. табл. 1): 
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Таблиця 1 

Розподіл типів соціальних очікувань досліджуваних 

за результатами кластерного аналізу методом k-середніх (n=577) 
Студентська вибірка, n=349 

№ 

Тип соціальних 

очікувань осо-

бистості 

КОГПА 

імені Т.Шевченка 

n=130 

КДПУ 

імені В. Винниченка 

n=106 

ХДУ 

n=113 

n % n % n % 

1. РЛ 9 6,92 5 4,72 11 9,73 

2. ПО 13 10,00 10 9,43 3 2,66 

3. ПМ 21 16,15 19 17,92 12 10,62 

4. АО 59 45,39 52 49,06 48 42,48 

5. НР 28 21,54 20 18,87 39 34,51 

Комерційна вибірка, n=64 

№ 

Тип соціальних 

очікувань осо-

бистості 

ТЦ »33м
2
етра» 

(м. Нікополь) 

n=24 

ТЦ »33м
2
етра» 

(м. Білгород-

Дністровський) 

n=15 

ТЦ »33м
2
етра 

(м. Токмак) 

n=25 

n % n % n % 

1. РЛ 4 16,67 1 6,67 4 16,00 

2. ПО 2 8,33 2 13,33 2 8,00 

3. ПМ 3 12,50 2 13,33 4 16,00 

4. АО 14 58,33 6 40,00 14 56,00 

5. НР 1 4,17 4 26,67 1 4,00 

Комбінована вибірка, n=164 

№ 

Тип соціальних 

очікувань осо-

бистості 

«Школа лідера» 

n=24 

ТОВ 

«МАК»Монополія» 

hr-структура 

n=10 

ДНЗ »ХПСЛ» 

n=130 

n % n % n % 

1. РЛ 2 8,33 2 20,00 6 4,61 

2. ПО 0 0,00 1 10,00 14 10,77 

3. ПМ 0 0,00 0 0,00 17 13,08 

4. АО 22 91,67 6 60,00 62 47,69 

5. НР 0 0,00 1 10,00 31 23,85 

 

– реалістичний (РЛ) – кластер 1 характеризується високим рівнем соціа-

льних очікувань досліджуваних з високими показниками суб’єктного контро-

лю і загальної осмисленості життя. Досліджувані володіють високим рівнем 

наміченої мобілізації зусиль та середнім рівнем очікуваних результатів. Очіку-

вання наділені високими показниками інтернальності, активності і відкритості; 

– пасивноосмислений (ПО) – кластер 2: середній рівень соціальних очіку-

вань досліджуваних з низькими показниками суб’єктного контролю, з серед-

німи та високими показниками загальної осмисленості життя. Досліджувані 

мають середній рівень наміченої мобілізації зусиль, середній і високий рівні 

очікуваних результатів. Очікування є інтернальними, активними і відкритими;  

– поміркований (ПМ) – кластер 3: середній рівень соціальних очікувань 

досліджуваних з показниками середнього і високого рівнів суб’єктного конт-
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ролю, низьким рівнем загальної осмисленості життя. Досліджувані наділені 

показниками середнього і високого рівнів наміченої мобілізації зусиль та очі-

куваних результатів. Соціальні очікування є інтернальними, активними і відк-

ритими; 

– активноосмислений (АО) – кластер 4: середній рівень соціальних очіку-

вань досліджуваних з показниками середнього рівня суб’єктного контролю, з 

середнім і високим рівнями загальної осмисленості життя. Досліджувані воло-

діють показниками низького і середнього рівня наміченої мобілізації зусиль, 

середнім і високим рівнями очікуваного результату. Соціальні очікування є 

інтернальними, активними і відкритими; 

– нереалістичний (НР) – кластер 5: низький рівень соціальних очікувань 

досліджуваних з низьким і середнім рівнями суб’єктного контролю, низьким 

рівнем загальної осмисленості життя. Досліджувані мають показники низького 

і середнього рівнів наміченої мобілізації зусиль, низький рівень очікуваного 

результату. Соціальні очікування досліджуваних є екстернальними, пасивними 

і закритими. 

Встановлено, що реалістичний тип соціальних очікувань найбільше пред-

ставлений у досліджуваних hr-структури ТОВ »Монополія» (n=2; 20,00%), да-

лі – співробітники ТЦ »33м
2
етра» (м. Нікополь) – n=4; 16,67%. Серед студент-

ської вибірки найбільше представників з реалістичним типом у досліджуваних 

ХДУ – n=11; 9,73%. Очікувано найнижчою є представленість у вибірці 

ТЦ »33м
2
етра» (м. Білгород-Дністровський) – n=1; 6,67% і учнівській вибірці 

ДНЗ »ХПСЛ» – n=6; 4,61%. Низькі показники у досліджуваних ТЦ »33м
2
етра» 

(м. Білгород-Дністровський) пояснюємо річною недостачею, значними штраф-

ними санкціями, накладеними на персонал супермаркету, як наслідок – склад-

ним соціально-психологічним кліматом, плинністю кадрів. Учнівська вибірка 

ДНЗ »ХПСЛ» поступається всім студентським, що пояснюється як соціально-

особистісними детермінантами досліджуваних, так і змістовими особливостя-

ми організації освітнього соціокультурного простору. 

Висновки. Визначено, що соціально-особистісні детермінанти, рівень са-

моорганізації навчально-професійної діяльності та соціокультурний простір 

визначальним чином впливають на типізацію соціальних очікувань людини. 
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Під соціально-психологічною адаптованістю дослідники часто розуміють 

наявність певних індивідуальних характеристик, які дозволяють особистості 

найбільш швидко та адекватно розв’язувати проблемні ситуації, нормалізуючи 

свої відношення із соціальним середовищем. Однак, дане визначення зосере-

джує увагу лише на зовнішніх критеріях адаптації, визначених в концепції 

А.О. Реана. Виокремлюючи зовнішні, пов’язані з досягненням бажаної поведі-

нки у середовищі, що відповідає певним соціальним нормам та вимогам, та 

внутрішні, орієнтовані на отримання задоволеності та комфорту в процесі вза-

ємодії з іншими, критерії адаптації, дослідник визначив чотири основні фори 

соціальної адаптації: 1) дезадаптація; 2) адаптації за внутрішнім критерієм;  

3) адаптація за зовнішнім критерієм; 4) системна адаптація [3]. Системна адап-

тація як найбільш конструктивна форма припускає поєднання високої успіш-

ності соціальної активності особистості та високої задоволеності результатом 

та власними діями. Отже, визначаючи поняття «соціально-психологічної адап-

тованості», необхідно до термінів «ефективність», «продуктивність» та «адек-

ватність» додати поняття «оптимальність» як ознаку поведінки, що відображає 

співвідношення витрачених зусиль та досягнених результатів, позитивних (за-

доволеність) та негативних (тривога, напруження) переживань, використаних 

та збережених психологічних ресурсів. Таким чином, під соціально-

психологічною адаптованістю ми розуміємо набір особистісних властивостей, 

які дозволяють успішно вирішувати проблемні ситуації, що виникають у про-

цесі соціальної взаємодії, в оптимальному для особистості режимі функціону-

вання (з мінімальною витратою психологічних ресурсів, на тлі позитивного 

соціального самопочуття, при виникненні переживання задоволення від влас-

них дій та отриманих результатів).  
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Вивчення соціально-психологічної адаптованості припускає, на думку ро-

сійської дослідниці Н. М. Мельникової, дослідження наступних аспектів: 

1) рівневих характеристик, що відображають актуальний стан розвитку загаль-

ної здатності пристосовуватися до мінливих умов соціального середовища;  

2) напрямів порушення адаптації як психічного процесу, котрий потребує ві-

дображення соціальних умов, регуляції суб’єктом власної поведінки, реалізації 

конструктивних засобів взаємодії з оточуючими; 3) унікальних індивідуальних 

особливостей адаптації, котрі виявляються в сформованих стратегіях та стилях 

адаптації особистості; 4) динамічних особливостей організації та реалізації са-

мого процесу адаптації, в ході якого можливі формування фіксацій, виникнен-

ня ускладнень, поява різних проявів регресу [2]. 

Адаптивний потенціал особистості і є тим особистісним утворенням, фу-

нкціонування якого забезпечує визначені аспекти адаптованості, а саме: 

1) високу здатність до пристосування, що відображає співвідношення продук-

тивності та ціни адаптації; 2) ефективність відображення, регуляції та саморе-

алізації у нових, мінливих соціальних умовах; 3) формування та використання 

конструктивних засобів поведінки для реалізації позитивних форм взаємодії з 

оточуючими; 4) оптимальний характер протікання процесу адаптації у реаль-

них умовах, який може бути охарактеризований за часовими (тривалість ста-

дій), просторовими (послідовність стадій), енергетичними (рівень напружено-

сті) та інформаційними (рівень усвідомлення) критеріями.  

Склад якостей, що входять до складу адаптивного потенціалу, визнача-

ється сукупністю тих завдань, які необхідно вирішувати особистості в процесі 

соціально-психологічної адаптації. Найчастіше в психологічній літературі зу-

стрічаються такі якості: толерантність, соціабельність, відкритість новому до-

свіду, здатність до емпатії, гнучкість мислення та поводження [2]. Ми під 

«адаптивним потенціалом особистості» розуміємо систему індивідуально-

психологічних властивостей особистості, що забезпечує її здатність створюва-

ти та реалізувати нові програми поведінки в нових умовах життєдіяльності на 

тлі тисків і мінливості середовища завдяки наявності стійких внутрішніх кри-

теріїв та орієнтирів. Адаптивний потенціал є однією з форм прояву загального 

потенціалу особистості, який забезпечує високу зрілість, автономію існування 

та самодетермінацію поведінки. На думку Д.О. Леонтьєва, потенціал особис-

тості забезпечує не лише успішне пристосування до середовища та оволодіння 

ним, а й «виконання буферної функції», яка виражається у запобіганні розвит-

ку патології, особистісних дисфункцій, девіантних форм поведінки [1]. 

Отже, нам вважається доречним у структурі адаптивного потенціалу осо-

бистості виокремлювати два компоненти: адаптивні ресурси особистості та 

механізми реалізації адаптації. Для чіткої систематизації інформації ми запро-

понували в системі ресурсів виокремлювати структурні, операціональні, моти-

ваційні та поведінкові складові адаптивного потенціалу, спільне функціону-

вання яких забезпечує необхідне підґрунтя для успішного, оптимального про-

цесу адаптації.  

Структурні ресурси можуть бути представлені ментальними структурами 

різного рівня складності, які забезпечують відбір, сприйняття, аналіз та інтер-
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претацію інформації, що надходить із зовні (фрейми, скрипти, сценарії та ін.). 

Операціональні ресурси можуть бути представленими пізнавальними, регуля-

тивними та смислотвірними операціями, які є неусвідомленими автоматизова-

ними формами активності, котрі забезпечують суб’єкта необхідним інструмен-

тарієм для сприйняття, аналізу та розуміння змін в ситуаціях, оцінки власних 

можливостей контролювати перебіг подій, своєчасного регулювання власної 

поведінки та впливу на учасників взаємодії. Мотиваційні ресурси представлені 

суб’єктивними орієнтирами, які стимулюють та спрямовують активність 

суб’єкта на пошук засобу протидіяти виникаючим негативним факторам, котрі 

послабляють здатність особистості долати проблемні ситуації, реалізуючи нові 

форми активності. Суб’єктивні орієнтири, за нашим визначенням, це «система 

переживань, мотивів та цінностей, що спрямовують активність суб’єкта в не-

визначених ситуаціях за рахунок зниження рівня невизначеності, зменшення 

кількості ступенів свободи в ситуації обрання засобу, оптимізації загального 

стану особистості, мобілізації необхідних зусиль та ін.» [4, с. 387]. Поведінкові 

ресурси можна розглядати як систему сформованих стратегій адаптації особи-

стості, які можуть біти визначені за наступними критеріями: спрямованість 

змін (зміни середовища – зміни себе, своїх властивостей); форма взаємодії 

(контакт – уникання); рівень активності суб’єкта (активність – пасивність) [2].  

Серед механізмів адаптації доречно згадати механізми асиміляції та ако-

модації (Ж. Піаже), гомеостазу (К. Бернар, У. Кеннон), загальний адаптацій-

ний синдром (Г. Сельє), мобілізації додаткових зусиль (Ю. Куль, Х. Хекхаузен 

та ін.), функціонування напружених систем (К. Левіна) та ін., які потребують 

уточнення в контексті вивчення адаптації до нових соціальних умов. 

Отже, нами запропонована схема аналізу адаптивного потенціалу як вну-

трішнього підґрунтя соціально-психологічної адаптованості особистості, що 

визначає основні її прояви, а саме: загальну здатність до пристосування, запо-

бігання розвитку дисфункцій та патологій, обирання конструктивних засобів 

поведінки, підтримання оптимального характеру протікання процесу адаптації. 
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В роботі досліджено гендерні особливості стресостійкості особистості. 

Розглянуто аспекти формування, cтресостійкості за гендерною ознакою в за-

лежності від механізмів психологічного захисту. Проаналізовано роботи про-

відних вчених, які розглядали гендерні особливості стресостійкості 

особистості. Висвітлено види та чинники механізмів психологічного захисту. 

Ідентифіковано сучасні можливості та перспективні напрями формування ген-

дерних особливостей стресостійкості особистості. 

На підсвідомому рівні у кожної людини існують механізми, які допома-

гають залишатися цілісною особистістю, оберігають свідомість від негативних 

емоцій і переживань, навіть руйнування. Незалежно від своєї природи, людина 

постійно використовує певні механізми психологічного захисту, часто навіть 

не підозрюючи про це. Актуальність даної роботи полягає в тому, що в сучас-

ному світі, який характеризується напруженим ритмом життя, високими ризи-

ками виникнення стресогенних ситуацій людині доводиться придушувати ті 

чи інші емоції і переживання, «заганяючи» їх у підсвідомість, тим самим дово-

дячи себе до психологічних (психічних) розладів та психосоматичних захво-

рювань, що супроводжується необхідністю підвищувати рівень стресостійкос-

ті задля збереження психічного здоров’я. 

Важливий внесок у проблему гендерних особливостей стресостійкості 

особистості внесли чисельні вітчизняні та закордонні вчені. Теоретична база 

вивчення психологічного захисту, концепцій психології стресу викладена у 

роботах таких авторів: В.А. Абабкова, М. Перре [1]; В.О. Бодрова [2]; 

Л.О. Китаєва-Смика [3]; В.М. Корольчука [4]; В.М. Мясищева [5]. 
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Метою даної роботи є виявлення гендерних відмінностей при виборі по-

ведінкових моделей (копінг-стратегій) для формування певного рівня стресос-

тійкості особистості. У дослідженні використані основні методики, спрямовані 

на визначення соціально-психологічних та гендерних особливостей юнаків, 

рівень адаптації їх, копінг-стратегій та захисних механізмів, що чинять вплив 

на стресостійкість особистості. 

Таким чином, на рівень стресостійкості впливають соціально-психологічні 

та гендерні характеристики особистості, характер копінг-стратегій поведінки та 

психологічного захисту. 

Використані методики надали можливість охарактеризувати і визначити 

особистісні особливості психологічних механізмів особистості та особливості 

прояву їх в різних ситуаціях – у спілкуванні та вирішенні конфліктів і проти-

річь, виходячи з загальної (оцінка по кожному критерію) психологічної харак-

теристики особистості, яка дає можливість визначити рівень стресостійкості за 

гендерною ознакою, а також використовувати отримані знання у конкретних 

видах діяльності. 
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ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРОЦЕСІВ 

РОЗВИТКУ ЕТНІЧНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

СТАВИЦЬКИЙ Г.А. 

к. психол. н., асистент кафедри соціальної психології 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Складним і суперечливим явищем кінця ХХ початку ХХІ ст. є активізація 

етнонаціональних процесів, що відбувається на тлі процесів світової економі-

чної інтеграції та широкої взаємодії культур. Зростаюча роль етнічної самосві-

домості в сучасному світі робить актуальною задачу різнобічного вивчення 

цього феномена. Комплексність проблеми етнічної самосвідомості зумовлює 

необхідність консолідації різних наук у її вивченні, синтезу результатів бага-

тоаспектного аналізу. 

У соціально-психологічній науці виділяють три основні підходи до розу-

міння етнічного феномену – конструктивістський, інструменталістський, при-

мордіалістський [1; 2]. 

Згідно конструктивістського підходу до розуміння етнічної спільності, що 

базується на диференціації культур, етнічні почуття й уявлення є інтелектуа-

льним конструктом письменників, учених, політиків (Ф. Варт, Б. Андерсон,  

Р. Бурдьє, Е. Геллнер, Е. Хобсбаум, В.А. Тишков та ін.). 

Представники інструменталістського підходу розуміють етнічну групу як 

спільність, поєднувану інтересами, а етнічність як засіб для досягнення групо-

вих інтересів, мобілізації в політичній боротьбі (Н. Глезер, Д. Мойніхін,  

Дж. Девіс та ін.).  

У теоріях примордіального підходу виділяються два напрямки. Перший – 

соціобіологічний, який розглядає етнічність як об’єктивну данність, початкову 

характеристику людства та пояснює етнічність за допомогою еволюційно-

генетичних ідей. Другий – еволюційно-історичний, де етноси є соціальні, а не 

біологічні спільноти, глибинно пов’язані з соціально-історичним контекстом. 

Це реально існуючі групи з притаманними їм рисами – мовою, культурою, іде-

нтичністю, що відрізняють їх від інших груп. Відповідно до вказаного підходу, 

етнічні властивості формуються тільки у певних умовах – територіальних, 

природних, соціально-економічних, державно-правових. 

Примордіальний підхід розглядає етнічну самосвідомість як суб’єктивний 

(психологічний) чинник, який відображає об’єктивно функціонуючу реаль-

ність. Переважна більшість українських і російських дослідників (Ю.В. Бром-

лей, В.І. Козлов, П.І. Кушнер, В.І. Павленко, А.П. Пономарьов та ін.) у тракту-

ванні природи етнічності належать до примордіальної парадигми.  

Ці вчені визначають етнічну самосвідомість як провідну ознаку етносу, 

вирішального етновизначника, здатного відображати різні соціальні зв’язки, 

до яких відносять: спільність походження, мови, території, у ряді випадків 

державної приналежності, економічних зв’язків, спільності культури і релігії. 
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Компліментарній самосвідомості, як відчуттю групової єдності і проти-

ставлення своєї групи зовнішній «ми і вони», властива стійкість, що дозволяє 

етнічній спільноті протягом всієї історії зберігати етнічну систему. Здатність 

окремих індивідів чи колективу індивідів, що складають ту чи іншу етнічну 

спільність, відображати навколишній світ, формує так звану своєрідність етні-

чної картини світу, а також етнічну специфіку, яка знаходить своє справжнє 

відображення в етноціннісних орієнтаціях. Етноціннісні орієнтації – це не ли-

ше властивість етнічної самосвідомості, а й сутнісна сторона буття етносу. 

О.М. Лозова зазначає, що етнічний образ (картина) світу виступає систе-

мотвірним компонентом етнічної свідомості індивіда та соціальної групи. Реа-

льна дійсність відображається свідомістю індивіда у вигляді картини (образу) 

світу, що структурується за посередництвом структур суб’єктивного досвіду, а 

ці останні, у свою чергу, репрезентуються за допомогою семіотичних систем 

другого порядку, зокрема, мови, культури, фольклору. Свідомість етносу може 

реалізуватися на рівні операціональних смислів, на егоцентричному, групоце-

нтричному, просоціальному та духовному рівнях [4, с. 162-168].  

Базуючись на такому підході, ми можемо стверджували, що це стосується 

і реалізації структур етнічної самосвідомості як етнічної групи (етносу зага-

лом), так і окремих індивідів, що утворюють етнічну спільність. 

Етнічна самосвідомість є одночасно причиною, умовою і наслідком 

об’єднавчих процесів народу, що веде до утворення нації. Вона виступає сут-

тєвим компонентом структури етносу поряд з такими складовими, як спіль-

ність походження, культура, мова, господарське життя тощо. Етнічна самосві-

домість пов’язана з самоназвою народу, зміни якої віддзеркалюють трансфор-

мацію як самосвідомості етносу, так і національної ідеї [5, с. 65]. 

Головними ознаками етнічної самосвідомості є усвідомлення: етнічної 

спільності, особливих етнопсихологічних рис, особливої етнічної культури, а 

також соціально-моральна самооцінка, етнічна самоідентичність. 

Процеси колективного та індивідуального самоусвідомлення пов’язані із 

зміною соціально-економічної, культурно-історичної чи геополітичної ситуа-

ції. Оскільки процес такого самоусвідомлення є безперервним, то можна гово-

рити про розвиток колективної чи індивідуальної самосвідомості. Тому колек-

тивна, в нашому випадку етнічна самосвідомість народу та його громадян, фо-

кусується переважно навколо актуальних ідей та цінностей, які мають власну 

специфіку та суспільно-історичний характер. 

На сьогодні, на теренах України центральними об’єднувальними ідеями, 

навколо яких консолідується колективна й індивідуальна етнонаціональна са-

мосвідомість українців, стають ідеї державницького становлення українського 

народу, розвитку української культури, мови та їх впровадження у практику 

повсякденного життя [3]. Адже життєспроможність і активність нації (етносу) 

вирішальною мірою визначаються рівнем розвитку та особливостями їх самос-

відомості. 

Етнічна самосвідомість розрізняється за своїми носіями як етнічна самос-

відомість окремого представника етносу, і як етнічна самосвідомість етносу 

загалом. Індивідуальна етнічна самосвідомість як духовне породження є здат-
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ністю ідентифікувати себе з певним етносом, відокремлюючись водночас від 

інших етносів, усвідомлювати своє етнічне «Я» як неповторне, унікальне яви-

ще. Етнічна самосвідомість одна з найвагоміших ознак етнічної приналежності 

поряд зі знанням етнічної мови, фольклору, звичаїв, символіки, історії етносу, 

його літературних, мистецьких пам’яток тощо. В етнічній самосвідомості 

центральне місце займає уявлення про спільність походження та історичну до-

лю, що спирається на загальні генеалогічні перекази, участь в історичних поді-

ях, на зв’язок з рідною мовою й рідною землею. 

Таким чином, саме етнічна самосвідомість є однією з найсуттєвіших 

ознак та визначальним критерієм існування етносу, важливою ознакою етніч-

ної спільності, що є відображенням об’єктивного буття цієї спільності. Вона 

пов’язана з усвідомленням народом та кожною особистістю, яка складає на-

род, своєї приналежності до певного етносу, що базується на спільності похо-

дження, території проживання, господарської діяльності, мови, культури, істо-

ричної долі та визнанні особливих специфічно-історичних рис свого народу 

(ментальності). 
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СТАВИЦЬКА С.О. 
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У своїй роботі ми виходимо з базових положень про те, що психічний ро-

звиток людини в онтогенезі можна розглядати як поетапно-ієрархічне станов-

лення рівнів психіки (свідомості й самосвідомості) від індивідного до особис-

тісного, далі до індивідуального й до суб’єктного, які реалізуються в процесі 

динаміки об’єкт-суб’єктної та суб’єкт-суб’єктної взаємодії між людиною і со-

ціумом (світом) і носять гармонійний, дисгармонійний чи збалансований хара-

ктер. Основним завданням соціалізації та онтогенетичного розвитку індивіда, 

в цьому контексті, виступає потреба досягти індивідуально-суб’єктного рівня 

розвитку. 

Теоретичні, експериментальні і прикладні напрямки дослідницьких під-

ходів до розуміння цих процесів групуються навколо конструкцій, які деякі 

автори позначають як «категорійні блоки», «категорійні тріади» 

(М.Г. Ярошевський, В.В. Умрихін), парадигмальні формули (Т. Kuhn, 

А.В. Лібін): «організм – індивід – особистість», «індивід – особистість –

індивідуальність» [2]. Якщо необхідність розведення понять першої пари (ін-

дивід й особистість) відзначається представниками практично всіх напрямків 

вітчизняної психологічної теорії (Б.Г. Ананьєв, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, 

С.Д. Максименко, А.В. Петровський, С.Л. Рубінштейн), то при аналізі співвід-

ношення цих понять із терміном «індивідуальність» між ними виникають зна-

чні розбіжності. Щоб підкреслити інтегральність утворення першої пари по-

нять, додають різні модифікації – «соціальний індивід», «суб’єкт діяльності», 

«метаіндивідуальність». Індивідуальність також розглядають як інтегральне 

утворення, що включає тріаду «індивід–особистість–суб’єкт діяльності» 

(Б. Г.Ананьев). Поєднання властивостей людини як індивіда, особистості, 

суб’єкта діяльності зумовлює її індивідуальність, яка є найпізнішим продуктом 

як онтогенетичного, так і філогенетичного розвитку людини. За висловом 

Б.Г. Ананьєва «Високий коефіцієнт екстеріоризації активності діяльності до-

зволяє людині будувати себе зсередини…» [1, с. 267]. 

Важливим для нас є підхід, у якому «індивід-особистість-

індивідуальність, суб’єкт» представлені як елементи еволюціонуючої системи 

(О. Г. Асмолов, В. О. Татенко ). Індивідний рівень властивостей – статеві, ві-

кові й конституціональні (включаючи нейродинамічні) особливості (Б. Г. Ана-

ньев), прийнято вважати безособовими передумовами розвитку суб’єкта на 

рівні організму. Їх усвідомлення пов’язане із фізичною самосвідомістю. На-
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ступним етапом розвитку людини після індивідного рівня є становлення осо-

бистості як психологічного носія соціальних властивостей. Якщо узагальнити 

визначення поняття «особистість», що існують у рамках різних психологічних 

теорій і шкіл зарубіжної психології (Г. Айзенк, Дж. Гілфорд, К. Левін, 

А. Маслоу, Ж. Нюттен, Г. Олпорт, К. Юнг ін.), то можна сказати, що особис-

тість традиційно розуміють як синтез усіх характеристик індивіда в унікальну 

структуру, що визначається й змінюється в результаті адаптації до постійно 

мінливого середовища й, значною мірою, формується реакціями навколишніх 

на поведінку певного індивіда. У результаті вироблення таких адаптивних реа-

кцій і відбувається самокорекція індивіда з точки зору його соціалізації, тобто 

у процесі перетворення в соціалізованого індивіда (особистість) на основі вро-

джених та зі збереженням і певною модифікацією набутих індивідуальних 

особливостей. 

Відповідно до вітчизняної традиції, особистість – це соціальне за своєю 

природою, відносно стійке, прижиттєво сформоване психологічне утворення, 

яке є системою мотиваційно-потребових відносин, що опосередковують взає-

модію суб’єкта й об’єкта (Л.С. Виготський, І.Д. Бех, Л.І. Божович, 

О.М. Леонтьєв, С.Д. Максименко, О.Б. Орлов, С.Л. Рубінштейн та ін.). Таким 

чином, зарубіжні і вітчизняні підходи базуються на розгляді особистості як 

соціального утворення, що дозволяє нам говорити про розвиток соціокультур-

ної самосвідомості особистості у процесі соціалізації індивіда на шляху його 

становлення як особистості.  

У феноменальному плані самосвідомості особистості вичленовують афек-

тивно й когнітивно акцентовані мотиваційні відносини, а також, мотиваційні 

утворення третього типу, представлені гармонійними мотиваціями, що прояв-

ляються як «внутрішні мотиви» і породжують особливі стани свідомості осо-

бистості, які одержали у психології назву «стан потоку». Для них характерні 

індиферентність відносно соціальних оцінок, уповільнення суб’єктивного ча-

су, втрата такої характеристики конвенціональної свідомості, як чітка межа 

між самим собою й тим, що мене оточує. Це проявляється в прагненні бути 

собою, підсилює інтегрованість особистісних структур (Г. Олпорт), підвищує 

ступінь позитивності, емпатійності, конгруентності (К. Роджерс), що сприяє 

підвищенню ступеня загальної автентичності людини своїй сутності, робить 

доступними «пікові переживання» (А. Маслоу) [3]. 

За нашою концепцією ці властивості притаманні самосвідомій особистос-

ті, яка має атрибути повноцінно функціонуючої індивідуальності із доміну-

ванням загальнолюдських цінностей, що гармонійно вписуються в її духовне 

буття на рівні психічної самосвідомості. Такі характеристики високого рівня 

самосвідомості задають динаміку психологічних новоутворень особистості, які 

сприяють найповнішому виявленню її індивідуальних властивостей і переходу 

на якісно новий рівень духовного функціонування – рівень індивідуальної 

суб’єктності.  

Відповідно, розвиток індивідуальності визначається розвитком психічної 

самосвідомості, а розвиток духовної самосвідомості визначається ціннісно-



 

132 

світоглядною спрямованістю індивідуальних властивостей особистості, як 

суб’єкта власної життєдіяльності [4]. 

Тому, індивідуальність ми розглядаємо як цілісну системну характерис-

тику людини, яка є носієм вищого, порівняно з особистістю рівня розвитку ду-

ховної самосвідомості.  

Отже, динамічні зміни індивідуальних властивостей особистості вирізня-

ють три течії розвитку, які залежать одна від одної: перша пов’язана з біологі-

чним організмом та функціонуванням тіла, друга стосується психічного (ду-

шевного) розвитку, а третя – соціокультурного. У плануванні та керуванні ро-

звитком особистості як суб’єкта, потрібно враховувати кожну з вищезгаданих 

течій розвитку, які взаємно переплітаються і впливають одна на одну, визна-

чаючи в цілому духовний розвиток людини в онтогенезі. Відповідно, розвиток 

духовної самосвідомості, на наш погляд, визначається гармонійністю, дисгар-

монійністю чи збалансованістю таких впливів. 

Спрямованість самосвідомості (гуманна-антигуманна, просоціальна-

антисоціальна) визначатиме духовний чи антидуховний аспект розвитку інди-

відуальності, а гармонійне, дисгармонійне чи збалансоване поєднання її струк-

турних компонентів впливатиме на рівень та мотиваційно-ціннісну спрямова-

ність розвитку духовної самосвідомості людини. 
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Кожну мить людина залучена в процес життя і ланцюг подій, які відбува-

ються навколо. Проте, що б не відбувалося, всі події людина оцінює і тлума-

чить, у відповідності зі своїм суб’єктивним поглядом на світ, опираючись на 

власний життєвий досвід, формуючи тим самим особистісну конструктну сис-

тему, яка стає для неї путівником у навколишньої реальності.  

Автор теорії особистісних конструктів Д. Келлі вважав, що конструкти – 

це категорії мислення, способи тлумачення світу та інтерпретації подій, які 

дають можливість вибудовувати лінію власної поведінки, передбачати та кон-

тролювати події, які відбуваються у житті людини. 

С.С. Смагіна зазначає, що відповідно до теорії Келлі, суб’єкт реалізує в 

діяльності структури, які закладені в його свідомості та картині світу: систему 

тлумачення, яка спрямована в майбутнє, у вигляді якоїсь оформленої лінгвіс-

тичної системи, яка детермінує, планує поведінку, структурує сприйняття та 

інші «особистісні процеси» (думки, почуття, досліди, вчинки та ін.). Таким 

чином, конструктна система виглядає не як незмінний конгломерат, а як добі-

рка пластичных гипотез про мінливий світ, які постійно перевіряються 

досвідом. Отже, поведінка людини визначається тим, як вона прогнозує 

майбутні події за допомогою власних унікальних конструктів [4, с. 36]. 

На думку М.Б. Кувалдіної, робота свідомості, перш за все, спрямована на 

захист усвідомлених гіпотез, тому невідповідність останніх дійсності призво-

дить до активізації захисного пояса свідомості. Захисний пояс свідомості пере-

творює несподівану інформацію в очікувану, підганяючи її до вже сформова-

них у свідомості конструктів.  

Однак, як зазначає С. Мадді, своєрідним «трампліном» для змін в конс-

труктної системі людини є тривога від непідтвердженого очікування. Коли 

конструкти не дозволяють робити точні прогнози, вони змінюються і переві-

ряються нові. Є. Л. Доценко у своїх роботах підкреслює, що світ суб’єкта в ці-

лому організований як складна ієрархія категорій (категоріальних систем), які 

характеризуються відносною стійкістю основних смислових зв’язків та функ-

ціональною рухливістю структур. Принцип організації полягає в тому, що 

одиниця будь-якого рівня утворюється як взаємне відображення предметних, 

мотиваційних та операціональних сторін діяльності суб’єкта, перетворюючи їх 

тим самим в суб’єктивний досвід [2, с. 15]. 

А.А. Димитрюк, розглядає особистісний конструкт, як структурний еле-

мент когнітивного конструкту (пам’ять, когнітивний стиль, особистісний кон-

структ). Структурним елементом, що зберігає інформацію індивідуального до-

свіду, є пам’ять. На її думку, особистісний конструкт містить встановлені 
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зв’язки між «інформаційними одиницями». Когнітивний стиль викликає їх 

(інформаційні одиниці) до актуалізації в процесі здійснюваної когнітивної ак-

тивності суб’єкта [1, с. 78]. 

За концепцією О.Г. Рихальської, важливою складовою життєвої антици-

пації (передбачення) є структурні утворення з категорій або конструктів, які 

моделюють зв’язки між життєвими подіями, характеристиками життєвого 

шляху та чинниками, що їх зумовлюють, рисами особистості та параметрами 

життєвої ситуації. Саме завдяки цім утворенням, суб’єкт може переходити від 

категоризації теперішнього або минулого, до категоризації майбутнього, тобто 

здійснювати акти антиципування [3, с. 8]. 

Як стверджує Н.М. Токарєва, конструкти надають особистісного смислу 

подіям, планам, спогадам, висловлюванням, до яких долучаються, через дете-

рмінованість інтерпретації способів, якими суб’єкт конструює та реконструює 

смисл свого життя. Кожна особистість моделює свій смисл у термінах своих 

унікальніх конструктів. Смисли, які людина приписує подіям, коріняться у 

суб’єктивній оцінці того, что передує цим подіям, и того, що виступає їх 

наслідкамі [5, с. 56]. 

Отже, слідом за А.В. Сірим можна стверджувати, що особистісні конс-

трукти індивіда – це смислові системи, які людина створює і потім з їх допо-

могою взаємодіє з об’єктивною дійсністю. Особистісний конструкт як система 

поєднує в собі емоційні і когнітивні компоненти життєдіяльності людини. Са-

ме когнітивні процеси, надбудовуючись над афективними, обумовлюють адек-

ватність сприйняття, дозволяють осмислено взаємодіяти та характеризують 

зміст і межі суб’єктивної реальності. 

Таким чином, стає зрозумілим, що особистісні конструкти – це певні фо-

рми опису навколишньої реальності, які знаходяться у свідомості людини і ви-

значають її поведінку. Як відмічає Д.М. Долганов, конструкт є кінцевим про-

дуктом розумового процесу людини, який служить описовою моделлю світу. 

Іншими словами, опис реальності це не теж саме, що сама реальність, а лише її 

проекція, що формується розумом. Система особистісних конструктів розгля-

дається в контексті структури свідомості і когнітивної сфери особистості. 

Проте сказати, що конструкти належать тільки одній з цих сфер, неможливо. В 

рівній мірі система конструктів – це і феномен свідомості, і феномен мислен-

ня. Конструкти знаходяться у взаємозв’язку також і з системою сенсів. Таким 

чином, усі вказані компоненти включені в загальну структуру суб’єктивного 

досвіду особистості, і відбивають сліди взаємодії суб’єкта з дійсністю. 

Також требо зазначити, що особистісні конструкти – це суб’єктивна, ієра-

рхічна, когнітивна смислова система, яка може змінюватися; яка спрямована в 

майбутнє, але враховує попередній досвід; яка детермінує, планує поведінку, 

структурує сприйняття, думки, почуття, досліди, вчинки, та за допомогою якої 

людина має можливість взаємодіяти з об’єктивною дійсністю.  

Враховуючи усе вищевикладене, можна припустити, що саме створена лю-

диною система особистісних конструктів, як особливий суб’єктивний засіб, до-

помагає сприймати, розуміти і усвідомлювати навколишню дійсність, аналізува-

ти, прогнозувати і оцінювати минулі, справжні та майбутні події власного життя. 
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Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова  

 

Всю історію існування людина стикається з травматичними подіями та за-

знає емоційних травм. І від того, як вона впоралася з викликами життя, зале-

жить її психічне здоров’я, якість життя загалом та подальший особистісний 

розвиток. Адже, емоційна травма – це те, що людина сприймає як загрозу сво-

єму існуванню, те що порушує нормальну життєдіяльність та стає певним пот-

рясінням, переживанням особливого значення. З одного боку, до цього приз-

водить не сама травматична ситуація, а страшний зміст, який в цій події зна-

ходить людина і, який здійснює вплив на її самопочуття й суттєво впливає на 

подальший особистісний розвиток. З іншого – важливо зробити акцент і на 

прийнятті рішення та виборі, які людина робить в складних життєвих обстави-

нах. Йдеться про вчинок, який може змінити парадигму людського життя; 

спричинити як регресивний, так і стимулювати прогресивний розвиток. Адже 

вчинок має як сенсовий, так і особистісний аспекти. Ми виходимо з положень 

В.А. Роменця [1], що для кожної особистості сенс дій визначається: активніс-

тю, буттєвістю, відповідальністю, подієвістю. Вчинок формує і модифікує сві-
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домість особистості. Наслідком вчинку є рефлексивне усвідомлення особисті-

стю себе, власних можливостей фізичної, моральної та духовної енергетичнос-

ті. Сьогодні, як ніколи, постає питання про відродження моральних цінностей, 

зміцнення духу, перетворення життя в рамках особистої свободи та відповіда-

льності, волі людини до сенсу, розвитку її суб’єктності. Суб’єктність і вивчен-

ня вчинкової активності людини (мотивованості у здійсненні вибору) займа-

ють вагоме місце в площині нашого дисертаційного дослідження, що стосу-

ється особливостей психокорекції емоційних травм у дорослому віці, зокрема 

у людей, які побували в зоні військових дій на Сході України. 

За нашими спостереженнями в роботі з емоційно травмованими клієнтами 

важливим моментом в прийнятті рішення та здійснення вчинку було розумін-

ня сенсу, за ради чого чи кого здійснювався той чи інший вчинок. У цьому 

контексті методологічно важливими для нашого дослідження є теоретичні по-

ложення В.А. Роменця [1], який розділяє дію і вчинок та ґрунтується на тому, 

що ситуація життєвого вибору для людини важлива як можливість взяти від-

повідальність за своє життя, його напрям, зміст і сенс, що власне й готує ґрунт 

для справжнього вчинку. 

Поруч із свободою вибору стоїть і «внутрішня сила» людини, яка може 

протистояти «умовному існуванню з невідомою межею» [2, с. 247 ]. Йдеться 

про використання внутрішніх ресурсів людини для подолання емоційної трав-

ми та пост-травматичного зростання.  

Питанням суб’єктивності в площині сенсу задається і В. Франкл, який ак-

центує на тому, що сенс – це питання інтерпретації. Людина говорить про сенс 

як про те, що потрібно знайти, а не створити У такому контексті вкрай важливі 

емпіричні дослідження В. Франкла щодо особистісного розвитку людини че-

рез віднайдення сенсу життя, особливо через цінність відношення до ситуації, 

в якій вона опинилася [3, c. 118-126]. Це зумовлено низкою причин політично-

го та громадського характеру й визначається ситуацією, що складається в 

нашій країні. Збільшення надзвичайних ситуацій в сучасному житті (військові 

дії, природні катаклізми, насилля) та різноманітні психічні травми – роблять 

актуальною проблему пошуку ефективних психокорекційних підходів, що 

змогли б лягти в основу «відновлюючих» програм практичної психологічної 

допомоги людям, які пережили травму. Йдеться про пошуки шляхів роботи з 

людьми, які перебувають в складних життєвих обставинах і, у яких можуть 

реактивуватися їхні колишні психотравми та утворюватися нові, зокрема – 

вимушені переселенці, жертви захоплення в заручники; люди, які пережили 

обстріли і загибель близьких людей; люди, які стали свідками або учасниками 

агресії чи активних бойових дій. Важливим є виявлення не лише причин та 

особливостей прояву психотравми у таких дорослих, а й можливості працюва-

ти зі своєю травмою та знаходити сенси того, що людина пережила.  

В. Франкл говорив про свободу вибору людини, її волі щодо позиції, яку 

вона займає по відношенню до тих подій, які з нею відбуваються [3]. 

Т.М. Титаренко акцентує увагу на життєвому виборі як енергетичному 

джерелі учинкової активності, що спрямовує індивідуальне життєтворення 

особистості [4, с. 258]. Будь-яка життєва ситуація ставить людину перед про-
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блемою її вирішення. І саме в такий спосіб може бути переглянуте питання 

про сенс життя. Важливим є не саме питання – що є сенсом життя; важливо 

дізнатися – хто є той, хто задається цим питанням [3].  

У своєму дослідженні ми будемо виходити з того, що особливість психо-

корекційної роботи з дорослими, які пережили емоційну травму, полягає в то-

му, щоби «сплести із ниток розірваного життя» стійку структуру сенсу та від-

повідальності, готовності до вибору та подальшого вчинку. Адже сенс життя 

повинен бути виражений стосовно конкретного сенсу людського життя в кон-

кретній ситуації. Йдеться про унікальність кожної людини й унікальність її 

життєвих сенсів. 
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Нейропсихологічні дослідження дозволяють виявити різні симптоми у ді-

тей з розладами зі спектру аутизму (РСА), що свідчать про дисфункцію різних 

відділів мозку. Сучасні дослідження вбачають причину таких порушень розви-

тку в мозкових процесах та підтверджують те, що причиною аутизму є пору-

шення розвитку мозку, яке відбувається ще на етапі розвитку плоду [2]. 

Симптоми, що характерні для дітей з РСА можна розділити на ті, що є 

проявами когнітивного дефіциту та ті, що пов’язані з компенсаторними та за-

хисними механізмами. В подальших дослідженнях ми ставимо за мету розді-

лити ці симптоми. 

Було виявлено, що найбільш грубо у дітей з РСА страждає перцептивна 

сфера, та база, на яку накладається подальший розвиток вищих психічних фу-
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нкцій. У більш старшому віці, можливо побачити труднощі міжпівкульної вза-

ємодії, а також функціональну недостатність задніх відділів правої півкулі та 

невираженість спеціалізації півкуль. 

За основу навчання дітей з РСА в нашому дослідженні було взято теорію 

пластичності мозку, яку запропонував Норман Дойдж. Він підкреслював, що 

при дефіцитарності чи ураженні одних структур їх роль на себе можуть взяти 

інші. Засновуючись на цих дослідженнях та отриманих власних даних, стало 

можливим узагальнити принципи навчання дітей з аутизмом [3].  

Тобто в нейропсихологічній практиці ми опираємося на збережені струк-

тури мозку, які функціонують без порушень, для того, щоб компенсувати не-

зрілість чи ураження окремих мозкових структур, корекційна програма буду-

ється згідно основним принципам нейропсихології дитячого віку [1]. 

Так, основним принципом є організація мозкових структур в онтогенезі: 

становлення психічних структур відбувається за схемою – від субкортикаль-

них утворень до кори, від правої півкулі до лівої. Тому на початку роботи ко-

рекція має відбуватись саме на сенсомоторному рівні, як базовому для норма-

льного розвитку всіх мозкових систем. При навчанні дітей з аутизмом слід 

враховувати специфіку їх роботи. Бельмонте М. надає наступні рекомендації 

по роботі з такими дітьми, які апробовані й в нашому дослідженні, а саме [2]: 

1. Аутичним дітям легше зрозуміти і зосередитись на конкретних 
об’єктах та фактах. 

2. Діти з РСА не в змозі швидко переключати увагу, тому треба давати 

час для того, щоб вони змогли зосередитись, та не давати більше одного зав-

дання за раз. 

3. Не давати завдань, які передбачають використання більше однієї 
сенсорної системи (зорової, слухової, тактильної) 

4. Командна робота не для дітей з РСА, вони краще впораються з 
індивідуальними завданнями. Це не виключає того, що вони мають бути 

соціалізованими, але в командних завданнях дитина швидше втрачає контроль 

через гіперстимуляцію. 

5. Обмеження в часі та точні рухи зазвичай складають труднощі для 
дітей з РСА. 

Отже, у дослідженнях дітей з розладами зі спектру аутизму можна вияви-

ти специфічний нейропсихологічний синдром в основі якого лежать мозочкові 

порушення; для них характерні моторні розлади, проблеми регуляції тонусу.  

В дослідженні також виявлені розлади слухомовленнєвої пам’яті, при тому що 

зорова пам’ять може бути збережена [4]. 

Таким чином, проведене дослідження підкреслює необхідність психодіаг-

ностичного підходу та нейропсихологічного аналізу при роботі з дітьми з РСА 

та уможливлює в подальшому розробку методів корекції.  
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В современных условиях волонтерство – это широкий круг деятельности, 

включая традиционные формы взаимопомощи, которая осуществляется добро-

вольно, на благо широкой общественности, без расчёта на денежное вознаграж-

дение, с ориентацией на воспитание нравственных качеств личности. На протя-

жении 2016/2017 учебного года существовал социально-педагогический проект, 

основная цель которого заключалась в формировании волонтерской направлен-

ности условно здоровых детей, гимназистов средней ступени образования и 

формирования у данной группы социальной компетенции. 

Социальной компетенции самой по себе, оторванной от реального и кон-

кретного общества, не существует. Социальная компетенция – это не только и не 

столько некоторая воспитанность или социализированность человека, сколько 

способность выжить в обществе и достигать успеха, пользуясь социальными ре-

сурсами.  

Под социальной компетенцией мы понимаем: 

1. постановка целей; 
2. выбор средства и методов, направленных на достижение цели; 
3. достижение поставленных целей; 
4. способность анализировать результаты деятельности. 
Необходимость предварительного этапа заключалась в тщательной выборке 

в среде гимназистов потенциально способных к волонтерской деятельности. 

Первый шаг – непосредственная деятельность педагога по выбору волонтеров, 

формирование у проектной группы мотивационной активности, информирован-

ности о той категории общества, с которой предстоит сотрудничать. В нашем 
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случае речь идет о детях с аутистическими нарушениями. Основной задачей про-

екта стало формирование социальной компетенции, которая образуется из ряда 

качеств: 

– коммуникативная произвольность;  

– социальная предприимчивость;  

– способность принимать ответственность; 

– способность повести за собой (социальная уверенность);  

– умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных  

отношениях;  

– умение устанавливать долговременные партнерские отношения;  

– способность управлять собственным имиджем. 

Важнейшим критерием участия волонтеров в проекте объяснялось наличием 

потребности, мотивов, положительного отношения к будущим партнерам по 

коммуникации, а также собственной самооценкой. Волевая сфера соотносит сво-

бодную волю, которая есть у каждого, и тех обязательных норм, которые они 

должны выполнять. Воля формируется в конкретных действиях и проявляется в 

самостоятельности выбора [2].  

По результатам проектной деятельности можно сказать с уверенностью, что 

группа волонтеров стала более независима, способна без подсказки педагогов 

принимать и проводить в жизнь важные решения.  

В нашем проекте мы уделили внимание взаимодействию педагога и волон-

теров, которое формировалось путем демократических отношений. Методы по-

ложительного стимулирования, требовательность, основанная на доверии. Такое 

сотрудничество возможно лишь при наличии и осознании общей, большой, об-

щественно значимой, а потому трудной цели и веры в ее достижение. Все наши 

промежуточные результаты основаны на рефлексии, без чего невозможно кор-

ректировать действия и выстраивать дальнейшие планы. 

Эффективным средством, активизирующим восприятие театрального искус-

ства участников и оказывающим влияние на формирование их творческой актив-

ности, явилась организация и проведение проблемных учебно-творческих заня-

тий. Методика проведения занятий представляет собой совокупность приемов 

целенаправленной деятельности, которая способствовала развитию психофизи-

ческого аппарата, совершенствованию технологических навыков участников, 

формирование умения анализировать предложенный материал; находить в нем 

основное, наиболее существенное (тему, цель, сверхзадачу, конфликт), последо-

вательно осуществлять различные этапы работы над спектаклем и т.д. Для овла-

дения арсеналом творческих приемов, элементами внутренней и внешней психо-

техники педагоги предоставляли участникам полную свободу действий, тем са-

мым развивая и закрепляя у них наблюдательность, инициативу, веру. Социально 

значимая задача состоит в помощи социуму: 

– взглянуть на проблемы со стороны и перенести решение проблемной си-

туации со сцены в реальную жизнь; 

– освободиться от шаблонных образцов поведения и предложить альтерна-

тивные решения при различных проблемных ситуациях; 
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– увидеть себя в контексте социального окружения и определить границы 

взаимоотношения с ним. 

Результатом проекта явилось сформированное волонтерское самоуважение, 

положительное отношение к себе и адекватная самооценка. Процесс саморегуля-

ции личности, выводящий ее на уровень осознания собственного достоинства, 

чести и долга, наиболее эффективно происходит в условиях предоставления са-

мостоятельности и развития инициативы. Можно сказать, «от работы к поведе-

нию», а не «от поведения к работе». Развивая нравственно-эстетическую культу-

ру волонтеров через действенно-практическую сферу, мы готовим морально-

этического лидера будущего, активного гражданина, способного разрабатывать 

стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и нести за него ответ-

ственность [1]. По результатам проведенного экспериментального волонтерского 

проекта подтверждена гипотеза о формировании социальной компетенции путем 

моделированного волонтерского социально-педагогического проекта.  
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Зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві обумовлюють напрям са-

мовизначення молодого покоління. Все частіше, навіть доросле покоління прово-

дить дні за роботою у комп’ютері. І якщо раніше захоплення можна було знайти 

на прогулянці поза домом, то сьогодні значна частина захоплень стала віртуаль-

ною – чи перегляд фільмів, чи відео ігри, чи інше. Однак і досі необхідними ли-

шаються деякі етапи життя людини – здобуття освіти, професійне становлення, 

створення сім’ї та ін. У зв’язку з цим постає проблема стану прокрастинації як 

фактору впливу на особистісне і професійне самовизначення молоді. 

У науковому обігу термін «прокрастинація» вперше з’явився у 1977 році у 

книзі П. Рінгенбаха «Прокрастинація у житті людини». Окрім Рінгенбаха, про-

крастинацію досліджували А. Елліс, В. Кнауса, Дж. Бурка, Л. Юен, Н. Мілграм та 

інші. Наприкінці 20-го – початку 21-го століття ця проблема привернула увагу і 

російських психологів В. Ільїна, В. Барабанщикової, О. Шемякіної, Я. Варвари-

чевої та ін. 

Прокрастинація – це свідоме відкладання виконання спланованих дій, не-

зважаючи на те, що це призведе до виникнення проблем. Таке явище може впли-

нути на будь-яку сферу діяльності суб’єкта: навчальну (відкладання підготовки 

домашнього завдання, підготовки до іспиту, написання кваліфікаційних робіт), 

трудову (неспроможність реалізувати проект вчасно, виконати у спланований 

строк), соціальну (відкладання важливих телефонних дзвінків, зустрічей, відпові-

дей на листи), побутову (відкладання запланованого ремонту, виконання домаш-

ніх обов’язків). При прокрастинації людина зволікає навіть тоді, коли на сто від-

сотків впевнена у необхідності дії [2, с. 6]. 

Існує декілька підходів до пояснення причин цього явища. Знижена самоо-

цінка, невпевненість у собі, досвід колишніх невдач у виконанні даної роботи ви-

кликають у людини тривогу, страх, особливо, якщо результати передбачають пу-

блічну оцінку. Деякі вчені пояснюють виникнення прокрастинації ситуативними 

факторами. Існує припущення, що людина схильна відкладати справи заради 

вродженого прагнення до отримання миттєвого задоволення. Інші дослідження 

показують, що суть прокрастинації у прагненні протистояти встановленим ззовні 

правилам та термінам. Коли людина незадоволена певною системою, у якій пе-

ребуває, і нічого не може змінити своїми силами, запускається прокрастинація. 

Порушуючи терміни виконання певної діяльності, людина створює ілюзію своєї 

незалежності та впливу на зовнішні обставини. 

З огляду робіт дослідників можна зробити висновок, що найбільш вивченою 

є академічна прокрастинація. Насамперед, це пояснюється можливістю легкої 

діагностики студентської молоді. Студенти схильні відкладати виконання навча-
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льних завдань, підготовку до семінарів та ін.. Також вважається, що з віком рі-

вень прокрастинації знижується [3, с. 187]. 

З питань психічного здоров’я, активний стиль життя є критично необхідним 

фактором у процесі самовизначення. Згідно з теорією самодетермінації, фізична 

активність може бути суттєвою винагородою, що однаково сильно сприяє щастю 

і життєвій енергійності [4, c. 108]. 

Молодим людям важливо проявляти свою готовність до активних дій, са-

мостійність у прийнятті рішень, виступати джерелом власного розвитку і ак-

тивним суб’єктом свого життя або, іншими словами, активізувати само детер-

мінуючу поведінку. У зв’язку з цим актуальним стає питання про те, як процес 

самодетермінації проявляється у житті сучасної молоді. Феноменологія «само-

детермінації» визначається як здібність суб’єкта суспільних відносин відчува-

ти і реалізовувати у своїй поведінці свободу вибору, не зважаючи на 

об’єктивні обмежуючі фактори середовища або вплив неусвідомлених внутрі-

шньо особистісних процесів [1, с. 3]. 

Виходячи з вище викладеного, припускаємося висновку, що змінам сучас-

ного світу піддається не лише розвиток високих технологій. Адже, темп сього-

денних нововведень вимагає від людини своєчасної адаптації для повноцінного 

життя в соціумі, що, безумовно, впливає на якість і можливості самовизначення 

людини. 

Однак питання масштабності впливу стану прокрастинації залишається від-

критим і потребує додаткових досліджень, з метою розроблення практичних ре-

комендацій для зменшення впливу прокрастинації, як поточного фактору, на 

життя та для майбутнього уникнення осередків підживлення даного стану. 
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В технологічно розвинутому суспільстві ігнорується і нівелюється роль 

емоцій у регуляції діяльності особистості, що призводить до втрати вміння їх 

конструктивного переживання і порушенню психічного і соматичного здоров’я.  

Так, за М.В. Гринцив, емоції є засобом відображення відношення особисто-

сті до значимих об’єктів оточуючого світу. Це суб’єктивна форма існування пот-

реб: емоції сигналізують особистості про потреби і спонукають до спрямовуван-

ня діяльності. Емоції відображають відношення суб’єкта до світу і до самого се-

бе, інформують про задоволення чи незадоволення потреб, а також про можли-

вість її задоволення чи незадоволення у майбутньому [1]. 

Емоції відіграють значну роль у житті особистості і виконують ряд функцій: 

оцінюючу, спонукальну, регулюючу, активуючу, експресивну. Вочевидь, задово-

леність потреб буде виражатись у формі позитивних емоцій, і незадоволення від-

повідно навпаки. У зв’язку з цим актуальним є питання аналізу можливих шляхів 

конструктивного аналізу та проживання емоцій, що сигналізують про незадово-

лення потреб особистості, тобто про їх регуляцію. 

Регуляція емоцій, за В.В. Зарицькою – це усвідомлення особистістю власних 

емоційних переживань, біологічно і соціально цілеспрямоване їх використання 

для досягнення мети і задоволення потреб. Регуляція емоцій передбачає викорис-

товування знань про власні емоції для вирішення проблем, про які вони сигналі-

зують. Важливим є те, що регуляція емоцій передбачає максимально можливий 

зовнішній прояв, розрядку емоційних станів конструктивними засобами, які не 

порушують інтереси, права і свободи інших людей. Використання енергії емо-

ційних переживань для організації конструктивної цілеспрямованої поведінки 

називається копінгом. Здатність особистості долати негативні емоціогенні ситуа-

ції призводить до збереження емоційної рівноваги [2]. 

Є.А. Чудіна розглядає два типи копінга: а) копінг, спрямований на зміну зо-

внішнього світу, або копінг, орієнтований на проблему (інтерпсихічні форми ко-

пінгу). Найбільш оптимальний, оскільки активні дії знижують дію стресорів на 

особистість; б) копінг, спрямований на зміну внутрішнього світу (інтрапсихічні 

форми копінгу). Змінює відношення до проблеми і є дієвим, якщо проблема фак-

тично є невирішальною, тобто не підлягає контролю і трансформації зі сторони 

суб’єкта [4].  

У зв’язку з розглянутими стратегіями подолання негативних емоційних пе-

реживань, доцільно зупинитись саме на аналізі засобів регуляції емоційної сфери 

особистості. 
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Ю.В. Саєнко пропонує наступну класифікацію засобів регуляції емоцій: 

1. Емоційне відреагування. Емоція усвідомлюється і задовольняється в дія-

льності, спрямованій на вирішення проблеми, або у непрямих видах активності, 

після яких суб’єкт переходить до вирішення проблем. Емоція розряджується фі-

зично або вербально. Емоційне від реагування послаблює інтенсивність негатив-

ний емоцій і може відбуватись в одній із двох форм: а) пряме розрядження емо-

ційного переживання відбувається під час вирішення проблеми; б) емоційне від-

реагування відбувається непрямими засобами, після чого виконується діяльність і 

проблема вирішується.  

У будь-якому випадку проблема, що породила емоцію, вирішується. Засо-

бами емоційної регуляції виступають вербалізація почуттів, усвідомлення емо-

цій, музикотерапія, плач і т.д. 

2. Емоційна трансформація. Небажана емоція змінюється на бажану, зміню-

ється відношення до проблеми – емоціогенного об’єкту, але сама проблема не 

вирішується, потреба залишається незадоволеною і розрядження емоційної на-

пруги не відбувається. Емоційна трансформація відбувається в ситуаціях, коли 

вирішення проблеми від суб’єкта не залежить. Засобами емоційної регуляції у 

даному випадку можуть виступати когнітивні техніки. 

3. Емоційне заглушення. Емоція не відредагується, а витісняється із свідо-

мості у несвідоме. Проблема не вирішується, пригнічені емоції акумулюються, 

що погрожує деструктивним формам розрядження, спрямованих або на себе 

(психосоматичні захворювання, аддукції), або на інших людей (агресивні афек-

ти). Частково енергія, мобілізована первинною емоцією, може знайти вихід у не-

прямій фізичній активності – спорт, фізична праця, при цьому емоція, породжена 

проблемою, не усвідомлюється, і проблема об’єктивно залишається невиріше-

ною, а потреба – незадоволеною. Емоційне заглушення використовується часті-

ше, коли суб’єкт має змогу вирішити проблему, але відмовляється від цього, ніж 

коли проблема об’єктивно невирішувана. Техніки емоційного приглушення від-

волікають від вирішення проблеми, перемикають свідомість на іншу активність. 

До таких методів відносять релаксацію, медитацію, аутотренінг, використання 

психоактивних препаратів, використання захисних механізмів і т.д. Однак, у ко-

ристь емоційного приглушення існує і позитивний аргумент: цей засіб регуляції 

емоцій дозволяє покращити самопочуття і підвищити адаптивний потенціал, що є 

необхідним для наступної зміни установок і вирішення проблем. 

Зупинимось на технічних прийомах, що можуть бути використані для пере-

лічених засобів регуляції емоцій: 

1. Емоційне відреагування: прослуховування музики; плач (з встановленим 

лімітом часу); усвідомлення і переживання емоцій (усвідомлення тілесних від-

чуттів, завершення незакінчених справ, використання нудьги для усвідомлення 

власних потреб, проведення моніторингу емоцій (дисбаланс емоцій, повторюва-

ність, адекватність, інтенсивність і т.д.), вербалізація емоцій (використання пси-

хологічних прийомів, що полегшують вербалізацію емоцій і почуттів). 

2. Емоційна трансформація: пояснення собі ситуації, що склалася, виходя-

чи з того, що партнери мали найкращі наміри; розгляд негативної події з позити-

вної точки зору, знаходження переваг та вигоди із ситуації; розробка альтернати-
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вної стратегії досягнення мети на випадок невдачі; гумор – висміювання емоціо-

генної події, знаходження її абсурдності. 

3. Емоційне приглушення: регуляція за рахунок іншої емоції, уваги, мис-

лення; відволікання; переключення уваги; моторна регуляція; релаксація; захисні 

механізми [3]. 

Отже, розглянуті засоби емоційної регуляції дозволяють особистості відно-

вити внутрішній баланс. Однак, ми бачимо, що використання емоційного відреа-

гування буде продуктивнішим за емоційне приглушення. Незважаючи на різну 

інтенсивність користі для кожної конкретної особистості, дані засоби дозволяють 

розширити уявлення про можливості взаємодії з власними емоціями і дозволяють 

більш продуктивно взаємодіяти з собою та навколишнім світом. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 

ДЕТЕЙ С АУТИСТИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

ЧЕРНЕГО Т.А. 

аспирант кафедры психологии 

Академия последипломного образования 

г. Минск, Республика Беларусь 

 
Социальная компетентность – система знаний о социальной действительно-

сти и себе, социальных умений и навыках взаимодействия, сценариев поведения 
в определенных социальных ситуациях. Данное психологическое образование 
формируется на протяжении всей жизни человека, зависит от индивидуальных и 
поведенческих особенностей личности, социального окружения и условий про-
живания, вариантов жизненного сценария, полученного опыта, особенностей фи-
зического, психологического и интеллектуального здоровья.  

Наша статья посвящена пропаганде опыта экспериментального социально-
педагогического проекта в учреждении общего среднего образования, который 
основан на практике включения семей, имеющих детей с аутистическими нару-
шениями с целью построения коммуникации среди участников проекта. 

На современном этапе в образовательной программе Министерства Образо-
вания Республики Беларусь формируется установка на мотивацию учащихся и 
специалистов учреждения образования, родителей учащихся на толерантное и 
гуманное отношение в обществе к людям с особенностями развития. Важной за-
дачей каждого опыта является не только эпизодическое участие партнеров по 
коммуникации, но и самостоятельное, добровольное проявление корректного по-
ведения за рамками искусственно созданных условий. Полученный положитель-
ный социальный опыт позволяет личности самостоятельно проявлять положи-
тельные человеческие качества и активную жизненную позицию в повседневной 
деятельности, то есть реализовывать задачу по социальной компетенции и транс-
лировать свой опыт в дальнейшем, как необходимую успешную жизненную по-
зицию. 

В наших исследованиях мы уделяем значительное внимание социальной 
компетенции взрослых с различной степенью травматизации в условиях появле-
ния и воспитания ребенка с аутистическими нарушениями (далее АН). В данных 
условиях возникает ряд нестандартных социальных препятствий, которые опре-
деляют различные формы копинг-стратегий родителей в поиске решений для 
формирования коммуникативных качеств у ребенка. Исследование имеет фунда-
ментальный характер, характеризуется комплексным сопровождением семей, 
имеющих детей с АН, включает в себя как психологическую поддержку, так и 
непосредственное сопровождение детей с целью формирования социальной ком-
петенции через организованную психолого-театрализованную деятельность в 
среде условно здоровых сверстников.  

Для родителей данной категории необходимо наблюдать успешность собст-
венного ребенка в обществе, видеть возможности его социальной реализации, 
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что, безусловно, является также критерием и родительской успешности. Данная 
взаимосвязь воспринимается как психологический элемент снижения состояния 
семейного стресса и дает возможность для формирования собственного «фунда-
мента» для социальной компетенции.  

Мы определяем основные критерии социальной компетенции:  
– эпизодическая (актуальная) социальная компетентность, характери-

зующаяся умением активно участвовать в конкретном событии, умением при-
держиваться собственного плана действия, принимать условия других участ-
ников процесса; 

– перспективная социальная компетенция, возможность выстраивать, 
управлять и анализировать результаты деятельности; 

– креативная компетенция, обуславливается способностью самостоятельно 
проявлять активную позицию при какой-либо дискуссии и отстаивать собствен-
ное мнение; 

– компетенция эмпатии, которая заключается в возможности рефлексиро-
вать и понимать переживания коммуникатора; 

– компетенция доверия, выстраивание установки на позицию гуманизма и 
компромисса. 

Несмотря на второстепенное участие родительской группы, формируется у 
таковой категории позиция активного члена общества; получения у родителей, 
воспитывающих детей с АН эмоционально благоприятного опыта социальной 
успешности детей, трансформация симптома психотравмы в родительское при-
нятие через успешность ребенка. Важно также учесть конструктивную мотива-
цию родителей, которая отражается в постоянном посильном участии в процессе 
социальной адаптации ребенка в социуме, активной демонстрации поискового 
родительского поведения [2, с. 481]. Мы расцениваем это как продуктивную ко-
пинг-стратегию, как необходимое условие становление личности ребенка, как 
перспективное родительское поведение. Наши исследования подтверждают ги-
потезу о том, что социальная компетентность в семейной структуре с АН частич-
но выстраивается как естественным образом, так и имеет возможность успешно 
формироваться в структурированных условиях.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРЕНІНГОВОГО ВПЛИВУ 
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ЧИНЬОНА І.І. 

аспірант кафедри загальної та соціальної психології 

Херсонський державний університет 

 

Проаналізувавши та узагальнивши масив психологічної літератури, пок-

ладаючись на основні підходи згідно концептуалізації поняття «соціальний 

інтелект», ми охарактеризували його як специфічну здібність, що забезпечує 

ефективність соціальної активності особистості та відображає своєрідність ор-

ганізації її ментального досвіду у сфері соціальної взаємодії. Часто його опи-

сують за допомогою системи конструктів, які забезпечують продуктивність 

різних міжособистісних впливів, таких, зокрема, як уміння отримувати необ-

хідну інформацію, правильна оцінка людей, психологічний захист, імпліцитні 

уявлення, адекватна самооцінка в комунікативній сфері, толерантність у кон-

тактах, здатність засвоювати нетрадиційний досвід. Соціальний інтелект – це 

сукупність засвоєних стратегій успішної взаємодії особистості і соціуму (ком-

петенцій), які закріплені на когнітивному, емоційному та комунікативно-

регулятивному (поведінковому) рівнях.  

Розвиток соціального інтелекту можливий при цілеспрямованому соці-

ально-психологічному впливі на всі три структурних компонента соціально-

го інтелекту: когнітивний, емоційний, комунікативно-регулятивний (поведі-

нковий). Так, когнітивна складова забезпечується знаннями про людину, ку-

льтуру, суспільні відносини, які вміщують інформацію про те, як саме слід 

діяти в даний момент. Соціальне середовище, як правило, має здатність змі-

нюватися, тоді особистість відчуває внутрішнє протиріччя між наявною ак-

туальною інформацією і способами її використання. Когнітивна складова 

соціального інтелекту також визначається здатністю індивіда застосовувати 

отриману інформацію, опановуючи при цьому методами та способами 

розв’язання пізнавальних задач. Показником цієї здатності є не стільки  поі-

нформованість, як здатність використовувати отримані знання, орієнтую-

чись на інтелектуальні здібності. Отже, когнітивна складова включає в себе 

сукупність досить стійких знань, оцінок, правил інтерпретації подій, поведі-

нки людей, їх взаємовідносин на основі сформованої системи інтерпретацій 

на мікроструктурному і макроструктурному рівнях. Мікроструктура когні-

тивної складової соціального інтелекту детермінується функціями останньо-

го, зокрема пізнавально-оцінною, від якої залежить грамотна переробка та 

оцінювання інформації, яку сприймає суб’єкт; прогностичної, на основі якої 

здійснюється планування та прогнозування розвитку міжособистісних взає-

модій; комунікативної, що забезпечує ефективність власне процесу спілку-

вання; рефлексивної, яка знаходить своє відображення безпосередньо в са-

мопізнанні. У свою чергу, макроструктура когнітивної складової соціально-

го інтелекту виявляється у ставленні індивіда до себе як до цінності, цінніс-
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но-смисловій позиції до міжособистісних відносин, а також в актуалізації 

мотиваційно-ціннісних орієнтацій особистості, аксіологічного ставлення до 

професійної та інших видів діяльності [1; 2, с. 141-142; 3-5]. 

Емоційна складова на рівні актуальних здібностей особистості описується 

О.О. Федоровою [2, с. 135] як структура емоційного інтелекту. Поняття «емо-

ційний інтелект» розглядається вченою в контексті досліджень М. Аргіл з ура-

хуванням концепції Х. Гарднера, який, виокремивши внутрішньо-

особистісний і міжособистісний інтелект, включив до їхнього змісту ті компо-

ненти, які пізніше стали основою для ґрунтовного аналізу даного поняття. От-

же, враховуючи результати власних досліджень, М. Аргіл під емоційним інте-

лектом розуміє здатність особистості до чіткого усвідомлення своїх емоцій та 

емоцій інших і здатність до управління ними. До емоційного компоненту ав-

торка відносить здатність до емпатії, рівень розвитку якої залежить від статі, 

віку, соціокультурної спрямованості процесу виховання. В даному випадку 

актуальною є позиція Р. Селмана, який наголошує на формуванні емпатії в ди-

тинстві та розглядає емпатію як детермінанту розвитку соціального інтелекту.  

Рівень розвитку актуальних здібностей і здатностей особистості відобра-

жає розвиток тих компонентів, які безпосередньо використовуються особисті-

стю в процесі спілкування. Поведінкова складова соціального інтелекту вклю-

чає здатність до соціальної перцепції (сприйняття вербальної та невербальної 

інформації, переданої суб’єктами спілкування) та точність передачі інформації 

(високий рівень володіння різними засобами спілкування, вміння використо-

вувати їх відповідно до конкретної ситуації соціальної взаємодії) [1; 3; 5].  

Таким чином, розглядаючи соціальні компетенції як успішні стратегії по-

ведінки, які реалізуються в процесі діяльності, доцільним є впровадження со-

ціально-психологічного тренінгу для розвитку кожного із структурних компо-

нентів соціального інтелекту.  

Соціально-психологічний тренінг (СПТ) – це форма спеціально організо-

ваного спілкування, психологічний вплив якого засновано на активних мето-

дах групової роботи. Результати наукових досліджень переконують у тому, що 

в ході тренінгу значно ефективніше розв’язуються питання розвитку особис-

тості, успішно формуються комунікативні навички. Тренінг дає змогу учасни-

кам свідомо переглянути сформовані раніше стереотипи і вирішити особистіс-

ні комунікативні проблеми. В ході тренінгу відбувається переосмислення або 

зміна внутрішніх установок особистості. Учасники поповнюють свої психоло-

гічні знання, у них з’являється певний досвід позитивного ставлення до себе, 

людей і навколишнього світу. Соціально-психологічний тренінг, як організо-

ване групове спілкування, є перспективною формою розвитку здібностей осо-

бистості, зокрема соціального інтелекту. Через інтенсивний груповий досвід 

відбувається перебудова існуючих установок, практичне оволодіння пізнава-

льними вміннями, розвиток перцептивних здібностей в ситуаціях соціально-

комунікативної взаємодії [1; 3]. 

Таким чином, процес розвитку соціального інтелекту студентів неможли-

вий без психологічної перебудови особистісних та поведінкових характерис-

тик в цілому. А саме розвиток рефлексії, емпатії, ідентифікації; розвиток про-
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цесів самопізнання, взаєморозуміння; розвиток пізнання мотивів поведінки, 

прогнозування розвитку ситуацій соціальної взаємодії. Тренінг, спрямований 

на розвиток соціального інтелекту, підвищує соціально-психологічний досвід 

його учасників і супроводжується позитивною зміною їх індивідуально-

психологічних особливостей. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

ЧИХАНЦОВА О.А. 

к. психол. н., старший науковий співробітник  

Інститут психології 

Національної академії педагогічних наук України 

 
Розглядаючи феномен життєстійкості, варто зазначити, що це є комплексна 

категорія психології особистості, яка охоплює феноменологію становлення осо-
бистості та базових життєвих установок, її адаптаційний потенціал та поведінкові 
стратегії долання стресових ситуацій та екзистенційної тривоги. Життєстійкість 
реалізується завдяки механізмам оцінки життєвих змін як менш стресових; ство-
рення мотивації до трансформаційного подолання (відкритість новому, готов-
ність до дій у стресовій ситуації); посилення імунної реакції; посилення відпові-
дальності щодо власного здоров’я та ведення здорового способу життя; пошук 
активної соціальної підтримки, що сприяє трансформаційному доланню. 

Життєстійкість окремої людини пов’язана з життєстійкістю суспільства, де 
відбувається збагачення смислами, які циркулюють у суспільстві. У свою чергу, 
стійкість функціонування суспільства пов’язана з готовністю людини вирішувати 
глобальні і миттєві соціальні завдання, поєднувати особисті інтереси з інтересами 
суспільства, і в цьому відчувати моральну та психологічну опору [5, с. 38]. 

Стреси у соціальному житті людини пов’язані не тільки з технологічними 
змінами та економічними кризами, але і гострими питаннями соціального розша-
рування суспільства, професійними кризами. Ці процеси відображаються на осо-
бистісних змінах людей.  

Слід зазначити, що результатом прояву життєстійкості є позитивне світовід-
чуття, осмисленість життя, підвищення його якості, ефективна саморегуляція та 
самореалізація через адаптацію до соціуму, а також здатність та готовність ви-
тримувати стресову ситуацію не знижуючи успішності діяльності [3]. Показни-
ком життєстійкості може виступати якість життя, яка суттєво не погіршується під 
час пристосування до труднощів і соціальних змін. 

Ми погоджуємося з думкою А. Фомінової, що роль культурного середовища 
в розвитку життєстійкості людини пов’язана зі створенням значущих цінностей, 
ідеалів, які є зовнішньою і внутрішньою опорою в рішенні життєвих завдань лю-
диною. А щоб включити цінності та ідеали у свої внутрішні опори, важливо, щоб 
людина мала можливість до них долучитися, щоб з’явилася можливість повно-
цінного розвитку особистості [5]. 

На думку С. Рубінштейна, соціокультурне середовище відіграє важливу 
роль у розвитку особистісних якостей дитини. І те, як вона їх зможе реалізувати, 
якою особистістю стане, залежить від суспільства і його культури, системи вихо-
вання і навчання [4]. Життєстійкість являє собою систему переконань, що сфор-
мувалися в людини, про саму себе, про навколишній світ і взаємини з ним. Сис-
тема переконань утворює особливий профіль стійкої особистості, що містить у 
собі три компоненти: залученість, контроль і прийняття ризику [2]. 
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Життєстійкість характеризує ступінь сформованості здатності особистості 
витримувати ситуацію гострого або хронічного стресу, зберігати внутрішню зба-
лансованість, не знижуючи при цьому успішної діяльності у соціумі. Життєстій-
кість являє собою один із ключових параметрів індивідуальної здатності людини 
до зрілих форм саморегуляції, фундамент його особистісного потенціалу. 

Важливо відзначити, що взаємозв’язок життєстійкості людини і життєстій-
кості суспільства в багатьох випадках пов’язаний механізмами глибинної згоди. 
Ці механізми складаються в ході історичного розвитку. У їх основі лежать зага-
льнонаціональні інтереси і цінності, історичні та культурні традиції, ідеали, сфо-
рмовані на базі релігії, державності, ближніх і дальніх перспектив, на принципах, 
що підтримуються населенням. Ці механізми набувають характеру обов’язкових 
норм і вимог, закріплених в моралі, культурі та релігії [5]. 

Слід підкреслити, що поступальний розвиток суспільства має місце в тому 
випадку, коли всі компоненти соціального життя – норми, право, мораль, наука, 
мистецтво, релігія – гармонійно узгоджуються один з одним. Однак гармонія до-
сягається в ході тривалого історичного розвитку на підставі діяльності соціаль-
них інститутів, які здійснюють це узгодження (сім’я, інститути виховання і осві-
ти і т. д.) [1]. 

Варто зазначити, що життєстійкість – це утворення особистісне, розвиваєть-
ся і проявляється протягом життя людини, яка освоює культуру, включається в 
соціальні взаємодії, усвідомлено робить вибір, у процесі різноманітних життєвих 
взаємодій розвиває в собі певні властивості та якості, підсилює і активізує потен-
ційні можливості і психічні властивості. Тому розвиток життєстійкості визнача-
ється особливостями залученості людини у взаємодію з культурним і соціальним 
середовищем, яке її оточує. 

Отже, життєстійкість – це енергозберігаючий механізм виживання під час 
життєвих труднощів та соціальних змін. Цей механізм дає можливість особисто-
сті зберегти свій особистий потенціал для досягнення мети та цілей. Життєстій-
кість пов’язана не тільки з поведінкою і виробленням нової філософії життя у 
важкій життєвій ситуації, вона пов’язана з різними способами реалізації повсяк-
денного житті і всілякими моментами життєвої невизначеності. 
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СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ 

ПРОФЕСІЇ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ 

 

ЧМІЛЬ Н.С. 

молодший науковий співробітник кафедри загальної та соціальної психології 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

 

За даними Державного департаменту у справах національностей та релігій 

станом на 01.01.2017 р. в Україні зареєстровано 31451 священик [1]. Таким 

чином, поширеність священнослужіння як виду професійної діяльності зумов-

лює актуальність психологічних досліджень у цьому напрямку. 

У межах дослідження релігії та релігійних форм світогляду вчені працю-

ють із проблемами досвіду пастирського служіння в межах соціального інсти-

туту церкви, наприклад, численні описи актів релігійного дискурсу у вигляді 

богослужбового ритуалу (від молитви, проповіді до культурно-семіотичних 

аспектів літургійного дискурсу в його комплексному описі). Також науковці 

розглядають особливості роботи над психологічними проблемами прихожан та 

інших людей, що приходять до церкви за душевною підтримкою і духовною 

допомогою. У рамках такої проблематики дослідження працювали 

К.В. Бобирєва, О.С. Вальтерс, Ф.Ю. Василюк, Д.С. Дроздов, О. Скоморох, 

Н.В. Пономарева, М.О. Разумова, О.Г. Романова, Г.А. Ульянич, М.С. Филоник. 

Діяльність священнослужителя передбачає посередництво між Богом і 

людьми, тобто це постійна робота з людьми і безпосереднє спілкування з ни-

ми. Звичайно під час професійної підготовки та подальшого професійного ста-

новлення священнослужитель багато працює з Біблією та іншими священними 

текстами, проте вони виступають швидше засобом діяльності. 

Зазвичай провідною метою пастирського служіння вважають духовний 

розвиток суспільства, наближення людей до Бога для спасіння їхніх душ. Таке 

визначення є загальним і може підійти священнослужителям усіх релігійних 

напрямків: ксьондзи, пастори, сектантські пресвітери, або «старші брати», ма-

гометанські мулли і язичницькі жерці. 

Священики – це посередники між Богом і людьми, які примирюють і по-

єднують їх через релігію (від лат. religio – зв’язок). Таким чином, професію 

священнослужителя можна віднести до професій типу «людина-людина» (за 

Є.О. Клімовим), тобто до групи професій соціономічного типу. Це підтвер-

джується емпіричними дослідженнями, зокрема у дисертаційному дослідженні 

української вченої, психолога Р.В. Мотрук, яка виявила, що для студентів-

богословів провідним типом спрямованості за Є.О. Клімовим є тип «людина – 

людина» [2]. «Соціономічна» професія вимагає високого ступеня розвитку у 

фахівців так званих «інтерсоціальних» (соціально-перцептивних і комунікати-

вних), а також творчих здібностей для того, щоб вони ефективно могли вико-

нувати свої професійні функції. Найважливіші практичні навички студентів 

майбутніх священнослужителів стостуються комунікативної компетентності, 

організаторських здібностей та духовності особистості. 
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Крім перерахованих вище, професії соціономічного типу відрізняються 

ще й такими характеристиками: прояв просоціальної активності, яка набуває 

характер діяльності (стає мотивованою, усвідомленою і осмисленою); засобом 

діяльності є сама людина, її психічні чи особистісні властивості і здібності; 

умови професійної діяльності пов’язані з підвищеною моральною відповідаль-

ністю; результат праці, не визначений, загальний; продукт діяльності, по суті, 

не матеріальний і його практично неможливо оцінити об’єктивно. Усі зазначе-

ні характеристики описують професію священнослужителя. 

Соціальна спрямованість професії священнослужителя реалізується через 

служіння у сфері паліативної допомоги, у медичних закладах, у Збройних Си-

лах і місцях позбавлення волі. В Україні практика такого служіння лише роз-

починається. Сьогодні духовенство ідентифікується як важливий ресурс у 

сфері психічного здоров’я, у подоланні різних адикцій та психологічних травм. 

Так, дослідники О.В. Вознюк, В.М. Жуковський, О.М. Запорожець, 

О.І. Климишин, Т.Л. Лозинська, Н.Д. Пиазза, Д.Л. Рейнольдз, В.М. Юрченко, 

С.С. Якушенко пропонують на основі християнської психології систему реабі-

літації адиктивних осіб [3]. Можливості і обмеження релігійної опіки над різ-

ними верствами населення є новим і актуальним напрямком наукових дослі-

джень. 
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ОСОБИСТІСНІ РЕСУРСИ 

ЯК РЕСУРСИ КОПІНГУ ВАЖКИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИН 

 

ЧХАІДЗЕ А.О. 

к. психол. н., викладач кафедри практичної психології 

Херсонський державний університет 

 

Будь-яка ситуація гострого або хронічного стресу, також як і вирішення 

повсякденних проблем, вимагає витрати ресурсів, виснажуючи ресурсні запа-

си. Різного роду стресові ситуації (проблеми зі здоров’ям, економічна нестабі-

льність, нормативні кризи, природні катастрофи), що призводять до мобілізації 

ресурсів, створюють унікальну можливість розкрити механізми активації та 

оперування ресурсами і простежити динаміку їх розвитку. 

Нестабільні зовнішні ситуації як моделі психологічного стресу і кризи не-

одноразово використовувалися дослідниками в якості своєрідного «природно-

го експерименту». Важливий внесок в моделі такого роду внесли гуманістична 

і екзистенціальна традиції, в перспективі яких життєва ситуація розглядається 

як така, що ставить своєрідне «питання» перед людиною про неї саму, а люди-

на вибирає «чути» і «витримувати» ці питання, що може приводити до актуа-

лізації та розвитку принципово нових можливостей. У вітчизняній психології 

характерним прикладом є концепція Ф.Ю. Василюка, який визначає критичну 

ситуацію як ситуацію неможливості реалізації внутрішніх необхідностей свого 

життя (мотивів,прагнень, цінностей та ін.) [1, c. 104]. В крайньому своєму про-

яві такого роду ситуації вимагають участі особистісної рефлексії та перегляду 

психологічних підстав своєї діяльності. В цілому, ці традиції безпосередньо 

вказали на можливість позитивної функції кризових ситуацій в житті людини і 

ключову роль особистісних факторів в розумінні і переживанні важких життє-

вих ситуацій. 

Накопичено широкий масив даних про позитивну роль особистісних ре-

сурсів в подоланні труднощів різного роду стресових ситуаціях: проблем, 

пов’язаних з трудовою діяльністю; матеріальної недостатності; стресостійкості 

і здатності до адаптації в професійній діяльності; подолання алкогольної зале-

жності; в ситуаціях обмежених можливостей здоров’я; особистісного вибору; 

подолання суїцидальних інтенцій, економічної нестабільності викликаної фі-

нансовими кризами; економічної депривації; наслідків природних катастроф та 

ін. [3, c. 205]. 

Дослідження показують, що рівень психологічного благополуччя біль-

шою мірою залежить від вираженості особистісних характеристик, ніж від си-

ли стресового впливу. Особистісні ресурси виступають як засоби (інструмен-

ти), які використовуються для трансформації сприйняття стресової ситуації і 

подолання неї. В контексті подолання важких життєвих ситуацій, таких як 

економічна нестабільність, військові дії, хвороба, стихійні лиха, саме особис-

тісні ресурси відіграють ключову роль в подоланні стресових обставин і підт-

римці психологічного благополуччя. 



 

157 

Наприклад, за даними 4-річного лонгитюдного дослідження, вклад особи-

стісних (впевненість в собі,готовність до дій) і соціальних (підтримка з боку 

сім’ї) ресурсів в зниженні рівня депресії залежить від стрессогенності ситуації: 

при низькому рівні стресу вплив прямий, при високому – в якості медіатора 

цього зв’язку виступають адаптивні копінг-стратегії. Пізніше даний ефект 

отримав підтримку у відношенні соціальних змін: оптимізм і соціальна підт-

римка запобігають розвитку депресивних симптомів в умовах підвищених со-

ціальних вимог (на роботі, в сім’ї, в спілкуванні). А дослідження психологіч-

них наслідків економічної нестабільності для українських жінок показало, що 

втрати в результаті економічної кризи пов’язані з підвищенням психологічно-

го стресу як безпосередньо, так і опосередковано – їх вплив вище при низько-

му рівні компетентності і соціальної підтримки, що сприймається [2]. 

Від кількості ресурсів доступних для опанування, в тому числі івід їх 

суб’єктивної оцінки, буде залежати вибір стратегій подолання стресу. Індиві-

дууми, групи або організації, що мають малий ресурсний запас і перебувають 

в умовах обмежених можливостей, щоб зберегти свої і без того нечисленні ре-

сурси, будуть швидше займати оборонну позицію при зіткненні зі стресовими 

обставинами, вибираючи пасивні стратегії подолання. 

Численні дослідження, показують, що високий рівень особистісних ресу-

рсів є основним предиктором посттравматичного зростання. Посттравматичне 

зростання описує переживання і досвід людей, які не просто впоралися зі стре-

сом, але і досягли, з їх точки зору, позитивних змін, які є значущими, що вихо-

дять за межі наявного стану речей до настання травмуючих подій. Показано, 

що найбільш значущим ресурсом для того, щоб не тільки впоратися з трудно-

щами, але і піднятися на вищий рівень функціонування, є резілентність. У дос-

лідженні психологічних наслідків арабо-ізраїльського військового конфлікту 

показано, що саме наявність високого показника особистісних ресурсів відріз-

няло групу «резілентних» респондентів, які постраждали внаслідок конфлікту і 

успішно подолали труднощі, не тільки відновивши рівень суб’єктивного бла-

гополуччя, а й показали посттравматичне зростання [4]. 
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Масштаби і темпи поширення проблемної харчової поведінки (ХП) та її 

наслідків у вигляді порушень ваги загрожують фізичному та моральному здо-

ров’ю підростаючого покоління, а також соціальній стабільності українського 

суспільства у найближчій соціальній перспективі.  

На сьогодні в Україні не існує єдиної програми первинної профілактики 

щодо відхилень харчової поведінки серед контингенту різних верств населен-

ня. Саме тому створення теоретико-методологічної концепції цілеспрямовано-

го формування здоров’язбережувальної компетентності щодо харчової поведі-

нки та запобігання розвитку проблемної харчової поведінки має особливу ак-

туальність. 

Докладне теоретико-методологічне обґрунтування здоров’язбережувальної 

компетентності щодо харчової поведінки презентовано у наших публікаціях 

[2; 3; 4]. Тезисно презентуємо основне.  

Кожна людина впродовж усього свого життя перебуває в універсумі куль-

тури
1
, що існує не тільки у людській пам’яті, але й у певних культурних текс-

тах, котрі мають знаковий характер. З цього випливає два важливих моменти: 

1) особистість (у позабіологічному розумінні) поза культурою не існує; 

2) культурні тексти поза особистістю як носієм смислового контексту текстів 

також втрачають притаманний для них сенс та значущість. Отже, культура, з 

одного боку, є тим фактором, що формує (зумовлює перетворення людської 

істоти в особистість), з іншого – не існує поза межами людського сприйняття 

та усвідомлення. При цьому суб’єкт завжди спрямований на ту субкультуру 

(як частку культури), яку він оцінює для себе як найкориснішу у своїй повсяк-

денності задля подовження тривалості життя, збереження привабливості, омо-

лодження тощо. За таких умов культурні тексти щодо різноманітних аспек-

тів харчування входять у свідомість суб’єкта у формі певних поведінкових 

настанов та починають регулювати його життя, приписуючи за якими прин-

ципами та правилами йому діяти. Іншими словами, саме інтеріоризація, тобто 

засвоєння індивідом певних культурних цінностей, ідей, вірувань, символів, 

норм щодо харчування відтворює культуру харчової поведінки, а отже, є необ-

хідною умовою її існування. Виходячи з цього ХП є сукупністю різноманітних 

видів діяльності, а саме діяльністю, що безпосередньо пов’язана з прийомом 

                                                 
1 Ми базувалися на інформаційно-семіотичному розумінні культури, що акцентує увагу на функціонуванні інформацій-

них процесів, які здійснюються в знаковій формі. Серед багатьох існуючих визначень культури найбільш близькими до 
нашого дослідження є визначення психологічного спрямування та нормативного типу (за типологією А. Кребера та 
К. Клакхона).  
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їжі; діяльністю щодо позбавлення негативних наслідків перекручених патернів 

ХП (уявних та реальних порушень тілесності), зокрема, надмірно низької або 

надлишкової ваги та ожиріння; діяльністю щодо організації харчування.  

Визнаючи культуру харчової поведінки (КХП) як частину загальної куль-

тури – на перетині культури здоров’я, поведінки, здорового способу життя та 

харчування, ми погоджуємося з думкою А.Я. Флієр, що індивід стосовно куль-

тури, одночасно перебуває учотирьох іпостасях: 1) як продукт культури, 2) як 

споживач культури, 3) як творець культури, 4) як транслятор культури  

[1, с. 127-131]. Із цього випливає, що опановуючи будь-яку частину культури, 

наприклад, культуру поведінки, здоров’я, харчування тощо, у центрі уваги 

суб’єкта опиняються не тільки матеріальні і духовні надбання людства (певні 

цінності, смисли, символи, еталони, зразки поведінки, притаманні референтній 

групі, котрі складають зовнішню форму існування культури), але й внутрішня 

діяльність, що спрямована на перетворення власної тілесності – вроджених і 

надбаних особливостей та форм поведінки згідно з особистісною індивідуаль-

ною метою та значущими для людини цінностями.  

Однак, незважаючи на безліч рекомендацій та правил культури щодо хар-

чування, кількість людей з різноманітними варіантами перекручених патернів 

харчової поведінки (субклінічного та клінічного рівня) та їх негативних нас-

лідків на рівні тіла у формі порушень ваги та ожиріння, останнім часом значно 

збільшилася [3; 4].  

Збільшення кількості зареєстрованих випадків надлишкової ваги і ожи-

ріння (як негативних наслідків незбалансованого харчування та харчової пове-

дінки), клінічних розладів ХП (анорексії, булімії, компульсивного переїдання) 

ми пов’язуємо: а) з побутуванням серед населення недостовірної, навіть небез-

печної інформації щодо харчування та ХП як культурних текстів (що є част-

кою культури сучасного українського суспільства), що створюють певну куль-

турну орієнтацію у вигляді соціальних установок; б) з низьким рівнем сформо-

ваності здоров’язбережувальної компетентності
2
 з питань харчування та хар-

чової поведінки.  

Враховуючи, що пріоритетним напрямом нової державної політики є 

спрямованість на збереження, зміцнення та відновлення здоров’я населення у 

масштабах країни, то дослідження з формування культури харчової поведін-

ки у різних груп населення як частини культури здоров’я та базової основи 

здоров’я є актуальним завданням у межах цього глобального напряму.  

Вважаємо, суттєво змінити негативне становище до означеної вище про-

блематики можливо за рахунок формування культури харчової поведінки з 

позицій компетентнісного підходу. Під поняттям «компетентнісний підхід» 

більшість науковців (І.В. Ващенко, М.С. Головань, В.В. Мелешко, 

О.В. Савченко, О.Я. Савченко, А.В. Хуторской, І.В. Черемис та ін.) розуміють 

формування та розвиток базових (провідних, основних, ключових) компетен-

                                                 
2«Здоров’язбережувальна компетентність» розглядається як інтегральна якість особистості, яка визначає здатність 

суб’єкта самостійно застосовувати здоров’язбережувальні компетенції (ставлення, знання, уміння та навички) в умовах 
конкретної життєвої або навчальної ситуації на користь збереження і зміцнення здоров’я (за О. Я. Савченко, Т. Є. Бойчен-
ко, Н. С. Коваль, Т. Є. Федорченко та ін.).  
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цій особистості, результатом чого є сформована загальна компетентність, що є 

сукупністю всіх ключових компетенцій. Отже, виходячи зі специфіки темати-

ки нашого дослідження, вважаємо, що формування культури харчової пове-

дінки можливо здійснити через формування здоров’язбережувальної ком-

петентності щодо харчової поведінки (ЗЗК щодо ХП). На нашу думку, 

означена компетентність є одночасно культурною зорієнтованістю особистості 

з питань ХП та індивідуальним ресурсом особистості щодо вибору варіанту 

життя. Таке поєднання уможливлює: а) реальне підвищення особистісної від-

повідальності за власне здоров’я, на що спрямовують державні документи 

останніх років; б) реальну оптимізацію стану здоров’я населення загалом, як 

соціального ресурсу соціальної цінності та капіталу держави.  

Вважаємо, що формування здоров’язбережувальної компетентності щодо 

ХП, це у певному розумінні, формування «захисного бар’єру» особистості, пі-

двищення її «стійкості» до тих провокувальних чинників, що можуть детермі-

нувати ініціацію розладів ХП як хвороби. Як захисний бар’єр ми розглядаємо, 

по-перше, компетентність, як індивідуальну якість особистості, яка виконує 

функцію продуктивного захисту щодо здоров’я на рівні окремої особистості; 

по-друге – компетентність, як соціальну установку (культурну орієнтацію) на 

здорове харчування, що є ефективною системою захисту та протидією соціуму 

щодо популяризації культурних текстів, які під гаслами оздоровлення, зцілен-

ня та омолодження пропагують неадекватні системи харчування та патерни 

ХП, що непоправно шкодять здоров’ю особистості. 

На нашу думку, формування ЗЗК щодо ХП за сутністю процесу є форму-

ванням суб’єктної орієнтації, що спрямовує на засвоєння (інтеріоризацію) ку-

льтурних еталонів щодо здорового харчування і адекватної харчової поведінки 

та уможливлює розв’язання низки проблем: а) збереження, зміцнення та від-

новлення здоров’я кожного окремого індивіда, а отже, всього населення Укра-

їни у просторі всіх рівнів здоров’я (соматичного, психічного, соціального і ду-

ховного); б) запобігання поширенню перекручених, неадекватних, патологіч-

них стратегій ХП, що є головною ознакою маніфестації різноманітних розладів 

ХП у спектрі «переїдання – обмеження в їжі».  
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НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ 

 

ШУСТЬ В.В. 

к. п. н., докторант лабораторії психології мас та спільнот 

Інститут соціальної та політичної психології 

Національної академії педагогічних наук України 

 

Медіаобрази сучасних українських політичних сил конструюються і тран-

слюються засобами масової комунікації та умовно діляться на два типи: обра-

зи, що апелюють до когнітивно-раціональної сфери молодої людини і образи, 

що апелюють до афективно-емоційної сфери. Варто зазначити, що в кінцевому 

підсумку власне політична цінність формується у когнітивно-раціональній 

сфері особистості. Афективно-емоційна сфера, на нашу думку, може слугувати 

політичним установкам молодої людини, тобто формувати безпосередню полі-

тичну дію, часто не базовану на когнітивно-раціональних конструктах.  

Як зазначає С. Буртак, “Людина, що безперервно одержує сигнали із зов-

нішнього середовища, свідомо сприймає та обробляє тільки 1/1000 обсягу ін-

формації. Решта або зберігається у підсвідомості, або знищується як непотріб-

на. Якщо свідомість – рівень раціонального мислення, коли людина розуміє, 

що відбувається, і може пояснити явища, то підсвідомість – глибший рівень, 

на якому людина приблизно знає, що відбувається, або принаймні розуміє, що 

щось таки відбувається з її почуттями, відчуттями та установками, проте не 

може пояснити, що саме” [1]. 

Однак, в нинішню цифрову епоху, зазначає Жіл Ферейра, за умови наяв-

ності численних джерел інформації, люди можуть конструювати свій власний, 

персоналізований порядок денний. Зростає кількість інформаційних каналів з 

незначним охопленням, і аудиторія стає розділеною. До посилення фрагмента-

ції веде спосіб, в який користувачі отримують новини. Оскільки кількість но-

винних джерел зростає, аудиторія, відповідно до особистих уподобань та інте-

ресів, використовує технології для фільтрування та кастомізації доступу до 

інформації. На підтвердження своїх слів дослідник наводить ідею Ніколаса 

Негропонте, який запропонував створити Daily Me – екран комп’ютера з нови-

нами та кнопкою, подібною до кнопки регулювання гучності, яка дозволяє ко-

ристувачеві збільшити чи зменшити персоналізацію. Серед інших регуляторів 

автор пропонував слайдер, що рухається (в буквальному і в політичному сенсі) 

зліва направо, щоб модифікувати матеріали політичної тематики [4]. На нашу 

думку, ця ідея дозволяє фільтрувати політично значиму інформацію в залеж-

ності від політичних цінностей користувача. 

Вчений наголошує, що соціальні медіа певною мірою порушують такі 

цінності журналістики дискурсивного порядку як розмаїття і плюралізм думок, 

оскільки закривають внутрішній світ людини від альтернативних точок зору на 

політичне життя. заважає, взаєморозумінню і усвідомленню спільного інтересу 
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[4]. Загалом погоджуючись з думкою Жіла Ферейри, додамо, що людина у ви-

падку пошуку політично значущої інформації ігноруватиме медіа, які, з її точ-

ки зору є неавторитетними. 

Українські ЗМІ діють в руслі згадуваній теорії «порядку денного», впли-

ваючи на значимість обговорюваних в суспільстві проблем навіть не через фо-

рмулювання ставлення власника ЗМІ до тієї чи іншої події, безпосередню оці-

нку згадуваної події (хоча навязування такої оцінки не рідкість), а через вста-

новлення переліку обговорюваних подій. Таким чином споживачам пропону-

ється своєрідне «інформаційне меню», в якому першою політично значущою 

подією буде та, про яку більше разів згадають ЗМІ. Бурхливий ритм життя кра-

їни породжує величезну кількість важливих для обговорення тем, однак інфо-

рмаційні редактори створюють свого роду «інформаційний сендвіч»: 1) інфо-

рмація із зони АТО; 2) новина політичного життя; 3) боротьба з корупцією;  

4) подія культурного життя; 5) спорт. За межами повідомлюваного залиша-

ються «неважливі» теми, а «важливі» кількаразово повторюються, цілком при-

родньо набуваючи цінності в свідомості молоді. Відтак, згідно теорії «порядку 

денного», у свідомості споживачів медіаконтенту відбувається «осяяння» пев-

ної важливої проблеми, як правило за рахунок інших проблем, тобто форму-

ється уявлення про те, що зараз дійсно важливо і значимо, а відтак і цінно.  

Варто зауважити, що ефект «встановлення порядку денного» має повер-

ховий характер, адже транслятори інформації лише деякою мірою означують 

проблему, не роблячи поглибленого аналізу її аспектів. Задачею ЗМІ є лише 

окреслення певної політичної проблеми. Подібний ефект не прагне сформува-

ти в свідомості молоді чітке і детальне уявлення про існуючі гострі політичні 

проблеми, скоріше навпаки – деякі негаразди політичної системи цілеспрямо-

вано, за замовчуванням випадають з порядку денного засобів масової інфор-

мації.  

Ступінь впливу ЗМІ на аудиторію, на думку О.Г. Дьякової, безпосередньо 

залежить від того, які власне питання виникають у зв’язку з темою комуніка-

ційного акту. Якщо питання «надокучливі», тобто ті, «стосовно яких у людей є 

індивідуальний, природній та незмінний досвід, наприклад, такі як інфляція та 

безробіття, і які набувають соціальної важливості внаслідок особистого досві-

ду кожного», то ступінь кореляції між інформаційною повісткою дня та інди-

відуальною повісткою дня будь-якого отримувача інформації буде вкрай не-

значною. Якщо ж, навпаки, питання «ненав’язливі», у зв’язку з якими у ауди-

торії немає тривалого індивідуального досвіду, то коефіцієнт кореляції досить 

високий, і в такому разі ЗМІ грають роль «єдино можливого майстра та джере-

ла інформації про ці питання» [2]. Відповідно, проблеми політичного життя 

важко назвати нав’язливими для більшої частини молоді, відтак роль ЗМІ у 

формуванні політичних цінностей актуалізуватиметься власне в нестабільних, 

«революційних» ситуаціях.  

ЗМІ протягом затвердження інформаційного порядку денного (втім, як і 

при формуванні будь-якого контенту) відчувають залежність не тільки з боку 

логіки «розкручування» соціальних подій і тем, однак і з боку різноманітних 

конкуруючих владних груп, здатних на них впливати. Однак, як слушно за-
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уважує дослідник російського інформаційного простору М.М. Старобахін, по-

рядок денний, встановлюваний ЗМІ, безпосередньо впливає на формування 

цілого пласту «особистісних порядків денних». Вчений також виокремлює 

складну і багаторівневу структуру формування «порядків денних», в якій виді-

ляє кілька різних рівнів – від глобального і до особистого [3]. На нашу думку, 

такі особистісні «порядки денні» безпосередньо впливають на формування 

структури політичних цінностей молодої людини. 

В контексті сказаного варто зауважити цікаву тенденцію: кожна особис-

тість зокрема «пручається» встановленню «програмованих порядків денних» і 

цілком природньо формує сама для себе власний «порядок денний», оформля-

ючи підписку на ті чи інші новинні ресурси, блоги; створюючи або приєдную-

чись до існуючих спільнот у соціальних мережах. Таким чином традиційні 

ЗМІ (друковані, телебачення, радіо) поступово втрачають статус «четвертої 

влади» (відомо, що остання зміна політичних еліт в Україні була започаткова-

на саме закликом у мережі Facebook, відаючи його соціальним мережам. До-

дамо, що така зміна статусу традиційні ЗМІ не влаштовує, що сприяє створен-

ню їх аналогів в інтернеті та у вже згадуваних соціальних мережах зокрема, 

розвитку блогосфери на сторінках цих видань. 

Метою подальшого наукового пошуку вчених було вивчення сили впливу 

друкованих ЗМІ і телебачення в контексті встановлення порядку денного. Так, 

М. Маккомбс дійшов висновку, що телебачення і друковані засоби інформації 

виконують принципово різні функції у встановленні порядку денного. Роль 

друкованих ЗМІ полягає у заданні вектору розгляду проблем, вибудовуванні їх 

ієрархії. Телебачення ж прагне переключати увагу глядачів з однієї події на 

іншу. Характеризуючи означені функції М. Маккомбс запропонував поняття 

«повісткоформуючої» функції для газет та журналів і «висвітлюючої» для те-

лебачення. Вивчаючи динаміку ефекту встановлення порядку денного, 

М. Маккомбс також виявив об’єднуючу для всіх ЗМІ тенденцію зайняття на-

прикінці виборчих перегонів позиції висвітлення початкових проблем [5]. Са-

ме тому, у формуванні політичних цінностей особистості друковані засоби 

здійснюють кумулятивний вплив, а вплив телебачення має короткостроковий 

характер, зате забезпечує необхідний електоральний вибір, який, однак, лише 

опосередковано корелює з ціннісною структурою особистості. 

Підсумовуючи, зазначимо, що вказані тенденції свідчать про перманентну 

політичну кризу в Україні, загалом ослаблюють виконання основних функцій 

держави. Активне залучення медіа до руйнування старої системи ціннісно-

нормативної регуляції політичної поведінки населення сприяє зростанню де-

структивних антиконституційних дій на шкоду української державності. 
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Как известно, образ-Я личности формируется в подростковом возрасте, 

претерпевает существенные трансформации по мере её взросления и прибли-
зительно к концу юношеского возраста достигает относительной устойчиво-
сти. Содержательные характеристики, заложенные на этом возрастном этапе в 
основу Я-образа человека, во многом служат предпосылкой для дальнейшей 
успешности выполняемой им деятельности. Таким образом, мы полагаем, что 
изучение вопроса относительно особенностей восприятия себя подростками и 
юношами с разными тенденциями мотивации достижения имеет достаточно 
важное как теоретическое, так и прикладное значение. Отсюда цель нашего 
исследования заключается в изучении содержательных характеристик образа-
Я подростков и юношей, ориентированных на мотивацию достижения успеха 
и мотивацию избегания неудач. 
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Респондентами нашего исследования выступили 199 учащихся  
6–11 классов СШ № 2 города Щучина, Гродненской области. Из них  
102 респондента – лица женского пола, 97 респондентов – лица мужского по-
ла. В качестве диагностического инструмента, позволяющего изучить содер-
жательные характеристики образа-Я подростков и юношей, была использована 
методика, построенная на основе «Репертуарных решеток» Дж. Келли [1]. Для 
получения данных о преобладающих тенденциях мотивации достижения у 
подростков и юношей нами использовалась модификация теста-опросника А. 
Мехрабиана для измерения мотивации достижения (ТДМ) предложенная М.Ш. 
Магомед-Эминовым [2].  

В результате проведенного исследования были получены следующие 
данные. Образ-Я и подростков, и юношей с доминирующей тенденцией моти-
вации достижения успеха характеризуется преобладанием положительных ха-
рактеристик себя во всех аспектах их самовосприятия. Как правило, респон-
денты данных возрастных групп подчеркивали позитивные стороны своей 
личности, не указывая при этом каких-либо недостатков. Лишь в единичных 
случаях среди позитивных прослеживалось незначительное число негативных 
самоописаний, затрагивающих разные сферы системы представлений о себе 
подростков и юношей.  

Кроме того, респондентов, нацеленных в своей деятельности на достиже-
ние успеха, отличает ряд особенностей, затрагивающих не только систему их 
самовосприятия. Во всех сферах жизни они активны и инициативны. Как пра-
вило, ставят перед собой реально достижимые цели, на пути к которым прояв-
ляют непоколебимое упорство и настойчивость. Сталкиваясь с препятствиями, 
используют всевозможные способы их преодоления. Склонны к переоценке 
своих неудач в свете достигнутых успехов. При выполнении заданий про-
блемного характера, а также в условиях дефицита времени результативность 
их деятельности, как правило, улучшается. Привлекательность задачи возрас-
тает пропорционально ее сложности. В особенности это проявляется на при-
мере добровольных, а не навязанных извне обязательств. В случае же неудач-
ного выполнения такого «навязанного» задания его привлекательность, тем не 
менее, остается на прежнем уровне [3].  

В случае доминирования у подростков и юношей тенденции мотивации 
избегания неудач их образа-Я, напротив, характеризуется преобладанием нега-
тивных аспектов самовосприятия над позитивными. 

Так, у девочек 11–13 лет наряду с позитивными отмечаются негативные 
представления о себе, затрагивающие такие аспекты образа-Я, как когнитив-
ный и поведенческий. При этом у девочек 14–15 лет негативные характери-
стики себя преобладают над позитивными и затрагивают все содержательные 
аспекты их системы представлений о себе. Однако в наибольшей степени это 
отражено в характеристиках когнитивного, поведенческого, аффективного и 
физического компонентов их образа-Я. 

Образ-Я мальчиков 11–13 лет с доминирующей тенденцией мотивации 
избегания неудач характеризуется тем, что наряду с позитивными, отмечаются 
негативные представления о себе, отражающиеся преимущественно в характе-
ристиках поведенческого и нравственного аспектов идентичности. Тогда как у 
мальчиков 14–15 лет негативные характеристики себя преобладают над пози-
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тивными и затрагивают такие содержательные аспекты их системы представ-
лений о себе, как когнитивный, поведенческий, нравственный и коммуника-
тивный.  

У девушек 15–17 лет с преобладающей ориентацией на мотивацию избега-
ния неудач отрицательные характеристики себя в большей степени затрагивают 
когнитивную, поведенческую, физическую, коммуникативную и аффективную 
сферы, а у юношей этой же возрастной группы – когнитивную, поведенческую, 
физическую, коммуникативную и нравственную сферы их образа-Я. 

Помимо этого, респонденты, стремящиеся в своей деятельности к избега-
нию неудач, обычно характеризуются как пассивные и малоинициативные. Они 
избегают ответственных заданий и отличаются слабой настойчивостью на пути к 
достижению цели. Плохо оценивают свои возможности и, как следствие, выби-
рают для себя непосильно трудные или слишком легкие задания. Склонны к пе-
реоценке своих успехов в свете неудач. При выполнении заданий проблемного 
характера, в условиях дефицита времени, результативность деятельности ухуд-
шается. В случае неудачи при выполнении какого-либо задания его притягатель-
ность, как правило, снижается. Причем это будет происходить независимо от то-
го, «навязано» это задание извне или выбрано самим субъектом. Хотя в количе-
ственном отношении снижение притягательности во втором случае (выбрал сам) 
может быть менее выражено, чем в первом (навязано кем-то) [3]. 

Следует обратить внимание на то, что по мере взросления личности с до-
минирующей тенденцией мотивации избегания неудач отрицательные харак-
теристики себя затрагивают все большее число сфер ее системы представле-
ний о себе. На наш взгляд, подобная тенденция может быть объяснена тем, что 
наряду с развитием личности растет и её самокритичность. 

Таким образом, данные, полученные в результате нашего эмпирического 
исследования, свидетельствуют о существовании качественных различий в со-
держательных характеристиках образа-Я подростков и юношей с разными 
тенденциями мотивации достижения. В частности, преобладание тенденции 
мотивации достижения успеха непосредственно связано с позитивным воспри-
ятием себя личностью и в подростковом, и в юношеском возрасте. Тогда как 
доминирование у респондентов тенденции мотивации избегания неудач со-
пряжено с преобладанием негативных характеристик, затрагивающих разные 
аспекты их системы представлений о себе на разных возрастных этапах.  
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