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У статті розглядається життєвий шлях
пророка Мойсея та його роль в створенні іудаїзму.

Ключові слова: цивілізація, пророк, Мойсей,

іудаїзм.

В статье рассматривается жизненный путь
пророка Моисея  и его роль в создании иудаизма.

Ключевые слова: цивилизация, пророк,

Моисей, иудаизм. 

The article is considered of Proroc Mouses live

and his role in Judaism.

Key words: Civilization, Proroc, Mouses,

Judaism.

У кількох попередніх публікаціях: «Великий
скіф Зороастр: пророк, маг і політичний теолог»
[4], «Великий скіф Будда: філософ, соціоінженер
чи пророк, який не знав Бога?» [3], «Інформаційні
спецоперації «Окраина» та «Ісус Христос» [5] ми

познайомилися з важкою і непересічною долею

пророків, їхнім внеском у світову історію

людства та міфами навколо їхнього життя на

пророчої діяльності. 

Сьогодні ми б хотіли розвинути цю тему, вра�

ховуючи надзвичайну важливість релігійно�

міфологічних чинників в становленні всіх без

винятку цивілізацій людства.
 VIPDпророки: скіфи і семіти

Терновий шлях: від Господа – до Бога,
Провидці в двадцять і пророки з тридцяти,

Тисячолітня жертвенна дорога,
Якою вже не можеш не іти…

(Автор)

Пророків в історії людства було багато. Про�

те світове визнання отримали лише ті, чиї

релігії набули глобального характеру: скіфи/арії

Зороастр і Будда, копт Ісус Христос, єврей

Мойсей і араб Мухаммед. 

Інші пророки, безумовно, теж заслуговують

на увагу та повагу. Але їхня діяльність мала ло�

кальний характер і не мала такого впливу на

долі людства, як згадана «вища ліга» інтелекту�

алів релігійно�міфологічної сфери.  

І тут слід відзначити, що фактично домінують
у світовій релігійноDміфологічній сфері представD
ники двох етносів: скіфи і семіти.

Однозначно ми можемо сказати, що

скіфи/арії дали світові пророків Зороастра і

Будду [3; 4]. 

Близькими до них в етнічному та духовному

плані є стародавній народ копти, чия мова

і культура вельми наближена до староукраїнсь�

кої. Враховуючи ж те, що сучасні єгипетські

копти «чомусь» навчають своїх священиків

в українських семінаріях Канади, цілком логіч�

ною видається теза, що Ісус Христос теж нале�

жав до єгипетської гілки великої скіфської ро�

дини, що дала світові й теукрів/українців [5].

Треба віддати належне і євреям (західним

семітам) та арабам (східним семітам). Вони теж

висунули зі своїх лав двох видатних пророків:

Мойсея та Мухаммеда, чий вплив на становлен�

ня вказаних народів та світовий цивілізаційний

процес також важко переоцінити.

Об’єднує всіх цих пророків високий інтелект,

магнетичний вплив переконання на свідомість

пастви, організаційні здібності і важка, часом,

трагічна доля на цій прекрасній і «грішній»

землі. 

Цікаво, що жоден з названих вище пророків не
залишив після себе жодного письмового документа.

В усіх цих випадках після смерті пророків

їхні найближчі учні і послідовники протягом

300–800 років передавали (з уст в уста) зміст

проповідей, аж поки вони не були записані на
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пальмових листках, камені, глиняних таблич�

ках, пергаменті чи папері.

Об’єднує VIP�пророків і те, що їхній проро�

чий шлях не був посипаний трояндами. Серед

їхніх конкурентів, послідовників і, навіть, серед

власних учнів, часто�густо траплялися незадо�

волені. 

Непоодинокими були випадки, коли незадо�

волені (з різних причин) влаштовували інтриги,

заколоти, намагалися повставати і, навіть,

вчиняли замахи на життя пророків. У випадку

з Ісусом Христом це закінчилось трагічно.

Оскільки діяльність скіфо/арійських про�

років нами уже висвітлювалася, розглянемо

життя великого єврейського вождя і пророка

Мойсея.
 Вторгнення семітів у Палестину
До приходу войовничих семітських племен

(середина ІІ тис. до н. е.) на землі Палестини, за

свідченням І. Кузич�Березовського, там мешка�

ли пеласги/лелеги, які й дали згодом назву цій

країні [14].

Загалом на вказаних землях проживало кіль�

ка достатньо великих племен, які дали назви та�

ким історичним територіям Стародавньої Па"
лестини, як Галілея (земля галів/кельтів, що

належали до супер�етносу скіфів/саків), Са"
марія (земля сумерів/самарів) і, власне, Палес"
тина (земля пеласгів/лелегів). 

Рис. 1. Карта близькосхідних римських провінцій, серед
який були Палестина, Фінікія, Галілея, Самарія, Іудея 
(І ст. н. е.) [23]

Згадані вище племена, швидше за все, нале�

жали до однієї з українських нордичних, скіфо/

трипільських переселенських хвиль. А останні,

за даними А. Кемпа, починаючи з VI тис. до н. е.

заселили і цивілізували Сумер/Самару/Шумер

і до�династійний Єгипет [2; 4].

Проте через відсутність єдності (нині сказали

б – надмірну демократію) представники древ�

ньої землеробської цивілізації поступилися

семітам�кочовикам (євреям і арабам). 

Останні завоювали ці «обетовані» землі і

створили перші у своїй історії державні утворен�

ня. (Те ж саме, до речі, відбулося і в Сумері/Са�

марі та Єгипті). 

Саме в цей час у Південній Палестині

(ХІІІ ст. до н. е.) і з’явилися євреї на чолі із своїм

вождем і пророком Мойсеєм.
 Вождь і пророк Мойсей
Давньоєгипетські джерела (писемні та архео�

логічні) взагалі нічого не говорять нам про існу�

вання цього єврейського пророка. Єдине дже�

рело – текст священної книги іудеїв – Тори,

основний зміст якої єврейські священики при�

мудрилися вписати (і канонізувати!) до священ�

ної книги християн – Біблії.

Деякі автори вважають Мойсея автором

П’ятикнижжя — Тори, та засновником іудаїзму

як етнічно�релігійної системи євреїв. Але

більшість дослідників все�таки вважають, що

єврейська Тора була написана лише через 800

років після смерті пророка єврейського народу

(приблизно у V ст. до н. е.) на основі кількох,

більш ранніх суспільно�релігійних текстів [1;

11; 17]. 

Як свідчать біблійні тексти, Мойсей народив�

ся в Єгипті і волею долі був усиновлений єги�

петською принцесою. Він отримав пристойну

для того часу освіту і посаду при дворі фараона.

Однак, після вбивства одного з чиновників�

єгиптян Мойсей був змушений втекти і перехо�

вуватися в пустелі на сході від Єгипту.

Саме в пустелі, на горі Хорив (до речі,

Хорс/Хорив – одне з імен українського сонячно�

го бога Аполлона) йому явився Бог і з охоплено�

го вогнем куща, начебто, поставив Мойсею зав�

дання вивести євреїв з Єгипту в Палестину. 

За єврейською офіційно�релігійною версією

Мойсей спочатку намагався відмовитися від цієї

історичної ролі, прикриваючись відсутністю

ораторських здібностей. 

Проте Бог, нібито, дуже наполягав, пообіцяв�

ши, що «устами» Мойсея в цій справі буде його

власний брат Аарон. 

Так недорікуваний і не надто рішучий, але

явно — холеричний за типом нервової системи

(судячи зі вбивства корінного єгиптянина) —

Мойсей був «змушений» стати пророком і вож�

дем євреїв. 
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А його «заступником по ідеології» в питаннях

націєтворення та подальшої розбудови єврейсь�

кої держави і за сумісництвом – первосвящени�

ком іудаїзму став Мойсеїв брат — Аарон.

Після таких божих «настанов» щодо май�

бутнього релігійно�політичного лідерства двох

братів Мойсей і Аарон повернулися до Єгипту. 

Біблійні джерела не дають пояснень, яким

чином зустрілися і дізналися про своє родство

два брати? Принаймні, ми точно знаємо, що

один із них (Мойсей) виховувся в палаці єги�

петського фараона, а інший (Аарон), треба ро�

зуміти, — у своїй власній єврейській родині.

Не зрозуміло також, як це фараон дозволив

вбивці єгипетського чиновника Мойсею безкар�

но повернутися до країни? І не тільки поверну�

тися, а ще й (безрезультатно) звертатися разом

з Аароном до фараона з проханням дозволити

євреям піти з Єгипту.

Але факт залишається фактом. У відповідь на

впертість фараона єврейський бог (руками Мой�

сея?) покарав єгиптян «десятьма покараннями»,

у тому числі – вбивством усіх єгипетських пер�

вістків. Єврейські ж первістки залишилися жи�

вими, оскільки бог�убивця був, очевидно, їхній,

а не єгипетський. 

Євреї тому дуже зраділи і заснували свято

Пейсах/Пасхи, оскільки позбулись згаданих

вище «десяти покарань». Таке�ось доволі спе�

цифічне свято (на фоні загальноєгипетської

трагедії) згодом увійшло в пантеон великих

християнських свят. 

І відбулося це після того, як іудейським свя�

щеникам вдалося імплементувати давню

історію свого народу (IV–V ст. н. е.) до ка�

нонічного тексту християнської Біблії [5].

Остання ж (ще «не канонічна») була написа�

на, швидше за все, на основі священних текстів

єгиптян/коптів та сумерів/шумерів/самарів (се�

редина ІІІ тис. до н. е.). 
 Утвердження серед євреїв єдинобожжя
Зрештою євреям було спочатку дозволено

піти з єгипетської землі. Але потім фараон чо�

мусь передумав і послав навздогін євреям війсь�

ко. Проте єврейський бог допоміг їм успішно

пройти через Червоне море, втопивши військо

фараона [18]. 

Зрозуміло, що це справило належне вражен�

ня на пересічних євреїв і закріпило лідерство

Мойсея як божого пророка і загальноєврейсь�

кого лідера.

Після цього племінний бог Авраама, Ісаака та

Іакова був визнаний всіма євреями єдиним Бо�

гом Ізраїля. Вони уклали з ним договір�заповіт

на основі сформульованих згаданим богом умов:

«Якщо ви будете слухатися голосу Мого і вико�

нувати заповіт Мій… ви будете у Мене царством

священиків і народом святим» [Висх. 19: 5–6]. 

Частиною цього заповіту були десять за�

повідей, сформульованих, начебто, богом усіх

євреїв і переданих через призначеного ним же

свого пророка Мойсея.

Мал. 1. Рембрандт. Мойсей, що розбиває скрижалі СтаD
рого Заповіту

Далі пішов активний процес формулювання
Мойсеєм та його командою організаційно�пра�
вових і соціальних норм регуляції суспільного
життя (морального та релігійно�обрядового
плану). А для зберігання і перенесення скри�
жалів (стародавні євреї були кочовиками –
В. Б.), на яких був записаний божий закон, під
керівництвом Мойсея був виготовлений так
званий ковчег заповіту.

Всі згадані заповіді, регламентації і заборони
були покликані унормувати суспільно�релігійне
життя єврейського народу, що таким чином
здійснив перехід від племінного багатобожжя до
загальнонаціонального однобожжя [1]. Водно�
час зауважимо, що чимало дослідників свідчать
про запозичення семітами згаданої концепції
однобожжя з релігійно�міфологічної системи
скіфського пророка Зороастра [4].

 Народне повстання і боже прокляття Мойсея
«Він 40 років вів – в нікуди,

І нам казали: «То – взірець!..»
Аж поки не дізнались люди:

Пророка — прокляв Бог"отець!»
(Автор)

Проте не все було так легко на шляху форму�
вання єдиної єврейської нації та пошуку за�
повітної землі [17]. 

Не ідеальним був – народ, який надто по�
любляв поклонятися золотому тільцю. Якось
набридла євреям і небесна манна, яку їм в пус�
телі посилав бог, і проти Мойсея (така вже неп�
роста доля пророка) було підняте повстання на
чолі з Кореєм, Діафаном та Аріроном. 

Проте повстання було придушене Мойсеєм
завдяки підтримці вірного помічника Ісуса
Навіна. Єдність в народі була збережена.
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єврейський пророк. У своїй черговій гнівній

нестриманості Мойсей розбив скрижалі За�

повіту, дізнавшись, що євреї продовжують

наклонятися ще й згаданому вище золотому

тільцю.

Траплялися випадки, коли він і сам вислов�

лював сумніви у визначній можливості божого

творіння чудес. Скажімо, при Мериві, коли

євреї потерпали без води, замість того, щоб

підкреслити, що тільки Бог творить чудеса,

Мойсей з Аароном висловили сумнів, що їм

вдасться дістати воду в тій скелястій місцевості. 

Який конкретно випадок призвів до втрати

довіри головного єврейського бога до свого

пророка Мойсея нам достеменно невідомо: чи

розбиття скрижалів заповіту, чи сумніви у вит�

воренні чудес, чи, може, щось інше? 

Відомо лише те, що богDтаки прокляв свого
колишнього пророка Мойсея і не пускав євреїв до
землі заповітної, поки той не помре. Але той жив

довго – аж 120 років. 

Рис. 2. Мойсей («чомусь» зображений з рогами). МікелаD
нджело Буонаротті, 1515 р., церква Сан П’єтро ін Вінколі 

Мал. 2. Мойсей (теж – з рогами). Джузеппе де Рібера,
1638 р.

Саме тому євреї 40 років тинялися по пустелі,

з гірських вершин спостерігаючи за життям

приморської зони Східного Середземномор’я.

Кочували та мріяли завоювати «заповітну» зем�

лю, яку сотні років до них населяли (див. рис. 1)

вихідці із Стародавньої України: пеласги/лелеги
(Палестина), гали/кельти (Галілея) та сумери/са"
мари (Самарія).

Таким чином ми переконуємся, що тися�

чолітній міф про Мойсея, який  сорок років во�

див євреїв по пустелі — «щоб вимерли ті, хто

пам’ятав рабство», а потім привів євреїв до

землі заповітної — не відповідає дійсності. 

Насправді ж наприкінці свого життя Мойсей
був проклятий богом і, відповідно, не міг більше
вважатися його пророком. І, власне, через гріхи

свого колишнього пророка Мойсея бог не пус�

кав євреїв до кінцевої мети «великого єврейсь�

кого переселення» — благодатних палестинсь�

ких земель.

Рис. 5. Місце смерті і меморіал Пророка Мойсея. Гора НеD
бо, Йорданія (Бог так і не пустив Мойсея на «землю обітоD
вану», присудивши його до смерті на території Йорданії)

Чи не тому, до речі, художники часів Відрод�

ження Мікеланджело Буонаротті і Джузеппе де

Рібера (мал. 1 і 2) зображали Мойсея з рогами,

ніби натякаючи на його диявольську сутність?..

Хоча існує й версія, що зображення єврейсь�

кого пророка Мойсея з рогами є лише даниною

приналежності євреїв до кочових народів,

в житті яких рогата худоба мала надзвичайно

важливе значення… 

Як би там не було, заслуг великого єврея Мой�
сея у ствердженні монотеїзму серед єврейських
племен та збиранні їх в єдину єврейську націю
ніхто не забере.

Якщо ж перекласти цю біблійну історію мо�

вою сучасної політики, то очевидно, що вказані

вище 40 років євреї у ХІІІ ст. до н. е. на чолі

з братами Мойсеєм та Аароном вели запеклу

боротьбу по захопленню Палестини, заселеної

на той час сумерами/самарами, галами/кельта�



ми і пелагами/лелегами, що належали до вели�

кої скіфо/трипільської спільноти.
 Мойсей як засновник іудаїзму і «першоглоD

баліст»
Отже, ми можемо констатувати, що кон�

цепцію однобожжя і відповідну модель поход�
ження влади, винайдену скіфами/аріями (Зоро�
астр) та єгипетськими коптами (Менас
і Христос), розвинули і реалізували стародавні
євреї [2; 11; 18].

І реалізовані вони були в єврейській націо�
нальній релігії — іудаїзмі (пророк Мойсей, ХІІІ
ст. до н. е.) та релігійно�політичній практиці
(цар Соломон, Х ст. до н. е.).

До речі, зв’язок та змістовне наслідування
між релігійно�політичними міфами і кон�
цепціями політичної влади коптів та іудеїв
простежується досить явно. 

І це зрозуміло, оскільки до так званого ви�
ведення Мойсеєм ізраїльського народ із «єгипет�
ського полону», останній досить довго перебу�
вав у складі Давньоєгипетської держави
(1700–1300 рр. до н. е.) [8; 19]. І його вожді та
ідеологи, безперечно, були ознайомлені із си�
стемою релігійно�політичних поглядів коптів.

Виникнення та розвиток іудаїзму як релі�
гійно�філософської системи висвітлено в Ста�
рому заповіті, що як складова увійшов до тексту
священної книги християн — Біблії (написаної,
безумовно, під впливом іудейських священ�
ницьких кіл). 

Перші п’ять її книг — П’ятикнижжя Мойсея
(Тора) — являють собою основний священний
текст іудеїв, який докладно регламентує їхнє
життя відповідно до скрижалів Старого заповіту,
начебто переданих Мойсею самим Богом.

Лейтмотивом іудаїзму є теза: перед народом
Ізраїлю нібито поставлені високі моральні ви�
моги, оскільки, мовляв, через нього Бог Старо�
го заповіту благословить усі народи світу. Месія
з коліна Давидова, за версією послідовників
іудаїзму, прийде спокутувати гріхи людства
й правити як Цар усіма народами.

Характерно, що протягом століть цей міф ор�
тодоксальними іудейськими колами (і не тільки
ними) тлумачився насамперед не з морально�
етичного, а з політико�ідеологічного погляду
глобального панування євреїв у світі. 

Хоча природно було б зосередити увагу на
спокутуванні гріхів людства, розглядаючи так
зване Царство Боже не як державно�політичне
утворення, а як духовний імператив [1].

Римляни вигнали іудеїв із Палестини 135 р. н. е.,
але іудаїзм не зник тільки тому, що єврейські
громади�діаспори існували тоді в багатьох краї�
нах. Іудеї зазнавали переслідувань і утисків,
довго не мали своєї держави, і логіка їхнього ви�
живання потребувала й внутрішньої самоор�
ганізації щодо культури та релігії.

Наостанку зауважимо, що іудаїзм нині — ло�
кальна етнічна релігія євреїв, що набула водно�
час світового значення як одна із складових
християнства (після поставлення останнього
під свій догмато�ідеологічний контроль). 

Згодом вона стала основою однієї з сучасних
політичних концепцій глобалізму, що спрямо�
вана на реалізацію ідеї домінування єврейсько�
го народу над усіма іншими народами світу. Хо�
ча існують й інші думки з цього приводу…
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У статті розглянуто особливості правової
і політичної думки часів Київської Русі,  посилаю�
чись на  писемне джерело «Повість минулих літ».   

Ключові слова: «Повість минулих літ»,

Київська Русь, держава, політична і правова

думка. 

В статье рассмотрено особенности правовой
и политической мысли времен Киевской Руси, по�
сылаясь на письменный источник «Повесть вре�
менных лет».

Ключевые слова: «Повесть временных лет»,

Киевская Русь, держава, политическая и право�

вая мысль.

In article tendencies of legal and political idea of
times of the «Kievskaya Rus», being sent on a written
source «The Story of time years».

Key words: «The Story of time years», «Kievskaya

Rus», power, political and legal idea.

Правова і політична думка Київської Русі —

це усні та писемні пам’ятки 9–13 ст., у яких

відображаються погляди прямих пращурів

сучасного українства на право, державу, суспі�

льство і людину. Головним джерелом вітчизня�

ної політико�правової ідеології того часу була

своєрідна неписана «народна конституція», яка

сама базувалася на безпосередній та най�

чистішій основі у вигляді звичаїв і традицій на�

роду, виростала з повнокровних, незайманих

джерел всенародної творчості корінних жителів

східнослов’янських князівств, відбивала їх

первісну морально�правову культуру, почуття,

прагнення, здоровий глузд, сам дух епохи. Іме�

нувалася така конституція «правдою», «стари�

ною», «блаподаттю» тощо. Правові і політичні

погляди у давні часи формувалися і передавали�

ся від покоління до покоління не в якихось суто

юридичних текстах, а у заповітах, казках, пере�

казах, оповідях, словах, сказаннях, повчаннях,

билинах, легендах, піснях, обрядових приписах.

Разом узяті вони мали найпоширенішу уза�

гальнену назву — «правда батьків».

Політико�правовими ідеями  були пройняті

і літописи Київської Русі. Літописи самою при�

родою своєю належать до історичних творів, —

це » цілий архів нашої історіографії», як влучно

охарактеризував їх професор М. Грушевський.

Великою цінністю є «Повість минулих літ»

(ХІІ ст.) літописця Нестора, де подаються

звістки про діяльність князів, про боротьбу із

зовнішніми ворогами, про народні повстання

у Київській Русі. «Повість минулих літ» — літо�

писне зведення, укладене в Києві на початку

12 ст. Оригінал історіографічної і літературної

пам’ятки не зберігся. Перша редакція «Повісті

минулих літ» з’явилася близько 1113року, її ук�

ладення більшість дослідників пов’язує з ім’ям

ченця Києво�Печерського монастиря Нестора,

відомого в літературі як Нестор Літописець.

Друга редакція «Повісті минулих літ» належить

ігумену Видубицького монастиря Сильвестру

(1116 р.). Збереглася у списку в Лаврентіївсько�
му літописі. Список третьої редакції виготовле�

ний (1118 р.) у Видубицькому монастирі (укла�

дач невідомий) для Мстислава — сина

Володимира II Мономаха; уміщений в Іпатіївсь�
кому літописі.

Час, коли складався цей літопис, у громадсь�

кому житті відзначався формуванням держави,

розвитком її форм і боротьбою за них як у сере�

дині держави, так і поза нею. Літописець Нес�

тор використав грецькі хроніки, місцеві опо�

відання і позв’ язав історію Русі із світовою,

надав їй центральне місце в історії всіх країн.

Академік Б. Д. Греков назвав її «одним з виявів

людського генія, якому доля дала невмирущий

інтерес протягом віків» [1, с. 515]. Українські

літописи свідчать про висоту культури, про еру�

дицію їхніх творів, про національну свідомість

їхніх авторів. » Можливо, ніде в середньовічній

Європі літописання не було на значній тери�

торії в багатьох місцях і протягом багатьох віків

так міцно зв’язане, зцементоване, як літописан�

ня руське», — пише А. Н. Насонов [2, с .291].

Основою пам’ятки «Повість минулих літ»

є ідея про богообраність слов’янського народу

та включення слов’янства в контекст христи�

янської історії. Тут закладено думки про не�

обхідність єдиної держави з централізованою

«ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ» НЕСТОРА ЛІТОПИСЦЯ 
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КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

Алла Медвідь,

заст. завідувача кафедри української словесності і культури, 

доцент Національного університету Державної податкової служби України 

УДК 947.027



політичною владою, яка можлива лише на ос�

нові добровільної домовленості народу з князя�

ми. У творі Нестора Літописця проглядається

спроба вирішення співвідношення двох гілок

влади — влади світської та церковної, що сфор�

мувались у державі.   

«Повість минулих літ» — це розповідь про

східнослов’янську спільноту та її багатовікову

еволюцію у контексті світової історії, в якій усе

відбувається з волі Божої. Зведення стало голов�

ним джерелом для вивчення історії східних

слов’ян. У ньому містяться відомості про ви�

никнення слов’ян і договори полян, древлян,

дреговичів, словенів, кривичів, полочан, сіве�

рян з князями — нащадками біблійних героїв.

Історія Києва подається від полянського князя

Кия та його молодших братів Щека і Хорива та

сестри Либеді. Акцентується на особливій ролі

у слов’ян, державотворенні апостола Андрія

Первозванного та князя Володимира Великого,

який вважається «апостолом руської землі» за

введення християнства.

Висхідним пунктом легендарного шляху «із

варяг у греки» в «Повісті минулих літ» є напрям

з півдня на північ, а не навпаки, тобто шлях по�

чинався з грецької, а не з варязької землі. Знач�

не місце у «Повісті...» відведено боротьбі Русі

проти кочовиків, міжкнязівським чварам. Го�

ловною державницькою засадою твору є заклик

до захисту руської землі від зовнішніх ворогів на

основі єдності Русі. В літописі йдеться і про за�

кони та звичаї предків, які, на думку укладачів,

повинні стати джерелами княжих уставів,

обов’язків князя «правду діяти на цьому світі,

у правді суд судити».

Основною політичною ідеєю «Повісті мину�

лих літ» є велич, єдність і незалежність Русі.

Адже зміцнення політичної влади великого

київського князя і згуртування навколо нього

усіх князів — це запорука припинення княжих

міжусобиць і руйнування держави.  Літописець

Нестор в своїй «Повісті» «прив’язував» історич�

ні події до часу правління представників кня�

зівських династій: на зміну правління Києвичів

прийшла династія Рюриковичів. І в цій не�

послідовності літописця полягає цінність літо�

пису, в якому вбачається політична злобо�

денність, досвід, спостереження. Це ж можна

сказати не тільки про його політичну ідеологію,

але й про його світобачення взагалі.

Його намір відповісти на питання, хто пер�

ший почав княжити у Києві, і як виникла Русь�

ка земля, міститься  в першій хронологічній даті,

від якої літописець розкладає події за роками.

Похід князя Олега на Київ досить часто роз�

глядається як стрижнева подія в історії Київсь�

кої Русі. Вважається, що проголосивши Київ

стольним градом, матір’ю міст руських, тобто

столицею усієї Давньоруської держави, Олег

таким чином спричинив об’єднання Русі в одну

цільну державу з центром у Києві. «Повість ми�

нулих літ» свідчить про те, що князювання Оле�

га в Києві почалося зі створення міст — опор�

них пунктів центральної влади у племінних

князівствах. Наполеглива діяльність князя Оле�

га дала певні результати: в останні роки його

правління владі князя підкорялися княжіння

древлян, кривичів, уличів, сіверян, ільменських

словенів, а також неслов’янські племена. Влада

київського князя там була ще досить слабкою,

часом формальною, а системи управління та

судочинства — примітивними. Однак, на той

час, країна була економічно розвинутою: в цьому

велику роль відігравала торговельна артерія —

«шлях із варяг у греки». Важливою заслугою

Олега є те, що він зумів стабілізувати внутрішнє

життя держави, спираючись на язичницько�бо�

ярську верхівку. Літописець прагне наголосити

на духовній місії Києва, прирівнявши його до

священного града Єрусалима. Проте формуван�

ня державності на новгородській півночі

й київському півдні відбувалися нерівномірно:

протягом ІХ–Х ст. ці протидержавні об’єднання

розвивалися незалежно одне від одного. Форма

правління в Київській державі залишалася

монархічною, а в Новгороді вищим адміністра�

тивно�політичним органом було віче. Лише

в другій половині Х ст. київські князі почали ви�

являти інтерес до Новгорода. Остаточно Новго�

род опинився в орбіті влади київських князів

уже за правління Ярослава Мудрого. Після

смерті Олега влада в Києві перейшла до Ігоря,

який є першим представником династії Рюри�

ковичів. За його князювання влада Києва по�

ширилась на землі Східного Криму і Тамані, де

було створене Тмутараканське князівство. Саме

тут Нестор показує, що важливим джерелом

права Київської Русі є міжнародні договори

князів з чужоземними державами. Це перші

пам’ятки писаного права, це закони, які уста�

новлені князівською владою. В «Повісті мину�

лих літ» міститься чотири тексти договорів

Київської Русі з Візантією, що датуються 907,

911, 944 (за іншими даними 945) та 971 роками

[3, с. 39]. Перший договір (907 р.) став результа�

том переможного походу Олегової дружини до

Царгорода: » Так уклали грецькі царі мир з Оле�

гом, слово дали платити данину і ходили на

взаємну присягу: самі цілували хреста, а Олега

з його воїнами водили на присягу за руським

звичаєм: клялися ті своєю зброєю і Перуном,

своїм Богом, і Велесом, Богом худоби, і утвер�

дили мир» [4, с.19]. Другий договір 911 року був

доповненням до першого. Ці договори являють

собою єдність і викликані тим самим походом.

Цей мирний договір діяв майже тридцять років.
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В договорі  907–911 рр. Україна�Русь виступає

як держава, що не поступається своєю культу�

рою перед Візантією, що має політичну ор�

ганізацію, устійнене право ( згадується » закон...

язика нашого», «закон руский». Значення цього

договору значно ширше, ніж свідчення про

культуру тільки України: це — перший доку�

мент, в якому східні слов’яни  виходять на істо�

ричну сцену як рівноправні з греками. Влітку

944 року в Царгороді була скріплена на письмі

мирна угода між візантійською стороною та

руськими послами. 

Договір Ігоря з Візантією 944 р. підтвердив

непохитність миру між державами, передбачав

сувору кару щодо його порушників. Процедура

ж ратифікації цієї мирної угоди відбулася

у Києві за участю князя Ігоря, його ратної дру�

жини та грецьких дипломатів. В 945 році «прис�

лав Роман послів до Ігоря відновити давній мир.

Ігор же говорив з ними про лад і спокій. І пос�

лав Ігор мужів своїх до Романа..., ...Ігор почав

князювати в Києві, маючи мир з усіма країна�

ми» [5, с. 36]. Останній договір 971 року був

укладений між Святославом і імператором

Іоанном І Цимісхієм після поразки Святослава

у русько�візантійській війні. Згідно з цим дого�

вором Святослав присягався «мати мир і прав�

диву любов з великим царем грецьким...до

кінця світу, і ніколи не буду замишляти на

країну вашу і не буду збирати війська ні на зем�

лю Грецьку, ні на Корсунську, ні на Болгарську,

завжди виступати союзником Візантії і якщо

ж ми не дотримаємося чогось із сказаного, то

хай буду я і ті, хто зі мною і піді мною, хай буде�

мо прокляті від Бога» [5, с. 54].

Зміст цих договорів свідчить про міжнарод�

ний авторитет та впливове становище Київської

Русі на міжнародній арені.

Кривава драма, що розігралася під стінами

древлянської столиці Іскоростень, яскраво ви�

світлює драматичний характер утвердження

давньоруської державності, яка зростала, пере�

борюючи протистояння місцевих вождів ...зіб�

равши данину, пішов Ігор до Києва, але, коли

повертався назад, надумався і сказав своїй дру�

жині — йдіть з даниною додому, а я вернуся і по�

ходжу ще. І відпустив свою дружину додому,

а сам з малою дружиною повернувся, щоб узяти

більшого багатства. Деревляни ж, почувши, що

йде він знов, зійшлись на раду до свого князя

Мала і сказали — якщо внадиться вовк у коша�

ру, то всіх овець виносить, поки не вб’ють його.

Так і цей: якщо не вб’ємо його, то всіх нас погу�

бить...» [5, с. 38].

Великий внесок у державотворчі процеси

Київської Русі зробила княгиня Ольга, дружина

загиблого князя Ігоря, яка протягом 20 років

правила державою мирно й тихо. Літопис дає

характеристику їй «як наймудрішої серед усіх

людей». Походження Ольги неясне. Про неї

існує кілька легенд. За однією з них вона, бувши

дочкою перевізника, перевозила через ріку Іго�

ря, який, захопившись її вродою та розумом,

одружився з нею. За іншою легендою, була вона

дочкою боярина. Інші вважали її за дочку

псковського князя. Архимандрит Леонід вису�

нув гіпотезу про болгарське походження Ольги

[6, с. 19]. Вона об’їхала всю державу, закладала

нові міста, села, і призначала в них правителів.

Смерть Ігоря примусила уважно поставитися до

справи оподаткування людності, спробою чого

були Ольжині «устави» та «уроки». Вона здій�

снила глибоку внутрішню реформу економіки:

впорядкувала фінансову систему, встановила

більш суворий порядок збирання данини,

визначила її обсяг, терміни і певні місця збору.

Данина з древлян поділялася на три частини: дві

йшли на Київ, а третина — на Вишгород, місто

Ольги. Саме в цьому видно ідею поділу між дер�

жавним прибутком і власністю князя, що

свідчить про високий рівень державницького

розуміння людей Х століття [7, с. 102]. Вона

обмежила свавілля князів та воєвод. Княгиня

Ольга вела мирну зовнішню політику, що спри�

яло зміцненню держави. Всі ці реформи  покла�

ли початок існуванню Київської Русі як се�

редньовічної держави з усіма її атрибутами. 

Підсумовуючи відомості про Ольгу, слід

зазначити, що її постать та правління заслугову�

ють на найбільшу увагу. М. Грушевський влучно

її охарактеризував: держала сильною рукою дер�

жавну систему й не дала їй ні ослабнути, ні роз�

валитися [8, с. 458].

За часів князювання Святослава послаби�

лось економічне, політичне і культурне життя

держави. Він займався переважно військовими

справами. 

Слід відзначити, що походи князя Святосла�

ва у 964 році на Оку і Волгу та підкорення своїй

владі північнокавказьких народів розширювали

і утверджували державний стан Київської Русі.

Воєнні походи князя Святослава на Балкани,

якого Михайло Грушевський називав «козаком

на престолі», окреслює зовнішньополітичну

діяльність Київської Русі. Навіть перемога пе�

ченізького хана над Святославом сприймалась

як прилучення до таїнства влади, здобуття кня�

жої міці, сили і відваги, войовничого завзяття. 

Святослав був політичним діячем, який брав

участь у великих подіях на Сході Європи. Однак

у справах України він, на думку дослідників,

грав скоріше негативну роль, і мали рацію боя�

ри, які закидали йому, що, шукаючи чужих зе�

мель, він нехтував своїми.

За ці часи змінюється характер князівської

влади: воєначальники найманих дружин стають
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володарями, які перебирають всю повноту вла�

ди. Поволі втрачають свої значення віча, бо

сильні князі вже не потребують погодження

з ними, і в разі потреби радяться зі старшими

дружинниками. Змінюється і характер дружи�

ни: варягів, чужинський елемент, усувають,

а поряд з ними виступають місцеві люди, боя�

ри, землевласники.

Завершив тривалий процес державотворення

у східних слов’ян Володимир Святославович.

Із великою швидкістю відбувався процес об’єд�

нання розпорошених східнослов’янських пле�

мен в політичну цілісність під проводом

України�Русі. Єдиновладець Володимир зміц�

нив внутрішню політику: започаткував земель�

ну реформу; провів першу релігійну реформу,

запровадивши так зване «шестибожжя»; провів

адміністративну та військову реформу. Через сім

років після запровадження «шестибожжя» Во�

лодимир змушений був провести нову релігійну

реформу , яка посилювала владу київського

князя в усій державі.  Володимир був мудрий

правитель і не міг не розуміти, що поганська

релігія не об’єднає його державу, не відіграє тієї

великої ролі, яку відіграла християнізація для

всіх держав Європи. «Повість минулих літ» пи�

ше, що охрестився він у Корсуні, але додає:

«Кажуть, що хрестився Володимир у Києві, а

інші говорять — у Василеві, а ще інші — й по

іншому скажуть» [5, с.74]. Після прийняття

християнства Володимир здійснив судову

реформу. Був виданий Церковний устав князя

Володимира Святославовича, внаслідок якого

встановлювалися правові основи взаємовідно�

син держави й церкви, світської та церковної

влад, правового статусу духовенства. І саме цей

Устав став  першим окремим джерелом права

Київської держави. Відомо, що він містив забо�

рону смертної кари. Церковний устав князя Во�

лодимира — це одна з основних пам’яток права

Києво�Руської держави — відома у понад

двохстах редакціях [3, с. 42]. Особливі симпатії

Літописець виявляє до тих князів, митропо�

литів, єпископів, ігуменів, які були книжника�

ми, будували храми, зводили нові міста, забез�

печували народові добрий лад і мир, в яких сила

влади утверджувалася на силі духу, на високій

моральності, на пошані до минулого, до історії,

до діянь батьків, дідів прадідів.

Неподільні симпатії Літописець Нестор

засвідчує до Володимира Великого, який охрес�

тив Русь, який перший на Русі «звелів будувати

церкви», «і людей приводити на хрещення по

всіх городах і селах», «і почав посилати забирать

дітей у нарочитих мужів своїх і віддавати їх на

учення книжне» [9, с. 593]. 

Охрещенню киян передувало яскраво змаль�

оване Нестором знищення загальнодержавного

пантеону язичницьких божеств. Побиття Перу�

на палицями було також символічним: ідола не�

обхідно було фізично знищити. 

Перуна проводжали аж до дніпровських по�

рогів, за якими відкривався чужий простір. Ки�

яни відправили його до крайньої межі своєї

землі, це означало, що язичництво випроваджу�

валося за межі їхньої держави. І народжуване

християнство ніби розгортається із новоосвяче�

ного центру, утворюючи довкола нього такий же

освячений простір.

З прийняттям християнства Київська Русь

ніби очистилася від скверни, знайшла духовне

просвітлення й відтак із недержави, якою вона

була в очах християнських правителів, стала

державою. Літописець підкреслив, що христи�

янізація Київської Русі означала входження її як

держави до світової християнської спільноти,

що дала можливість вийти на рівень плідних

відносин з такими країнами християнського

світу, як Візантія, Болгарія, Польща, Угорщина,

Німеччина. 

З Володимиром почалася нова доба в усіх

галузях державного життя: політиці, релігії,

культурі. «Часи Володимира Святого, чи Вели�

кого, — писав М. Грушевський, — були куль�

мінаційною точкою процесу будови, завершен�

ням, так би сказати, механічної еволюції

процесу утворення давньої Руської, Київської

держави» [10, с. 12].

Володимир Великий на схилі свого прав�

ління допустився політичного прорахунку. За�

лишаючи державу в спадщину своїм синам, він

чітко не визначив, кому із них належить право

першості у державному правлінні. І після смерті

Володимира у 1015 році це привело країну до

глибокої династично�політичної кризи. У ході

міжкнязівської боротьби за київський престол

було підступно вбито Бориса Гліба. Боротьба

між Святополком і Ярославом спонукала

Мстислава  спробувати й свої сили у боротьбі за

київський престол. Тому важливим джерелом

права Київської Русі є договори князів між со�

бою. У 1026 році брати уклали між собою мирну

угоду, за якою поділили Русь по Дніпру: Ярослав

прийняв усе Правобережжя з центром у Києві, а

Мстислав — Чернігівське Лівобережжя.

У 1097 році у Любечі відбувся з’їзд князів,

скликаний з ініціативи Святополка і Володими�

ра Мономаха, який мав покласти край держав�

но�політичній кризі Київської Русі. На цій

зустрічі князі проголосили своє непорушне пра�

во на батьківську спадщину, тобто визначити

свої земельні вотчини. За Святополком за�

кріплювалася Київська земля; Володимиру Мо�

номаху відходили всі володіння його батька —

це Переяславська і Ростово�Суздальська землі;

Давиду, Олегу і Ярославу чернігівським —
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Давид Ігоревич отримав Володимирську землю.

Володар Ростиславович — Перемишльську,

а Василько Ростиславович — Теребовльську во�

лость. 

Ця ухвала поклала в теорії кінець концент�

раційній політиці, кінець » збиранню» земель.

Друга ухвала — встановлення союзу князів для

оборони і відповідальність за його порушення

покладалася на весь союз князів. Третя ухвала:

союз князів проти половців і заборона приват�

них союзів князів з половцями. По суті, в Лю�

бечі було узаконено те, що мало місце в житті,

але це не припиняло боротьби князів за владу.

Київська Русь об’єктивно розпадалася на ок�

ремі князівські володіння. На зїзді в Любечі бу�

ли закладені юридичні підвалини, на яких зго�

дом і постали суверенні землі — держави на

сході Європи: 

В літо 6605 [1097]. І зійшлися Святополк,

і Володимир.

І Давид Ігоревич, і Василько Ростиславович.

І Давид Святославович, і брат його Олег.

І зібралися в Любці, щобустановити мир.

І говорили поміж собою,

Кажучи: «Нащо губимо Руську землю

І між собою чвари діємо

А половці нашу землю розносять порізно

І радіють, що між нами рать донині.

Віднині злиймося в єдине серце

І збережімо Руську землю.

І хай кожен тримає отчину свою:

Святополку — Київ Ізяславів,

Володимир Всеволодів — Давиду і Олегу.

І Ярослав — Святославові,

Їм же Всеволод роздав города:

Давидові — Володимир

І Ростиславовичам: Перемишль — Волода�

реві;

Теребовлю — василькові».

І на тому цілували хрест:

«Хай тільки віднині хтось на іншого встане,

Проти нього будемо всі

І чесний хрест.

І сказали всі: «Хай буде проти Того хрест чес�

ний

І вся земля Руська».

І, поцілувавшися, розійшлися по домівках.

І прийшли Святополк із Давидом у Київ,

І раді були всі люди [9, с. 722].

Однією із найдраматичніших повістей із

«Повісті минулих літ» є повість про осліплення

Василька Теребовлянського. Ця повість є ніби

своєрідним гімном  державній мудрості й мило�

сердю Володимира Мономаха, який тут звер�

тається до князів із пристрасним закликом вип�

равити зло, щоб не загинула Руська земля від

міжусобних воєн і жорстокого кровопролиття. 

Володимир Мономах створив собі автори�

тетне становище і правив великою державою

з допомогою синів, які не виходили з�під його

волі. Але й інших князів він тримав у покорі. Він

вступив на престол, запрошений боярством, під

час заколоту.  У Києві він проводив політику

консолідації руських князівств. «Володимир же

Мономах, коли почув, що Василька схоплено

і осліплено, жахнувся, заплакав і мовив: «Не бу�

вало ще в Руській землі ні за дідів наших такого

зла!» [9, с. 150]. І негайно послав до Олега Свя�

тославовича і його брата Давида, кажучи: «Зби�

райтесь до Києва, в Городець, поправимо те зло,

що сталося в Руській землі і між нами, братами,

бо кинуто ніж у нас, а якщо його не поправимо,

то ще більше зла настане між нами, і почне брат

різати брата, і загине земля Руська, а вороги

наші, половці, прийдуть і візьмуть землю Русь�

ку» [9, с. 150].  

Поступово в суспільній свідомості Давньої

Русі вкоренилася думка, що скромний, здава�

лось би, переяславський князь є, по суті, пер�

шим у державі — адже він був головною

рушійною силою й проводирем усіх перемож�

них походів проти половецьких ханів. Походи

об’єднаних військ руських князів проти по�

ловців відбувалися майже щорічно. «Повість

минулих літ» та інші літописи зосередили увагу

на чотирьох особливо великих переможних по�

ходах — 1103, 1107, 1109 і 1111 рр. 

Нестор Літописець із гордістю описує синів�

ську любов українського народу до рідної по�

лянської, київської, руської землі. В очах цього

народу, що страшенно терпів від майже безпере�

рвних набігів половецьких ханів, головним

обов’язком і вищою доброчесністю князів була

організація відсічі захланному й жорстокому во�

рогові, а не внутрішні чварі князів. Саме Воло�

димир Мономах був оборонцем Руської землі

від зовнішніх і внутрішніх міжкнязівських чвар. 

І тому  він вкладає в уста киян такі слова:»

Благаємо тебе, княже, і братів твоїх, не губіть

Руської землі. Бо як почнете війну між собою,

половці будуть радіти і візьмуть землю нашу, яку

великим трудом і хоробрістю відстояли батьки

ваші і діди ваші, обороняючи її і прилучаючи до

неї нові землі, а ви хочете загубити її» [5, с. 158].

На благання киян «укласти мир, і берегти землю

Руську, і битися з поганими», Володимир мовив:

«Воістину батьки наші і діди наші берегли і ша�

нували землю Руську, а ми хочемо зруйнувати

її». І далі Нестор пише, що киянам повідали,

«що буде мир. І всі помирилися на тому, і на

тому князі поцілували хрест і уклали мир» [5,

c. 158]. Володимир Мономах 

У літописному некролозі на смерть князя

зазначається, що він «просвітив Руську землю,

наче сонце, і слава його розійшлася по всіх



землях. А найбільш страшним він був для пога�

них, цей братолюбець, і нищелюбець, і добрий

дбайливець за Руську землю». «Повість минулих

літ» дає нам бачення державності — федератив�

ний союз князівств, що з’єднані владою роду

Рюриковичів, влада яких освячена церквою.

Києвопечерські книжники, що мали стосунок

до написання цього літопису, сформували кон�

цепцію держави, що є спадковою власністю

роду Рюриковичів, які є «братами» і слухають

Великого князя київського як «брата старшого».

Ця держава не є унітарною. Вона — своє�

рідна «родова федерація правлячого сімейства,

яку в цілісності тримає митрополича кафедра

Києва, що єдина може зробити князів «бого�

угодними монархами».

«Повість минулих літ» — цілком реальна

пам’ятка історії, права, етнографії, філософії,

яка стоїть на грані двох суспільних укладів —

патріархально — общинного, який уже відій�

шов, та нового — феодального. Вона належить

до тієї епохи, в якій чітко видно характерні риси

феодалізму, але ще живі і старі традиції давньо�

руської держави. Вже втрачена політична

єдність руської землі, уже обособилися Новго�

род, Полоцьк, Галицько�Волинська земля, але

ще діє єдність Русі. Зміцніються нові феодальні

напівдержави — князівства, проте ще зберіга�

ються традиції єдиної Київської держави. 

Феодальна роздрібленість була неминучим

етапом в історичному розвитку Русі. Наприкінці

ХІ ст. почався розпад Київської держави і ріст

обласних центрів, що мав першочергове зна�

чення для розвитку Русі у ХІІІ ст. 

Розуміння єдності Русі, можливо, ще більше

відчувалося тоді, коли соціально�економічна та

політична підвалина розвалювалася, коли могу�

тня держава Володимира відійшла в минуле, хо�

ча ще і збереглося відчуття Руської землі як єди�

ного цілого.

В цьому об’єднанні стрімкого руху вперед зі

збереженням кращих традицій минулого — ос�

нова творчої міці цього періоду.

Нестор пов’язав історію Руської держави зі

світовою історією, надавши їй центральне місце

серед історій європейських країн. «Повість ми�

нулих літ» повинна була нагадувати князям про

славу і велич Руської землі, про мудру політику

їх попередників, про святу єдність Руської

землі.

Патріотичний пафос літопису, широта

політичного горизонту, живе почуття народу та

єдності Русі і створюють виняткону особливість

твору Нестора.

Вже доведено, що «рукою літописця керува�

ли політично — правові погляди та мирські

інтереси».
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У статті автор обґрунтовує зміст інновацій
як універсальної цінності суспільства, що за своєю
сутністю є сукупністю політичних, соціально�
економічних, культурно�освітніх, організаційно�
управлінських, техніко�технологічних та інших
детермінант інноваційного розвитку держави.

Ключові слова: інновації, інноваційна

діяльність, інноваційний процес, інноваційний

розвиток

В статье автор раскрывает смысл инноваций
как универсальной ценности общества, что, по
сути своей, есть совокупность политических, со�
циально�экономических, культурно�образова�
тельных, организационно�управленческих, техни�
ко�технологических и других детерминант
инновационного развития государства.

Ключевые слова: инновации, инновационная

деятельность, инновационный процесс, инно�

вационное развитие.

In clause the author opens sense of innovations as
universal value of a society, that inherently there is a
set political, social and economic, cultural — educa�
tional, organizational — administrative, technologi�
cal, etc. a determinant of innovative development of
the state.

Key words: innovations, innovative activity, inno�

vative process, innovative development.

Термін «інновації» використовується бага�

тозначно та досить розмито — аж до створення

ілюзії його банальності та загальнозрозумілості.

Інакше — в економічній науці: проблеми інно�

ваційної діяльності з винятково прагматичних

міркувань часто замикаються на сфері мате�

ріального виробництва. А сам інноваційний

процес розглядається як промислове застосу�

вання нових технологій. 

Оскільки увага представників інших наук

(окрім, можливо, педагогіки) до категорії «інно�

ваційна діяльність» відчувається слабко, право

на її визначення «узурпувала» наука еконо�

мічна. Об’єднання зусиль наук, що досліджують

проблеми інновацій, дозволило б стимулювати

досягнення того ефекту, що насправді очікуєть�

ся від інноваційних технологій. 

Англійське слово «innovation» (інновація)

поширилося у вітчизняній літературі нарівні

з його перекладом «нововведення», внаслідок

чого вони стали за замовчуванням сприйматися

як синоніми. Утворена термінологічна двознач�

ність під інновацією припускала розуміти як

рядове раціоналізаторське рішення, так і появу

персональних комп’ютерів, що відкрили шлях

в еру тотальної інформатизації. 

Відповідно до міжнародних стандартів інно�

вація визначається як кінцевий результат інно�

ваційної діяльності, що втілився у вигляді ново�

го чи вдосконаленого продукту, впровадженого

на ринку, нового чи вдосконаленого техно�

логічного процесу, використовуваного у прак�

тичній діяльності, або в новому підході до

соціальних послуг. Інноваційний процес — це
процес, пов’язаний зі створенням, освоєнням і по�
ширенням інновацій, отриманням нових знань.
Неодмінними властивостями інновації є науково�
технічна новизна та виробнича застосовність.

Нові знання виробляються під час зіткнення

з непізнаним, із нестандартними ситуаціями,

коли виявляються проблеми неможливості

досягнення нових ідеалів чи цінностей на базі

накопиченого досвіду, знань, наявного інтелек�

туального потенціалу. Цю галузь діяльності
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соціум і виділяє в особливу сферу — іннова�

ційну діяльність.

Інновації є універсальною цінністю суспі�

льства та можуть бути як соціально�економічні,

так і культурно�освітні, організаційно�управ�

лінські, техніко�технологічні тощо. За визначен�

ням, в інноваційній діяльності задіяні різні

соціальні групи (замовники, безпосередні роз�

робники, громадськість та ін.), кожна з яких має

власні інтереси, завдання та цілі. Члени кожної

з груп можуть мати неоднозначні уявлення,

очікування, емоційні переживання, пов’язані

з можливими наслідками інновації [1].

Інноваційна діяльність виявляється у ство�
ренні та впровадженні тих нововведень, що по�
роджують значні зміни в соціальній практиці,
відкривають суспільству якісно нові можливості. 

Нововведення можна визначити як такий

різновид управлінського (менеджерського)

рішення, внаслідок якого відбувається істотна,

радикальна зміна певного процесу чи явища —

політичного, економічного, технічного, соціа�

льного або будь�якого іншого. 

Саме поняття «інновація» вперше з’явилося

в наукових дослідженнях культурологів (насам�

перед, німецьких) ще в середині XIX ст. й озна�

чало введення (інфільтрацію) деяких елементів

однієї культури в іншу. При цьому, звичайно,

йшлося про впровадження європейських спо�

собів організації виробництва та життєдіяль�

ності у традиційні (архаїчні) азійські й афри�

канські суспільства. У 1920�х роках минулого

століття стали вивчатися закономірності тех�

нічних інновацій (нововведень). Пізніше

(у 1960–11970�х роках), як зазначалося, почи�

нає складатися спеціальна міждисциплінарна

галузь наукового знання — інноватика. Її

фахівці використовують накопичені дані всіля�

ких наук — інженерії, економіки, соціології,

психології, акмеології, технічної естетики,

культурології тощо. Однією з найбільш розроб�

лених сучасних прикладних наукових дис�

циплін є інноваційний менеджмент, що

розуміється як сукупність знань і система дій,

спрямованих на досягнення конкурентноздат�

ності створюваних нововведень [2].

Інноватика нині — це наука про те, якими ма�
ють бути технології створення нових речей (у ши�
рокому значенні слова, і які ті політичні,
соціальні, технічні, економічні, психологічні та
інші передумови, що забезпечують підвищення
ефективності таких інноваційних технологій.
В інноватиці за сферою застосування нововве�

день можна виокремити їхню класифікацію.

Технологічні інновації спрямовані на розши�

рення асортименту та поліпшення якості ви�

роблених товарів і послуг (інновація�продукт)

чи використовуваних при цьому технологій

(інновація�процес). Саме вони лежать в основі

задоволення зростаючих, дедалі різноманіт�

ніших особистих, виробничих та інших потреб,

насичення та відновлення ринків товарів і пос�

луг, підвищення ефективності виробництва,

зміни моделей і поколінь техніки, техно�

логічних устроїв і технологічних способів ви�

робництва [3, с. 9–19].

Під загальною назвою «інновації» виявля�

ються принципово відмінні за характером,

рівнем новизни, тривалості та наслідками но�

вовведення. 

Розглянемо їх більш детальніше.

Державно�правові інновації представлено

використанням нових форм організації держав�

ної влади (законодавчої, виконавчої, судової) та

керування на муніципальному, регіональному,

національному та міждержавному рівнях, прий�

няттям чи коригуванням правових документів,

організації виборів і відновлення державних ор�

ганів тощо. 

Соціально�політичні інновації містять нові

форми організації суспільних рухів і політичних

партій, надання допомоги безробітним, пенсіо�

нерам, дітям, організації охорони здоров’я та ін. 

Інновації в духовній сфері виражаються

в наукових відкриттях, винаходах, гіпотезах,

концепціях, теоріях, конструкторських ідеях,

художніх, музичних, літературних та архітектур�

них стилях, театральних, кіно� та теленововве�

деннях, використанні більш ефективних форм

освіти (педагогіки, методики, організації); ви�

суванні та закріпленні нових етичних норм,

релігійних учень, ідеологічних прагнень. 

Інновації військові й у галузі правопорядку

містять нові способи ведення бойових дій, ор�

ганізації збройних сил і сил правопорядку,

підтримки безпеки громадян і держави, бороть�

би з кримінальними структурами, профілакти�

ки злочинів тощо. 

Економічні нововведення відображаються

у використанні більш ефективних форм орга�

нізації, спеціалізації, кооперуванні, концент�

рації, диверсифікованості виробництва, методів

організації праці, нових фінансово�кредитних

інститутів та інструментів, видів цінних па�

перів, керуванні економічними процесами,

прогнозуванні їхньої динаміки і змін кон’юнк�

тури тощо.

Екологічні інновації забезпечують раціона�

льне, більш ощадливе використання залучених

у виробництво природних ресурсів, ефектив�

ніші методи їхнього відтворення (пошуку та

розвідки родовищ корисних копалин, вирощу�

вання лісів, меліорації та рекультивації земель

тощо) і зменшення шкідливих викидів у навко�

лишнє середовище. Цей вид інновацій тісно

пов’язаний із інноваціями технологічними та
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»нерідко може розглядатися як їхній різновид з

особливою цільовою функцією.

Епохальні інновації здійснюються раз на

декілька сторіч, тривають десятиліттями, приз�

водять до глибоких трансформацій певної сфе�

ри життя суспільства і знаменують перехід до

нового технологічного чи економічного спосо�

бу виробництва, соціокультурного ладу, черго�

вої світової цивілізації. Як приклади можна

навести освоєння землеробства і скотарства,

виникнення писемності, державотворення,

промислову революцію, науково�технічну рево�

люцію, поширення глобалізації, створення

вогнепальної та термоядерної зброї та ін.

Базисні інновації виражаються в радикаль�

них змінах у технологічній базі і способах

організації виробництва, державно�правового

та соціокультурного устрою, духовного життя

тощо. Хвилі базисних інновацій в останні

сторіччя спостерігаються приблизно раз на

50 років, під час переходу до чергового техно�

логічного ладу, радикальним перетворенням

в інших сферах суспільства в рамках певної

світової цивілізації (чи її етапу), технологічного й

економічного способу виробництва, політично�

го та соціокультурного устрою та ін. Прикладами

можуть слугувати формування акціонерних това�

риств, монополій, державно�монополістичного

капіталізму в рамках індустріального способу

виробництва. Базисні інновації також відобра�

жаються у створенні нових галузей, форм

організації виробництва, державно�правових

інститутів, наукових і художніх шкіл тощо. 

Поліпшуючі інновації спрямовані на розви�

ток і модифікацію базисних інновацій, їхнє по�

ширення в різних сферах відбувається з ураху�

ванням їхньої специфіки. Потоки поліпшуючих

інновацій ідуть за хвилями базисних, вони на

порядки численніші за перші, але відрізняються

значно меншою новизною та коротшим

життєвим циклом. Принесений кожною з них

ефект, звичайно, значно менший, ніж у базис�

них нововведень, але через масовість загальна

сума ефекту найбільша. Саме в поліпшуючих

інноваціях виражається дух новаторства, влас�

тивий мільйонам лідерів у різних сферах життя

суспільства. 

Мікроінновації спрямовані на поліпшення

окремих параметрів продукції, що випускаєть�

ся, використовуваної технології, економічних,

соціальних, політичних систем тощо і, зазви�

чай, не досягають значного ефекту.

Псевдоінновації — категорія, що виражає

помилкові шляхи людської винахідливості та за�

повзятливості. Вона спрямована на часткове

поліпшення і продовження агонії застарілих у

своїй основі, засуджених на відхід із історичної

арени технологій, суспільних систем та інститутів. 

Псевдоінновації поширені, переважно, на зак�

лючній фазі життєвого циклу системи, що

відбувається, коли вона вже майже вичерпала

свій потенціал, але всіляко пручається заміні

більш прогресивною системою, прагне за допо�

могою видимості відновлення зберегти свою

нішу в новому світі. 

Антиінновації — категорія, що вводиться,

для позначення тих нововведень, що носять

реакційний характер, позначають крок назад

у певній сфері людської діяльності. Як виняток,

вони можуть на певний час стабілізувати за�

старілий інститут, але вони породжуються заз�

вичай, консерватизмом мислення, намаганням

зберегти минуле благополуччя.

Інновації мають також різне територіальне

поле. Епохальні та базисні інновації поступово

охоплюють, поширюючись з епіцентру, майже

всю населену територію планети, глибоко її

трансформуючи. Поле діяльності поліпшуючих

інновацій може бути обмеженим територією

країни, регіону, міста, а найдрібніші з них обме�

жуються одним підприємством, організацією,

колективом (точкові інновації). 

Процеси глобалізації, інформатизації та інте�

лектуалізації зумовлюють те, що гуманітарні

знання, рівень освіти, її практична орієнтація

стають життєво важливими складовими будь�

якого суспільства і повинні розглядатися як не�

обхідне джерело для вироблення інноваційних

стратегій подальшого розвитку і суспільства,

і держави. Для інтегрування України в Євро�

пейське співтовариство та глобальну економіку

конче необхідні стратегічні інновації й у галузі

комп’ютерних, інформаційних та комуніка�

ційних технологій. Значне відставання України

в галузі розвитку електронної промисловості ще

більше посилює її економічну залежність від

західних країн, обмежує можливості створення

власної інформаційної економіки, яка забезпе�

чує найбільші прирости капіталів. Зокрема, роз�

виток інформаційних технологій став  значною

мірою визначати економічний потенціал США

й істотно впливати на його стан у світовому роз�

поділі праці й міжнародній торгівлі. У США

майже 75% доданої вартості в промисловості от�

римували з використанням інформації [4].

Цілком зрозуміло, що подальше нехтування

розвитком цієї перспективної галузі загрожує

Україні перетворенням на сировинний придаток

постіндустріального світу, втратою економічної,

інформаційної та соціальної безпеки. Окрім то�

го, «…нестабільність політичної системи, брак

чітких орієнтирів суспільного розвитку, еко�

номічна відсталість, корозія моральних прин�

ципів суспільства і відмова від духовних ціннос�

тей та ідеалів своїх батьків, екологічна

занедбаність довкілля відкидають українське



суспільство на узбіччя цивілізаційного розвитку

та підривають нашу стратегічну перспективу» [5].

Загальновизнаний факт: сучасна постіндуст�

ріальна цивілізація пов’язана з корінним пово�

ротом у системі відносин «людина — виробни�

цтво», а саме з тим, що сучасна економіка дедалі

набуває інноваційності. 

Крім іншого, це означає, що матеріальні та

речовинні фактори виробництва перестають

бути головними, оскільки застарівають кожні

5–6 років. Знаряддя праці, машини, верстати,

різноманітна техніка змінюються на очах. До�

датковий імпульс цьому процесу додає розмах

інформатизації виробництва і життєдіяльності

суспільства. Головним чинником відновлення

виробництва та підвищення його ефективності

стає людина, її знання, вміння, досвід, творчі

здібності.

На відміну від терміна «нововведення», що

передусім фіксує творчий аспект, термін «інно�

вація», що узвичаївся, як уже зазначалося, лише

в середині ХХ ст. і був безпосередньо пов’яза�

ний із протиставленням традиційним формам

дії, мислення та поведінки. Те, що виходило за

рамки традиції і звичаю, те і є інновацією, —

така позиція культурної антропології в першій

половині ХХ ст. Саме з такої концептуальної

схеми, де інновація протиставляється традиції,

виникають і інші дихотомічні варіанти кла�

сифікації, зокрема, розподіл усіх суспільств на

традиційні та сучасні. За цієї класифікації

сучасне суспільство засноване на домінуванні

наукових і технічних інновацій, а архаїчне — на

традиції. Така класифікація суспільств насампе�

ред пов’язана з іменами розробників цього

поділу, серед яких Д. Белл, А. Турен, Е. Тоффлер,

П. Дракер, З. Бжезинський, Й. Масуда та ін. 

Перший тип суспільства характерний своїм

прагненням до максимально ефективного ви�

користання ресурсів, пошуку нових технічних

рішень, організаційних інновацій. Другий — до

відтворення самих себе. Першим типам

суспільства властиве прагнення до незалежності

особи й індивідуалізму. У других переважає

пріоритет колективізму. Прикладом техноген�

них суспільств є євро�американське, а тради�

ційних — майже всі цивілізації Сходу. Такий

розподіл цивілізацій, звичайно, дуже умовний:

у рамках кожного цивілізаційного класу існує

своя досить широка палітра особливостей. Про�

те така дихотомія має сенс, і вона спостерігаєть�

ся з античних часів. Багато з цивілізаційних

особливостей консервативні і народи зберіга�

ють їх протягом тисячоліть. Але зараз очевид�

ною є недостатність такої класифікації та не�

обхідність глибшого аналізу особливостей

цивілізації різних країн і народів. Традиційні

суспільства, сформовані в Японії, Тайвані або

в Кореї, вийшли сьогодні на «пік» технічного

прогресу. Вони стали безперечними лідерами

постіндустріального суспільства та розгляда�

ються багатьма як зразок техногенних

цивілізацій. Разом із тим у взаєминах особа —

суспільство, у стосунках між людьми, у системі

цінностей і пріоритетів, у прагненні зберегти

самих себе, власний спосіб життя ці держави

належать до традиційних цивілізацій.

Визначальним фактором громадського жит�

тя загалом є наукове знання. Воно витісняє пра�

цю (ручну та механізовану) в її ролі фактора

вартості товарів і послуг. Економічні та

соціальні функції капіталу переходять до інфор�

мації. Як наслідок, ядром суспільної організації,

головним соціальним інститутом стає універси�

тет як центр виробництва, переробки та нагро�

мадження знання. Промислова корпорація

втрачає чільну роль. 

Рівень знань, а не власність стає визначаль�

ним фактором соціальної диференціації. Роз�

поділ на «багатих» і «незаможних» здобуває

принципово новий характер: привілейований

шар утворять інформовані, а неінформовані —

це «нові бідні». Вогнище соціальних конфліктів
переміщається з економічної  у сферу культури.

Результатом боротьби та розв’язання конфлік�

тів є розвиток нових і занепад старих соціальних

інститутів.

Інфраструктуру інформаційного суспільства

становить нова «інтелектуальна», а не «меха�

нічна» техніка. Соціальна організація й інфор�

маційні технології утворять «симбіоз». Суспі�

льство вступає в «технотронну еру», коли

соціальні процеси стають програмованими.

За Д. Беллом, нове, постіндустріальне

суспільство базується на теоретичному знанні,

що є його визначальним принципом, джерело

якого — інновації. 

Протягом майже всієї історії, крім часу

сучасної цивілізації, людина скоріше уникала

новизни, ніж прагнула до неї. Інновації прони�

кали у світ через «чорний хід», нелегально.

У давніх суспільствах, традиційних культурах

більшість радикальних винаходів не використо�

вувалося, хоча люди про них часом і знали. 

Інновація стає повсякденною реальністю,

коли в суспільстві з’являються такі цінності, як

воля й особистість. Повною мірою це характер�

но для християнської цивілізації (яка згодом

стала глобальною), де процес творчості в усіх йо�

го проявах, збігаючись з вектором звільнення

людини від традиційного суспільства, зрештою,

стає рисою повсякденності. Соціальний час

прискорюється, інновації дедалі виразніше

полегшують тягар існування, підвищується

ступінь незалежності людини від природи. Але

простір інновацій при цьому аж ніяк не обмеже�
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»но техносферою, мабуть, ще більш масштабне

явище — соціо�гуманітарні винаходи та техно�

логії [6].

Необхідно зазначити, що сучасне значення

поняття «інновації» пов’язане з досить складним

шляхом розвитку культури. Витоки цього фено�

мену сягають ще сільськогосподарського, аграр�

ного, виробництва, що, принаймні, в Європі,

панувало аж до XVIII століття. Саме в цей період

починають складатися передумови для суттєвих

змін. Відокремлюється ремесло, що є само�

стійним напрямом у культурі, відмінне від куль�

тури присвоєння чи аграрного виробництва.

У XIV–XV ст. ремісниче виробництво, що кон�

центрується в містах, змінюється і переходить на

свою вищу стадію — мануфактуру. Спочатку ма�

нуфактура дає швидкий ріст продуктивності

праці, але вже незабаром, вичерпавши всі мож�

ливості ручного виробництва до росту, потрап�

ляє у кризу. Із XVI ст. подальше зростання може

бути забезпечено змінами в технічній базі

суспільства та переходом на нову технологічну

основу. Це відбувається в XVIII ст. під час про�

мислової, індустріальної революції. Саме вона

аж до ХХ ст. визначала обличчя нашої культури,

поки і її не змінює період «третьої хвилі» —

постіндустріальної культури.

ХVIII ст. завершується циклом політичних

революцій в Англії, Нідерландах, Франції, внас�

лідок яких до влади приходить новий клас —

буржуазія, що сприяє розвитку капіталістичних

відносин у їхньому класичному варіанті — віль�

ного ринку та вільного виробництва товарів. Та�

ким чином капіталізм із його специфічною

культурою нововведень виникає ще в надрах

феодального суспільства в XIV столітті. І аж до

XVIII ст. стверджується як нова економічна,

політична, а, отже і культурна сили. Це етап ви�

никнення, становлення буржуазної культури. 

Промислова революція дає життя двом но�

вим напрямам: романтизму та позитивізму. Таке

нововведення поділяє єдину колись культуру на

відособлені сфери: матеріальної праці, вироб�

ництва, де панує необхідність, закон; і на сферу

«культури» в сучасному її значенні, тобто мисте�

цтва, творчості, де діють категорії належного,

ідеального. Оскільки художник, діяч «культури»

перебуває у сфері належного, ідеального, він

і намагається осмислити своє життя і свою

творчість у категоріях «свідомості», «свободи»,

«незалежності». Таким чином, становище лю�

дини в системі суспільного виробництва, зокре�

ма, духовного, формує й особливе сприйняття

його місця та ролі в суспільстві. Для діячів,

зайнятих у сфері мистецтва, творчості це вияв�

ляється у виникненні «романтичної культури»

та методів, характерних для романтики в будь�

якій професії. Романтизм того періоду може

розглядатися як загальнокультурний рух, пре�

тендувати на створення цілісного світогляду.

У рамках романтизму художник мислить свій

світ як єдино реальний, сущий, а дійсний світ —

як додаток, продовження свого уявно�реально�

го світу. Таким чином, відбувається подвоєння

світу в очах теоретика, художника, «діяча куль�

тури». Для романтизму характерне визнання

прірви між ідеалом і життям, а, отже, —

ірраціональності, нерозумності сущого, дій�

сності. У цьому плані епоха панування роман�

тизму заперечує культуру Просвітництва. Якщо

для Просвітництва характерними були вимоги

розумності, раціональності, то досить скоро

життя спростовує ці установки. Гасла революції

1793–1794 р. у Франції — свобода, рівність

і братерство, як раціональні вимоги, незабаром

показали свій ірраціональний характер.

В. Зомарт писав про перших підприємців то�

го часу як про пілотну соціальну групу, для

життєдіяльності якої характерні динамізм,

соціальні інновації, «ненавмисні соціальні ви�

находи» [7, с. 18], що поширювалися на суспі�

льство загалом і формували суспільство

індустріальної сучасності [8, с. 99–100]. Перехід

від поняття «час — коло», характерне для тра�

диційного суспільства, до поняття «час —

стріла», властиве індустріальному суспільству,

відбувається в Європі саме в XVI–XVIII ст.,

коли народилася в буржуазно�купецьких колах

формула «час — гроші», що стає загальним над�

банням і поступово проникає в повсякденне

життя. Починається епоха модерну, що ототож�

нюється в сучасній соціальній теорії з індустріа�

льним суспільством, суспільством класичного

капіталізму [9, с. 57].

Людська діяльність, активність узагалі

взаємозв’язані з суспільною свідомістю.

Справді, діяльність в усіх випадках доцільна,

вона завжди планує певне майбутнє, формую�

чи мету та досягаючи її. Особливо істотним

«механізмом», що породжує сучасність у її

дійсності, тобто — в єдності сутності й існу�

вання, є інновація [10, с. 51–56]. І справа не

лише в тому, що за крилатим висловом Ю. Ха�

бермаса — «модерн — це незавершений про�

ект» [11]. Не лише «наша» сучасність принци�

пово не довершена. Будь�яка сучасність

принципово не довершена, оскільки вона —

сучасність. Аналіз зв’язку часу та нового ми

знаходимо в М. Хайдеггера, де осмислюється

«первинний час» як самоплив, як «саме�со�

бою�починання» [12, с. 81]. У літературі звер�

тається увага на ту обставину, що для М. Бер�

дяєва час — це творчість [13]. Творчість

«зчасовлює» буття, долучаючи творця до

вічності. За творчістю стоїть революційна

надія на майбутнє, де збуваються мрії.



Новий час, що орієнтується на ідею прогресу,

новоєвропейська цивілізація особливу роль

відводить саме інновації. У світ свідомо, цілесп�

рямовано вносяться зміни, за якими і можна бу�

де надалі судити про «наш час». Інновація — це

дійсність сучасності. Інновація — це створення
знака, якому приписуються в історії все нові і нові
значення. Вона відкриває арену боротьби між
«центром» і «периферією»: якщо інновація вини�
кає на периферії, то це порушує питання про пе�
реміщення туди центра.

Інновація, таким чином, містить два не�

обхідних моменти, що розвивають єдність існу�

вання та сутності, які з’являються відповідно як

новизна і значимість. Остання є тією, фундиру�

ваною самим устроєм світу реальністю, куди ця

ні на чому не заснована новизна здатна, проте,

включитися. Інновація є «святом», вдалою

зустріччю нового і значимого. Із цього погляду

інновація може бути визначена як ставання не�

обхідним того, що було (чи — здавалося) досі

неможливим [14, с. 138–157]. 

У формуванні сучасності вирішальне значен�

ня має роль людини діяльної, інноватора. Су�

часність створюється безліччю саме таких лю�

дей. Справжні сучасники — ті, хто чітко

розуміє, в яку епоху живе. Ці люди ідентифіку�

ють себе зі своїм часом, переживають тут і тепер

«повноту часів» і утворюють спільноти залежно

від того, як саме бачать вони сучасність. Такі

спільноти активних суб’єктів А. Тойнбі називав

«творчою меншістю». Сучасність тому є склад�

ним соціальним інститутом, що поєднує твор�

чих людей, їхні спільності й осередки, а також

норми й оцінки, відповідно до яких ці спіль�

ноти й осередки виникли. Вирішальну роль

у їхніх духовних орієнтирах відіграє згаданий

«осьовий час» [15, с. 34] не лише у всесвітньо�

історичному масштабі, як у Ясперса, але й ло�

кальні «осьові часи», що задають точку відліку

в кожній епосі. 

Інновація вривається в реальність, порушує

звичні, «затишні» для суспільства відносини.

Щоб насмілитися на новизну, щоб мати талант,

необхідні, насамперед, зухвалість, мужність, не�

оглядна впевненість у собі. Це обов’язкові влас�

тивості революціонера. Тому інноватор/рево�

люціонер завжди не стільки видатний розум,

скільки видатний характер, а інновації з’явля�

ються як новоєвропейська форма подвигу. І то�

му — це завжди іспит, як для окремого новато�

ра, «творчої меншості», так і для всього

суспільства. 

Соціальна думка традиційного суспільства

загалом негативно ставилася до революції. Пе�

ред нами спадщина могутньої консервативної

традиції, що йде ще від Гомера і Платона через

Августина до Монтеня та Макіавеллі. 

Уже в «Іліаді» виведено фігуру Терсита —

власне кажучи, образ «першого революціоне�

ра», який підняв голос проти царів, котрі спри�

чинили нескінченну Троянську війну і не дума�

ли про «інтереси» пересічних воїнів. 

Через багато століть Мішель Монтен, натх�

ненний, очевидно, античним консерватизмом,

говорить: «Мені здається найвищою мірою

несправедливим прагнення підкорити відстояні

суспільні правила й установи мінливості при�

ватної сваволі …і, тим більше, починати проти

законів божеських те, чого не стерпіла б жодна

влада у світі щодо законів цивільних; …найбіль�

ше, на що ми здатні, це пояснювати та поширю�

вати застосування вже прийнятого, але аж ніяк

не скасовувати його та заміняти новим» [16,

с. 98]. Тут істотним штрихом є те, що свідоме

рішення заздалегідь називається «мінливістю

приватної сваволі», хоча, мабуть, у рамках іншої

ціннісної системи можна було б говорити і,

наприклад, про «прорив індивідуальної волі». Із

Монтенем погоджується Ніколо Макіавеллі:

«…треба знати, що не існує справи, влаштуван�

ня якої було б сутужніше, ведення небез�

печніше, а успіх сумнівніше, ніж заміна старих

порядків новими» [17, с. 259].

Парадоксальною є та обставина, що не лише

у традиційному суспільстві, але й за умов но�

воєвропейської цивілізації, що написала на

своєму прапорі безумовну цінність суспільного

прогресу, загалом панує скоріш негативна

оцінка соціальної революції. Ставлення до

революції тепер розвивається через виявлення її

подвійності. Революція, з одного боку, це своє�

рідний метод удосконалення соціуму, вона мо�

же розглядатися як засіб, як більш�менш

раціонально керований процес. Але з іншого, —

соціальна революція виникає як катастрофа,

у ній виявляється прорив стихії. 

Якщо революція мислиться переважно як

катастрофа, то вона розкривається як стихійне

панування позитивних зворотних зв’язків

у соціумі, лавина соціальних змін, ланцюговий

процес незворотного, непоправного. Саме в ць�

ому плані революція не процес, а ексцес. 

Фактор часу для революційного ексцесу

виявляється найбільш істотним. Революції

виникають за умов радикального дефіциту со�

ціального часу. Велика швидкість, неосяжна на�

шим розумом, є неодмінною умовою рево�

люційної катастрофи. 

Однак існують люди, яким здається, що вони

можуть керувати революцією, вважаючи, що

швидкість їхнього розуму не менша, ніж

швидкість тих революційних ексцесів, які

іншим видаються катастрофічними. «Револю�

ція виникає як керований процес, як «хірур�

гічний» шлях, спосіб лікування суспільства.

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
1

, 
2

0
1

0

22



23

Р
о

зд
іл

 ІІ
 «

П
О

Л
ІТ

И
Ч

Н
І І

Н
С

Т
И

Т
У

Т
И

 І 
П

Р
О

Ц
Е

С
И

»Розгортається метафора хірургії, на противагу

консервативним методам лікування. Револю�

ціонери — це хірурги історії, а реформатори —

прихильники повільних і поступових змін — на�

дають перевагу консервативному лікуванню»

[18, с. 14].

Розгортаючись на тлі так чи інакше позначе�

ної ієрархічної структури, революція завжди

є певним вибухом вертикальної мобільності за

відомою формулою революційної ситуації: «ко�

ли верхи не можуть, а низи не хочуть». В кінце�

вому підсумку така специфічна і стрімка верти�

кальна мобільність означає інверсію верхів

і низів, коли «останні стають першими». Верхи

ідуть униз, а деяка частка низів, захоплюючи

владу, починає уособлювати собою верхи.

Ця стрімка інверсія верхів і низів невблаганно
веде або до тиранії в традиційному суспільстві,
або до тоталітаризму в новітній час. Тиранія та

тоталітаризм, у свою чергу, обов’язково харак�

теризуються розв’язанням архаїчних стихій у

соціумі. Тоталітарна державність, що закріплює

успіхи революції, є об’єктивацією й інсти�

туціолізацією — політичним оформленням тих

інфантильних та архаїстичних стихій, що діють

у надрах індивідуального та колективного

несвідомого чи напівсвідомого, вихлюпуючи

назовні й «опановуючи маси» під час революцій

[19, с. 94–95].

Оскільки базові верстви, що тяжіють до

стабільності суспільства, виявляють прагнення

відгородити й убезпечити себе від засилля цих

стихій, поставити агресії несвідомого якісь

бар’єри раціональності й права, остільки демок�

ратичні віяння, у принципі, як це не здається

дивним — протистоять революційним тенден�

ціям. Революція завжди, врешті�решт, тира�
нічна та «тоталітаристична», а консерватизм
демократичний, він в інтересах стабільності

і збереження наступності традицій готовий вис�

лухати не лише мовчазну більшість, але й інако�

мислячу меншість [20, с. 56–82].

Революція як стихія виникає як необхідність

«виправити справу» — необхідність, якої, зви�

чайно, краще б уникнути. Але оскільки консер�

вативне «лікування» суспільства не дало резуль�

татів, необхідно звернутися до радикального

хірургічного втручання. Варто звернути увагу на

те, що йдеться про намір свідомого втручання,

свідомого поліпшення. 

Так само як соціалістичний рух вплинув на

всю новоєвропейську цивілізацію, так і ідея ре�

волюції відіграла важливу роль у соціальній

теорії ХІХ–ХХ ст. Причому це поняття вико�

ристовували не лише соціалісти та марксисти

[21].

Природно, що саме поняття «революція» з

ХІХ ст. широко використовується для історич�

ного пояснення і в академічних колах. Навіть

якщо залишити осторонь таке ключове поняття

для постпозитивістського пояснення розвитку

науки як «наукової революції», все одно за

типом феномену соціальної революції, харак�

терного для двох останніх сторіч, намагалися

пояснити всю історію людства. Неолітична

революція позначила зрушення від архаїчного

суспільства до цивілізації. Перетворення

середньовічного суспільства на новоєвропейсь�

ке виникали як революції, що очолювалися

третім станом, — буржуазні революції. Нарешті,

відповідно до цієї схеми, соціалістична рево�

люція як найбільш радикальна соціальна рево�

люція завершувала низку революційних перево�

ротів, — остання революція, як запевняли нас

і все людство батьки�засновники комунізму, в

якій найважливішим інструментом є насиль�

ство («революційне насильство»). Тут, на думку

К. Маркса та Ф. Енгельса, відбувався остаточ�

ний і безповоротний «стрибок із царства не�

обхідності в царство волі», після якого соціаль�

на еволюція вже не повинна мати форму

політичних революцій.

Нині революція в широкому значенні, як

і раніше, розглядається як необхідність. Прав�

да, мається на увазі вже не стільки соціальна

революція, а революція суспільна, «інноваційна

революція». 

Справжні інновації розпочинаються з другої

половини ХХ ст. Їх спонукальний чинник —

розвиток знання, науки, виробництва й інфор�

мації, що пов’язано з переходом від індустріаль�

ного до постіндустріального, інформаційного

суспільства. 

Інформаційне суспільство відрізняється від

суспільства, в якому домінують традиційна про�

мисловість і сфера послуг, тим, що інновації —

інформація, знання, інформаційні послуги і всі

галузі, пов’язані з їхнім виробництвом (телеко�

мунікаційна, комп’ютерна, телевізійна та ін.)

зростають швидшими темпами, а також є дже�

релом нових робочих місць і стають домінуючи�

ми в соціальному розвитку. 

Слід також зазначити, що соціум, який на�

зивають постіндустріальним чи інформацій�

ним, складається, як показали засновники

відповідної концепції, там і тоді, де і коли

прогрес суспільства перестає бути пов’язаним із

епізодичними досягненнями експерименталь�

ної науки та базується на розвитку теоретично�

го знання. У свою чергу, умовою вступу

суспільства до інформаційної ери виступає

також загальний закон експонентного росту

інновацій. За підрахунками науковців, з початку

нашої ери для подвоєння знань треба було 1750

років, друге подвоєння відбулося в 1900 р.,

а третє — до 1950 р., тобто вже за 50 років, зі



зростанням обсягу інформації за ці піввіку —

у 8–10 разів. Ця тенденція дедалі більше підси�

люється, оскільки обсяг знань у світі до кінця

ХХ ст. зріс уже вдвічі, а обсяг інформації зріс

більше, ніж у 30 разів [22, с. 28–39].
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У статті досліджено тенденції становлення
партійної системи України, періодизацію етапів
партійного будівництва, позитивні та негативні
наслідки ствердження партій як елементів
політичної системи.

Ключові слова: партії, партійна система,

політична система, періодизація партійного

будівництва.

В статье исследовано тенденции становления
партийной системы Украины, периодизация эта�
пов партийного строительства, положительные
и отрицательные последствия конституирования
партий как элементов политической системы.

Ключевые слова: партии, партийная система,

политическая система, периодизация партий�

ного строительства.

In article tendencies of coming into being of party
system, periodicals of phases of party building, positive
and negative consequences of assertion of party as ele�
ments of political system are explored.

Key words: parties, party system, political system,

periodicals of party building. 

Партійна система в Україні перебуває у стані

поступового структурно�функціонального уск�

ладнення. Чіткої логічної схеми такий процес

не має, у ньому поєднуються як об’єктивні

(раціональні), так і суб’єктивні (ірраціональні)

компоненти. Саме тому визнавати вітчизняну

партійну сферу якісно зрілою та системно

збалансованою поки що передчасно. Водночас,

дійти певних узагальнень з цього приводу

цілком можливо.

Насамперед, слід відзначити послідовний

прояв кількох відмінних у своїх якісних харак�

теристиках етапів розвитку партійної системи.

Узагальнюючий погляд на ці етапи дозволяє

стверджувати про посилення партійного чин�

ника в політичному житті України загалом [1].

Перший період становлення багатопартій�

ності пов’язаний із проголошенням незалеж�

ності та прийняттям постанови Президії Вер�

ховної Ради про заборону Комуністичної партії

України. Етапу властиві швидкість, ради�

кальність державно�політичних рішень щодо

організації партійної сфери та, як наслідок, роз�

губленість колишньої партійної еліти в нових

суспільно�політичних умовах. Ця еліта у своїй

більшості перемістилася з лівого на правий

фланг, що стимулювало прискорене утворення

центристських та правоцентристських партій.

Другий період формування багатопартійності

розпочався із прийняттям у 1992 р. Закону Ук�

раїни «Про об’єднання громадян». Ліберальний

підхід до легалізації партій пришвидшив процес

їхнього кількісного зростання. Так, до прийнят�

тя даного документу кількість політичних

партій становила 8, через рік — 30. Проте це бу�

ли слабкі політичні структури, що не мали все�

українського поширення та підтримки. Голов�

ною особливістю цього етапу стала ескалація

ідеологічного протистояння НРУ та КПУ. НРУ

(як партія, що сформувалася на базі масового

руху за демократію) та КПУ (як партія�спад�

коємниця попереднього режиму) створили пер�

винний ідеологічний каркас партійної системи

України [2].

Новим для України явищем, що проявилося

саме тоді, стало виникнення маргінальних

партій. Причин їхньої появи було доволі багато.

Насамперед, це соціальна, етнічна, мовно�

культурна, регіональна сегментність суспільс�

тва. До цього додалися суб’єктивні чинники:

брак досвіду будівництва нових партій; нездат�

ність лідерів до порозуміння, їхнє бажання од�

ноосібного лідерства, неспроможність йти на

політичний компроміс; відсутність досвіду

політичної діяльності в умовах радикальних

політичних, економічних, соціальних та інших

змін; відсутність у політиків «відчуття» електо�

рату та розуміння ролі партій в політичній сис�

темі в цілому.

Отже, партійний спектр України у першій

половині 90�х поступово заповнювався, проте

значна кількість впливових політиків того часу

визнала за необхідне віднести себе до департи�

зованої номенклатури, що гуртувалася навколо

постаті Л. Кравчука. Як наслідок, тогочасні

партії були насамперед «клубами за політични�

ми інтересами», своєрідними «додатками» до

іміджу амбіційно налаштованих політиків, що

визнали за необхідне посилити свої суспільні

позиції партійними проектами. 

ПАРТІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРОГРЕСИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ
З РЕГРЕСИВНИМ ПІДТЕКСТОМ

Сергій Череватий, здобувач Військового інституту  Київського національного університету

імені Тараса Шевченка 
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Третій період становлення партійної системи

розпочався у 1994 р. з прийняттям закону, що

дозволяв політичним партіям брати участь у

парламентських виборах. Відповідно до того�

часного законодавства, половина складу Вер�

ховної Ради обиралася за виборчими списками

політичних партій. Саме тоді партії отримали

монополію на формування половини парла�

менту та потужну правову підтримку під час ви�

борів у мажоритарних округах. Крім того, вибо�

ри за змішаною системою посилили вплив

партій і на президентські вибори.

Можливість участі партій у виборах посили�

ла механізми виникнення центристських

партій. У другій половині 90�х років центри�

стськими утвореннями себе проголосили На�

родно�демократична партія, Трудовий конгрес

України, Міжрегіональний блок реформ та ін.

Складність президентських виборів 1999 та

2004–2004 рр. стимулювала їх динамічну транс�

формацію аж до повного розпаду окремих цент�

ристських сил.   

Можливість формування половини парла�

менту за участю партій була миттєво врахована

фінансово�промисловими колами та провлад�

ними угрупованнями, які розглядали політичні

партії як додатковий механізм впливу на зако�

нодавчий орган та політичну систему в цілому.

Наслідком такої уваги стало збільшення кіль�

кості партій з 1997 по 2001 роки у 2,5 рази

(приблизно 20 на рік). Як вважають С. Здіорук

та В. Бичек, значна кількість партій є зако�

номірним явищем в умовах переходу від одно�

партійної системи до справжньої багатопартій�

ності [3]. Але набути основних кваліфікаційних

ознак та стати самостійними інститутами

політичної системи суспільства змогли лише

поодинокі партійні утворення.

Наприкінці 90�х років швидких змін зазнава�

ло середовище маргінальних партій. Окремі

з них перетворилися в «технологічні партії»,

орієнтовані на відтягування голосів на чергових

виборах. Інші стали партіями актуальної со�

ціальної тематики (наприклад, Партія зелених

України на основі цілеспрямованої експлуатації

екологічної проблематики у 1998 р. змогла по�

долати виборчий бар’єр і потрапити у Верховну

Раду). Як побічний результат розвитку україн�

ської політики на основі недостатньо сформо�

ваної політичної культури населення проявили�

ся псевдопартії (Партія автомобілістів, Партія

любителів пива тощо), які були випадковими, а,

відтак, тимчасовими елементами політичної

системи.

Початок четвертому етапу партійного

будівництва поклало прийняття у 2001 р. Закону

України «Про політичні партії в Україні». Закон

дав можливість дещо нормалізувати сферу

партійного життя, виключивши з партійної сис�

теми ті утворення, які не мали належних

політичних ознак або стимулювали дисбаланс

всієї партійно�політичної сфери. З прийняттям

цього правового акту необхідно пов’язувати й

інші суспільно�політичні процеси, насамперед,

остаточне «входження» у велику політику

фінансово�промислових груп, урізноманітнен�

ня та швидке поширення практики лобізму, до�

повнення вузького партійного мислення більш

широким блоковим (коаліційним) тощо.

У ставленні до політичних партій як впливо�

вих соціальних інститутів поступово сформува�

лася тенденція зростання довіри з боку населен�

ня. За даними Інституту соціології НАН

України, у 1995 р. партіям довіряло 8,7% насе�

лення, у 1998 — 23,4%, у 2002 — 32,4%, у 2006 —

42,9% [4]. 

До важливих підсумків четвертого етапу ста�

новлення партійної системи України доцільно

віднести політичні реформи 2004 р., а також ви�

бори: президентські 2004–2005 та парла�

ментські 2006 і 2007 років. Саме тоді проявили�

ся наступні аспекти організації політичного

життя на партійній основі:

 зростання ролі політичних партій під час

формування органів влади на всіх рівнях;

 перебирання бізнес�структурами на себе

контрольних стосовно політичних партій

функцій. Це породило перманентний конфлікт

між партійною бюрократією, олігархами та дер�

жавним істеблішментом;

 послаблення ідеологічного протистояння

політичних партій та посилення альтернатив�

них критеріїв партійної поляризації за новими

підставами — ставленням до партійного лідера,

регіональним представництвом, зовнішньо�

політичними уподобаннями;

 завершення процесу дихотомічної дифе�

ренціації партійних програм за формулою «по�

рядок — зміни (модернізація)». По суті, це сти�

мулювало боротьбу двох новітніх тенденцій

партійного життя: доцентрової (діяльність

політичних партій спрямовується на загальну

інтеграцію політичної системи) та відцентрової

(партійна активність стимулює дезінтеграцію

суспільних відносин). 

Період після 2007 р. доцільно визначити як

п’ятий етап партійного будівництва, який про�

довжується й зараз. Етапові властиві риси, які

органічно виростають з попередніх партійних

трансформацій, проте мають новітні суспільно�

політичні особливості. 

Насамперед, продовжується тенденція збіль�

шення кількості політичних партій. За останні

5 років їх число зросло ще у півтора рази й на

початку 2010 р. піднялося до 170. При цьому

кількість так і не переросла в якість: більшість
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»зареєстрованих Міністерством юстиції політич�

них партій залишається нечисленними, ма�

ловідомими та, як наслідок, невпливовими еле�

ментами політичної системи України.

Політичні партії реально стверджуються як

впливові елементи демократичного режиму, що

склався в Україні. Попри значну критику на

свою адресу, вони виконують функцію політич�

ного представництва впливових соціальних

груп та забезпечують ротацію політичних еліт.

Разом з тим, важливих ознак, притаманних

європейським партіям, їхні українські аналоги

поки що не досягли. Вже сформовані партійні

ознаки — визначення приходу до влади як го�

ловної мети, наявність професійного апарату,

прагнення спиратися на широку підтримку на�

селення, — урівноважуються істотними не�

доліками партійного будівництва, про які йти�

меться далі.  

До інших позитивів партійного життя в Ук�

раїні, шо проявилися останніми роками, слід

віднести еволюцію ряду партійних утворень у

сили, які претендують на загальнонаціональний

масштаб діяльності, самостійне політичне мис�

лення, можливість брати участь або навіть са�

мостійно формувати парламентську коаліцію та

уряд.

Триває процес диференціації провідних

партій на ідеологічній основі, проте все ще

відмінній від західних партійно�ідеологічних

підходів. Зокрема, класичною «ідеологічною»

силою, що має постійне представництво в пар�

ламенті, залишається КПУ. БЮТ своєю офіцій�

ною ідеологією проголосив солідаризм, хоча

процес ідеологічного визначення цієї політич�

ної сили ще не завершився. ПР та НСНУ були й

залишаються блоковими утвореннями, що по�

яснює ідеологічну строкатість їхніх програмних

документів. Попри це, цінності справедливості,

свободи та солідарності з різною мірою інтерп�

ретації присутні у програмних документах всіх

парламентських партій та блоків.  

Із надмірної кількості політичних партій ви�

окремилася група партійних (блокових) лідерів.

У політично насичене перше десятиріччя нового

століття ними стали ПР, БЮТ та НСНУ.

Політичні аналітики припускають, що перша

політична сила поступово схиляється до консер�

ватизму, друга — до соціал�демократії, третя —

до лібералізму [5]. Подібні партійні трансфор�

мації слід вважати додатковими векторами за�

безпечення євроінтеграційних прагнень Ук�

раїни, хоча при цьому не слід забувати про

складність та історичну інертність такого про�

цесу.     

Проявилися якісні відмінності між органі�

заційно та фінансово потужними партіями

(блоками) та позапарламентськими партійними

утвореннями. Зокрема, партії�лідери прагнуть

забезпечити всеукраїнську електоральну під�

тримку, хоча «на старті» своєї політичної біог�

рафії вони мали яскраво виражену регіональну

прив’язку. 

Привертає увагу тенденція щодо тривалої

підтримки виборцями обраної ними партійно�

політичної сили, відхід громадян від ситуатив�

ного голосування, що було поширеним явищем

у 90�ті роки. Інтенсивному розширенню впли�

вовими партіями своїх регіональних мереж

посприяло впровадження пропорційної систе�

ми виборів до місцевих рад.  

Якщо узагальнити досвід становлення

політичної системи впродовж всього періоду

української незалежності, то близькою до

реальності виглядає теза, запропонована

фахівцями Національного інституту страте�

гічних досліджень (НІСД): «важливою ознакою

політико�режимного переформатування полі�

тичної системи України, що розпочалася у 2004

р., стала зміна ролі партій у політичному житті

суспільства. Конституційна та виборча реформи

суттєво підвищили їх статус як суб’єктів

політичного процесу, суб’єктів формування ор�

ганів державної влади. Партії перетворилися на

ключових політичних акторів, вагомішим став

їх вплив на суспільно�політичний розвиток

країни» [6].   

Проте такі конструктивні зрушення об’єктивно
заперечуються не менш значними недоліками
функціонування як окремих партій, так і їхніх
об’єднань. На погляд фахівців НІСД, вадами

партійної системи України є такі [7]:

1. Невідповідність національного законодав�

ства про політичні партії стандартам Євросоюзу

(тобто, визнаним у світі демократичним

взірцям). По аналогії із західними документами

Закон України «Про політичні партії в Україні»

докладно регламентує процедури створення,

реєстрації, членства та прав політичних партій.

У той же час відмінностей між партійними про�

цесами, що розгортаються в ЄС та Україні,

налічується більше, ніж моментів подібності.

Це стосується процедур створення політичних

партій, їхньої організаційної й територіальної

структури, способів прийняття рішень партій�

ними керівними органами, механізмів вирішен�

ня внутрішньопартійних суперечок, джерел

фінансування, підстав для обмеження процесів

створення й діяльності.

Наявне українське законодавство випустило

з поля свого зору й інші процедури: виключен�

ня членів політичної партії (особливо партійних

керівників) та судового опротестування такого

рішення, розформування партійних осередків,

формування та затвердження списків канди�

датів у депутати тощо. 



2. Ідеологічна невизначеність партій, фор�

мальний підхід до розробки та реалізації прог�

рамних документів, що призводить до розход�

ження заявлених програмних зобов’язань

з практичною діяльністю. Широке використан�

ня популізму та інших маніпулятивних техно�

логій як способу розширення (фактично, вербу�

вання) власної електоральної бази.

3. Персоніфікація партійно�політичного

життя, надмірна залежність діяльності політич�

них партій та блоків від особи лідера, викорис�

тання його імені як ключового електорального

ресурсу.

Застосування імперативного мандату та зак�

ритих партійних списків на парламентських ви�

борах призвело до узурпації партійними лідера�

ми права формувати персональний склад

народних депутатів. Наслідками стали політич�

на корупція, домінування серед особистісних

рис депутатів безініціативності та цілковитої

підконтрольності партійному лідеру. 

4. Невідповідність структури та внутрішньої

організації партій демократичним канонам.

Первинні (низові) осередки, кількість яких час�

то є недостатньою, не мають реального впливу

на діяльність партії як кількаповерхової струк�

тури. Керівні органи партії, як правило, наділя�

ються надто широкими повноваженнями.

5. Залежність партії від її парламентської

фракції (у випадку наявності останньої), а не

навпаки. Фактична неможливість здійснення

партійного контролю за діяльністю представ�

ників партії N в органах народовладдя — цент�

ральному та місцевих.

6. Поширення позаідеологічної практики

створення міжпартійних виборчих блоків, зу�

мовлене слабкістю їхніх регіональних мереж,

кадрових, фінансово�матеріальних та інших ре�

сурсів. Необхідність інтеграції зусиль напере�

додні виборів призводить до утворення «химер�

них» партійних об’єднань, розрахованих не

більше ніж на один електоральний цикл.

7. Цілеспрямоване використання окремими

партіями теми протиставлення різних частин

України (насамперед, регіонів, груп населення,

культурних стереотипів). Така електоральна тех�

нологія зберігає свою дієвість попри постійне

декларування партійними лідерами настанов на

консолідацію України та претензій на загально�

національне лідерство.

8. Низький рівень політичної відповідаль�

ності партійних лідерів за власну діяльність та

роботу очолюваних ними партійних субструктур.

9. Поширення тіньових схем фінансування

партій, що порушило принципи прозорості та

демократичності партійного життя. Зокрема, в

Україні не відбулося жодного судового процесу,

пов’язаного з порушенням законодавства щодо

фінансування партіями (блоками) виборчих

кампаній, хоча на наявність таких порушень

ЗМІ та експерти вказували неодноразово.

Значна залежність партій від фінансової

підтримки з боку бізнес�структур стала живиль�

ним середовищем для поширення лобізму,

корупції, олігархізації партійних структур, зро�

щення політичної еліти з фінансово�еконо�

мічною. 

Головною причиною перетворення партій у

жорстко централізовані «олігархічні» структури

стала концентрація в руках партійного керів�

ництва наявних сил та ресурсів з метою більш

масштабного та оперативного впливу на

політичні процеси, що відбуваються у центрі та

на місцях. Остання обставина стала додатковим

чинником згортання внутрішньопартійної де�

мократії та перетворення партійних лідерів на

керівників «вождистського» типу. 

10. Неадекватне представництво політични�

ми партіями українського суспільства в предс�

тавницьких органах влади, відірваність депу�

татів та політичної еліти від своїх виборців та

їхніх потреб; широке використання  популізму,

маніпулятивних політичних технологій як засо�

бу розширення власної електоральної бази за

рахунок політичних опонентів.     

До цього слід додати помітне зменшення,

внаслідок змін виборчого законодавства, кіль�

кості політичних партій (блоків), представлених

у парламенті: з 11 у 2002 р. до 5 у 2007. Це пору�

шило принцип цивілізованої партійної конку�

ренції та призвело до підвищення рівня

конфліктності української політики.

З приводу зменшення кількості партійно�

парламентських сил звучать і більш жорсткі

висновки. Наприклад: «Партійна система і

політична система України в цілому постали пе�

ред низкою викликів, серед яких монополізація

партійної системи двома різнополюсними

політичними силами, що створює загрозу узур�

пації державної влади, «партизації» системи

державного управління, зменшення суспільно�

го впливу на формування державної влади.

Таким чином, розвиток партійної системи

України протягом 2005–2009 рр. можна оцінити

як складний і суперечливий, а тенденції цього

розвитку як неоднозначні, насамперед з погля�

ду їх впливу на процес демократизації су�

спільства» [8].

Партійно�блокові пертурбації в Україні пот�

ребують окремої ремарки з огляду на те, що

формула «партії — блоки» набула асиметрично�

го вигляду на користь саме блоків. Під час пар�

ламентських виборів 1998, 2002, 2006 та 2007

років найбільшу електоральну підтримку отри�

мували саме блоки. Кількість партій, що

об’єднувалися у виборчі блоки, також слід вва�
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»жати надмірною. Зокрема, блок НУНС як пере�

можець виборів 2007 р. складався з 14 партій.

Як зазначається в аналітичних колах, збіль�

шення кількості партійних блоків у парламенті

та зростання загальної кількості депутатів, об�

раних саме за списками блоків, однозначно не�

гативно позначилося на стабільності роботи

Верховної Ради. Значна кількість партій у складі

окремих фракцій ускладнювала процес форму�

вання коаліційної більшості у парламенті. Нев�

далий досвід міжпартійного діалогу в структурі

НУНС став одним з ключових чинників

стрімкої втрати популярності цим блоком (9).

Негативних аспектів партійного блокування

налічується відразу кілька. Головними з них

є такі: 

 окрема партія (за винятком ПР) нездатна

витримати організаційно�кадровe конкуренцію

з блоковими утвореннями; 

 перспектива входження до блоку гальмує

процес створення партією власної регіональної

мережі; 

 участь у блоці критично сприймається пев�

ною частиною партії, що негативно відбиваєть�

ся на її цільності та популярності. 

Отже, практику створення блоків слід вважа�

ти чинником ускладнення партійно�політичної

сфери України. 

Блокове входження у «велику» політику не

слід вважати надійно сформованою традицією

України. Звучать прогнози про тимчасовість яви�

ща партійного блокування та можливість відходу

від нього вже в недалекому майбутньому. Проте

на етапі гострого протистояння влади та опозиції

(2008–2010 рр.) у блоковій інтеграції партій при

бажанні можна відшукати позитивну роль у кон�

солідації якісно тотожних політичних сил.  

Політична система України є недосконалою

і з огляду на ідеологічну розмитість, нечіткість

партійно�програмних документів. Якщо «ви�

нести за дужки» обмежену кількість принципо�

вих питань — зовнішню та залежну від неї

воєнно�блокову політику, стратегічне партнер�

ство, форму державного устрою, мовну політи�

ку — то з інших важливих аспектів (еко�

номічних, соціальних, духовно�культурних)

більшість партій демонструють слабко сфор�

мульовану позицію, заявляючи швидше «проти

чого», ніж «за що» вони виступають. Винятком

є парламентські партії, яких саме життя змуси�

ло бути більш точними та конкретними при

визначенні програмних орієнтирів.

Сумарний ефект вказаних вище недоліків

проявляється як втрата популярності головних

партійних (блокових) гравців та, як наслідок,

зниження довіри до партій взагалі. Це призвело

до зростання у суспільстві запиту на так звану

«третю силу», не пов’язану з наявними політич�

ними силами, що продемонстрували свою влад�

ну неефективність. Ознакою посилення альтер�

нативних партій стала перемога на місцевому

рівні «Блоку Леоніда Черновецького) (м. Київ,

2009 р.) та Всеукраїнського об’єднання «Свобо�

да» (м. Тернопіль, 2009 р.). Такі «несистемні»

поповнення лав партійних переможців можуть

стати сталою тенденцією еволюції української

політики.  

Кількість виборців, готових підтримати нові

політичні сили, в різних джерелах оцінюється

в межах 50–60%. Привертає увагу запит на

«сильну руку», рівень симпатиків на адресу якої

у 2009 р. піднявся до рівня 70–80%. В умовах

відсутності впливових всеукраїнських партій

центристського (демократичного) спрямування

це посилює шанси політичних радикалів як

«правого», так і «лівого» спрямування. Ради�

калізація партійного поля є цілком ймовірним

сценарієм розгортання політичного процесу

у новому десятиріччі.

Небезпечним для української державності

є поділ впливових політичних партій та блоків

за географічною ознакою. Зокрема, на парламе�

нтських виборах 2007 р. БЮТ та НУНС пере�

могли в західних, північних та центральних

областях (всього у 16), ПР — у східних та півден�

них, включаючи АРК (всього у 8). Подібна

тенденція спостерігалася і під час виборів до

місцевих рад. Саме окремі партії несуть відпо�

відальність за імплантацію у суспільну

свідомість сталої соціально�психологічної

конструкції — регіонального протистояння

українського Заходу та Сходу, доповненого

Півднем та АРК, здатного демонтувати наявний

політичний устрій України і навіть припинити її

державотворчі зусилля у наявній державно�

політичній якості.

Як цілком правильно з цього приводу зазна�

чається в науковій літературі, становлення

партійної системи України є складовою загаль�

носуспільних процесів [10]. Зокрема, брак стра�

тегічного мислення призводить до домінування

кон’юнктурних підходів у партійному будів�

ництві та налагодженні міжпартійних зв’язків.

Відсутність чітко сформульованих ідеологічних

домінант живить екстенсивні погляди на

партійні перспективи та призводить до доміну�

вання в партійній системі олігархічних партій.

Це посилює соціальне розшарування людей та

виступає потужним чинником їхньої політичної

поляризації.

Представники бізнес�еліти та партійної бю�

рократії продовжують перебувати поза зоною

відповідальності за проголошені ними перспек�

тиви (як партійні, так і державні). Така

безвідповідальність відкриває можливість

змінювати партійність у кожному виборчому



циклі, консервувати наявну систему політичних

відносин, вихолощувати конституційні засади

державного будівництва.

Крім того, додатковим чинником сповільнен�

ня процесу перетворення політичних партій на

фундамент політичної системи України продов�

жує бути незрілість громадянського суспільства.

Партії були й залишаються іміджевими додатка�

ми фінансово�промислових, регіональних груп

та збагаченої пострадянської бюрократії. Надія

на переформатування партійно�громадянських

відносин на користь «неолігарха», «нечиновни�

ка», «нефункціонера», «небюрократа», а «пе�

ресічної людини» поки що залишається ефемер�

ною. Можливо, щось зміниться на ймовірному

шостому етапі еволюції партійної сфери.
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У статті розглянуто погляди сучасного студе�
нтства на національну ідею як чинник кон�
солідації і демократичних перетворень в сучасно�
му українському суспільстві.

Ключові слова: Україна, національна ідея,

студентство, демократична держава.

В статье рассмотрены взгляды современного
студенчества на национальную идею как фактор
консолидации и демократических преобразований
в современном украинскои обществе.

Ключевые слова: Украина, национальная

идея, студенчество, демократическое государ�

ство.

In article sights of modern students at national
idea, as the factor of consolidation and democratic
transformations in modern украинскои a society are
considered.

Key words: Ukraine, national idea, students, the

democratic state.

Національна ідея для півдня України є проб�

лемною і не однозначною. Зважаючи на історич�

не минуле, демографічний показник заселення

півдня України та сучасне співвідношення

національно�етнічних груп та меншин, вона не є

провідною чи домінуючою в південному регіоні.

Тим не менш, всі національні, етнічні та

соціальні спільноти, що проживають на Тав�

рійських землях, є громадянами України, а, от�

же, вагомою часткою народу України. Подальшу

свою долю і майбутнє своїх дітей вони пов’язу�

ють із суверенною Україною. Отже, питання

об’єднання, єдності, інтеграції людей є актуаль�

ною як для всієї України, так і для півдня Ук�

раїни, зокрема, і Херсонської області.

Об’єднана національною ідеєю сучасна ук�

раїнська філософська, політична, юридична на�

ука є складним проблемним полем різних мето�

дологічних підходів, світоглядних принципів,

духовних цінностей, стратегічних і тактичних

прийомів на шляху до реалізації національної

мети: та будови єдиної, сильної і цілісної Ук�

раїнської держави. 

Питання національної ідеї стаяли в центрі

наукових досліджень багатьох українських

правників, політологів, філософів, літераторів,

зокрема В. Бебика, О. Гриніва, В. Пасічника, О.

Забужко, О. Кириченка, А. Колодія, Б. Кухти,

В. Лісового, Ю. Римаренка, А. Фартушного та

багатьох інших. 

Об’єктом дослідження є національна ідея.

Предметом — з’ясування власного бачення сту�

дентством національної ідеї, яка б могла об’єдна�
ти український народ (на прикладі опитування

студентів Херсонського державного універси�

тету). 

Метою дослідження є з’ясування думок

сучасної молоді, студентства щодо розуміння

і бачення національної ідеї, яка б могла об’єднати
український народ для подальшого майбутнього
в єдиній державі.

Мета дослідження зумовила використання

філософсько�світоглядних, загальнонаукових

та спеціально�наукових методів, а саме: діалек�

тичного, соціологічного методу, методів анкету�

вання, аналізу, синтезу, систематизації та узага�

льнення. 
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Ми говоримо про національну ідею, коли

будь�який народ помічає свою єдність, свій

внутрішній зв’язок, свій історичний характер,

свої традиції, своє становлення і розвиток, свою

долю і призначення, робить їх предметом своєї

свідомості, мотивуванням своєї волі. На думку

Василя Пасічника, саме національна ідея покли�

кана осмислити місце, призначення і перспекти�

ву української нації на рубежі тисячоліть в кон�

тексті власного досвіду, світової історії та

сучасних загальнонаціональних процесів, і на цій

основі об’єднати та консолідувати народні маси в

єдиний національний організм задля розв’язання

нових завдань і викликів історії [1, 29].

Національна ідея — акумулятор прогресив�

них національних програм, політичних ідей,

гасел, цінностей, рушій національного прогре�

су, основа національно�визвольних рухів,

національної суверенізації. Але, на жаль, на

сьогодні відсутня уніфікована і загальноприй�

нята методологічна модель, яка б послужила за�

собом для інтеграції різноманітних теоретичних

напрацювань українських вчених щодо націо�

нальної ідеї. Доречно з цього приводу О. Забуж�

ко зазначала, що рідко який видатний українсь�

кий мислитель не торкався української

національної ідеї, однак і досі у вітчизняній науці

національна ідея не набула чіткої кристалічно�

понятійної форми як певної теоретико�методо�

логічної системи [2, 11]. У результаті дослідники

довільно трактують національну ідею і тому пе�

ред нами часто постає широкий діапазон супе�

речливих тлумачень цього поняття.

З’ясувати суть та зміст поняття «національна

ідея» є завданням не простим. Значною мірою

це поняття обумовлене тісним взаємозв’язком

таких категорій, як «нація» і «ідея». Тому слід

дати їх академічне визначення. 

У теорії пізнання ідея — (від грец. idea —

букв. «те, що видно» образ) — це: 1) основна

думка, визначальне поняття, яке лежить в ос�

нові теоретичної системи, 2) чуттєвий образ, що

виникає в свідомості як відображення чуттєвих

предметів [3, 153]. Отже, ідея є найвищою фор�

мою пізнання, яка охоплює сутність предмета,

явища, події чи процесу, що дозволяє синтезу�

вати різні та суперечливі факти в певну струнку

теоретичну систему. У практичній площині під

ідеєю ми розуміємо певний ідеальний образ —

задум, який суб’єкт має намір реалізувати в

життя за допомогою практичних дій. 

Нація — (з латин. nation — плем’я, народ) —

історично вища форма етносоціальної спіль�

ності людей, незалежно від їхнього етнічного

походження, об’єднаних політичними інтереса�

ми, усвідомленням своєї спільності на певній

території (землі) з певною державною ор�

ганізацією (суверенітетом), єдиним громадян�

ством, юридичними правами та обов’язками,

культурою і традиціями [3, 287]. 

У філософії національної ідеї полягає сут�

ність і сенс існування українського народу,

усвідомлення ним свого призначення, належ�

ності до конкретної етнічної єдності. Вона

охоплює важливі ознаки нації — це особливий
менталітет і характер, історична пам’ять і
міфологія, духовні, державотворчі і політичні
традиції, мова, економіко�господарські відмін�
ності. Отже, вважаємо, що національна ідея

відображає внутрішню єдність, спорідненість і

відмінність зазначеного народу від інших на�

родів, саме це може лягти в основу його

національної ідентичності як усвідомлення

своєї сутнісної національної неповторності,

тобто національного «Я». 

З даного трактування можна виділити струк�

турні елементи, а саме: національну ідентич�

ність, національне призначення, національний

ідеал, національні цінності, національні пріо�

ритети, національні інтереси, національну без�

пеку і, врешті�решт, національні перспективи. 

Різні народи у поняття «нація» вкладають

різний зміст, в залежності від характеру генези�

су цих народів, особливостей їхнього історич�

ного розвитку. Так, наприклад, нація в Англії,

Франції та США розглядається передусім як

політична спільнота, що виступає колективним

суб’єктом, який володіє повнотою державного

суверенітету, є основним джерелом влади і вис�

тупає своєрідним синонімом слова «народ»,

«населення» певного політико�територіального

утворення — держави [4, 35]. У Німеччині в до�

бу пізнього Середньовіччя централізована дер�

жава ще не склалась, тому подовжували існува�

ти дрібні князівства зі статусом держави. Цим

пояснюється, що в німецькому значенні слова

«нація» робився акцент не на політичні факто�

ри, а на такі характеристики, як культура, мова,

традиції. Саме це ставало передумовою та

обґрунтуванням об’єднання німецьких земель

в єдину державу [4, 36 ]. Можливо, що від німців

трактування нації як етнокультурної спільноти

перейняли слов’янські народи. Відомо, що у

18 — першій половині 19 ст. у слов’ян (винят�

ком є Росія) не було своєї державності, саме

тому в слов’янських народів поняття «нація»

часто ототожнювалось з поняттям «етнос» як

культурно�психологічної та природно�біоло�

гічної спільноти, і служило обґрунтуванням для

утворення власних національних держав. Тому

для пояснення цього складного феномену ви�

никли різні теорії нації: політична, психо�

логічна, культурологічна, історико�економічна,

етнічна та ін. Ось чому навіть фахівцям, не ка�

жучи вже про пересічних громадян, важко про�

битись крізь «термінологічне різнотрав’я», що
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»виникає внаслідок різного розуміння змісту

«національна ідея». 

На нашу думку, вважаємо, що українська
національна ідея, зародження якої сягає ще язич�

ницьких часів, духовної культури Київської

Русі, йде процес від теоретичного усвідомлення

до втілення і реалізації в бутті. Тому розвиток

української національної ідеї відбувається в ор�

ганічній єдності зі складним і суперечливим

процесом сьогодення, а саме: пробудженням

національної самосвідомості, прагненням ук�

раїнського народу до національно�політичного

самовизначення та інших чинників. Ці та інші

чинники ми хотіли з’ясувати в процесі анкету�

вання студентів. Вважаємо, що молодь і є бу�

дівничими свого майбутнього і своєї національ�

ної ідеї.

Анкетування проводилося на тему «Націона�

льна ідея очима студентів» в проекті «Розвиток

демократії та демократична освіта в Україні».

Студентам було запропоновано, виходячи з ака�

демічних категорій «ідея», «нація», визначити та

сформулювати своє бачення національної ідеї,

яка б змогла об’єднати український народ в єди�

ну, сильну націю в сучасному світі. 

В опитуванні взяли участь 70 студентів двох

факультетів і інституту, а саме: економіко�юри�

дичного факультету (ЕЮФ), факультету фізич�

ного виховання і олімпійського спорту (ФВС)

та інституту психології, історії і соціології

(ІПІС). Розглянемо результати моніторингу. 

На питання — які Ви знаєте національні

символи? — студенти ЕЮФ відповіли: калина,

верба, рушник, вишита сорочка, булава, віно�

чок, козак, крашанки, прапор, герб, гімн, ук�

раїнська земля, українська мова, українські зви�

чаї, народна пісня, вишиванка. Студенти ФВС

дали наступні відповіді: Конституція України,

національний прапор, чумацький шлях, клей�

ноди, національний одяг, річка Дніпро, Олеш�

ківські піски, безкраї степи, побілена хата,

національний орнамент, рушник, калина, вер�

ба, тризуб, золота пшениця, хліб з сіллю, сало,

зелений борщ, голубці, вареники, українські

народні пісні, казки, байки. Студенти ІПІСу

назвали: Кобзар, козаки, національні герб, пра�

пор та гімн, вишиванка, калина, верба, тополя,

дуб, чорнобривці, барвінок, національний одяг,

українська мова, рідна хата, лелека, Києво�Пе�

черська лавра, Говерла, традиції, віночок, пше�

ничний колос. 

На питання — яких Ви знаєте національних

героїв? — студенти ЕЮФ знають: Володимира

Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мо�

номаха, Богдана Хмельницького, Петра Доро�

шенка, Івана Мазепу, Тараса Шевченка, Лесю

Українку, Михайла Грушевського, Симона Пет�

люру, Нестора Махна, Володимира Вернадсько�

го, Василя Стуса. Студенти ФВС знають: Воло�

димира Великого, Ярослава Мудрого, Володи�

мира Мономаха, Дмитра Вишневецький, Івана

Сірка, Богдана Хмельницького, Івана Виговсь�

кого, Івана Мазепу, Пилипа Орлика, Григорія

Сковороду, Тараса Шевченка, Лесю Українку,

Івана Франка, Михайла Драгоманова, Михайла

Грушевського, Симона Петлюра, Степана Бан�

деру, Миколу Вербицького, Павла Чубинсько�

го, Семена Будьонного, Георгія Жукова, В’ячес�

лава Чорновола, Яну Клочкову, Руслану, Сергія

Бубку, Богдана Ступку. Дехто зі студентів

національними героями вважають всіх геть�

манів України та літературного героя Тараса

Бульбу. Студенти ІПІСу додали ще імена Дани�

ла Галицького, Дмитра Байди�Вишневецького,

Петра Конашевича�Сагайдачного, Устима Кар�

мелюка, Івана Гонти, Олекси Довбуша, Мак�

сима Залізняка, Кості Гордієнка, Івана Богуна,

Володимира Винниченка, Василя Стуса,

Миколи Хвильового, Олександра Довженка,

Володимира і Віталія Кличків, Ольгу Сумську,

Андрія Шевченка, Євгена Патона, Леоніда Ка�

денюка, Володимира Вірастюка.

На питання — з іменами яких сучасних

національних і політичних діячів Ви пов’язуєте

реалізацію національної ідеї? — студенти ЕЮФ

дали такі варіанти: 1) З точки зору розвитку

культури і спорту — це Руслана Лижичко, брати

Клички, Яна Клочкова, Валерій Лобановський,

в медицині — Микола Амосов, в політиці — це

Юлія Тимошенко; 2) Серед сучасних діячів та

політиків таких осіб не бачу, оскільки жоден із

них не поєднує український народ в єдине ціле,

в націю; серед сучасників, поки що немає осіб,

які б реально змогли реалізувати національну

ідею. Студенти ФВС дали такі варіанти: 1) Вва�

жаю, що це Арсеній Яценюк; 2) Віктор Януко�

вич, Володимир Литвин; 3) Володимир і Віталій

Клички; Руслана Лижичко; 4) Можна провести

паралель між двома особами — це Леся Українка

і Юля Тимошенко. Вони відстоюють гідність і

честь країни; 5) Із жодним із теперішніх

політиків не уявляю покращення та втілення

національної ідеї; 6) В наш час немає патріотів,

яких можна вважати героями, як у минулі часи

(гетьмани України, кошові отамани), які праг�

нули реалізувати національні інтереси; у те�

перішній час національна ідея не формується, а

руйнується; 7) Із Сергієм Бубкою — президен�

том НОКУ, який підтримує і намагається ре�

алізувати загальнонаціональні думки у справах

молоді та спорту. Студенти ІПІСу на це питання

дали таку відповідь: 1) На сучасному етапі по�

няття національного героя змінилося. Вважаю

національним героєм того, хто підносить прес�

тиж України на міжнародному рівні, тому

пов’язую реалізацію національної ідеї з братами
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Кличками, Андрієм Шевченком, Яною Клочко�

вою — це особистості, завдяки яким світ відкрив

для себе Україну! 2) На мою думку, сучасні

політичні діячі, на жаль, не залишають хоч крап�

лину надії на втілення національної ідеї.

На питання: — яка національна ідея змогла б

об’єднати український народ? — ми узагальни�

ли відповіді студентів Херсонського державного

університету і отримали наступні ідеї, думки

молодого покоління. Це: 1) Любов до

Батьківщини, відродження національної са�

мосвідомості; виховання у дітей «здорового»

патріотизму в процесі навчання з одночасною

повагою до інших народів; 2) Врахування інте�

ресів національних меншин; 3) Виховання мо�

ральних та культурних цінностей, духовний та

культурний розвиток громадян; збереження

національної ідентичності; 4) Максимально

об’єктивна українська історія; єднання та при�

мирення Сходу і Заходу України; 5) Зміцнення

та гармонізація політичної, правової та еко�

номічної системи; повна зміна представників

від народу у владних інституціях; підвищення

відповідальності держави і посадовців перед на�

родом України; 6) Пріоритет інтересів українсь�

кого народу, кожний повинен з повагою стави�

тися як до своєї нації, так і до кожного

громадянина окремо; 7) Фізичне оздоровлення

нації; 8) Гідне проведення Євро�2012; 9) Ма�

теріальне благополуччя кожного працюючого

на території України, покращення соціального

захисту та підвищення життєвого рівня грома�

дян до європейського; 10) Добрі відносини з

іншими державами, мир і безпека країни як в

середині, так і за її межами.

Отже, бачимо, що молодь є активною і не

байдужою до майбутнього України та її народу,

громадянами якої вони є. Студенти висловили

хоча і різні за політичними уподобаннями дум�

ки, але всіх їх об’єднує щире переживання про

долю своєї держави. Студенти знають найви�

датніших національних героїв, українських дер�

жавних і політичних діячів. Пишаються своєю

історією. Вважають, що слід політичним особам

не забувати свої батьківські корені, бути гідни�

ми свого героїчного народу, який гідний щасли�

вого життя. Державу Україну вони бачать силь�

ною, могутньою, незалежною, суверенною,

правовою, демократичною.

Погоджуємося з тими вченими політологами

і філософами, які визнають, що національна

ідея — це мисленнєва форма сприйняття гли�

бинної сутності свого народу, в якій відображе�

на його духовна першооснова, мета, сенс та

фундаментальні принципи існування, що про�

низує собою все національне буття та зумовлює

суспільний розвиток. Характер цієї ідеї визна�

чається менталітетом народу, ступенем розвитку

його духовної й матеріальної культури, статусом

на міжнародній арені і завданнями, які стано�

вить перед ним та чи інша історична епоха.

Сформована національна ідея, стрижнем якої

є національний ідеал, піддається коригуванню

часом і наповнюється новим історичним

змістом.
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У статті розглянуто проблему соціального і
політичного інфантилізму як одного із факторів,
які формують модель громадянської позиції молоді
в сучасній Росії. Досліджено генезис політичного
інфантилізму, його історичне, соціокультурне та
психологічне коріння, визначено фактори, які фор�
мують цей тип поведінки. Проаналізовано резуль�
тати досліджень автора в цій галузі.

Ключові слова: інфантильність, соціальна

інфантильність, політична інфантильність,

політична соціалізація, демократичні цінності,

громадянське суспільство.

В статье рассматривается проблема социаль�
ного и политического инфантилизма как одного из
факторов, формирующих модель гражданской по�
зиции молодежи в современной России. Исследо�
ван генезис политического инфантилизма, его ис�
торические, социокультурные и психологические
корни, структурированы факторы, формирую�
щие этот тип поведения. Аналізируются резуль�
таты исследований  автора в этой области.

Ключевые слова: инфантильность, социаль�

ная инфантильность, политическая инфан�

тильность, политическая социализация, демок�

ратические ценности, гражданское общество.

The article deals with the problem of social and
political infantilism as one of the factors, which form
the civil position of youth in modern Russia. Genesis of
the political infantilism, its historical, socio�cultural
and psychological roots was searched, the factors,
which form this type of behavior, were defined. The
results of the author in this field are analyzed.

Key words: infantilism, social infantilism, politi�

cal infantilism, political socialization, democratic

valuables, civil society.

Особой чертой современности является осоз�

нание обществом и государством специфичес�

кой роли и статуса молодежи в политической,

экономической, социокультурной действитель�

ности. Адаптация и эффективная социализация

молодежи входит в число наиболее актуальных

общественных задач. И в России, и в Украине

эту задачу приходится решать на фоне двух

взаимодополняющих процессов: внутригосуда�

рственных изменений и фундаментальных

перемен существования всей человеческой ци�

вилизации, которые уже приводят к ее качест�

венно новому состоянию.

Наши государства сегодня пока еще весьма

далеки от модели либеральной демократии и

зрелого гражданского общества. Именно спе�

цифика психологии участников политического

процесса многими исследователями рассматри�

вается как причина столь «трудного» развития

демократии на постсоветском пространстве. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на

процесс демократизации общества, является

присущий как постсоветскому обществу в це�

лом, так и конкретным участникам политичес�

кого процесса феномен, получивший определе�

ние «политический инфантилизм» [1]. 

Согласно классическому определению ин�
фантилизм (от латин. infantilis — детский)

представляет собой задержку в развитии орга�

низма, проявляющуюся в сохранении у взрос�

лого физических и психических черт, присущих

детскому возрасту [2, c. 140].

Инфантилизация личности особенно часто

проявляется как следствие неправильного вос�

питания. Так, анализируя инфантилизм с соци�

ально�психологических позиций, В. А. Гурьева

считает, что в подростковом возрасте правомер�

но выделение двух вариантов инфантилизма.

В первом, наряду с созреванием важных для со�

циализации личности структур, в рудиментар�

ном состоянии продолжают функционировать

не подвергшиеся обратному развитию структуры

детства и юности. Во втором варианте незрелые

структуры не дополняют, а замещают функции

задержанных, неразвившихся систем. Таким об�

разом, довольно легко наступает нарушение рав�

новесия между отдельными структурами лич�

ности  и при всяком нарушении обнаруживается

социальная незрелость личности [3, c. 17].

Достаточно подробно рассматривается в

психологии и такое понятие, как социальный
инфантилизм. Социальный инфантилизм (so�
cial infantilism) — состояние, проявляющееся в

разрыве между биологическим и социокультур�

ным взрослением молодежи. Социальный
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инфантилизм свидетельствует о нарушении ме�

ханизма социализации и неприятии молодыми

людьми новых обязанностей и обязательств [4,

c. 191]. 

По сути своей социальный инфантилизм ог�

раничивает «неразвитость» личности сферой

социальных отношений, но если психический

инфантилизм однозначно рассматривается как

дефект развития, то социальная инфантиль�

ность не вписывается в рамки подобного подхо�

да. Формирование социального инфантилизма

связывают, в первую очередь, с нарушением

механизма социализации, соответственно,

и причины его могут быть столь же разнообраз�

ны, сколь и агенты социализации, влияющие на

становление личности. В общем плане социа�

лизация (от латин. socialis — общественный)

представляет из себя совокупность взаимосвя�

занных процессов усвоения и воспроизводства

индивидом необходимого и достаточного для

полноценного включения в общественную

жизнь социокультурного опыта, развития соот�

ветствующих свойств и качеств человека, его

становления как конкретно�исторического ти�

па личности и субъекта (актора) социокультур�

ных практик данного общества [5, c. 217].

В последние годы понятие «инфантильность»

все шире используется не только как личностная

характеристика, но и в более широком смыс�

ле — так вошли в обиход выражения инфанти�
лизм власти, инфантилизм общества и т. п.

Политический инфантилизм представляет

собой следствие деформированной политичес�

кой социализации, при котором отдельный

субъект (индивид, коллективный субъект, ли�

дер, власть) проявляет неспособность выпол�

нять функции, возлагаемые на него обществом

и политической системой [6, c. 67].

Формы политического инфантилизма и осо�

бенности проявления могут быть различны в за�

висимости от субъекта политических отноше�

ний: политический инфантилизм власти

(проявляется в незрелости политических реше�

ний, утопичности целей и задач,  при этом мож�

но выделить политический инфантилизм от�

дельной личности, пришедшей к власти, и

коллективный политический инфантилизм

власти, как системы), инфантилизм политичес�

ких институтов: партий, политических групп,

общественных объединений и т. п. (выбор

неэффективных и неадекватных конкретной

ситуации  форм и методов политической

деятельности), инфантилизм общества как кол�

лективного субъекта политической жизни

(духовно�нравственная деградация, апатия, от�

дельные формы протестного поведения, довер�

чивость, беспечность), личностный политичес�

кий инфантилизм (некоторые особенности

электорального поведения, ярко выраженная

экстернальность по отношению к политичес�

кой системе, уверенность в собственной

абсолютной  неспособности влиять на полити�

ческие процессы, дистанцированность от обще�

ственной и политической жизни, неспособ�

ность к критическому анализу и др.). 

Несмотря на внешние различия, инфантиль�

ность всех субъектов политических отношений

внутренне взаимосвязана и взаимообусловлена:

инфантильность граждан и общества изменяет

целеполагание ключевых политических инсти�

тутов и власти, в свою очередь, политические

институты и власть, принимающие это «поло�

жение вещей» как данность (а часто и как бла�

го), способствуют сохранению сложившихся

отношений — в результате демократическая

система деформируется. Таким образом, проб�

лема инфантильности опосредует в итоге и «ка�

чество» демократии.

Наиболее остро проблема политической

инфантильности проявляется в молодежной

среде, что в итоге выражается либо в полной

отстраненности молодого поколения от поли�

тической жизни, либо в ярко выраженных дест�

руктивных проявлениях, например, в действиях

некоторых неформальных молодежных объеди�

нений.

К числу факторов, детерминирующих прояв�

ления политического инфантилизма, относятся:

— политическая культура общества в целом

как «фон», на котором формируется система

ценностей, присущая большинству субъектов

политических отношений и определяющаяся

особенностями исторического и социокультур�

ного развития; 

— причастность субъекта к определенной со�

циальной группе, являющейся носителем поли�

тической субкультуры;

— личностные детерминанты.

Несмотря на доминирование колективис�

тско�патерналистской ментальности практи�

чески на всем постсоветском пространстве,

в современном российском и украинском

обществах все активнее принимаются и демок�

ратические идеалы. В итоге формируется предс�

тавление молодежи о демократии, как «ценнос�

ти, которая должна быть привнесена извне, а не

являть собой продукт развития гражданского

общества». Даже та часть молодых людей, кото�

рая открыта  для либеральной модели, часто не

готова продуцировать демократические цен�

ности, а полагает, что они должны быть утверж�

дены «сверху».     

Определяя в качестве критериев политичес�

кой инфантильности  отстраненность от поли�

тической жизни общества, низкий уровень (или

полное отсутствие) инструментальной актив�
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»ности, в том числе и избирательной, экстер�

нальность по отношению к политической сис�

теме, дистанцированность от нее, отсутствие

интереса к политике, отсутствие элементарных

политических знаний, можно констатировать,

что «политическая инфантильность» — это мас�

совое явление. На фоне сравнительно высокого

интереса к политике уровень непосредственной

включенности в реальный политический про�

цесс крайне низок. Активное поведение в обще�

ственной и политической жизни не относится

к числу очевидных приоритетов для подавляю�

щего большинства молодых людей.

Подтверждают сделанные выводы и резуль�

таты авторского исследования, проведенного

в 2001–2005 гг. в г. Краснодаре, в рамках кото�

рого были проанализированы особенности

электорального поведения жителей Кубани,

динамика политических предпочтений, осо�

бенности политического участия и другие сос�

тавляющие, позволяющие сделать выводы о

природе и движущих силах эволюции регио�

нальной политической культуры, уровень про�

явления политической инфантильности в зави�

симости от принадлежности к определенной

социальной группе. В результате было установ�

лено, что для наиболее молодых групп респон�

дентов (студенчество и предприниматели в воз�

расте до 35 лет), то есть тех, которые уже

воспитаны в условиях преобладания демокра�

тических ценностей, либо успешно адаптирова�

лись к рыночным условиям, коллективистско�

патерналистская модель наиболее приемлема.

Правда, эти ценности сочетаются в сознании

респондентов с принятием, а не отторжением

демократических идеалов. Таким образом, фор�

мируется своеобразный мозаично�конформис�

тский (промежуточный) тип ментальности,

когда «принимаются» и модернистские, и тра�

диционные  ценности [7, c. 112].

Свыше 50% респондентов полагают, что де�

мократия должна быть каким�то образом прив�

несена извне, а не являть собой продукт разви�

тия гражданского общества. 

Основной задачей исследования был анализ

уровня политической инфантильности и диф�

ференциация проявления этого феномена по

социальным группам, для чего в качестве кри�

териев были определены:

— отстраненность от политической жизни

общества, низкий уровень (или полное отсут�

ствие) инструментальной активности, в том

числе и избирательной,

— экстернальность по отношению к полити�

ческой системе, дистанцированность от нее, 

— отсутствие интереса к политике,

— отсутствие элементарных политических

знаний.

В целом можно констатировать достаточно

высокий интерес к политике (72,6%), на этом

фоне явным диссонансом выглядит крайне низ�

кий уровень непосредственной включенности

в реальный политический процесс. Активное

поведение в общественной и политической

жизни не относится к числу очевидных приори�

тетов. В данном случае особенно четко просле�

живается межгрупповая и возрастная диффе�

ренциация. Так, в числе наименее активных

групп оказались студенчество и предпринима�

тели, соответственно наименьшую активность

проявили возрастные группы 18–25 и 25–35 лет

по сравнению с респондентами более старших

возрастов. 

Если по всей исследованной выборке лишь

6,7% опрошенных состоят в различного рода

партиях, то в студенческой среде этот показа�

тель составляет 2,3%, а в группе предпринима�

телей  — 3,4%. Одним из универсальных показа�

телей зрелости гражданского общества и

качества политического участия является вов�

леченность граждан в деятельность неправи�

тельственных общественных организаций

(НПО) и формы такой вовлеченности. Участие

в деятельности неправительственных организа�

ций относится также к числу наиболее эффек�

тивных каналов политической социализации,

формирования навыков и установок граждан�

ственности. Опрос показал, что лишь 8,7% рес�

пондентов состоят членами общественных

организаций, что свидетельствует не столько

о пассивности исследуемой выборки, сколько

о катастрофически низком уровне присутствия

подобных организаций, в частности, на кубанс�

кой политической сцене. В студенческой среде

членами НПО являются 7,7%, в предпринима�

тельской среде — 6%.

Если оценивать дифференциацию по груп�

пам, наибольший уровень политической ин�

фантильности демонстрируют наиболее моло�

дые респонденты — студенчество. Именно для

этой группы характерен низкий уровень инте�

реса к политической жизни, слабая вовлечен�

ность в общественную жизнь, нерациональ�

ность мотивации выбора.

Вторая группа, наиболее экстернально отно�

сящаяся к политической жизни и отличающая�

ся довольно низким уровнем политического

участия — группа предпринимателей. На пер�

вый взгляд, этот результат может показаться

парадоксальным, но, во�первых,  речь идет не

о резком отклонении от общей картины, а лишь

о большей выраженности характера отношения

к политической жизни, в целом типичного,

а во�вторых, объясняет полученный результат

фактическое отсутствие на политическом поле

России партии или общественной организации,



которая эффективно выражала бы интересы

этой группы граждан (этот факт отметило 93,2%

представителей данной группы). 

Становление гражданского общества начи�

нается с превращения жителей, подданных

страны в граждан, с формирования у все боль�

шей доли населения чувства личной ответ�

ственности, в том числе и  за положение дел в

обществе. На постсоветском пространстве с

глубоко укоренившемся в нем патерналистско�

подданическим типом политической культурой

процесс такого формирования особенно труден

и длителен.

Данные ответов на вопрос исследования ав�

тора о видении респондентами своего гражданс�

кого долга показывают, что речь идет не просто

о низком чувстве гражданской ответственности

у большинства населения. Они доказывают про�

тиворечивый характер политической культуры

современного российского общества. В ней со�

четаются некоторые черты участническо�демок�

ратической и стойко сохраняющейся патерна�

листско�подданической культуры. Эти данные

позволяют сделать вывод об интериоризации

подавляющим большинством россиян ценнос�

тей политического участия как центрального

института демократии. Однако не следует забы�

вать, что риторика необходимости участия в уп�

равлении делами «социалистического» государ�

ства и общества составляла часть советской

идеологии и пропаганды. Поэтому ценностная

ориентация на такое участие не может считаться

исключительно заслугой постсоветского перио�

да России. Важно, как такая общая ориентация

сочетается с более конкретными установками.

Исследование таких установок�позиций выяви�

ло менее оптимистическую картину.

Важность личностно�активной позиции

осознают  лишь около 20,9% респондентов (по

группам наиболее молодых респондентов этот

показатель составил в студенческой среде

13,1%. В среде молодых предпринимателей —

10,3%), а реализует ее значительно меньшее

число. Примечательно, что большинство рес�

пондентов связывает свое политическое учас�

тие с действием властей по его организации.

Еще большей оказалась доля тех респондентов,

которые считают, что решение важнейших об�

щественных проблем в нашей стране мало зави�

сит от повышения активности граждан — такую

позицию занимают около 58 % населения. Объ�

яснение этому парадоксу дает анализ ценност�

ных ориентаций россиян, которые считают, что

именно власть ответственна за развитие демок�

ратии, она же должна вовлекать граждан в об�

щественно�значимую деятельность.

Отсюда можно заключить, что участничес�

кий опыт россиян привел значительную часть

из них к выводу, что в современных условиях в

России без содействия властей добиться успеха

в решении многих проблем весьма затрудни�

тельно, а то и невозможно.

Следует отметить достаточно оптимистичное

отношение респондентов к собственному

самоорганизационному потенциалу: на фоне

признания того факта, что не существует

эффективных общественных и политических

организаций, отстаивающих их интересы,

большинство опрошенных (78,7%), 47,7% пола�

гают, что члены их социальной группы могли

бы объединиться для их защиты. Наибольший

потенциал отмечают представители предпри�

нимательских структур и студенты. 

Таким образом, несмотря на тот факт, что по

целому комплексу критериев характер полити�

ческого участия и мотивацию политического

поведения наиболее молодых поколений мож�

но оценить как несущую элементы политичес�

кого инфантилизма, говорить о сложившемся

положении вещей, как о перманентном качест�

ве формирующегося российского гражданского

общества преждевременно. 

Вырваться из замкнутого круга «инфантили�

зации» политической сферы можно только сов�

местными усилиями, но специфика нашего

общества предопределяет ведущую роль инсти�

тутов власти [8]. Власть в России (на всех уров�

нях, от федерального до местного) должна осоз�

нать перманентную угрозу инфантилизации

и предпринять активные усилия по формирова�

нию полноценного и дееспособного гражданс�

кого общества. Наиболее эффективными на�

правлениями преодоления политической

инфантильности мы считаем:

— форсирование партийного строительства

и формирование многопартийной политичес�

кой системы. В данной ситуации значительно

более эффективной будет не опора на единую

партию, а деятельность на политическом поле

нескольких партий, формулирующих и являю�

щихся проводником интересов различных со�

циальных групп;

— особое внимание должно быть уделено по�

литической социализации молодежи как глав�

ной базы развития политической и гражданс�

кой культуры общества. Сложившаяся ситуация

совершенно недопустима: формализация и не�

эффективность деятельности большинства

молодежных общественных и политических ор�

ганизаций способствует отстраненности и экс�

тернальности по отношению к политической

жизни главного социального ресурса демокра�

тических преобразований. Понимание этого

должно ориентировать зарождающееся гражда�

нское общество и политические институты

страны на приоритетность данного направле�
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ния в подготовке социальной базы зрелой де�

мократии. Важно также учитывать и то обстоя�

тельство, что, как показало проведенное иссле�

дование, молодежь психологически более

восприимчива к ценностям демократии;

— как «критическую» можно оценить и ситу�

ацию с партиями, выражающими интересы

формирующегося среднего класса, также объе�

диняющего значительную долю молодежи. Это

должно стать одним из ключевых направлений

партийного строительства в России.
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Розглядається феномен утопії на теоретико�
світоглядному та практично�політичному рівнях,
з’ясовуються особливості розвитку утопічної
свідомості у ХХ столітті. Досліджуються анти�
номії утопія�ідеалізм, утопія�ідеологія, утопія�
футурологія, завдяки чому сформульовано спе�
цифіку сучасних утопій, вказані їх відмінності від
утопій класичного періоду. Окрема увага приді�
лена аналізу основних різновидів комуністичної
утопії. 

Ключові слова: утопія, ідеалізм, ідеологія, фу�

турологія, технократія, комунізм.

Рассматривается феномен утопии на теоре�

тически�мировоззренческом и практически�

политическом уровнях, выясняются особеннос�

ти развития утопического сознания в ХХ веке.

Исследуются антиномии: утопия�идеализм,

утопия�идеология, утопия�футурология, благо�

даря чему формулируется специфика современ�

ных утопий, указаны их отличия от утопий

классического периода. Отдельное внимание

уделено анализу основных разновидностей

коммунистической утопии. 

Ключевые слова: утопия, идеализм, идеоло�

гия, футурология, технократия, коммунизм.

The phenomenon of utopia in the ideological and
theoretical�practical and political levels, investigates
the characteristics of utopian consciousness in the
twentieth century. Study antinomy utopia�idealism,
utopia�ideology, utopia�futurology, thus formulated as
the specifics of modern utopias, given their differences
from the classical period of utopias. Special attention is
devoted to analysis of the main varieties of communist
utopia.

Key words: utopia, idealism, ideology, futurology,

technocracy, communism

Дослідники називають століття, що минуло,

по�різному: деякі — століттям великих війн і

трагедій, інші — епохою величезних політичних

і соціальних експериментів, треті — віком кар�

динальної зміни провідних векторів розвитку

людської цивілізації. Багато хто з цих вчених

погоджується з одним — саме ХХ століття стало

тим часом, коли відбувся радикальний перегляд

засад теорії і практики політичних утопій як

світоглядних концептуальних систем та безпо�

середніх спроб побудови «нового, досконалого

суспільства». Сьогодні ж, у ХХІ столітті можна

спостерігати наступний парадокс: з одного бо�

ку, і на рівні політологічної науки, і на рівні

політичної практики яскраво простежується

відмова від принципів утопії та ідеалізму, але, з

іншого боку, — прагнення побудови більш ви�

сокого, досконалого, гуманного щодо кожної

окремої людини устрою є природним для будь�

яких дослідницьких пошуків у царині соціаль�

но�гуманітарного знання. Отже, можна стверд�

жувати, що проблематика дослідження

феномену політичної утопії не є вичерпаною та

такою, що втратила свою актуальність у наш

час.

Метою представленої статті є з’ясування

особливостей трансформації утопії як соціаль�

но�політичного феномену впродовж ХХ — поч.

ХХІ століття. Завданнями запропонованого до�

слідження виступають: 

 розгляд утопії як проблеми вибору на

світоглядно�теоретичному та практико�перет�

ворювальному політичному рівнях;

 аналіз специфіки утопії через дослідження

антиномій: утопія�ідеалізм, утопія�ідеологія,

утопія�футурологія;

 виокремлення ознак та різновидів сучас�

них утопій, які їх відрізняють від класичних

утопій;

 порівняльне дослідження теоретичного та

практичного рівнів розвитку комуністичних

утопій протягом минулого століття.

Підготовка представленої статті здійснюва�

лися на основі залучення наукових джерел

таких вітчизняних і зарубіжних дослідників:

К. Гаджиєва, В. Денисенка, В. Климончука,

А. Кольєва, К. Лефора, К. Мангейма, К. Міл�

лса, Л. Сарджента, Ф. Фюре, Є. Шацького та

інших.   

Розглядаючи аксіологічно�світоглядні засади

політологічного дискурсу, у контексті яких, на

нашу думку, варто досліджувати феномен утопії,

необхідно зазначити, що ці засади багато в чому

ґрунтуються на основі вибору. Вибору між тим,

що є, і тим, як має бути; вибору наявного і на�

лежного; вибору між поточною реальністю та

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
1

, 
2

0
1

0

40

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ УТОПІЇ 
ЯК СОЦІАЛЬНО#ПОЛІТИЧНОГО ФЕНОМЕНУ

Андрій Смірнов, здобувач кафедри політичних наук 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

УДК 323.21



41

Р
о

зд
іл

 ІІ
І

«П
О

Л
ІТ

И
Ч

Н
А

К
У

Л
ЬТ

У
Р

А
ТА

ІД
Е

О
Л

О
ГІ

Я
»ідеалом�утопією. Вітчизняні вчені — автори

дослідження «Дискурс свободи: утопія та ре�

альність вибору» — В. Денисенко, В. Климон�

чук, Ю. Привалов переконані: «Уся історія

людства — це проблема постійного вибору.

І чим більше ускладнювалися суспільні відно�

сини, їхні якісні відозміни та розвиток, тим

інтенсивніше змінювалися характер, умови,

зміст вибору. Визначальним символом, що зу�

мовлює динаміку людської активності, є систе�

ма цінностей. … цінності у будь�який час і в

будь�якій моделі суспільства були тим підґрун�

тям, що, по�перше, визначало межу досягнуто�

го людством рівня розвитку, що «відкладалося»

в адекватних алгоритмах ціннісних узагальнень;

по�друге, окреслювало перспективні можли�

вості розвитку соціальних, політичних, еко�

номічних систем, виступаючи свого роду пара�

метром (вектором) поступу; по�третє, слугувало

своєрідною системою критеріїв гуманістичного

спрямування самого розвитку» [1, с. 75].

Таким чином, виходячи з мети та завдань

представленої статті, найдоцільніше розглядати

феномен соціально�політичної утопії як проб�

леми вибору на світоглядно�теоретичному та

практико�перетворювальному політичному

рівнях. Це є передусім вибір між потенційними

можливостями людства в цілому або того чи

іншого суспільства та наявною політичною

ситуацію сьогодення і найближчого майбутньо�

го. Наявність такого вибору передбачає альтер�

нативність суспільно�політичного розвитку,

адже вибір і надає суспільству певну альтерна�

тиву. З огляду на те, що одними з найперспек�

тивніших напрямків сучасної політичної науки

є альтернативістика, футурологія та теорія

постмодернізму, можна з впевненістю стверд�

жувати — інтерес до утопії, хоча і значно змен�

шився у наукових та політичних колах, але оста�

точно він не зникне ніколи.

На наш погляд, поняття «утопія» неможливо

розглядати без дослідження поняття  «ідеалізм»,

що обґрунтовує необхідність розгляду світу іде�

ального, світу такого, яким він має бути на заса�

дах досягнення гармонії між людьми у царині

соціального, політичного, економічного, духов�

но�культурного буття. Певним чином можна

оцінювати поняття «ідеалізм» як категорію

філософії політики (та / або політичної філо�

софії), а поняття «утопія» —як, власне, політо�

логічну категорію. З цієї точки зору утопія — це

сформована концептуальна система про доско�

налий соціально�політичний порядок, який

підійде для усього людства та кардинально

змінить вектори розвитку світової цивілізації.

Варто зазначити, що таке розуміння утопії було

дещо змінено у ХХ столітті, коли здійснювалися

неодноразові спроби побудови ідеального або

принаймні максимально наближеного до іде�

ального, суспільства в окремо взятих країнах чи

регіонах. 

У сучасній політологічній науці поширена

думка про те, що корені усіх соціально�політич�

них утопій слід шукати в ідеальній державі Пла�

тона — мислителя, якого по праву вважають

фундатором політичного ідеалізму. Проте,

попередником Платона на ниві ідеалізму

й утопізму авторитетний російський вчений

К. Гаджиєв пропонує розглядати Конфуція, те�

орія ідеального (утопічного) суспільства якого,

на відміну від більшості соціально�політичних

утопій, звертається не вперед — у майбутнє,

а назад — у минуле. Особливістю конфуціансь�

кої, а потім і платонівської утопії була консер�

вація ідеального суспільства, що існувало

раніше, за умов суворого дотримання ритуалів,

правил, норм, моралі, встановлених пращура�

ми, але підірваних нинішніми поколіннями [2,

с. 212, 213].

Інший російський вчений — А. Кольєв — пе�

реконаний у тому, що феномен соціально�

політичної утопії якнайкраще розкривається

в антиномії утопія — ідеологія. Якщо утопія

геть не пов’язана з безпосереднім політичним і

соціальним буттям, то ідеологія — спирається

на нього, виходячи з поточних завдань. Спіль�

ним для обох цих понять є їх вихідний пункт —

ціннісна система, а найбільша різниця — прин�

цип реалізації. Виходячи зі вказаного, А. Кольєв

вважає, що специфікою сучасних утопій є те,

що вони не є моделями вдосконалення світу,

створеними для засудження діючих соціально�

політичних моделей. Сучасні утопії вже не є над

ідеальними конструкціями, що не мають нічого

спільного з буденністю. Дуже часто вони перет�

ворюються на прості, привабливі гасла. «Утопія

являє собою сьогодні радше розумовий експе�

римент, що досліджує цінності певного соціаль�

ного проекту, опис уявного суспільства, побудо�

ваного на засадах певної соціально�історичної

гіпотези: його організації, інституціональної

форми, соціальної диспозиції тощо», — пише

вчений [3, с. 212].

Проблематика утопії може розглядатися і з

точки зору сучасної футурології. Так, польський

фахівець з теорії утопізму Єжи Шацький зазна�

чає, що деяких утопістів можна назвати попе�

редниками футурологів, а футурологія, у свою

чергу, «…оновлює утопічний інтерес до світу по�

ки що нездійснених можливостей» [4, с. 180].

Але не слід плутати футурологію й утопію.

Якщо футурологія цікавиться тим, що виникає

з існуючого становища речей, то утопія — лише

тим, що кидає виклик існуючому суспільно�

політичному порядку. Прибічник футуро�

логічного напрямку переконаний у спадковості



суспільного поступу і людської цивілізації, а

прихильник утопії виступає за творення якісно

нового, не схожого ні на що попереднє, ідеаль�

не. Таким чином, формується діалектична

єдність — протилежність футурології та утопії.

Чим же відрізняються сучасні утопії? Єжи

Шацький вважає, що прихильників утопії сьо�

годні можна поділити умовно на декілька шкіл.

З одного боку, «нові утопісти» захоплюються

новітніми можливостями науки, техніки й ор�

ганізації життя у глобальному масштабі. Цей

напрямок можна охарактеризувати як технокра�

тичний утопізм. З іншого боку, значною є група

прихильників утопії, які досліджують не глобаль�

ний розвиток сучасної цивілізації, а мікрокосм —

людську душу як основу якісного відновлення

найпростіших міжлюдських відносин  — напря�

мок гуманістичного утопізму [4, с. 181].

Прибічники технократичного утопізму

переконані у тому, що з розвитком науки й

техніки значно зростають можливості для ство�

рення ідеальних систем, вільних від будь�яких

вад. Причому, основою таких систем мають бу�

ти не вдосконалені люди, а вдосконалені маши�

ни і техніко�організаційні засоби. Проблему

виправлення світу, таким чином, «нові

утопісти»�технократи вбачають у науковій його

організації, побудові досконалого суспільства�

машини. «Нові утопісти»�технократи наголо�

шують: новий технотронний порядок — єдиний

справжній і надійний порядок, тому що немає

такої царини суспільства, яку не можна було б

перетворити за допомогою новітніх досягнень

науки й техніки. Проте, як підкреслює польсь�

кий дослідник, технократичні утопії не перед�

бачають миттєвого перетворення світу, стрибка

у досконале суспільство, мова йде про досить

тривалий процес, тому і сучасність, на відміну

від інших утопістів, вже не є предметом дош�

кульної критики технократами. Єжи Шацький

визначає технократичний утопізм як своєрід�

ний прогноз [4, с. 182, 183].

Особливістю сучасного гуманістичного

утопізму є створення моделі суспільства, яка

здійснює спробу поєднання технологічної

цивілізації, що дегуманізує людину, з ідеальни�

ми етико�естетичними вимогами. Таким чином,

формується утопічна модель, характерною ри�

сою якої є намагання доповнити ідеальні уяв�

лення про досконале суспільство (вимоги

соціальної рівності та справедливості тощо)

реальними рисами сучасного суспільства. Од�

ним з найвідоміших представників цього нап�

рямку новітнього утопізму є Л. Мамфорд — ав�

тор твору «Історія утопії» [5, с. 685]. 

Більшість дослідників помічають, що сучасні

утопії — це радше не моделі вдосконалення, а

альтернативи сьогоденню або спроби уявити

собі наслідки певних концепцій, теорій, моде�

лей, проектів. Втім, впродовж ХХ століття

змінилися погляди і на саме розуміння феноме�

ну утопії, і на поняття «досконале суспільство»,

яке є основою будь�якої соціально�політичної

утопії. Словом «утопія» часто називають будь�

які уявлення про краще суспільство, незалежно

від того, які є реальні можливості творення тієї

чи іншої моделі досконалого суспільства. З точ�

ки зору політичної науки, утопія — це певна

система поглядів, в основі якої — ідея можли�

вості побудови ідеального суспільства. 

Один з найавторитетніших дослідників проб�

лематики утопізму німецький вчений Карл

Мангейм ще на початку ХХ століття запропону�

вав відрізняти утопічну й ідеологічну форми

свідомості. Він писав: «…утопічною є та сві�

домість, яка не перебуває у відповідності з ото�

чуючим її «буттям». Ця невідповідність вияв�

ляється завжди у тому, що подібна свідомість у

переживанні, мисленні і діяльності орієнтується

на фактори, які реально не містяться в цьому

«бутті». …Ми будемо вважати утопічною лише ту

трансцендентну по відношенню до дійсності

орієнтацію, яка, переходячи у дію, частково або

повністю підриває існуючий на даний момент

порядок речей» [6, с. 5].

Вчений вказував, що утопічна свідомість не є

сталою та незмінною, вона може трансформу�

ватися. Цей феномен К. Мангейм називає

«проблемою соціально обумовленого перетво�

рення утопії». На його думку, варто вести мову

про «шари» утопічної свідомості: утопічний еле�

мент має заповнювати свідомість таким чином,

щоб панувати у ній, вкорінюючи власне бачен�

ня ідеального. Дослідник так описує сутність

«шару» утопічної свідомості: «В утопічному

центрі свідомості поєднуються специфічні за

своєю структурою воля до дії і бачення; вони

обумовлюють один одного і надають певну

своєрідність кожній формі сприйняття історич�

ного часу…» [7, с. 126].

Сучасна утопія реалізується передусім як

утопізм — прагнення висловлювати політичні

ідеї не у формі ціннісних суджень, а у вигляді

образів майбутнього. Тому не варто протистав�

ляти сучасні утопії існуючому суспільству.

Новітні утопії часто постають цілком конформ�

ними по відношенню до поточної соціальної і

політичної реальності. Соціально�політичні

утопії сьогодні за умов раціонально�критичного

переосмислення їх базових, засадничих ідей та

ідеалів, доповнення їх певними елементами іде�

ології цілком можуть перетворитися у дійсність

у найближчому політичному майбутньому,

увійшовши як органічні складові політичного

процесу на національному або навіть на світо�

вому рівнях.  
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»А. Кольєв пропонує поділити сучасні утопії

(утопічні теорії, концепції, моделі) на три великі

групи. Перша група — це утопії елітистської

орієнтації, прихильники якої вважають за не�

обхідне слідувати традиціям та ритуалам, що

склалися в умовах функціонування професійної і

стабільної, закритої та жорстко ієрархієзованої

політичної еліти, наділеної харизмою «за поса�

дою». Відбувається персоніфікація влади або

навіть її обожнення, формується міф про «прави�

теля�рятівника нації». Друга група — утопії

орієнтації народовольців — вони більше спрямо�

вані не на майбутнє, а на минуле. Така орієнтація

балансує на межі традиціоналізму і футуризму,

елітизму й охлократизму за необхідності вису�

вання з народних лав Героя. Певним чином

прикладом втілення в життя орієнтації народо�

вольців можна вважати демократію американсь�

кого типу, особливо у період кінця ХVІІІ — пер�

шої половини ХІХ століть. Третя група — утопії

охлократичної орієнтації — мають найбільш

«розмитий» ідеал «світлого майбутнього». Варіа�

нтом цієї орієнтації є віра у близький кінець

світу, після якого (або напередодні) буде реалізо�

вана така утопія [3, с. 216, 217].

Визначення утопії є доволі складним, адже во�

но залежить від багатьох факторів: історичного

часу, домінуючого типу суспільної свідомості,

особливостей політичного розвитку тієї чи іншої

країни тощо. Зазвичай утопія передбачає деталь�

ний та послідовний опис уявного, але локалізова�

ного у просторі і часі суспільства, побудованого

на основі альтернативної соціально�історичної

концепції�гіпотези й організованого — як на

рівні соціальних та політичних інституцій, так і

на рівні людських взаємовідносин — більш дос�

конало, ніж те суспільство, в якому живе автор

утопії. Американський дослідник Л. Сарджент

вказує на наступні особливості сучасної утопії,

що відрізняють її від класичних утопій: «У кла�

сичній утопії моральний ідеал є трансцендент�

ним, первинним, а соціальна організація вторин�

ною, вона слугує тільки цілі реалізації цього

трансцендентного ідеалу. У сучасній утопії голов�

не — розумна організація. Вона і є нетрансценде�

нтним  утопічним ідеалом» [8, с. 13].

Розгляд сучасних соціально�політичних

утопій є, безперечно, неповним без з’ясування

сутності найбільш поширеної як у теорії, так і

на практиці утопії — моделі побудови комуніс�

тичного суспільства. Доводів того, що кому�

ністична теорія та практика можуть досліджува�

тися як утопії, є достатньо. Так, французький

вчений К. Лефор, аналізуючи «Маніфест Ко�

муністичної партії», вказує, що К. Маркс не

розглядав у своїй моделі ідеального комуністич�

ного суспільства можливості поразки проле�

тарської революції, його наукова гіпотеза у та�

кому випадку передбачала лише одне — повний

регрес людства. «Безсумнівність комунізму не

страждає від опису того, що відбудеться. Але

опис світу, який з’являється перед нашими очи�

ма, не залишає жодного сумніву щодо сенсу за�

родження та його результату. …спростування

комунізму призводить до спростування самого

першого спростування», — зазначає К. Лефор

[9, с. 200]. Отже, модель ідеального комуністич�

ного суспільства, навіть тоді, коли вона отрима�

ла науковий вигляд завдяки К. Марксу, все одне

залишалася утопічною і за формою, і за змістом.

Безумовно, історія ідеї комуністичного

суспільства є набагато ширшою та складнішою,

аніж історія спроб побудови таких суспільств у

ХХ столітті. Проте і перше, і друге історично

супроводжується фундаментальною ілюзією,

глобальним політичним міфом. Така фундамен�

тальна ілюзія пов’язана з глибинною вірою

людини у будь�який історичний час у краще

майбутнє, більш справедливе суспільство. Жи�

вильним джерелом цієї ілюзії у минулому

столітті стала віра у спасіння через історію, через

постійні перетворення людини, до яких спону�

кають зовнішні обставини. Комуністична ілюзія

ХХ століття, на переконання іншого французь�

кого вченого Ф. Фюре, за своєю природою дава�

ла «загубленій в історії людині, крім сенсу жит�

тя, ще й позитивну впевненість», створюючи

«утопію нової людини» [10, с. 10, 11].

Варто зазначити, що комуністична утопія

впродовж минулого століття зазнала суттєвих

змін та трансформацій. Якщо класичний марк�

сизм — це утопічна модель, заснована на прин�

ципі історичного матеріалізму, то ленінський,

а потім радянський варіант комуністичної

утопії — це новітня модель досконалого

суспільства, якій було надано зовні глибоко на�

укового характеру ("науковий комунізм», який

вивчався у всіх вищих навчальних закладах

СРСР). Однією з основних відмінностей кла�

сичного марксизму від радянського «наукового

соціалізму», як вважає польський дослідник

А. Валіцький, було проголошення головним

джерелом зла у суспільстві не стільки особистої

приватної власності, скільки ринкового обміну,

який призводить до втрати колективного конт�

ролю над господарським життям [11, с. 328]. 

Радянський варіант комуністичної утопії про�

голошував: метою комунізму, який ототожню�

вався зі свободою, є «запровадження раціональ�

ного контролю над сліпими силами, щоб у такий

спосіб покласти край поневоленню людей про�

дуктами їхньої власної праці». Комуністичний

розвиток, на думку представників «наукового

комунізму» та «наукового соціалізму», мав бути

симетричною протилежністю розвитку експлуа�

таторських класових суспільств, це досягалося



завдяки подоланню відчуження. Подолання

відчуження означало визволення людства, до�

сягнення ним стану свободи, але свободи особ�

ливої — раціональної свободи або свідомого

контролю в рамках розвитку планового госпо�

дарства. Початок створення комуністичного

суспільства позначався підкоренням своїй владі

суспільних сил людства [11, с. 329]. 

Оригінальну модель комуністичної утопії,

яка опонувала радянському варіанту «наукового

комунізму», розробив відомий угорський філо�

соф�марксист Д. Лукаш. Можливість порятунку

сучасної культури вчений вбачав в ідеї «со�

ціалізму» як нового демократичного світу, що

розвивається поза класовою боротьбою проле�

таріату за матеріальні умови свого життя. Досяг�

нення такого соціалістичного ідеалу стає мож�

ливим за рахунок морального перетворення

людини, коли політика виступає лише як

інструмент етики. Тому всі соціальні і політичні

інститути суспільства мають цінність не самі по

собі, а тільки тією мірою якою вони реалізують

етичний ідеал. Д. Лукаш рішуче заперечує терор

як метод політичної боротьби, а соціалізм ро�

зуміє як «повноту і розмаїття світоглядів». 

Дослідник відмовляється від розгляду проле�

таріату як усереднено�безособового представ�

ника «робітничого класу», замінюючи його

екзистенційно загубленою людиною, яка по�

стійно страждає і шукає істину, перетворю�

ючись на носія месіанської ідеї масштабного

перевороту всієї сучасної культури [12, с. 182,

187]. Утопічно�месіанська концепція Д. Лука�

ша, таким чином, постає як своєрідний синтез

ідей класичного марксизму, критичного переос�

мислення теорії і практики радянського варіан�

ту «наукового комунізму» та наробок прихиль�

ників світогляду екзистенціалізму. Названа

концепція частково стала основою для станов�

лення руху «нових лівих» — чергової хвилі ак�

тивізації уваги до ідеалів комуністичної утопії у

60–70�х роках ХХ століття.

Антикапіталістичний бунт «нових лівих» був

просякнутий революційним романтизмом й

утопізмом, які своєрідно поєднували особисту

чесність і безкорисливість революціонерів, не�

терпимість щодо негайного здійснення рево�

люційних перетворень суспільства, розуміння

необхідності насильницького впровадження

власного розуміння соціальної справедливості з

політичним авантюризмом та вірою у всесвітню

переможну ходу революції. Хвиля виступів «но�

вих лівих» у багатьох країнах була відповіддю на

зростаючу бюрократизацію національних дер�

жавних апаратів, на нівеляцію ролі і значення

кожної окремої особистості у житті технокра�

тичного суспільства, на явні вади сучасного бун�

тівникам капіталізму. Як зазначає М. Хевеші:

«Це була романтична критика всієї епохи

індустріальної цивілізації загалом, особливо

буржуазної» [12, с. 210].

Якщо прикладом політичної діяльності «но�

вих лівих» є виступи студентів у Франції у

1968 р., діяльність «червоних бригад» у ФРН та

Італії, партизанська боротьба у країнах Ла�

тинської Америки, перемога революції на Кубі,

то чітко визначити теоретичну базу цих

бунтівників доволі складно. Адже до теоретиків

«нових лівих» можна відносити як безпосе�

редніх провідників цих рухів (наприклад,

Ф. Кастро та Че Гевару), так й ідеї Г. Маркузе,

З. Фройда, екзистенціалістів — вагому концеп�

туальну базу філософії ХХ століття. Те, що

споріднює названі теорії з утопічною свідо�

містю «нових лівих» — це спільне розуміння ни�

ми природи і сутності бунту, революції. Бунт,

революція, як були переконані і перші, і другі, є

контрнасиллям, звільненням людини від

зовнішніх і внутрішніх кайданів. «Бунт — спра�

ва вірна… Ми хочемо перегорнути старий світ

догори дригом, рознести його у друзки, створи�

ти хаос, суцільний безлад, і чим більше безладу,

тим краще», — так визначали мету своєї діяль�

ності французькі маоїсти у 1960�х роках. І це не є

дивним, бо Ж.�П. Сартр — один з ідейних натх�

ненників студентської революції у Франції —

закликав молодь: «Спочатку діяти — потім дума�

ти» [12, с. 204–205]. Як бачимо, утопічна

свідомість «нових лівих» багато в чому була не�

системною, спонтанною, позбавленою чіткої

програми дій та ясно окреслених цілей і завдань

політичної діяльності.

Утопізм «нових лівих» базувався не лише на

дошкульній критиці світу сучасного їм

капіталізму, але й на переконанні в тому, що

створення «нової людини» — це магістральний

шлях вдосконалення світу в цілому. Модель но�

вої людини мала бути спрямована на творення

особи, прямо протилежної індивіду — типовому

представнику товарного суспільства. Нова лю�

дина — людина вільна від відчуження праці (тут

простежується вплив класичного марксизму —

авт.), особа з «новою свідомістю», позбавленою

від репресивних потреб й інстинктів. У цьому

простежується певний гуманістичний посил

утопій «нових лівих». «Бути «лівим» означає

«пов’язувати критику культури з критикою

політики, а то й друге з позитивними вимогами

і програмами», — писав К. Міллс ще у 1960 році

[13, р. 20–21].

Таким чином, можна стверджувати, що

навіть незважаючи на крах комуністичної утопії

наприкінці минулого століття, сама ідея

соціально�політичної утопії як альтернативного

сучасності проекту творення досконалого

суспільства є невмирущою. На нашу думку,
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»утопії ХХІ століття — це моделі, пов’язані з роз�

витком світогляду і практики постіндустріаль�

ного (інформаційного) суспільства, тому саме

цей напрямок досліджень є найбільш перспек�

тивним щодо з’ясування майбутнього утопічної

свідомості. 
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У статті розглядаються актуальні проблеми
освіти, засади впровадження гуманістичної
освіти у взаємодію викладача і студентів вищих
педагогічних навчальних закладів. Розкривається
культурно�ідентифікаційна функція освіти,
сутність гуманізації освіти, основні її складові, на
реалізацію яких має спрямовуватися  навчальний
процес у ВНЗ.

Ключові слова: освіта, ідентичність, самороз�

виток, самопізнання, самооцінка, саморегу�

ляція.

В статье рассматриваются актуальные проб�
лемы образования,внедрения гуманистического
образования во взаимодействие педагога и сту�
дентов высших педагогических учебных заведени�
ях. Раскрываются культурно�идентификацион�
ная функция образования, суть гуманистического
образования, основные ее составляющие, на реа�
лизацию которых должен быть направлен учеб�
ный процесс в вузе.

Ключевые слова: образование, идентичность,

саморазвитие, самопознание, самооценка, са�

морегуляция.

The article deals with the actual problem of the
inculcation of humanism education in the higher edu�
cational pedagogical educational establishments
teacher students interaction. The identification func�
tion of education, essence of humanizing educations,
its basic  constituents on realization of which an edu�
cational process must be concentrated  in higher edu�
cational establishment are studied.

Key words: education, identity, self�develop�

ment, self�knowledge, self�appraisal, self�regula�

tion.

Постановка проблеми. Процеси, що відбува�

ються сьогодні в українському суспільстві, по�

силюють нестабільність самопочуття людей, на�

самперед молоді, актуалізуючи пошуки засобів,

за допомогою яких можна створити сприятливі

умови для формування в кожного індивіда

внутрішньої стійкості перед реальністю, духов�

но�моральну готовність вдумливо аналізувати

виникаючі особистісні ситуації в контексті

соціальних колізій і вибудовувати стратегію

власного життя з орієнтацією на загально�

людські цінності. Вагомі потенції в цьому плані

має система освіти.

Освіта є чи не єдиним соціальним інститу�

том, який, попри всі негаразди економічного

життя, не лише не деградував, а став домінан�

тою суспільного поступу. Незважаючи на трива�

лий економічний спад, Україна de jure визнала

безперервну освіту громадян як пріоритетну

вартість. У XXI ст. освіта людини триватиме

впродовж усього її життя: від дитинства до

зрілості. Власне тому, що вона не лише задо�

вольняє потреби людини в нових знаннях і тех�

нологіях, а й різнобічно ідентифікує її життєвий

світ. Система освіти набула статусу пріоритет�

ного інституту соціалізації особистості.

Освіта ідентифікує кожного як особу, її

здібності до виконання різноманітних соціаль�

них ролей, життєвий світ як можливість саморе�

алізації. На відміну від інших соціальних інсти�

тутів, освіта, формуючи соціально значущі

ракурси ідентичності, водночас інтегрує їх в

особистісну ідентичність. У ній органічно

поєднані такі її іпостасі, як національна, грома�

дянська, сімейна, професійна, екологічна тощо.

Проте особистісна ідентичність, як і освіта,

опинилися в лоні ринкового фундаменталізму.

Він експансує життєвий світ людини товарами і

послугами, нав’язуючи їй одномірну іден�

тичність споживача, який не переймається

соціальними цінностями [5, с. 300].

Реалізуючи інформаційні послуги, освіта

ідентифікує студентів як споживачів, мета

яких — успішно скористатися наданою послу�

гою. Такі послуги є підставою для ринкових

маніпуляцій в освіті, внаслідок чого неминучою

є ідентифікація особистості студента. Його

щораз ідентифікують із освітніми послугами,

які він отримує: математичними, фізичними,

хімічними, історичними, культурними знан�

нями тощо. Самоідентичність особистості

студента зазнає потужного предметно�дис�

циплінарного пресингу в системі взаємин

послуга — споживання. Отже, має рацію

Ж. Дерріда, коли говорить про спробу іден�

тифікувати як спробу репресувати — репресува�

ти відмінність.

Неспроможність освіти здійснити моральну

ідентифікацію виявляються в тому, що в су�

спільстві панує подвійна мораль. Найнебез�

печнішим є те, зазначав П. Сорокін, що горішні

поверхи суспільства (владні структури) попов�
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»нюються людьми, які демонструють високі інте�

лектуальні здібності й водночас моральну дегра�

дацію: корупцію, демагогію, прагнення поживи�

тися за рахунок інших, сексуальну розбещеність,

нечесність, цинізм, «плутеократію». Отже, осві�

чена людина виявилася знаючою, компетентною

і водночас морально деградованою.

Свідченням маргіналізації суспільства, його

духовної деградації є криза моральної ідентич�

ності. Це результат того, що ідентифікаційну

функцію система освіти реалізувала в умовах

культурно�ідеологічної гомогенізації українсь�

кого народу. Найнебезпечнішим її наслідком є

те, що з ростом числа дипломованих людей де�

далі менше стає людей культурних. Освіченість

перестала бути синонімом культурності.

Освіта є тією соціальною інституцією, яка,

здійснюючи ідентифікацію людей та соціальних

спільнот, забезпечує культурно�національну ге�

терогенність і воднораз цілісність і стабільність

суспільства. Проте, здійснюючи тривалий час

ідеологічну індокринацію українського народу,

система освіти неспроможна була реалізувати

ідентифікаційну функцію як національно�куль�

турну. Наслідком цього є маргінальна осо�

бистість, збайдужіла до національної мови,

історії, культурних традицій. Маргінал являє

собою пересічну людину, яка вагається між дво�

ма культурами і не може ідентифікувати себе з

жодною з них. Тому освіта повинна повернути

суспільство до культурно�духовних витоків. Но�

ва модель освіти в своїй основі повинна стати

культуроцентричною. Якщо в XX столітті освіта

своєю метою вважала залучення індивідів до

цивілізаційних здобутків через засвоєння нау�

кового знання, то в XXІ столітті вона вбачає

свою мету в залученні їх до здобутків національ�

ної та світової культури. На зміну ідеалу ерудо�

ваної людини приходить ідеал висококультур�

ної людини [5, с. 302 ].

Відновлення культурно�ідентифікаційної

функції освіти відбувається в умовах інформа�

тизації суспільства та комп’ютеризації  діяль�

ності. Зокрема, створені та впроваджуються в

навчальний процес інтелектуальні навчальні

системи, які започаткували процес віртуалізації

освіти. В цих умовах уже проглядаються загрози

надмірної інтелектуалізації особистості, її іден�

тифікують як користувача інтелектуальними

навчальними системами. Ідентичність особи

співвідносять з рівнем її комп’ютерної компете�

нтності та поінформованості. Звичайно, ігнору�

вати віртуальний простір та його інтелектуаль�

ний потенціал безперспективно, проте і рабське

наслідування тут недоречне. Адже, розвиваючи

інтелект, віртуальна освіта обмежує безпосе�

реднє спілкування, яке формує соціально�

ціннісні орієнтири особи [5, с. 303].

Особа конструює різноманітні моделі влас�

ної ідентичності. Вона доповнює соціальне са�

мовизначення або компенсує його відсутність.

Річ у тім, що віртуальна ідентичність надплас�

тична. Вона не  потребує соціальних практик.

Тому її легко імітувати й корегувати, репрезен�

тувати з допомогою віртуальних практик. Зав�

дяки їм особа має різноманітні іпостасі на всі

випадки життя. Насправді ж віртуальні практи�

ки «розмивають» ідентичне ядро особистості,

деформують її самість. Отож, уже сьогодні не�

обхідно визначити межі віртуалізації освіти за�

ради самої людини [5, с. 303].

Стан розробки проблеми. Вища педагогічна

освіта безпосередньо пов’язана з розвитком

суспільства, з входженням у сучасний освітній

простір нової педагогічної парадигми — упо�

рядкованої сукупності переконань, ідеалів, те�

орій у галузі виховання і навчання молодого по�

коління, сукупності, базованої на зміні

ставлення до людини. З огляду на це, мета вба�

чається сьогодні не у підготовці фахівця, а у ви�

хованні професіоналу, тобто насамперед люди�

ни в усій повноті її особистісного духовного

багатства та індивідуальної своєрідності,

суб’єктного досвіду, компетентності в галузі лю�

динознавства і спілкування, з розвиненим ко�

мунікативним ядром — здібністю адекватно

віддзеркалювати реальність, формувати і вияв�

ляти власне ставлення до явищ, поводитися

відповідно до не тільки і не стільки зовнішніх

регуляторів, скільки до внутрішніх — совісті,

моральності, честі, людської і професійної

відповідальності.

Вирішити це завдання за допомогою тра�

диційно усталених педагогічних засобів, що

ґрунтуються на примусі, беззаперечному підпо�

рядкуванні владі вчителя, викладача, як

свідчить досвід, неможливо. 

Осягнувши безперспективність насильниць�

кого навчання і виховання  молодого по�

коління, сучасна освіта, в тому числі й вища пе�

дагогічна, відмовляється від старої парадигми,

прямуючи до парадигми нової, яка передбачає

ґрунтовні, принципові зміни як у взаєминах

студента і викладача, так і в позиції освіти в

цілісному педагогічному процесі. Можливість

таких змін тісно пов’язана з укоріненням у нав�

чально�виховних закладах ідей гуманістичної

педагогіки на теоретичному і практичному

рівнях.

Ці питання набули широкого висвітлення в

працях науковців (С. Гончаренко, В. Кремень,

Ю. Мальований, А. Сбруєва, В. Стрельніков,

З. Таратайцев та ін.).

В основу тлумачення сутності гуманізації

освіти покладено філософський принцип гу�

манізму, під яким розуміється «змінювана з



історією розвитку суспільства система поглядів,

яка визнає цінність людини як особистості, її

право на свободу, щастя, розвиток і прояв своїх

здібностей, яка вважає благо людини критерієм

оцінки соціальних інститутів, а принципи

рівності, справедливості, людяності — нормою

стосунків між людьми» [3, с. 4–8]. Відповідно до

цього гуманізацію освіти в широкому значенні

слід розуміти як її переорієнтацію на осо�

бистість, на формування людини як унікальної

цілісної творчої індивідуальності, що прагне до

максимальної реалізації своїх можливостей

(самоактуалізації), відкрита для сприймання

нового досвіду, здатна здійснювати свідомий і

відповідальний вибір у різноманітних життєвих

ситуаціях. Гуманізація — це процес і результат

пріоритетного розвитку загальної культури і са�

моствердження особистості, формування осо�

бистісної соціальної зрілості студентів.

Провідною сенсоутворюючою ідеєю гуманіс�

тичної педагогіки є ставлення до особистості як

до цілісності, головної цінності в системі загаль�

нолюдських цінностей і до виховання як засобу

збереження і розвитку її унікальності. Розвиток

цієї цілісності індивіда відбувається (або не

відбувається) з дитинства в умовах сім’ї і школи,

інших навчальних і виховних закладів, і водночас

під впливом засобів навколишнього середовища,

яке постійно «доторкається» до зростаючої осо�

бистості. Внаслідок цього відбувається складне

переплетення зовнішніх і внутрішніх механізмів

її соціального розвитку, насамперед у плані ду�

ховності, які ґрунтуються на наявних у людини

на конкретний момент вихідних даних — актив�

ності, спрямованості, гідності, життєвого досві�

ду, емоцій, почуттів, інтересів, потреб, здібнос�

тей тощо [6, с. 32–35].

Усе це виступає в ролі своєрідного рушія нас�

тупного зростання індивіду, переходу його на

більш високий рівень самостановлення і став�

лення до оточуючих людей, до навколишнього

світу. Однак цей процес значною мірою зумов�

лений характером наявного в особистості

внутрішнього ціннісного стрижня, який регу�

лює її соціальний розвиток у позитивному чи

негативному напрямі.

Важливий щабель, на якому відбувається ак�

тивізація означених процесів — юнацький вік,

до якого належить і студентство. Потреба

юнацтва в активному саморозвитку зумовлена,

як стверджують психологи, усвідомленою не�

обхідністю соціальної адаптації (В. Петровсь�

кий), зайняттям тієї чи іншої соціальної ніші,

самовизначенням і вибудовою власної стратегії

життєдіяльності (К. Абульханова�Славська), що

забезпечується певною особистісною зрілістю

молодої людини: досвідом соціальної взаємодії,

розвиненістю практичного й теоретичного інте�

лекту, наявною системою внутрішніх регуля�

торів — цінностей та ціннісних орієнтацій, реф�

лексією, моральними принципами, життєвими

цілями, «Я�концепцією». Однак, як уже зазна�

чалося, все це необов’язково має соціально

схвалювану спрямованість, а залежить від попе�

реднього виховання. Ось чому в юнацькому віці

особливої значущості набуває поміркований і

ненав’язливий педагогічний вплив, який спри�

яв би як зміцненню, так і «розхитуванню» (у ви�

падку негативної спрямованості) системи

цінностей особистості та її розумній, самоз�

берігаючій самодобудові, саморозвитку [1]. 

Саморозвиток особистості в юнацькому ві�

ці — складний, інтенсивний процес, який

включає значну кількість спонтанних і, за ба�

жання вольових зусиль самої особистості, мо�

ментів. Такими, на нашу думку, є самопізнання,

вольова саморегуляція, самовиховання і самов�

досконалення, підвищення власної продуктив�

ності, духовного розвитку, самоактуалізації і са�

мореалізації.

Відомо, що одним з провідних чинників

розвитку особистості є самопізнання — склад�

ний процес, сутність якого полягає в тому, що

особистість намагається уявити, що про неї

думають інші люди, аналізує себе, свою по�

ведінку, особливості спілкування, свої якості та

можливості, тобто з’ясовує, якою вона є у

взаємодії з іншими. Завдяки цьому вона почи�

нає розуміти свої позитивні й негативні сторони

[4, с. 222–225 ].

Самопізнання людини йде від пізнання

зовнішнього світу, інших людей, їхніх взаємин і

власного світу, прямуючи: від елементарних

відчуттів до самоприйняття, самоуявлення,

думки про себе та самооцінки. 

Самооцінка — оцінка особистістю самої се�

бе: своїх потенцій, якостей, місця серед інших

людей. Це «провідний структурний елемент са�

мопізнання», «крок у розвитку її самосвідо�

мості; це компонент «стрижня» особистості, що

виступає найважливішим внутрішнім регулято�

ром її діяльності та поведінки; він визначає

взаємовідносини з оточуючими, впливає на

ефективність діяльності; це фактор, що спону�

кає до особистісного саморозвитку» [4, с. 293].

При цьому особистість не просто механічно

порівнює свою модель поведінки з соціальною

нормою, відображаючи своє позитивне чи нега�

тивне ставлення до неї, а переживає все це у

формі почуття задоволення чи незадоволення,

захоплення чи осуду. 

Саморегуляція — прояв тієї моральної само�

активності особистості, в якій «найбільш

рельєфно відображається сутність моралі як

специфічного механізму внутрішньої де�

термінації (самодетермінації) поведінки люди�
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»ни відповідно до соціально значущих мораль�

них цінностей [2].

Вона набуває статусу найважливішого

інструменту ідентифікації з іншими людьми,

виступає засобом гармонізації і гуманізації

міжособистісних взаємин, джерелом безперерв�

ного творення власної особистості. На всіх

рівнях саморегуляція зумовлена змістом

провідних ціннісних орієнтацій та загальної

спрямованості індивіда, опосередковує процес

творення чинників спонукальної сфери особис�

тості.

Які засоби можуть стати тут у нагоді?

Насамперед, це перебудова навчального про�

цесу в плані усвідомлення кожним студентом

своєї професійної освіти як однієї з провідних

цінностей. Характерними рисами методики ро�

боти викладача із студентами має стати її спря�

мованість на самостійну дослідницьку

діяльність, моделювання процесів і явищ,

орієнтація на розвиток здібностей вибудови

дискурса (цілісної системи аргументацій), фор�

мування вмінь не лише вивчати різноманітні

технології і прийоми професійної діяльності, а й

«дискредитувати» їх [7, с. 78–81], виявляти

слабкі місця і, розклавши на складові, констру�

ювати дещо своє, самобутнє.

Не меншу значущість має такий засіб налаш�

тування на самопізнання, як спосіб педа�

гогічного і взагалі міжособистісного спілкуван�

ня у вузі. Його характерними ознаками, які

мають повсякчас продукуватися викладачами,

повинні стати відкритість, готовність йти на

зближення один з одним, спроможність не ви�

питувати особисте, а помічати те, що хочуть

висловити студенти, терплячість, відмова від

нав’язування  порад, які не є затребуваними,

зняття напруги, а не її «плекання», організація

довготривалих контактів викладача і студентів

на основі спільної творчості, занять наукою і

мистецтвом, спортом, позанавчальною діяль�

ністю.

Винятково важливою є також відмова від

«права на оцінку» як на вирок викладача сту�

дентові. Натомість слід перевести останнього на

позицію суб’єкта власної оцінки. З цією метою

необхідно запровадити на кожному занятті як

його обов’язковий компонент індивідуальну й

колективну рефлексію на предмет якості вико�

нання завдання, ставлення до навчання, міри

залученості до роботи. Тим самим викладачі

зможуть стимулювати розвиток рефлексивності

особистості — найважливішої якості, що забез�

печує гуманізм відносин і творчість як у діяль�

ності, так і в спілкуванні.

Студенти, які повірили в добру волю своїх

викладачів, починають непомітно для них і для

самих себе активізувати свій саморозвиток,

справляючи значний вплив і на особистісне

зростання викладачів. Як наслідок, у педагогів

посилюється самопізнання, розвивається за�

гальна рекфлексивність — інтелектуальна,

діяльнісна на самих себе та на іншого, що ро�

бить їх чуттєвішими в педагогічній взаємодії,

спонукає до розвитку особистісних якостей,

спроможних зміцнювати і підтримувати гу�

маністичні взаємовідносини із студентами, що

базуються на толерантності, емпатійності,

відкритості, щирості тощо. Тобто, педагоги під

впливом інтенсивного саморозвитку своїх сту�

дентів поступово зростають особистісно й про�

фесійно, починають більш усвідомлено прагну�

ти цього.

Крім того, викладачі починають відпові�

дальніше ставитися до своїх обов’язків, розши�

рюючи їх від функціонального виконавства до

духовно�моральної відповідальності за педа�

гогічні засоби і дії, які вони використовують,

усвідомлюючи їхній вплив на студентів, поглиб�

люючи тим самим цілепокладання, вибір педа�

гогічних засобів і методів, плануючи очікуваний

результат. Іншими словами, вони змінюють, гу�

манізують власне професійне та особистісне

зростання.

Проведені нами дослідження засвідчили

існування кореляційного зв’язку між феноме�

нами, які характеризують гуманістичну педа�

гогічну практику у вищій школі:

— чим вищим є взаєморозуміння між викла�

дачами і студентами у взаємодії, тим імовірні�

шим виявляється співпадання взаємних оцінок

і якостей один одного;

— чим вищі показники особистісного само�

розвитку студентів, тим вище вони оцінюють

показники особистісного зростання викладачів;

— чим більше викладачі налаштовані на не�

формальне спілкування із студентами, взаємо�

діють з ними в предметно�практичній діяль�

ності на засадах гуманізму й співробітництва,

тим інтенсивніше відбувається самовдоскона�

лення викладачів;

— чим вищим є рівень позитивної самоіден�

тичності педагогів, тим успішнішим є їхній

вплив на становлення позитивної ідентичності

студентів.

Окреслені залежності виявляються повною

мірою лише за таких педагогічних умов, коли

викладачі визнають самоцінність студентів і ме�

ту своєї діяльності вбачають у зміцненні осо�

бистості кожного з них.

Можливості гуманістичної педагогіки й по�

лягають у тому, що вона звернена до кожної ок�

ремої людини, до її свідомості, душі, відкриває

глибинні резерви кожного студента і викладача.

Однак ці можливості педагогіки співробітницт�

ва як узагалі, так і в умовах вищої педагогічної



школи сьогодні все ще очікують свого всебічно�

го запровадження.

Отже, можна зробити висновки:

1. В умовах сьогодення з особливою акту�

альністю постає проблема переведення вищої

педагогічної освіти на нову парадигму, в основу

якої покладаються гуманістичні принципи —

емпатія, полівалентність, рівність суб’єктів нав�

чального процесу, справедливість, людяність.

2. Гуманізація вищої педагогічної освіти пе�

редбачає переорієнтацію професійної підготов�

ки майбутніх учителів на формування людини

як унікальної цілісної творчої індивідуальності,

що прагне до самоактуалізації, відкрита для

сприймання нового досвіду, здатна здійснювати

свідомий і відповідальний вибір у різно�

манітних життєвих ситуація і справляти

відповідний вплив на становлення особистості

учня.

3. Важливим засобом реалізації ідей гу�

маністичної педагогіки виступає характер

взаємодії між викладачами і студентами. У розг�

лянутому нами контексті така взаємодія має за�

безпечувати реалізацію студентами самостійної

дослідницької діяльності, самопізнання. Важ�

ливим елементом цього процесу має стати

індивідуальна й колективна рефлексія.

4. Запровадження в навчально�виховний

процес вищої педагогічної школи гуманістичних

засад взаємодії студентів і викладачів позитивно

впливає не лише на особистісне становлення

майбутніх учителів, а й на професійно�викла�

дацькі якості педагогів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абульханова�Славская К. А. Стратегия жизни. —

М. : Мысль, 1991. — 299 с.

2. Боришевський М. Й. Розвиток саморегуляції по�

ведінки школярів: Дис. д�ра психол. наук. — К.,

1992. — 477 с.

3. Гончаренко С., Мальований Ю. Гуманізація

і гуманітаризація освіти // Шлях освіти. — 2001. —

№ 2. — С. 4 — 8.

4. Куликова Л. Н. Проблемы саморазвития лич�

ности. — Хабаровск : Изд�во ХГПУ, 1997. — 315 с.

5. Рижак Л. В. Ідентифікаційна функція освіти в

Україні в умовах глобалізаційної інтеграції //Ма�

теріали ІІ Ірпінських міжнародних науково�педа�

гогічних читань. — Ірпінь, 2004. — С. 298–304.

6. Шердаков В. Н. О познавательном, нравствен�

ном и эстетическом отношении человека к действи�

тельности // Вопросы философии. — 1996. — № 2. —

С. 32–35.

7. Щедровицкий П. Г. Педагогика свободы //

Очерки по философии образования. — М., 1993. —

С. 78–81.

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
1

, 
2

0
1

0

50



51

Р
о

зд
іл

 ІV
«П

О
Л

ІТ
И

Ч
Н

І
П

Р
О

Б
Л

Е
М

И
 М

ІЖ
Н

А
Р

О
Д

Н
И

Х
С

И
С

Т
Е

М
..

.»

У статті висвітлено проблему формування де�
мократичної ідентичності Європейського Союзу.
З’ясовується її зміст та розглядаються шляхи її
розв’язання, як вони осмислюються сучасними
європейськими дослідниками.

Ключові слова: Європейський Союз, демок�

ратична ідентичність, конституційний

патріотизм, публічність. 

В статье рассматривается проблема формиро�
вания демократической идентичности Европейс�
кого Союза. Раскрывается её содержание, а так�
же пути её разрешения, как они осмысливаются
современными европейскими исследователями.

Ключевые слова: Европейский Союз, демок�

ратическая идентичность конституционный

патриотизм, публичность.

The problem of the democratic identity formation of
the EU is examined in this article. The sense and the
pathes of the solution is considered how they are con�
ceived by the contemporary European researchers.   

Key words: the EU, democratic identity, consti�

tutional patriotism, publicity.

Доконечність вступу української держави до

Європейського Союзу прийнято обґрунтовува�

ти, поміж іншим, й тезою про незаперечність

європейської ідентичності України. Парадокс

полягає у тому, що, за визнанням сучасних

європейських дослідників, тенденція розши�

рення ЄС актуалізує саме проблему формуван�

ня європейської ідентичності, поняття якої

відображає вплив розширення на розвиток

відчуття «спільності» і солідарності в рамках

ЄС. «Питання Європи є також питанням … про

те, чим є європейська ідентичність, що її

об’єднує і, врешті, про майбутнє європейської

спільноти і національних спільнот» [1, 79]. 

За визнанням сучасних європейських

дослідників, з огляду на трудність конструюван�

ня європейської ідентичності, яка спиралася б

на географічну близькість, мовну однорідність

та спільність історичного і культурного досвіду,

нагальною для Європейського Союзу є пробле�

ма формування демократичної ідентичності.

Підкреслюється завдання саме формування,

оскільки вчені зазначають, що демократична

ідентичність не може бути «притягнута в

конструктивістському запалі» директив Брюс�

селя. 

Демократична ідентичність пов’язана пере�

дусім зі спільною політичною культурою й існує

у вигляді ансамблю відповідних політичних

цінностей, які об’єднують людей як членів

політичної спільноти в межах Європейського

Союзу. За Амстердамським договором (1997), до

вказаних цінностей віднесені свобода, демок�

ратія, повага до прав людини і основних свобод,

а також правова держава. У преамбулі Основних

прав Європейського Союзу, які були включені

до проекту Конституції, зазначається: «Усвідом�

люючи свій духовний, релігійний та моральний

спадок, Союз засновується на неподільних та

універсальних цінностях людської гідності, сво�

боди, рівності і солідарності. Він засновується

на принципах демократії й правової держави.

Розділ IV
ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ
МІЖНАРОДНИХ СИСТЕМ ТА
ГЛОБАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ДЕМОКРАТИЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ:
ЗМІСТ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ

Марина Шульга, доктор політичних наук, професор кафедри політології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УДК 35:061.1ЄС



Він ставить у центр своєї діяльності людину,

створюючи союзне громадянство і простір сво�

боди, безпеки і права» [Цит. за: 2, 18]. 

За визнанням Габермаса, демократична іден�

тичність повинна стати очевидним результатом

розвитку політичної самосвідомості, який суп�

роводжує демократичні процеси й сприймаєть�

ся як такий, що  конструюється. «Політична

самосвідомість європейців може сьогодні фор�

муватися тільки в умовах демократичного про�

цесу, що, звичайно, виключає відчуження від

громадян інших континентів» [3, 75]. Тобто,

демократична ідентичність базується не на яко�

мусь даному субстраті, а «формується у кон�

тексті можливого порозуміння, який поділяєть�

ся інтерсуб’єктивно». Вирішальним тут має

стати визнання культурної багатоманітності

Європи та встановлення суворого розмежуван�

ня між політичною і культурною царинами

[Див.: 4, 301]. Відповідно, питання полягає не в

тому, чи існує європейська ідентичність, а в то�

му, чи є підстави для формування спільної

політичної громадської думки і спільної волі

стосовно європейських тем. «У якому разі

сукупність осіб конституює цю реальність —

«народ», що має право на демократичне само�

управління?» [5, 202]. 

Демократична ідентичність розглядається

європейськими дослідниками як своєрідний

вихідний пункт формування європейської іден�

тичності загалом, адже сказати «так» Європі

завжди означало — сказати «так» політичній

свободі. ВУ цьому сенсі Едвард Саїд відмічає,

що універсальні принципи свободи, безпереч�

но, існують і їх мають прийняти і мусульмани, і

всі решта. Проблема полягає у можливості

різного витлумачення універсальних цінностей

на основі різних культурних традицій [6, 55]. Та�

ка толерантність, зазначає Урс Альтерматт, не

означає релятивізму цінностей, а, скоріше, по�

силює як взаємну увагу в культурному полі

суспільстві, так і соціальну мобільність людей в

останньому [4, 418]. 

Загалом демократична ідентичність ЄС

представлена так званим європейським законо�

давством, тобто сукупністю актів, що прийняті

країнами�членами та органами ЄС. З огляду на

це, демократична ідентичність дозволяє розгля�

дати Європейський Союз як «державно�право�

вий врегульований комунікативний та

діяльнісний зв’язок». Європейське суспільство

тут — це передусім «емерджентне правове

об’єднання», яке передбачає обов’язковість

правових норм, завдяки яким твориться юри�

дично опосередкований солідарний зв’язок

громадян. Ця обов’язковість (а відтак і форму�

вання демократичної ідентичності) забезпе�

чується двома способами. 

Перший спосіб — це розвиток ідеї фунда�

ментального ціннісного порядку, єдиного для

громадян ЄС, які поділяють ці єдині цінності та

сприймають .аргументацію з приводу того, що

загальновизнані цінності мають бути також і

розділеними. Визнаючи права людини як фун�

дамент свого ціннісного устрою, Євросоюз за�

безпечує єдину культуру, яка пов’язує конкуру�

ючі сфери громадян у щось «вище». Цим

«вищим»  є права людини, які не лише поєдну�

ють громадян з різних боків національних кор�

донів, а й є підставами для здійснення

зовнішньої політики ЄС. Так, програма сприян�

ня розвитку країнам так званої зони АКТ (Аф�

рика, Кариби, Тихоокеанський регіон) (прий�

нята в 1984 в межах Амстердамських угод)

пов’язує надання допомоги цим країнам з пова�

гою ними принципів демократії, прав людини і

прав меншості. Серед критеріїв вступу до ЄС та�

кож фігурує вимога стосовно функціонування

плюралістичної демократії, правової держави і

захисту прав людини. Європейські угоди про

асоціацію, які в 90�х роках були укладені з

країнами Центральної та Східної Європи з ме�

тою підготувати їх до вступу в ЄС теж ґрунтува�

лися на дотриманні прав людини, демократії,

верховенства права. 

Ідея фундаментального ціннісного порядку,

що є єдиним для громадян ЄС, лежить в основі

концепції «конституційного патріотизму», яка

прив’язує патріотизм до конституції, політич�

них свобод та відповідних їм інститутів й, тим

самим, розширює державно�громадянську

солідарність за межі національних кордонів.

Концепція виходить з того, що потрібно не

створювати «європейське» як щось відмінне від

національного, локального чи глобального, а

збирати певні ідеї, почуття і цінності в якості

платформи. Остання уособлюється у відпо�

відних політичних символах ЄС: прапорі ЄС,

гімні ЄС тощо, які покликані відзначити

спільні цінності держав�членів. 

Водночас ці цінності, за словами Габермаса,

слід засвоювати не абстрактно, а в кожному

конкретному випадку на основі власних істо�

ричних життєвих зв’язків та закріплювати у

власних культурних життєвих формах. «Кожна

колективна ідентичність, в тому числі й пост�

національна, є значно конкретнішою, аніж

ансамбль моральних, правових і політичних

принципів, навколо якого вона кристалізуєть�

ся» [3, 52]. У світлі власної історії кожна

національна культура творить щоразу інше про�

читання  тих самих, утілених і в інших формах

республіканського устрою, принципів, як�то:

народний суверенітет і права людини. Завдяки

конституційному патріотизму, вважає Габермас,

громадяни країн�членів ЄС зможуть визнати
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.»себе громадянами однієї політичної спільноти і

водночас засвоювати принципи конституції не

в їх абстрактній формі, а конкретно, виходячи із

контексту власної національної історії, як здо�

буток останньої.

Принцип конституційного патріотизму

відображений в Хартії основних прав Євро�

пейського Союзу (2000 рік), де відмічається, що

Хартія підтверджує права, які походять як із

конституційних традицій держав�членів, так й

зі спільних для останніх міжнародних зо�

бов’язань. Союз, зазначається у Хартії, докладає

зусиль до збереження та розвитку своїх загаль�

них цінностей — забезпечення свободи, безпе�

ки і справедливості громадян Європи, — водно�

час поважаючи різноманітність культур та

традицій народів Європи, а також національну

самобутність держав�членів та способи ор�

ганізації їх державної влади.            

Другим способом ствердження обов’язко�

вості правових норм вчені називають розвиток

ідеї європейського суспільства як дорадчого

правого об’єднання, ідеї врегульованих правом

публічної дискусії та діалогу, дебатів та політич�

ної кампанії. Ці практики мають сприяти уста�

ленню процедурних засобів вираження протес�

ту. Поль Рікер називає їх «універсальними

правилами дискурсу», які презентують «фор�

мальний рівень універсальності» [6, 49–50]. 

Вчені визнають, що повноцінна демократич�

на ідентичність може сформуватися лише

в процесі комунікації, завдяки громадянам

європейських держав, які знають, що особисто

вони виграють від процесу євроінтеграції.

Відповідно, формулюється проблема посилен�

ня в рамках євроінтеграції структури і процесів

артикуляції політичної самосвідомості. А також

робиться висновок, що абсолютно необхідною

умовою розвитку спільної політичної культури

та загальноєвропейського патріотизму є інфор�

мованість та прийняття участі громадян в про�

цесі прийняття рішень на наднаціональному

рівні. Зокрема, Петер Глотц називає п’ять тем, в

обговорення яких європейці мають прийняти

активну участь, якщо вони не хочуть у подаль�

шому спеціалізуватися у таких «почесних» про�

фесіях, як музейний працівник, історик мис�

тецтв чи гастроном. Це: 1) реконструкція

політичного мислення — з одного боку Європа

має відстояти універсальність свободи, правової

держави та основних прав людини, з іншого, —

вона не достатньо сильна для цього. Виходом з

цієї колізії може бути перетворення ЄС на

«своєрідний семінар, де люди будуть думати по�

за імперськими рамками». Потрібно розвивати

те, що історично склалося у Європі — створену

на основі наукового експериментального духу

просвітницьку програму; 2) збереження спо�

гадів — історія першої половини ХХ століття

має продемонструвати людям увесь жах злид�

нів, які були принесені розв’язаними європей�

цями протягом цього часу війнами і тим самим

зацікавити людей реальною політикою, а не її

ідеологізованим викладом; 3) культурна іден�

тичність — означає не «копання на індоєвро�

пейському горищі» та хизування власною само�

бутністю, а розвиток ідентичності, яка могла

б «упоратися із сучасним світом». Цікавим є пи�

тання не про те, що «належить» європейцям,

а як вони сьогодні можуть розпорядитися тим,

що дісталася їм від пращурів; 4) ідеї у сфері

освіти — потрібно попередити занепад системи

освіти, яка культивує «посередній релятивізм та

історицизм»; 5) нова політика інновацій —

Європа має подолати абсолютизацію логіки

ринку та страх перед власною сміливістю. На�

ука, політика і культура потребують система�

тичного діалогу з проблем дослідження, розвит�

ку та виробництва [7, 38–40].    

Другий підхід до формування демократичної

ідентичності звертає увагу на публічність як на

засіб такого формування. «Європейська іден�

тичність повинна артикулюватися у дикій како�

фонії багатоголосної публічності» [3, 43].

Публічність є простором між державою і

суспільством, диференційованою сферою ко�

мунікації, в якій оратор звертається до публіки,

а також до засобів масової комунікації, які до�

носять інформацію до відповідних аудиторій.

Публічність дозволяє громадянам в один і той

самий час стосовно однієї й тієї самої теми зай�

няти певну позицію, яка має не меншу реле�

вантність, аніж решта. Інакше кажучи, пуб�

лічність дозволяє просторово віддаленим

учасникам обмінюватися репліками однакової

релевантності.   

В ЄС вона існує як «транснаціональна дис�

курсивна мережа полеміки і дебатів», що окрес�

люється європейською громадськістю. Уособ�

ленням останньої є «мережа індивідуальних та

колективних акторів, що формується у процесі

публічної комунікації». Наприклад, відбувають�

ся та регулярно повторюються публічно спря�

мовані політичні заходи — міжурядові конфе�

ренції, нові призначення у Європейській

Комісії та Суді Європейських Спільнот, вибори

до Європарламенту тощо [Див.: 8, 58]. 

Водночас  австрійський дослідник Урс Аль�

терматт визнає, що у ЄС відсутня політична

публічність, побудована на загальноєвропейсь�

кому дискурсі. Навіть вибори до Європейсько�

го парламенту не дають ніякого уявлення про

ставлення європейців до об’єднаної Європи.

Це зумовлено тим, що громадська думка до ць�

ого часу організується за національно�держав�

ними законами, а також культурною та мовною



багатоманітністю Європи, що утруднює як

формування загальноєвропейської свідомості,

так і обговорення загальноєвропейських питань

[4, 299].        

Габермас навіть визнає, що подальше пог�

либлення інтеграції насправді залежить не від

субстрату якогось «загальноєвропейського на�

роду», а від комунікативної мережі загаль�

ноєвропейської політичної публічності, яка

входить до складу спільної політичної культури,

носієм якої є громадянське суспільство [5, 219].

«Допоки немає об’єднаного у європейську ме�

режу громадянського суспільства, публічної

європейської політики, спільної політичної

культури, наднаціональні процеси прийняття

рішень дедалі більше унезалежнюватимуться від

процесів формування суспільної думки та

політичної волі, які продовжують організовува�

тися у національному вимірі» [5, 222]. 

Подальший розвиток європейської публіч�

ності має враховувати дуалізм елітарної, «гуч�

ної» публічності та масової, «мовчазної» або

«тихої» публічності [Див.: 8, 67–68]. «Гучна»

публічність — це елітарна публічність, яка праг�

не вражати, завжди говорить на користь ство�

рення європейського суспільства і пов’язана із

транснаціональною культуру інтелектуалів.

«Саме через дискусії щодо тих моментів, які

роз’єднують різні культури, проявляється те

спільне, що об’єднує тих, хто провадить ці дис�

кусії: спільність культурних еліт» [8, 67]. 

«Мовчазна» публічність складається з особис�

тих переконань та приватних поглядів і потребує

своєї організації як «європейської публічної дум�

ки», тобто, «як думки, яку чують». Ця публічність

базується на запереченні і пов’язана з локаль�

ним, регіональним та національним життєвим

простором буденного досвіду. Завдяки їй Європа

як деяка абстракція наповнюється темами та

проблемами, які приписуються Європі та є для

Європи значущими: ціни на бензин, ціни на

енергію, перевантажені транспортні шляхи то�

що. В цьому контексті Габермас підкреслює, що

рано чи пізно політики змушені будуть

відповісти на питання — як і де спірну мету євро�

пейського об’єднання можна зробити багато�

обіцяючою темою процесу саморозуміння для

самих громадян [3, 76]. Натомість, до сьогодні

суперечка між прихильниками інтеграції та

прибічниками міжурядових угод відбувається в

експертних колах і не виноситься на розсуд ши�

рокої політичної громадськості як питання щодо

цілей та принципів. Однак, політична іден�

тичність, що її потребує ЄС для своєї дієздат�

ності, може сформуватися виключно в «транс�

національному суспільному просторі», який не

піддається елітарному втручанню згори за раху�

нок адміністративних рішень [3, 76].

Завдяки публічності ЄС функціонує як

спільнота «багатьох просторів для політичної

комунікації», що забезпечує «єдине сприйняття

проблем». До того ж з огляду на публічність як

засіб свого формування демократична іден�

тичність дозволяє посилити історичний кри�

терій європейської ідентичності, що пов’язаний

із спільною пам’яттю та спільним досвідом.

Габермас зазначає, що історичний досвід про�

понує себе для свідомого засвоєння, однак

з’ясування різниці між спадком, який ми прий�

маємо, і тим, від якого хочемо відмовитися,

потребує такої ж виваженості, як і вирішення

питань, пов’язаних із тлумаченням текстів [3,

45]. На думку Габермаса, потрібно не стільки

констатувати відсутність європейської ідентич�

ності, а обмірковувати умови, за яких вона мог�

ла б з’явитися. Такою умовою може стати «той

радикальний історичний досвід, який тісно

зв’язує європейські народи» [5, 217].   

Так, прихильність демократичним принци�

пам, які забезпечують опосередковану правом

солідарність громадян, дозволяє Європі крис�

талізувати своє єдність через спільне протисто�

яння фашизму, насильству, расизму тощо.

Зокрема, ставиться завдання розробки «педа�

гогіки історичної пам’яті» (Фолькард Кнігге),

яка покликана передати нащадкам спільний для

європейців спадок зазначеного протистояння

[Див.: 9, 323–324]. «Педагогіка історичної

пам’яті» передбачає, що осмислення кожним

своєї історії не повинно замикатися у вузьких

національних рамках, а має бути включеним до

більш широкого європейського простору, прос�

тору спільної історичної свідомості, де од�

нобічне осмислення та спрощення минулого,

намагання замовчати свою власну історію стає

неможливим. 

Романо Проді вважає, що голокост як сим�

вол трагічної європейської історії закликає

Європу до «великої відповідальності». Нової

Європи, наголошує Проді, не буде, якщо такі

слова, як «етнічні чистки», націоналізм, расова

зверхність, антисемітизм знову зазвучать і ста�

нуть вживатися. Завданням для Нової Європи з

огляду на голокост має стати найглибший роз�

виток етики права і практики захисту фунда�

ментальних прав, аж до застосування суворих

санкцій до країн, які дозволяють собі диск�

римінувати людей, народи, культури і релігії

[10, 45]. Італійська дослідниця Діана Пінто ро�

бить висновок, що найнагальнішим з точки зо�

ру європейської ідентичності завданням слід

вважати «грандіозний процес історико�культур�

ного очищення» [11, 267].     

Конструюючи поле спільної пам’яті та спіль�

ного досвіду, демократична ідентичність дозво�

ляє ЄС оперувати власним кодом «добре�пога�
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.»но». А саме: добре в Європі не спрямовується

проти поганого Іншого назовні, а націлене про�

ти поганого в ній самій. Зважаючи на останнє,

можна стверджувати, що позитивом демокра�

тичної європейської ідентичності є передбачена

нею можливість переформатування Чужого.

Останній — це все, що заважає становленню

відкритої демократичної Європи, в тому числі й

її соціального виміру. Адже європейська іден�

тичність може розглядатися і як синонім відсут�

ності бідності. Звідси — висновок про те, що по�

чуття престижу є важливим підґрунтям

формування європейської ідентичності. «Гро�

мадяни, які ідентифікують один одного як

членів даної політичної спільноти, діють, вихо�

дячи з переконання, що «їх» спільноту вирізняє

спосіб життя, який є найкращим, або, при�

наймні, мовчазно схвалений усіма» [3, 75].  

Переформатування Чужого дозволяє ЄС зо�

середитися на власних внутрішніх проблемах,

зокрема проблемі розриву в розвитку між різни�

ми регіонами та країнами�членами ЄС (ви�

рішується за допомогою Структурних фондів та

фондів гуртування ЄС), та проблемі «браку де�

мократії».  (Феномен «браку демократії» зумов�

лений розвитком наднаціональних інституцій,

внаслідок чого стає сумнівним вплив з боку гро�

мадян ЄС на прийняття рішень, що, в свою чер�

гу, викликає сумніви в їх легітимності.)

Дослідження феномену «браку демократії»

потребує відповіді на питання, «як громадяни

могли б повпливати або піддати сумніву євро�

пейські рішення — і на національному рівні,

і завдяки європейській політичній мережі» [8,

86]. Вирішення цього питання безперечно слу�

гувало б утвердженню демократичної ідентич�

ності ЄС, оскільки, як зазначає Пітер Кільман�

зеґґ, влада оформлювати та окреслювати

повноваження Союзу у процесі європейського

об’єднання належить задіяним народам, і біль�

ше нікому вона належати не може [8, 53].

Однак, демократична європейська іден�

тичність автоматично не виключає дискурсу

іншування, який, наприклад, є елементом кон�

цепту «войовничої демократії» (Габермас).

В цьому концепті, за визнанням Габермаса,

межі демократичним громадянським кордонам

покладаються практикою ворогів демократії.

Відповідно Чужий присутній в демократичній

європейській ідентичності у вигляді периферії

ЄС, що має бути європеїзована за допомогою

соціалізації та соціального навчання. «Дім

Європа стає фортецею Європа, яку Європа зво�

дить проти решти світу» [8, 74]. Існування гу�

манітарного виміру розширення ЄС з прита�

манним йому намаганням зробити «увесь світ

копією ЄС», але не всі країни його членами, та�

кож свідчать про збереження негативного спо�

собу формування демократичної європейської

ідентичності. 

До того ж зазначене намагання стосується не

лише європеїзації у контексті периферії ЄС,

а й так званого «внутрішнього ісламу» та проб�

леми іммігрантів загалом. Змістом останньої є

питання про те, як вбудувати іммігрантів у свої

демократії. За висновком  Габермаса, його

вирішення передбачає залучення іммігрантів до

вироблення політичної культури тієї держави,

на території якої вони проживають. Тому

вирішити проблему переселенців фактично оз�

начає дати відповідь на наступне питання: чи не

включає в себе право на демократичне самовиз�

начення право громадян наполягати на інклю�

зивному характері власної політичної культури,

тобто право іммігрантів видозмінити якусь істо�

рично вирощену політико�культурну форму

життя? [5, 317]

Публічність як засіб формування демокра�

тичної ідентичності уможливлює ( і передбачає)

використання задля такого формування дис�

курсу залучення, тобто діалогу зі своїм Чужим,

внаслідок якого останній постав би перед «на�

ми» просто як Інший, в сенсі ще один. На дум�

ку Мішеля Вевійорки, завдання Європи полягає

у тому, щоб не лише привести у відповідність

ідеал і цінності демократії, з одного боку, та

соціальну практику — з іншого, а й відкрити

демократію культурним вимогам, навіть якщо

вони виходять з найменш чисельних і нес�

табільних груп, звузивши тим самим простір ра�

сизму та забезпечивши у такий спосіб більшу

свободу для самовираження індивідів, груп і

суспільства в цілому [12, 113].   

Тому Європа, визнають науковці, має перей�

ти від принципу ідентичності, побудованого на

виключенні Чужого, до інтерактивного діалогу з

ним, від іншування до діалогу ідентичностей і

культур. Діана Пінто, наприклад, наголошує,

що Європа як ніколи потребує «ін’єкції сильних

доз плюралізму та терпимості» [11, 267]. За виз�

нанням Едварда Саїда, сьогодні ймовірність

євро�арабського діалогу, який зміг би подолати

кліше «араби проти Заходу» серйозно розгля�

дається лише арабськими інтелектуалами. З бо�

ку ж Європи питання діалогу культур ні разу не

піднімалося. Сам цей діалог, вважає Е. Саїд, має

не стільки забезпечити європейців правдивою

інформацією про Схід, скільки спонукати їх

«тверезо поглянути на конкретний досвід

співіснування мусульман і європейців, який

насправді набагато складніший від простої во�

рожості» [6, 54]. 

Центральним для цього діалогу має стати пи�

тання про те, чи можна поділити людську ре�

альність на виразно відмінні культури, історії,

традиції, суспільства і по�людському пережити



наслідки такого поділу, тобто уникнути ворож�

нечі між «нами» і «ними». Питання не в тому,

щоб загладити відмінність, а в тому, як спросту�

вати уявлення, що відмінність тягне за собою

ворожість. Потрібно по�новому осмислити лінії

поділу та конфліктів, які не в одного покоління

роздмухували почуття ворожості. Будь�які

універсальні твердження, зазначає Рікер, в тому

числі й такі, як права людини, мають бути вине�

сені на обговорення. І лише дискусія з Іншим

має переконати опонента, що ці права є універ�

сальними [6, 50]. В противному випадку,

зауважує Габермас, підозру, що будь�який

універсалістський дискурс є всього�на�всього

прикриттям для партикулярних інтересів, не

можна вважати безпідставною [3, 181].  

Саме уміння визнавати Іншого, вважає Га�

бермас, може стати характерною рисою спіль�

ної європейської ідентичності [3, 44]. Це озна�

чає, що невід’ємною складовою останньої має

стати дискурс залучення, який передбачає

участь в обговоренні усіх зацікавлених сторін та

примушує учасників до взаємного прийняття

перспектив, намічених кожною стороною, так

що можливим є виважене зважування всіх

представлених інтересів. «В цьому контексті

етичне обґрунтування однобічних дій посилан�

нями на нібито універсальні цінності власної

політичної культури з самого початку є непри�

датним» [3, 177]. Адже у політичній спільноті,

громадяни якої обопільно користуються рівни�

ми правами, не може існувати авторитет, який

користується привілеєм в однобічному порядку

покладати межі терпимого, виходячи з перспек�

тиви власного цілепокладання [3, 27].

Зважаючи на «відкритість» питання про

демократичну ідентичність ЄС Україні варто,

по�перше, брати активну участь в обговорені

проблем, пов’язаних із її формуванням. По�дру�

ге, — послідовно дотримуватися принципу

публічності під час вирішення нагальних пи�

тань своєї внутрішньої та зовнішньої політики.

І у такий спосіб доводити свою приналежність

до європейського простору. 
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У статті досліджується динаміка розвитку
військово�політичного процесу в світі та її мож�
ливий вплив на Україну.

Ключові слова: Україна, геополітика, війсь�

ково�політичний процес, безпека. 

В статье исследуется динамика развития во�
енно�политического процесса в мире и его воз�
можное влияние на Украину.

Ключевые слова: Украина, геополитика, во�

енно�политический процесс, безопасность.

In article changes of development of military�polit�
ical process in the world and its probable influence on
Ukraine is investigated.

Key words: Ukraine, geopolitics, military�politi�

cal process, safety.

Світ вступив у смугу масштабних змін, що

зачіпають більшість сфер людського існування

та визначають перспективи розвитку цивілізації

мінімум на кілька століть. Існують підстави для

наступного ствердження: глобальна економічна

криза є лише початком геополітичних ка�

таклізмів, що радикально переформатують

людство у його ключових вимірах — еко�

номічному, політичному, соціальному, інфор�

маційному, духовно�культурному.

Криза фінансової системи США, початок

якої відносять до 2008 р., виходить далеко за

межі фінансово�економічної проблематики.

Зовнішній борг Сполучених Штатів вже пере�

вищує половину ВВП цієї країни. Китай,

Японія, Бразилія, Індія, Росія, чиї економічні

системи були надто тісно прив’язані до долара,

дедалі різкіше критикують систему світового

домінування США та у різний спосіб пропону�

ють демонтувати будівлю глобального америка�

ноцентризму.

Критика на адресу Сполучених Штатів зву�

чить і з європейських столиць. Якщо Франція та

Німеччина ніколи не приховували свого скеп�

тичного ставлення до деяких американських ге�

ополітичних проектів (тієї ж війни в Іраку), то

останнім часом до них доєдналися нові країни.

Резонансною подією літа цього року став

відкритий лист лідерів країн Центрально�

Східної Європи на адресу адміністрації Прези�

дента США Б. Обами. Ініціаторами листа стали

колишні Президенти Польщі та Чехії Лех Ва�

ленса й Вацлав Гавел. Політики закликали Спо�

лучені Штати відродити могутність НАТО,

більш активно втручатися у справи ЄС та повер�

нутися до жорсткої антиросійської політики,

оскільки сучасна Росія «втілює порядок денний

ХІХ сторіччя за допомогою тактики й методів

ХХІ сторіччя».

Сполучені Штати, чия нова адміністрація

приступила до «перезавантаження» американо�

російських відносин, доволі мляво відреагували

на цей заклик. Така млявість тим більше пока�

зова з огляду на те, що порівняно нещодавно —

у 90�х роках — польські, чеські, балтійські та

деякі інші східноєвропейські політичні лідери

були взірцями «руху до свободи й демократії» й

радо віталися на американській землі.

Різні аналітичні центри у різний спосіб та на

відмінній між собою аргументній базі доходять

змістовно тотожного висновку: виникли нові

геополітичні центри, назрів новий переділ світу,

Сполучені Штати усвідомлюють необхідність

відходу від усталених трафаретів своєї зовніш�

ньої політики. 

Ідеалістично (а для когось й ностальгічно)

звучать слова чинної на сьогодні Стратегії

національної безпеки США, підписаної Прези�

дентом Дж. Бушем 16.03.2006 р.: «Сполучені

Штати не можуть встановити мир, безпеку та

процвітання без широкого залучення до світо�

вих справ. США мають очолювати міжнародні

зусилля не тільки словом, а й діями і власним

прикладом. Саме так ми плануємо лідирувати у

світі,  це — спадок, який ми залишимо тим, хто

піде за нами». 

Президент Б. Обама не проти світового

лідерства своєї країни, проте він дав зрозуміти

як співвітчизникам, так і світові: забезпечувати

таке лідерство слід на іншій основі, відмінній

від підходів його попередників. Якій? Чіткої

відповіді з Білого дому поки що не прозвучало.

Нової Стратегії національної безпеки заоке�

анської держави світ не побачив попри те, що

Президент США африканського походження

майже рік на посаді. Проте факт присудження

Б.Обамі Нобелівської премії миру за 2009 р.

(іронічно коментують, що «авансом») дозволяє

стверджувати про бажання невоюючої частини

ГЕОПОЛІТИЧНІ АКЦЕНТИ СУЧАСНОГО СВІТУ: 
ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Володимир Смолянюк, доктор політичних наук, професор

УДК 327(477)



людства бодай частково сповільнити всеплане�

тарний «марш американських батальйонів».

Звучать й більш радикальні узагальнення не�

американського походження: Вашингтон «над�

ломився» у своєму бажанні правити світом й

змушений «взяти паузу» для внутрішньодержав�

ного одужання. Проте цю паузу з максималь�

ною ефективністю для себе прагнуть викорис�

тати й інші держави, які відчули ситуативну

вразливість Сполучених Штатів й прагнуть її

обіграти на власну користь.

На відміну від США, Росія 12.05.2009 р. от�

римала нову Стратегію національної безпеки,

підписану Президентом Д. Медведєвим. Це —

один із небагатьох документів, під яким не

стоїть підпис попереднього глави Російської

держави. Проте підходи В. Путіна збереглися:

до 2020 р. Москва прагне повністю відновити

свої позиції серед планетарних геополітичних

авторитетів. 

Росія налаштована доволі амбіційно. Зокре�

ма, у документі підкреслюється: «В цілому

сформовані передумови для надійного за�

побігання внутрішнім і зовнішнім загрозам

національній безпеці, динамічного розвитку і

перетворення Російської Федерації в одну з

лідируючих держав за рівнем технічного прог�

ресу, якістю життя населення, впливом на

світові процеси». І ще: «Російська Федерація

володіє достатнім потенціалом для того, щоб

розраховувати на створення у середньостро�

ковій перспективі умов для її закріплення в пе�

реліку держав�лідерів у світовій економіці на

основі ефективної участі у світовому розподілі

праці, підвищення глобальної конкурентоспро�

можності національного господарства, оборон�

ного потенціалу, рівня державної і громадської

безпеки». 

Як видно, геополітичний лексикон сучасної

Росії на рівні державних документів поповнився

якісно новим словосполученням — «лідируюча

держава» («держава�лідер»). Знаючи з історії

здатність Росії до короткотермінової мобілі�

зації, яка іноді навіть не має логічного пояснен�

ня, слід очікувати принаймні часткового успіху

Кремля. Це матиме значення для десятків країн

світу, особливо тих, що розміщені поряд. 

Ці та інші геополітичні інновації мають безпо�
середній вихід на проблематику війни і миру. Ва�

шингтон може бути міцним або слабким —

військові приготування Росії, Китаю, Індії,

Бразилії та сотень інших країн від того не щез�

нуть. Людство, попри всі миротворчі та гу�

манітарні зусилля, не спроможне викреслити

війну із духовних та матеріальних вимірів свого

існування. ХХІ століття не змінило військово�

силового погляду на міжнародні та внутрішні

відносини. Сучасні війни і конфлікти прикри�

ваються демократичною, релігійною, екстре�

містською або іншою риторикою, але їхня

сутність від того не змінюється. 

Причини війн і конфліктів невпинно усклад�

нюються. До останніх поповнень даного при�

чинного ряду доцільно віднести ескалацію гло�

балізаційного конфлікту між нестримним

поширенням західно�капіталістичної культури

(фінансів, технологій, товарів, ціннісних

орієнтацій, стилю життя) та незахідними наро�

дами (їхніми цінностями, ідентичностями і

культурами), що не бажають вестернізуватися.

Дедалі гострішим стає суперництво за контроль

над дефіцитними ресурсами (енергоносії, ко�

рисні копалини, сировина, вода) або новими

стратегічними просторами (морське дно, стра�

тосфера, космос, кібер�простір). 

Третя світова війна у її традиційних «гарячих»

характеристиках на кшталт 1914–1918 або

1939–1945 років — залишається малоймовірною.

Співвідношення «мир — війна», маючи дедалі

тоншу грань, налаштовує значну частину людства

на мирне світосприймання. Проте це далеко не

так. Війна, як зазначає більшість аналітиків, три�

ває десятиріччя поспіль у «холодному» форматі: у

вигляді політичного, економічного, ідеологічно�

го, інформаційно�психологічного протиборства

держав та наддержавних об’єднань. Наслідками

такого розвитку подій є безпрецедентна гонка

озброєнь, зростання військових витрат, безпере�

рвний ланцюг військових конфліктів, у яких втя�

гуються як окремі країни, так і коаліції держав,

армії й недержавні збройні формування.

За сучасними підрахунками, впродовж

2001–2009 років в Євразії, Африці, Латинській
Америці мали місце близько 40 неврегульованих
конфліктів. Причини їхнього існування зберіга�

ються й сьогодні. Від 5 до 10 із таких конфліктів

періодично загострюються до фази активних

бойових дій. Станом на 2009 р. «найкриваві�

шим» материком залишається Євразія, а країна�

ми — Ірак й Афганістан.

Світ переживає не послаблення військової

небезпеки, а її структурно�функціональне уск�

ладнення та практичну ескалацію. Провідними

країнами багаторазово апробовано нові види і

форми силового протиборства, які стали мен�

шими, але від того не менш небезпечними. Не�

ологізмами військово�силового мислення стали

«балансування на грані війни», «військове заля�

кування», «демонстрація сили», «дипломатія

канонерок», «ядерний ультиматум», «примус до

миру», «превентивний удар», «боротьба з

міжнародним тероризмом» тощо. «Моральни�

ми» і «демократичними» визнаються збройні

втручання у внутрішні справи інших держав під

лозунгами просування свободи і демократії або

ж вибіркової ліквідації деспотичних режимів.
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.»ХХІ ст., яке тільки�но розпочалося, вже

встигло стати полігоном для розгортання

збройних зіткнень, що стерли усталену грань

між «цивільним» і «воєнним», «національним» і

«міжнародним», «війною» і «миром» загалом.

Нелінійність, неоднорідність, непередбачу�

ваність — це основні параметри світового

воєнно�політичного простору. 

Зараз у світі одночасно уживаються:

— реліктові військово�політичні приготуван�

ня, що мають ідеологічне підґрунтя періоду хо�

лодної війни (Північна Корея, Куба, марк�

систські збройні формування в Латинській

Америці);

— військово�політичні кризи, породжені

розколом імперій ХХ ст. (Кавказ, Балкани);

— громадянські війни (деякі арабські та аф�

риканські країни);

— вогнища дестабілізації, викликані

слабкістю державної влади (Ірак, Афганістан,

Пакистан);

— конфлікти, продиктовані територіальни�

ми проблемами (Близький Схід, насамперед,

ізраїльсько�палестинське протистояння);

— суперництво за світове лідерство (Східна

Азія);

— миротворчі операції, що проводяться

міжнародними інституціями (насамперед,

ООН).

Перелік неоднозначних, заплутаних ситуацій

воєнно�силового походження можна продов�

жувати, але висновок є очевидним: країни світу

озброюються, щоб: а) звести до мінімуму воєнні

ризики всередині країни або в регіоні (таких

країн поки що більшість); б) забезпечити

національні інтереси за допомогою воєнної си�

ли (таких меншість, але вони виступають сти�

муляторами світових військових приготувань).

За даними Стокгольмського міжнародного

інституту дослідження проблем миру (SIPRI), за

останні 10 років військові витрати у світі зросли

на 45%. У 2008 р. вони склали $14 64 млрд. Це

становить 2,4% світового ВВП або $217 на кож�

ного жителя планети. 

Десятка фінансових лідерів минулого року у

військовій сфері виглядає таким чином: США,

Китай, Франція, Великобританія, Росія, Німеч�

чина, Японія, Італія, Саудівська Аравія, Індія.

Найбільше зростання військових витрат

припадає на США, військовий бюджет яких за

десятиріччя збільшився на $219 млрд. Військові

асигнування Китаю зросли на $42 млрд, Росії —

на 24 млрд.

Основною причиною зростання військових

бюджетів експерти SIPRI вважають ескалацію

війни проти терору, започатковану у 2001 р.

Сполученими Штатами. Насамперед цим пояс�

нюється астрономічний показник американсь�

ких військових витрат у минулому році:

$607 млрд, або 41% світових військових ви�

датків. Через конфлікти в Афганістані та Іракові

ця країна досягла найбільших військових витрат

з часів Другої світової війни. Президент Б. Оба�

ма підписав військовий бюджет 2010 р., який

збільшився до $680 млрд.

Військовий бюджет КНР у 2008 р. склав $84,9

млрд, або 6% від світового показника. Порівня�

но з 1999 р. китайські військові витрати пот�

роїлись. Це пояснюється швидким економічним

зростанням Китаю та його неприкритим нама�

ганням стати світовим політичним лідером.

Французькі та британські витрати склали

відповідно $65,74 та $65,35 млрд. Для цих по�

тужних європейських держав такі витрати вва�

жаються політично виправданими та еко�

номічно посильними.

Привертає увагу Росія, яка, подібно до Ки�

таю, за останні 10 років також фактично пот�

роїла військові витрати. У 2008 р. вони склали

$58,6 млрд, або 4% від світового показника.  

Стокгольмський інститут відзначає й інші

країни, які значно збільшили свої військові вит�

рати. Це Алжир, Бразилія, Ізраїль, Іран,

Південна Корея. Бажання переозброїтись демо�

нструє Венесуела, що з тривогою сприймається

іншими латиноамериканськими країнами. 

Продовжує зростати виробництво зброї. У

2007 р. сто найбільших компаній�виробників

продали озброєнь та військової техніки на $347

млрд. Лідером стала американська компанія

Boeing, обсяг продаж якої перевищив $30 млрд.

Зберігає світове значення ядерний фактор. У

світі нараховується більше 8 000 ядерних боєго�

ловок, з яких 2 000 можуть бути приведені в дію

у будь�яку хвилину. Ядерними лідерами за

кількістю розгорнутих ударних систем залиша�

ються Росія та Сполучені Штати. Решта ядер�

них країн — КНР, Великобританія, Франція,

Ізраїль, Індія, Пакистан, КНДР — значно пос�

тупаються РФ та США розмірами своїх ядерних

арсеналів, проте навіть гіпотетично не ставлять

питання про ядерне роззброєння.

Невизначеністю світового значення є ядерні

перспективи Ірану. Погляди оптимістів (Іран

розвиває мирний атом) заперечуються по�

зицією скептиків (Іран скоро стане десятою

ядерною країною). 

Інстинкт виживання людства іноді стимулює

протилежні процеси. Дві держави з першої де�

сятки скоротили свої військові витрати. Ними

стали Німеччина (мінус 11%) і Японія (мінус

1,7%). Проте такі події є поодинокими, а відтак

не впливають на загальний баланс військових

приготувань.

Військові витрати безпосередньо впливають

на кількісні показники збройних сил сучасних



країн, а розміри армій вимагають необхідного

бюджетного забезпечення (так зване «замкнуте

коло» мілітаристичних приготувань).

За умов окресленої вище неомілітаризації

більшості країн та пов’язаної з нею жорсткості,

агресивності, егоїстичності їхньої зовнішньої

політики — невідкладного реформування пот�

ребують глобальні та регіональні системи безпе�

ки. Насамперед, це стосується Організації
Об’єднаних Націй, членами якої сьогодні є 192

країни.

Після закінчення холодної війни та припи�

нення протистояння між геостратегічним Схо�

дом та Заходом ООН помітно активізувалася

при вирішенні світових проблем. Зокрема, 2008

р. став рекордним за кількістю учасників міжна�

родних миротворчих акцій. Під прапором ООН

в різних регіонах світу діяло близько 115 тис.

миротворців. Зараз мандат Організації передба�

чає вплив не лише на військові, але й на гу�

манітарні, соціальні, суспільно�політичні та

інші проблеми. Рада Безпеки (РБ) ООН  епізо�

дично набуває функцій «світового уряду» (зок�

рема, з питань запровадження тимчасових

адміністрацій, накладення санкцій на окремі

країни тощо).

Водночас, ООН обґрунтовано вважається за�

костенілою у своїх структурних та функціональ�

них вимірах. Зокрема, структура РБ (п’ять

постійних членів та десять змінних) не відбиває

сучасних реалій. Високорозвинені Німеччина і

Японія, а також країни, що динамічно розвива�

ються (Індія, Пакистан та Індонезія в Азії, Єги�

пет, ПАР та Нігерія в Африці, Бразилія, Аргенти�

на і Мексика в Латинській Америці) вже заявили

про наміри отримати статус постійних членів РБ.

Природно, що цьому протидіють чинні члени РБ

(Великобританія, КНР, РФ, США, Франція), які

не бажають втрачати свого монопольного стано�

вища включно з правом вето.

США та їх союзники, використовуючи свій

вплив на керівні структури ООН (наприклад,

американський представник контролює кадро�

вий департамент) та фінансові можливості (Ва�

шингтон забезпечує 26% бюджету миротворчих

сил), активно втручаються в розподіл ресурсів

на миротворчість. Вашингтон підтримує та

лобіює лише ті операції, які вважає вигідними

для себе.

Критики вказують на серйозні промахи

ООН, допущені в постбіполярний період. Так, у

1993 р. повним провалом закінчилася місія

«блакитних шоломів» у Сомалі. У 1994 р. ООН

не змогла запобігти геноциду в Руанді, зупини�

ти війну в Конго, унеможливити розв’язання

громадянської війни на Балканах (що врешті�

решт призвело до збройного втручання НАТО).

Десятки резолюцій РБ не виконуються, іноді

навіть демонстративно.

Виходячи з цього, важливим напрямком ре�

формування ООН має стати серйозне коригу�

вання стратегії і тактики миротворчої діяль�

ності. Це має проявитися у: розвитку

ефективних превентивних дипломатичних ме�

тодів; сприянні розвитку системи заходів ран�

нього попередження (створення регіональних

центрів з мандатом моніторингу за потенційни�

ми джерелами конфлікту); відновленні практи�

ки спеціальних місій РБ в зонах конфліктів; ут�

воренні демілітаризованих зон; подальшому

підвищенні рівня співробітництва з регіональ�

ними організаціями; широкому залученні до

справи врегулювання конфліктів неурядових

організацій, парламентарів, ділових і політич�

них кіл, представників світової громадськості,

місцевого населення та ін. У рамках мирного�

будівництва ООН має спрямувати свої зусилля

на роззброєння конфліктуючих сторін, віднов�

лення порядку, репатріацію біженців, нагляд за

проведенням демократичних виборів, захист

Країна Збройні 

сили

Резерв Паравоєнні 

формування

Всього Військовослужбовців 

на 1 000 громадян

КНР 2 255 000 800 000 3 969 000 7 024 000 1,71

США 1 427 000 858 500 53 000 2 339 000 4,76

Індія 1 325 000 1 155 000 1 293 000 3 773 000 1,20

КНДР 1 106 000 4 700 000 189 000 5 995 000 49,03

Росія 1 037 000 2 400 000 359 000 3 796 000 7,24

Республіка 

Корея

687 000 4 500 000 22 000 5 209 000 14,20

Пакистан 619 000 528 000 302 000 1 449 000 3,72

Іран 545 000 350 000 11 390 000 12 285 000 6,13

Туреччина 515 000 380 000 148 000 1 043 000 7,03

В’єтнам 484 000 4 000 000 5 080 000 9 564 000 5,79
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Десять найбільших армій світу станом на 2009 рік
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.»прав людини, реформування або зміцнення

урядових установ тощо.

ООН має переглянути концепцію викорис�

тання військових контингентів. У цьому кон�

тексті пропонується: розширити практику

постійних зустрічей членів РБ з представника�

ми держав, що надають свої війська та персонал

для участі в миротворчих операціях; ширше

використовувати операції превентивного роз�

гортання сил; створити постійні сили швидкого

реагування ООН під командуванням Генераль�

ного секретаря, систему резервних сил та підго�

товки військового та цивільного персоналу,

фонд бойової техніки і озброєння; розробити

міжнародну конвенцію із забезпечення охорони

і безпеки персоналу ООН (наприклад, із 1948 р.

по 2000 р. при виконанні своїх обов’язків заги�

нуло 1 610 співробітників Організації).

Не менш важливо переглянути систему

фінансового забезпечення діяльності ООН.

Зокрема, необхідно переглянути розміри внес�

ків країн�членів Організації, які сплачуються

з врахуванням кількості населення, валового

національного продукту, зовнішнього боргу та

деяких політичних факторів.

Невідкладного реформування вимагають

регіональні (європейські) безпекові структури 

Сьогодні Європа — це 54 країни, диферен�

ційованих за багатьма основами, у тому числі на

підставі своїх військово�політичних симпатій та

антипатій. Усі вони входять до ОБСЄ, 28 є чле�

нами НАТО, 27 — Євросоюзу, 7 — Організації

Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

15 складають групу неінтегрованих країн. 

Організація з безпеки і співробітництва в Євро�
пі (ОБСЄ) за визначенням відповідає за євро�

пейську безпеку. Проте… Поки що доводиться

констатувати відверту пасивність цього наддер�

жавного об’єднання в питаннях підтримання

миру та безпеки на континенті, суб’єктивне

розуміння природи та цільового призначення

Організації впливовими європейськими держа�

вами. Після закінчення холодної війни західно�

європейські країни у ряді випадків стали розг�

лядати ОБСЄ як інструмент переоблаштування

південних та східних країн континенту під свої

стандарти. Не витримали випробування часом

хельсинські принципи непорушності євро�

пейських кордонів повоєнної доби та невтру�

чання у внутрішні справи суверенних країн.

Організація сьогодні не має ні ефективних

засобів, ні військової сили, ні навіть бажання

(більшості її членів) взяти на себе роль гаранта

миру в різних конфліктних ситуаціях. 

Незважаючи на те, що Організація здійснила

помітний внесок у запобігання воєнним конф�

ліктам на Балканах та території колишнього Ра�

дянського  Союзу, — їй не вдалося покласти

край збройним конфліктам у Боснії і Герцего�

вині, Грузії, Нагірному Карабасі, Таджикистані

та в деяких інших регіонах. Малопомітним було

втручання ОБСЄ у російсько�грузинський

військовий конфлікт 2008 р.

Більшість європейських країн єдині у своєму

переконанні: ОБСЄ має набути «другого дихан�

ня» й більш активно впливати на забезпечення

загальноєвропейської безпеки відповідно до ус�

таленої геополітичної формули — «від Атланти�

ки до Уралу». 

Іншою важливою структурою європейської

безпеки (проте більше потенційною, аніж ре�

альною) залишається Євросоюз. 

В життєдіяльності ЄС останнім часом чітко

проявилися аспекти військово�політичного ха�

рактеру. Так, відбулося ухвалення першої спіль�

ної стратегії безпеки ЄС, створення європейсь�

кого агентства з озброєнь, військові

контингенти Євросоюзу вперше застосовані у

миротворчих операціях за кордоном, у проект

Конституції ЄС включено статті про взаємодо�

помогу країнам�учасницям в разі збройної аг�

ресії тощо.

В деяких ситуаціях ЄС довів дієздатність

своєї політики безпеки й оборони. Про це

засвідчили: активні дії Євросоюзу, спрямовані

на стабілізацію ситуації в Європі і навколо неї

(розширення за рахунок постсоціалістичних

країн, політика добросусідства з іншими євро�

пейськими країнами, що не вступили в цю

структуру), цільові дипломатичні ініціативи

щодо врегулювання криз (Македонія), участь

представників ЄС у міжнародних поліцейських

акціях (Боснія і Герцеговина, Македонія), про�

ведення гуманітарних акцій з опорою на війсь�

кову силу (Конго) та операцій із стабілізації ста�

новища (Македонія, Боснія і Герцеговина). 

Виклики XXI ст. не залишають ЄС іншого

вибору, ніж більш активно опікуватися пробле�

матикою європейської безпеки. Це — головний

спосіб забезпечити виключні соціально�еко�

номічні позиції даного конфедеративного

об’єднання держав на тривалу історичну перс�

пективу.

Найвпливовішою безпековою структурою не

лише Європи, а й світу залишається НАТО.

Чинна Стратегічна концепція НАТО 1999 р.

окреслила бачення перспектив розвитку євро�

атлантичного регіону та повідної ролі Альянсу

в цих процесах. Країни НАТО демонструють

широкий підхід до безпеки, який на додаток до

незмінного військового потенціалу північноат�

лантичних країн враховує важливість політич�

них, економічних, соціальних та екологічних

чинників. Основні зусилля Альянсу спрямову�

ються на розбудову ефективної співпраці

з міжнародними організаціями, розвиток парт�



нерства та діалогу з іншими державами, приєд�

нання нових членів, розширення геополітичних

інтересів Альянсу.

На Бухарестському саміті НАТО (квітень

2008 р.) процес вступу до Альянсу Албанії та

Хорватії перейшов у практичну площину. Саміт

привітав євроатлантичні прагнення України

і Грузії, заявивши, що ці держави стануть члена�

ми Альянсу, а План дій щодо членства (ПДЧ)

стане наступним кроком розвитку їхніх євроат�

лантичних устремлінь.

Події 2008 р. (у першу чергу, проголошення

незалежності Південної Осетії та Абхазії за ак�

тивного сприяння РФ) офіційний Тбілісі одноз�

начно кваліфікує як акт територіального розч�

ленування Грузії. Це відсуває перспективи

входження Грузії та України до Альянсу на не�

визначене майбутнє.

Разом з тим 21.08.2009 р. в штаб�квартирі

НАТО в Брюсселі була підписана Декларація

про доповнення Хартії про особливе партнер�

ство між Україною і Організацією Північноат�

лантичного Договору від 9 липня 1997 р. У доку�

менті відображені зміни у відносинах між

Україною і НАТО, що відбулися з часу підписан�

ня Хартії про особливе партнерство в 1997 р.,

зокрема, в контексті рішень, прийнятих в 2008 р.

про майбутнє членство України в Альянсі та

практичні механізми наближення до цієї мети.

За таких геополітичних зрушень для України

незайвим кроком є уважне спостереження за

наддержавним військово�політичним утворен�

ням, що виникло на пострадянському гео�

політичному просторі — Договору про колектив�
ну безпеку (1992–2002 рр.) та Організації

договору про колективну безпеку (після 2002 р.).

Зараз в ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірме�

нія, Казахстан, Киргизія, Узбекистан, Таджи�

кистан.

У 2002 р. ці держави підписали Статут і Угоду

про правовий статус ОДКБ. Таке рішення виве�

ло на якісно новий рівень їхні союзницькі

відносини у зовнішньополітичній, військовій

і військово�технічній сферах. Були передбачені

спільні заходи з метою формування в рамках

Організації дієвої системи колективної безпеки,

створення коаліційних (регіональних) угрупо�

вань військ і органів керування ними, військо�

вої інфраструктури для підготовки військових

кадрів і фахівців та забезпечення їх необхідним

озброєнням і військовою технікою. Органами

ОДКБ визначено Раду колективної безпеки, Ра�

ду міністрів закордонних справ, Раду міністрів

оборони і Комітет секретарів рад безпеки, а по�

стійно діючим робочим органом   секретаріат

ОДКБ. 

Цілями Організації проголошені зміцнення

миру, міжнародної та регіональної безпеки

і стабільності, захист на колективній основі не�

залежності, територіальної цілісності і суве�

ренітету держав�членів, пріоритет у досягненні

яких держави�члени віддають політичним засо�

бам. Учасники ОДКБ координують і поєднують

свої зусилля у боротьбі з міжнародним терориз�

мом і екстремізмом, незаконним оборотом нар�

котичних засобів і психотропних речовин,

зброї, організованою транснаціональною зло�

чинністю, нелегальною міграцією тощо. 

Новим моментом, зафіксованим у Статуті,

стало положення про обов’язкове проведення

попередніх консультацій з усіма державами�

членами при вирішенні питання про розміщен�

ня на своїй території військ чи об’єктів військо�

вої інфраструктури держав, що не входять до

Організації. Це положення, очевидно, поклика�

не стати надійним заслоном у разі будь�яких

спроб використовувати антитерористичну опе�

рацію в Афганістані для просування військової

присутності третіх країн у зоні дії Договору про

колективну безпеку. 

Статут Організації передбачив обов’яз�

ковість виконання прийнятих рішень і санкцій

за їх невиконання. 

Однією з головних переваг нової організації

стало істотне спрощення механізму прийняття

рішень. Якщо раніше при виникненні будь�якої

загрози необхідними були обов’язкові консуль�

тації представників ОДКБ, то тепер (за ана�

логією з п’ятою статтею статуту НАТО) в дію ав�

томатично вступає стаття, відповідно до якої

загроза одній державі є загрозою всім членам

ОДКБ. Це означає, що євразійська система без�

пеки починає діяти за принципом колективної

оборони.

За період свого існування ОДКБ встановила

контакти з ООН і ОБСЄ, де створила постійні

представництва, отримала статус спостерігача

в Генеральній Асамблеї ООН, налагодила прак�

тичну взаємодію з Контртерористичним комі�

тетом РБ ООН, Управлінням ООН з наркотиків

та злочинності. Задекларовано співробітництво

ОДКБ з органами ОБСЄ: Антитерористичним

управлінням, Форумом із співробітництва

у сфері безпеки та Центром із запобігання

конфліктам.

04.02.2009 р. лідери країн ОДКБ схвалили

створення Колективних сил оперативного реа�

гування. Ці сили планується використовувати

для відбиття збройної агресії, проведення

спеціальних операцій по боротьбі з міжнарод�

ним тероризмом та екстремізмом, транс�

національною організованою злочинністю,

наркотрафіком, а також для ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій. 16.10.2009 р. на полігоні

Матибулак у Казахстані відбулися перші нав�

чання Колективних сил за участю Президентів
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.»держав ОДКБ (за винятком Президента Рес�

публіки Білорусь О. Лукашенка).

Заявлено про можливість набуття Іраном

статусу держави�спостерігача в ОДКБ. 

ОДКБ — структура більше євразійської, ніж

європейської безпеки. Попри це, вивчення

досвіду ОДКБ є важливим для України, оскіль�

ки більшість країн�учасниць цього об’єднання

(насамперед, Росія та Білорусь) були й залиша�

ються стратегічними партнерами України.

Таким чином, світова геополітична стабіль�

ність залишається швидше рівнодіючою регіо�

нальних нестабільностей, напруженостей, ло�

кальних війн та військових конфліктів, аніж

цілеспрямованою діяльністю людства, спрямо�

ваною на свідоме уникнення варіанту самозни�

щення. 

Динаміка розвитку військово�політичного

процесу довкола України вимагає невпинної

уваги щодо його конструктивної та деструктив�

ної складових не лише владних структур, але й

всього українського суспільства. Нехтування,

заспокоєння можуть Україні дорого обійтись з

огляду на те, що навіть на 19�му році незалеж�

ності питання її геополітичного (у тому числі

військово�політичного) та культурно�

цивілізаційного самовизначення залишаються

предметом гострої і доволі часто непримирен�

ної дискусії серед політикуму та широких верств

населення.
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Незважаючи на складність процесу членства
РБ в ЄС, ця балканська країни стала певним
каталізатором між провідними європейськими
країнами та країнами балканського регіону, які
прагнуть вступити в Євросоюз. Це свідчить про її
регіональне лідерство у Південно+Східній Європі
і майбутні перспективи в ЄС, чим вона і нама+
гається вдало скористатися. Тому важливим для
майбутнього процесу вступу України в Євроспіль+
ноту буде заручитися підтримкою у цієї бал+
канської країни.

Ключові слова: Республіка Болгарія, Євро�

пейський Союз, балканський регіон, Південно�

Східна Європа.

Несмотря на сложность процесса членства РБ
в ЕС, эта балканская страна стала катализато+
ром между сильными европейскими странами
и странами балканского региона, которые пыта+
ются вступить в Евросоюз. Это свидетельству+
ет о её региональном лидерстве в Юго+Восточной
Европе, будущих перспективах в ЕС, чем она
и пытается воспользоваться. Поэтому для Укра+
ины, как страны возможного кандидата в Евро+
пейский Союз, очень важно суметь договориться
о поддержке Болгарией своих евроустремлений.

Ключевые слова: Республика Болгария, Ев�

ропейский Союз, балканський регіон, Юго�

Восточная Європа.

Not because of complication of process of member+
ship of RB in EU, this Balkan countries became a cer+
tain catalyst between the leading European countries
and countries of the Balkan region, which aim to enter
into European Union. It testifies to its regional leader+
ship in South+east Europe and future prospects in EU,
what it tries successfully to avail. Therefore important
for the future process of entry of Ukraine in
Euroassociation there will be bringing in support of our
state at this Balkan country.

Key words: Republic of Bulgaria, European

Union, Balkan region, South�east Europe.

Політики і громадяни нових членів ЄС

сподіваються, що вступ в цю організацію дозво�

лить їм покращити умови життя і в перспективі

зрівнятися з країнами Західної Європи. Швидка

модернізація менш розвинених країн�членів

ЄС є офіційною метою політики цієї орга�

нізації. Основним критерієм членства в ЄС за�

лишається якість життя, а це для будь�якої де�

мократичної країни базовим принципом

розвитку, зокрема і для України.

Питання приєднання, неприєднання або ж

нейтралітету у зовнішній політиці України до�

сить часто турбують українське суспільство.

Важливим у цьому контексті буде досвід країн�

членів ЄС, що зовсім недавно стали членами

євроспільноти. Два роки — це досить малий

термін для оцінки позитивних і негативних мо�

ментів вступу РБ в ЄС, але перші висновки

можна однозначно зробити [1, c. 56].

Дослідженням питання розширення ЄС зай�

малися різні науковці. Особливе місце станов�

лять дослідники, які описують у своїх працях

шосте розширення ЄС, після якого в члени

євроспільноти потрапили дві східноєвропейські

держави Румунія і Болгарія. Їх можна образно

поділити на три групи: болгарські і румунські,

західні, вітчизняні, до яких належать українські

і науковці з колишнього Радянського Союзу.

Особливо слід виділити українських та бол�

гарських дослідників. До болгарських варто

віднести Г. Карасімеонова, І. Кристєва, І. Баєву,

Ж. Желєва, а до українських — І. Варзара,

М. Примуша, М. Мілова, В. Бурдяк, Л. Проко�

пець. Як і українські, так і болгарські науковці

вказують на важливість приєднання Болгарії до

ЄС. Незважаючи на ті складнощі, що виника�

ють у спілкуванні між офіційними Брюсселем

і Софією, все ж слід використати історичний

шанс, наданий болгарському суспільству євро�

пейськими політиками. Адже варто визнати той

факт, що на момент вступу болгарське су�

спільство не відповідало європейським стан�

дартам.

Вступ РБ в НАТО і успішне завершення

переговорів з ЄС дають можливість назвати

2004 р. європейським роком Болгарії. 15 червня

2004 р. Болгарія закінчила переговори з ЄС.

Шлях цієї балканської країни до об’єднаної

Європи був доволі складним. Країна вручила

офіційну заявку про бажання вступити в ЄС 16
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.»грудня 1995 р. Базуючись на думці Європейсь�

кої комісії від червня 1997 р. з приводу заяви

Болгарії і Європейського парламенту від грудня

того ж року, на зустрічі у верхах в Люксембурзі

12–13 грудня 1997 р. Європейська рада прийня�

ла рішення почати перемови щодо приєднання

Болгарії в ЄС. Офіційно їх початком було про�

голошено 15 лютого 2000 р. на першому

засіданні двохсторонньої Міжурядової комісії

на рівні міністрів закордонних справ. В нас�

тупні чотири роки Болгарії вдалося вирішити

всі переговорні питання.

За даними одного із соціологічних опитувань

в Болгарії, напередодні вступу країни до ЄС ли�

ше 4% громадян країни оцінювали свої знання

про Європейський Союз як достатньо вагомі

при 71% підтримці вступу країни в євроспільно�

ту. Щоправда, з наближенням можливого всту�

пу країни до ЄС та під час членства відсоток

громадян, які володіли достатньо добре інфор�

мацією про ЄС, значно виріс. Взагалі суспільні

настрої болгар за останні майже 20 років за�

знали серйозних змін. Спочатку ЄС виглядав

для болгар як дещо далеке, як «земля обітова�

на», де вони «непрошені гості». Причиною цьо�

го було почуття неповноцінності, а також той

факт, що Болгарія впродовж багатьох років була

ізольованою від європейських держав. В резуль�

таті політичних змін в 1997 р., коли до влади

прийшли демократичні сили на чолі з І. Косто�

вим, ідеї про членство в НАТО і ЄС стали більш

реалістичними. Ще одним вагомим аргументом

на користь вибору болгарським суспільством

європейського вектору розвитку стало запро�

шення у владу колишнього монарха країни

Симеона Сакскобурготскі (Симона Другого).

У 2001 р. він вдало підхопив естафету від попе�

реднього уряду І. Костова та зумів закінчити

процес набуття Болгарією асоційованого член�

ства в НАТО і ЄС. З того часу в суспільстві про�

довжують переважати позитивні настрої щодо

європейського і євроатлантичного майбутнього

країни.

У результаті приєднання у короткі терміни

(після розширення в 2004 р.) Румунії і Болгарії

ЄС накликав на себе критику, спричинену

сумнівами багатьох європейських експертів

і політиків в їх економічній спроможності і від�

повідності демократичним стандартам [4, с. 17].

Прихильниками цієї позиції були в основному

багаті країни�члени ЄС, які не бажали дотувати

економіки менш розвинених країн. Після двох

років членства РБ в ЄС політики провідних

країн Союзу знову говорять про непродуманість

та поспішність рішення надання асоційованого

членства Румунії і Болгарії у 2004 р.

Щодо членства Болгарії в ЄС, то можна із

впевненістю говорити про те, що в національ�

ному суспільстві завжди існував консенсус. Цю

ідею з самого початку підтримували всі болгари.

В епоху демократичних змін мінялися уряди,

але пріоритети болгарської зовнішньої політики

залишалися незмінними — членство в ЄС і НА�

ТО. Винятком є поява в болгарському політич�

ному просторі ультранаціоналістичної коаліції

«Атака», яка завжди відстоювала ультра�

націоналістичні позиції, що подекуди відобра�

жалося на небажанні вступити в ЄС і, особливо,

в НАТО. Щоправда, ця формація не має відчут�

ного впливу у болгарському політичному прос�

торі. Такого роду єдності не вистачає Україні з

часів отримання незалежності. Постійні зміни

курсів у зовнішній політиці не сприяють євро�

пейським інтеграційним намаганням країни [6].

Три чверті болгар вважають, що членство

в ЄС сприятливе для громадян країни. На їхню

думку це відкриття Болгарії для Західної Євро�

пи, а також великі можливості для поїздок, ро�

боти і освіти. Найбільше єврооптимістів серед

молодих болгар і людей з більш високими дохо�

дами і кваліфікацією, які значною мірою змогли

скористатися цими шансами. На це вказують

результати болгарського національного опиту�

вання агентства «Альфа Рисерч», проведеного

в грудні 2008 р.

Однак у болгарському суспільстві спостері�

гається сильне розчарування у зв’язку з повіль�

ним ходом змін. 75% респондентів не бачать

позитивних змін у роботі судової системи,

у боротьбі з корупцією й організованою злочин�

ністю, у поліпшенні інфраструктури й підтрим�

ці сільського господарства. Люди середнього

й старшого віку, люди з низькими доходами,

жителі невеликих населених пунктів і сільгосп�

виробники, що розраховували не стільки на

поїздки за кордон, скільки на зміни рівня жит�

тя, виявляються найбільш розчарованими від

ефектів членства. Близько 20% болгар, що на 4%

більше відповідно до даних 2007 р., їздили

в країну, що є членом ЄС. Дві третини поїздок

здійснювалися з метою відпочинку, екскурсії або

туризму. Кожний третій декларує, що в його ро�

дині або серед його друзів є люди, що виїхали на

роботу в країну�члена ЄС після 1 січня 2007 р.,

коли Болгарія стала повноправним членом

співтовариства. Болгарська суспільна думка

розділена порівно щодо питання про вплив

світової фінансової кризи на співвідношення

між виїжджаючими на заробітки і тими, хто по�

вертається на батьківщину. 40% респондентів

очікують, що число людей, що бажають виїхати

на роботу в Європу, збережеться. Майже стільки

ж (39%) дотримуються протилежної думки, а са�

ме, що болгарські емігранти повернуться через

економічну рецесію й скорочення робочих

місць. 



Найсерйознішими для болгар, за традицією,

залишаються проблеми, пов’язані з роботою.

Інфляція, побоювання, пов’язані зі світовою

фінансовою кризою, втратою доходів і роботи,

турбують їх найбільше. 35% очікують погіршен�

ня економічної ситуації в 2009 році, близько 40%

опитаних вважають, що вона не зміниться,

а всього 26% сподіваються на її поліпшення.

Більш оптимістичні оцінки в особистому плані —

40% респондентів думають, що й у наступному

році їм вдасться зберегти свій сьогоднішній

матеріальний рівень і купівельну спроможність.

Традиційно низькою залишається довіра до

інститутів влади. Найбільш критично болгари

налаштовані до роботи парламенту, уряду й су�

дової системи. Зберігається довіра до Болгарсь�

кого народного банку і стабільності банківської

системи.

Жителі столиці, молоді болгари й представ�

ники середнього класу почувають себе більшою

мірою європейськими громадянами. Це показу�

ють результати соціологічного дослідження на

тему: «Суспільні настрої до кінця другого року

членства Болгарії в ЄС», проведеного агент�

ством АССА�М. Приблизно 60% учасників опи�

тування висловили оптимізм щодо європейсь�

кого майбутнього країни.

Треба, однак, відзначити, що в порівнянні з

попереднім роком за цим показником відзначе�

не зниження на 5%. Стільки ж респондентів

вважають своє життя в особистому плані від�

носно успішним. Помітно зменшилась в порів�

нянні з 2007 роком частка болгар, які стверджу�

ють, що їхня родина отримала користь від

членства країни в ЄС. За цим показником

відзначено зниження з 27 на 16%. Негативні

тенденції в області єврооптимізму болгар

пов’язані, у першу чергу, із протверезінням

після ейфорії від приєднання, що спровокувало

завеликі очікування. Результати показують, що

в цьому сенсі болгари все більше стають ре�

алістами. Варто також врахувати і той факт, що

респонденти, які заявили про особисту користь

від членства в ЄС, сконцентровані в Софії, де

таких 30%. Тоді як у всіх інших регіонах країни

цей показник хоча б на 5–6 пунктів нижче.

Відповідно до результатів дослідження пере�

важна частина болгар вважає, що Болгарія на

даний момент не у виграші від членства в ЄС.

У довгостроковому плані, однак, 75% респон�

дентів думає, що, зрештою, членство в європей�

ському співтоваристві буде корисним для Бол�

гарії. Високі життєві стандарти, порядок

і безпека, свобода переміщення, єдиний куль�

турний простір — такі позитивні зміни, з якими

болгари асоціюють членство країни в ЄС [8].

Більша частина болгар і політична еліта не

повністю ще розуміють значення членства

країни в ЄС. На думку провідного політолога

країни, директора Інституту політичних і юри�

дичних досліджень Г. Карасімеонова: «Це все�

одно, що увійти в будинок і з сусіда перетвори�

тися у власника». Вимоги до кожного члена

євроспільноти постійно посилюються, особли�

во, коли країна увійшла в Союз з дефіцитом,

коли це найбідніша країна в цій спільноті.

Важливо також не забувати про те, що з 1 січня

2007 р. все, що робить Болгарія, розцінюється

як позиція ЄС. Всі члени ЄС пильно слідкують

за станом речей в Болгарії.

На думку Г. Карасімеонова, три соціальних

сектори в РБ переживають шок від приєднання

країни до ЄС. По�перше, це органи влади всіх

рівнів, оскільки старі методики і способи

адміністрування вже не підходять. По�друге,

інтеграція Болгарії в ЄС зачепила особливо

сильно економічні суб’єкти, задіяні в тіньовій

економіці. Ну і по�третє, це пересічні громадя�

ни країни — вони поступово усвідомлюють, що

інтеграція в ЄС означає зміну менталітету, тру�

дового етикету тощо. Але все ж таки в Болгарії

формується нове покоління, яке дивиться

з оптимізмом в своє майбутнє в межах ЄС. Мо�

лодь посилено оволодіває іноземними мовами.

Головною проблемою сьогодні для РБ зали�

шається модернізація політичної еліти і суспі�

льства [3].

Якщо в 2007 році половина болгар вважала,

що приєднання до ЄС є основною причиною

підвищення цін у країні, то тепер цей показник

понизився до 28% респондентів, причому пере�

важна частина з них підтримує думку, що

торгівці штучно завищують ціни. На другому

місці серед причин інфляції в країні болгари

вказують на світову фінансову кризу, цю думку

розділяють 45% опитаних. Більшість респон�

дентів вважає проблеми Болгарії при керів�

ництві єврофондами цілком реальними, але

42% схильні думати, що причиною такого яви�

ща може бути і схильність до сенсацій у пресі.

Болгари залишаються на останньому місці за

доходами серед європейців. Хоча певний

прогрес спостерігається, зокрема, середня за�

робітна плата по країні у 2005 р. сягала близько

160 євро, а у 2008 р. — 255 євро. Збільшилися

пенсії, але збільшилися також і ціни, інфляція.

І знову ж таки європейським чиновникам дове�

лося приймати важливе рішення зі вступу РБ

в ЄС, зважаючи на економічну відсталість

країни. Щоправда, за два роки асоційованого

членства в ЄС інвестиції в країну збільшилися

в рази, а економічна підтримка країн�члені ЄС

дозволила Болгарії вийти на відчутно новий

економічний рівень. На жаль, болгарським

політикам не вдалося повноцінно скористатися

з таких економічних дивідендів, країна зали�
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.»шається на останніх позиціях в економічному

розвитку у сучасній об’єднаній Європі. Ук�

раїнські реалії говорять про те, що рівень еко�

номічного розвитку, запас природних ресурсів,

інвестиційна привабливість дають нашій країні

шанс на європейське майбутнє, але болгарсь�

кий та румунський досвід не дозволяють євро�

політикам робити поспішні кроки щодо Ук�

раїни.

Політична корупція в Болгарії — це ще один

важливий фактор європейського сьогодення

країни. За даними ЄС, РБ є однією з найбільш

корумпованих європейських країн. Взагалі,

після вступу в ЄС Болгарія не приклала дос�

татньо зусиль, щоб знизити високий рівень

корупції і не зуміла справитися із злочинністю.

В країні продовжується тиск на державні інсти�

тути влади з врегулювання конфліктів інтересів.

Постійні корупційні скандали в Болгарії стали

звичними в останні роки, причому в цих скан�

далах замішані найвищі посадові особи, серед

яких були помічені і колишні прем’єри країни і

міністри, а політики вважаються найбагатшою

верствою населення РБ.

Болгарія стала членом НАТО і ЄС, незважа�

ючи на високий рівень корумпованості бол�

гарського суспільства. Країні було надано шанс

виправити помилки після вступу, але карди�

нальних змін не відбувається і до сьогоднішньо�

го дня. Яскравим прикладом цього став не�

давній корупційний скандал, в якому було

замішано міністра внутрішніх справ Р. Петрова.

Його було помічено у зв’язках з найвищими

кримінальними авторитетами країни. Ситуація

з міністром внутрішніх справ повністю

відповідає умовам перехідного періоду, але вона

зовсім не відповідає новим вимогам, які

пред’являються до Болгарії як члена ЄС. Це

стало одним з основних факторів відставки

міністра [2].

Якщо глянути на перебіг цього корупційного

скандалу у Болгарії, то він багато в чому схожий

на певні прояви корупції в українській по�

літичній системі. Проте, основною відмінністю

для двох країн є те, що болгарські політики все

ж намагаються відповідати європейським стан�

дартам, що, звісно, зумовлює відставку посадо�

вої особи, поміченої в корупційних схемах. На

жаль, українським високопосадовцям вдається

зберігати за собою посаду в схожих ситуаціях.

Незважаючи на високу підтримку членства

Болгарії в ЄС, соціологічне дослідження пока�

зало й слабку зацікавленість болгар до май�

бутніх виборів до Європейського парламенту

(ЄП). 29%, або приблизно стільки ж, скільки

голосували на перших у Болгарії виборах в ЄП в

2007 р., визначають майбутні в 2009 році вибори

як «дуже важливі». Набагато вище інтерес до

національних виборів в 2009 р. — 60% опитаних

заявили, що візьмуть участь у голосуванні на

виборах у болгарський парламент.

Європейський парламент є найвищим

політичним органом об’єднаної Європи, який

обирається європейськими громадянами. ЄП

займає ключове місце в європейській політиці.

Кожних п’ять років в державах�членах ЄС

організовуються наймасштабніші вибори 783

євродепутатів представляють понад 450 мільйо�

нів громадян ЄС. Найбільша квота належить

Німеччині — 99 місць, найменша Мальті —

6 місць. Болгарія вибирає 18 євродепутатів.

На відміну від початкової фази європейської

інтеграції, коли парламентська асамблея мала

більше декоративне значення, сьогодні ЄП має

важливий вплив на політику ЄС. Насамперед,

він має право ініціювати зміни до європейсько�

го законодавства. Також він може змінювати

або накладати вето на акти Європейської

комісії. Іншими функціями ЄП є надання кон�

сультативних порад з різних питань країнам�

членам ЄС. Особливо важливою функцією ЄП

є контроль за видатками бюджету ЄС і затверд�

ження чи звільнення складу Європейської

комісії.

Основною метою кожного євродепутата є за�

хист національних інтересів в ЄП і захист інте�

ресів ЄС в цілому. На практиці це виглядає нас�

тупним чином — наскільки авторитетним,

національно свідомим і активним буде євроде�

путат від країни, настільки буде вдалішим

рішення на користь даної країни.

20 травня 2007 р. вперше в Болгарії проводи�

лися вибори до Європейського парламенту. За

підсумками цих виборів РБ отримала 5 депу�

татів від Болгарської соціалістичної партії, 1 від

Народного руху Симеона Другого, 4 від Руху за

права і свободи, 5 від «Громадяни за європейсь�

кий розвиток Болгарії» і 3 від ультранаціона�

лістичної коаліції «Атака» [5].

Болгарія здійснила другий крок у справі ос�

воєння механізмів і виконання вимог Євросою�

зу. 2008 рік був другим роком членства Болгарії

в цій організації. Образно кажучи, цього року

відносини між ними «заскрипіли». Взагалі, це

нормальний процес для країни, що тільки�но

приєдналася до ЄС, країни що вже пережила

ейфорію першого року членства. На місце ра�

дості прийшла сувора реальність, було здійсне�

но перші санкції через невиконаня зобов’язань

з проведення реформ. А все це відбулося саме

напередодні світової фінансово�економічної

кризи. Однієї із санкцій було припинення

виділення 220 млн. євро по програмах, а ще 500

млн. євро були блоковані.

Болгарія почала ряд реформ у трьох сферах,

які найбільш гостро критикувалися з боку



Брюсселя. Мова йде про реформу судової систе�

ми, корупції при розподілі європейських фондів

і боротьбу з організованою злочинністю. Здійс�

нені були персональні зміни, вжиті органі�

заційні заходи, але представники ЄС продовжу�

ють займати позицію, вважаючи все зроблене

Болгарією недостатнім.

23 липня 2008 р. в Болгарії офіційно предста�

вили кінцевий варіант докладу єврокомісії про

прогрес цієї балканської країни з шести показ�

ників у сфері правосуддя і внутрішнього право�

порядку. Фактично країна отримала двійку, на

думку більшості аналітиків цього докладу.

Дійсно, за півтора роки членства в ЄС в країні

не було проведено серйозних кроків з виконан�

ня зобов’язань, даних Європейському Союзу.

Такого типу євроневдачі серйозно впливають

в РБ на діяльність правлячої коаліції, а саме, на

оголошення вотуму недовіри уряду країни.

Опозиційні лідери вдаються до певного шанта�

жу та тиску на коаліцію європейськими невда�

чами. В Україні, де постійно здійснюється

критика провладної коаліції, іноді навіть без яв�

них на те причин, ситуація дещо відрізняється

від болгарської, оскільки в РБ такого роду кри�

тика можлива тільки після складних, непроду�

маних дій, програшів на міжнародній арені цих

політиків [7].

Незважаючи на складність процесу членства

РБ в ЄС, ця балканська країни стала певним

каталізатором між провідними європейськими

країнами та країнами балканського регіону, які

прагнуть вступити в Євросоюз. Це свідчить про

її регіональне лідерство у Південно�Східній

Європі і майбутні перспективи в ЄС, чим вона

і намагається вдало скористатися. Тому важли�

вим для майбутнього процесу вступу України

в Євроспільноту буде заручитися підтримкою

балканської країни.
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Інформаційна війна розглядається у статті
як технологія, що відкриває нові можливості для
політичного протиборства. Аналізуються основні
теоретико+методологічні підходи до дослідження
поняття «інформаційна війна», виявлено сфери
життєдіяльності суспільства, які особливо
піддаються впливу інформаційних війн; дослідже+
но можливості інформаційної війни в політичному
протиборстві.

Ключові слова: інформаційна війна, політич�

не протиборство, інформаційно�комунікативні

технології.

Информационная война рассматривается
в статье как технология, открывающая новые
возможности для политического противобор+
ства. Анализируются основные теоретико+мето+
дологические подходы к исследованию понятия
«информационная война», выявлены сферы жиз+
недеятельности общества, особенно подвергаю+
щиеся воздействию информационных войн, иссле+
дованы возможности информационной войны в
политическом противоборстве.

Ключевые слова: информационная война,

политическое противостояние, информацион�

но�коммуникативные технологии.

In the given article an information war is consid+
ered as the technology which gives a gateway to new
opportunities for political struggle. The main theoreti+
cal+methodological approaches to their research of the
notion «information war» are analyzed; the spheres of
society activity are discovered which is especially
exposed by the influence of information wars; the pos+
sibilities of an information war in political struggle are
researched.

Key words: information war, a political opposi�

tion, information� communicative technologies

Актуальність статті обґрунтована тим, що
впровадження інформаційно�комунікаційних
технологій (ІКТ) в усі сфери громадського жит�
тя істотно підвищило залежність суспільства,
кожного конкретного індивіда від надійності
функціонування інформаційної інфраструкту�
ри, достовірності використовуваної інформації,
її захищеності від несанкціонованої модифі�
кації, а також протиправного доступу до неї. Су�
часна людина, її повсякденне життя стали усе
більш залежними від масової комунікації.
Інформаційні технології як реальний соціаль�
ний ресурс адаптації людини до життя стали
активно використовувати для маніпулювання
свідомістю. Набули поширення методи інфор�
маційного управління людьми. При цьому в
постійному припливі інформації для втілення
таких цілей як орієнтування в сучасній ситуації
й соціальному середовищі, розвиток загального
кругозору та вирішення повсякденних практич�
них проблем реалізуються на 70% за рахунок
спеціалізованої інформації, одержуваної з за�
собів масової комунікації (ЗМК). ЗМК створили
в суспільстві своєрідну «другу» «суб’єктивну ре�
альність». Відбувається формування «підпоряд�
кованості» свідомості ідеям, які пропагуються
ЗМК, що робить людину відкритою і беззахис�
ною перед маніпулятивними технологіями.

Таким чином, стрімкий розвиток інфор�
маційно�комунікаційних технологій несе з со�
бою не тільки нові можливості, але й цілий ряд
загроз, здатних дестабілізувати життя людей.
Однією з таких загроз є інформаційна війна.

Тому закономірно, що тема інформаційної
війни останнім часом  стає усе більш популярною
серед експертів і вчених. Серед них найбільш
відомими є А. Крутських, А. Федоров, О. Кали�
новський, С. Гриняєв,  М. Павлютенкова, І. Ша�
равов, В. Петров, І. Рабінович, Д. Фельдман та
ін. Характер інформаційної війни був докладно
представлений Д. А. Волкогоновим. 
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Метою цієї статті є розгляд інформаційної
війни як технології, що відкриває нові можли�
вості для політичного протиборства. Досягнен�
ня цієї мети передбачає рішення таких наукових
завдань: проаналізувати підходи до дослідження
поняття «інформаційна війна»; виявити сфери
життєдіяльності суспільства, що особливо під�
даються впливу інформаційних війн; з’ясувати
можливості інформаційної війни в політичному
протиборстві.

Поняття «інформаційна війна» («information
warfare») з’явилося вперше в документах Мі�
ністерства оборони США в 1990 р. Саме з цього
моменту було розпочате дослідження цього фе�
номена. Всіх дослідників поняття «інфор�
маційна війна» можна умовно поділити на три
головні групи.

Перша група дослідників, яка віддає перева�
гу соціально�комунікативному підходу, розуміє
інформаційну війну як окремі інформаційні
заходи, інформаційні способи й засоби корпо�
ративної конкуренції, ведення міждержавного
протиборства, збройної боротьби, комуніка�
ційні технології впливу на масову свідомість.

Друга група вчених, до якої входять, в основ�
ному, представники військових відомств, відно�
сить інформаційну війну до сфери військового
протиборства й розглядає її як комплексне
спільне застосування сил і засобів інформаційної
та збройної боротьби (військово�прикладний
підхід). Цей підхід викликає заперечення у деяких
вчених, які вважають, що термін «інформаційна
війна» відносно сучасних інформаційних спо�
собів ведення війни не зовсім адекватним і було б
більш вірно іменувати цей вид воєнних дій
інформаційною боротьбою, розглядаючи його як
інформаційну складову бойових дій.

На думку третьої групи дослідників, інфор�
маційна війна — це явище мирного періоду
міждержавного протиборства, яке дозволяє
вирішувати зовнішньополітичні завдання неси�
ловим у традиційному розумінні методом [1]. 

Одним із перших теоретиків інформаційної
війни визнаний Мартін Лібікі. У його роботі
«Що таке інформаційна війна?», вперше
опублікованої Національним інститутом оборо�
ни США в 1995 р., саме поняття не визначене.
Замість цього М. Лібікі описує форми інфор�
маційної війни, серед яких сім основних і двад�
цять додаткових. Вся система «Іnformatіon
Warfare» описується схемою, з якої й випливає
поняття «інформаційна війна».

У тексті «Об’єднаної доктрини інфор�
маційних операцій», що Міністерство оборони
США ввело в дію  в жовтні 1998 року, було дане
роз’яснення понять інформаційних операцій
і інформаційної війни.

Американський військовий аналітик Ричард
Шафранськи розглядає інформаційну війну в
контексті збройного зіткнення («warfare») як

збройні дії, спрямовані проти будь�якої частини
системи знань або припущень ворога. «Супро�
тивник» — це будь�хто, чиї дії суперечать цілям
лідера. Поза державою це може бути «образ во�
рога» або «не ми». Всередині держави ворогом
може бути зрадник або мандрівник, кожний,
хто протистоїть або недостатньо підтримує ліде�
ра, який керує засобами інформаційної війни.
Якщо члени групи не підтримують цілі лідера
в ході бойових дій, внутрішня інформаційна
війна (включаючи такі речі, як пропаганда, не�
правда, терористичні акти й слухи) може вико�
ристовуватись у спробі змусити їх бути більш
лояльними до цілей лідерів.

На думку китайського військового аналітика
Ван Пуфена, інформаційна війна є продуктом
епохи інформації, який у бою часто використо�
вує інформаційну технологію й інформаційну
зброю. Він становить «мережевізацію» (wanglu�
ohua) поля бою і є новою моделлю для остаточ�
ної боротьби часу та простору. У центрі його —
боротьба за контроль над інформаційним полем
бою, для того, щоб впливати або ухвалити
рішення щодо перемоги або поразки.

Ґрунтуючись на великій кількості китайських
першоджерел, Майкл Пілсбурі доводить, що
«метою інформаційної війни за китайською лі�
тературою є інформаційне панування». Подібно
до американського поняття «інформаційної
вищості», китайці в інформаційній війні будуть
прагнути зруйнувати у супротивника процес
прийняття рішення, впливаючи на здатність
супротивника одержувати, обробляти, переда�
вати та використовувати інформацію [2]. 

Основа інформаційної війни — маніпулятив�
ний вплив на аудиторію. Технології подібного
впливу різноманітні, але головний засіб
універсальний — це інформаційне повідом�
лення, передане по каналах комунікації. І від
того, наскільки ефективно сконструйоване
повідомлення, залежить його маніпулятивний
потенціал, ступінь впливу на аудиторію. Тому
одним з найважливіших завдань для суб’єкта
інформаційної війни є вміння кодувати пові�
домлення, розповсюджувані в період інфор�
маційної війни.

У політичній сфері це явище пов’язане
з прагненням дискредитації реального стану в
якій�небудь країні, для того, щоб показати
світовій громадськості обмеженість історичної
можливості перебороти існуючу небезпеку для
політичної структури країни. 

В економічній галузі робиться все, щоб
послабити економіку в маніпульованій країні,
викликати різного роду труднощі — за
допомогою дискримінаційних заходів у сфері
торгівлі, економічних зв’язків, блокування
вивчених обмінів і контактів. 

У галузі духовного світу використовується
неправда, наклеп, агітація людей, спрямована
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теоретичної свідомості (ідеологію, політичні
концепції, певні соціальні принципи) і на сферу
повсякденної свідомості [3]. 

В умовах інформаційних війн об’єктами
руйнування стають ціннісні орієнтири суспільс�
тва, національний менталітет, суспільний ідеал.
Одним з основних інструментів деструктивного
інформаційного впливу стають мас�медіа.

Термін «інформаційна війна» має сучасну
історію. Він з’явився в середині 80�х років ХХ сто�
річчя у зв’язку з новими завданнями Збройних
сил США після закінчення «холодної війни».
Його виникнення стало результатом роботи
групи американських теоретиків, які займаю�
ться військовими проблемами, таких, як
Г. К. Екклз, Г. Г. Самерз та ін. Більш популяр�
ним цей термін став після проведення операції
«Буря в пустелі» у 1991 р. в Іраку, де нові інфор�
маційні технології вперше були застосовані
у військових цілях.

Останнім часом з’явилися приклади, коли
засоби масової інформації застосовувалися
навіть замість збройних сил для досягнення
політичних цілей, у результаті чого без єдиного
пострілу зникають цілі держави та радикально
змінюється політична картина світу [4]. 

В. Вахромеєв відзначає наступні реальні
вигоди від заміни збройних сил сучасними ЗМІ.
Інформаційна війна йде потай, без масових
людських жертв, що в підсумку не викликає
великої соціальної напруженості у суспільстві.
Так, наприклад, людські жертви США у війні
з В’єтнамом і потужні антиурядові виступи, що
виникнули внаслідок цього, змусили політичне
керівництво відкликати війська. А у «холодній
війні» США проти СРСР не знадобилося ні
застосовувати, ні нести людські втрати.
Ефективність інформаційної війни, при
правильній її організації, полягає в тому, що
вона здатна істотно підірвати довіру до
політичної влади в суспільстві. Вартість про�
ведення інформаційних війн у багато разів
нижча за реальні наземні, повітряні, морські та
космічні війни [5]. 

Читаючи газету, слухаючи радіо або див�
лячись телевізор, людина керується своїми
переконаннями та схемами установок, що
відносяться до мас�медіа в цілому (або
конкретному ЗМІ), щоб направляти сприйнят�
тя й витягати зі своєї пам’яті та знань необхідні
судження про те, що зображено в подіях�
новинах. Інститутам, що займаються кому�
нікацією, приписуються авторитетність або
здатність вселяти довіру; наприклад, аудиторія
може повірити в те, що теленовини більш
надійні та менш упереджені, ніж газетні
повідомлення. «Новини — це зброя війни, вони
використовуються, щоб вести війну, а не
надавати інформацію», — говорив в 1942 році

Г. Геббельс, головний ідеолог Третього рейха.
Відомо багато випадків безвідповідальності
ЗМІ, коли в погоні за сенсацією вони не тільки
сприяли залякуванню населення, але й зава�
жали діям поліції та рятувальних груп.
Наприклад, в 1980 р. у Лондоні під час облоги
іранського уряду телеоператор приховано зняв
групу захоплення, яка готувалася до штурму,
і тільки непередбачена затримка з виходом
матеріалу в новинах урятувала ситуацію.
Пізніше, в 2002 р. під час захоплення москов�
ського театрального центру на Дубровці
тележурналісти щодня знімали на відеокамеру
все, що відбувалося навколо будинку. Всі засоби
масової інформації відкрито обговорювали
питання про можливий штурм [6]. 

Розвиток технологій, що підвищують інфор�
маційну й ідеологічну вразливість політичної
системи, викликає відповідну реакцію держав
і транснаціональних структур, які всіма до�
ступними методами — і юридичними, й апа�
ратно�програмними — намагаються підсилити
контроль за цими технологіями. У результаті
цього вибудовується своєрідна система «зага�
льної піднаглядності», управління свідомістю
й поведінкою як конкретного індивіда, так і со�
ціальних груп і цілих націй, що готує фундамент
для активізації в найближчі десятиліття
неототалітарних політичних процесів [7].
Комп’ютерні технології відкривають нові
можливості для контролю над суспільством.

Інформаційна зброя здатна ефективно
впливати і на психіку, свідомість людей, і на
інформаційно�технічну інфраструктуру суспі�
льства й армії. На сьогодні створено багато
нових засобів впливу на психіку людей, упра�
вління їхньою поведінкою. Правда, за даними
зарубіжних джерел, стійких і прогнозованих
способів управління колективною поведінкою
людей поки не знайдено, але такі дослідження
ведуться. У пресі періодично з’являється інфор�
мація про американську програму «Мк�ультра»,
а також про аналогічні програми у Франції,
Японії та інших країнах. Досягнення в цій галузі
такі, що вже зараз можна говорити про
ефективність зомбування (програмування
поведінки, діяльності) окремих людей. З цією
метою створені та використовуються не тільки
фармакологічні засоби, але й психотронні
генератори.

Можливості засобів радіоелектронної проти�
дії досить відомі. В останні роки в їхньому
розвитку відбуваються революційні зміни.
Головний напрям прогресу в електроніці —
комп’ютеризація. Тому особливо швидко
й успішно розробляються методи впливу на
комп’ютерні системи. Наприкінці 1990 р. за
замовленням ДАРПА (управління НИОКР Пен�
тагона) було підготовлено доповідь «Комп’ю�
тери в небезпеці» та зроблено висновок, що



США стоять на порозі катастрофи в ком�
п’ютерних мережах, а також рекомендовано
посилити заходи інформаційної безпеки. І ЦРУ,
й АНБ досліджують можливості зараження
інформаційно�технічних систем інших країн
комп’ютерними вірусами, пастками, логічними
бомбами й т. і. Для боротьби з подібними діями
з боку інших держав у США створена служба
«Комп’ютерно�вірусні контрзаходи» [8]. 

Цілком очевидно, що відповідні служби роз�
винених в сфері інформатики держав ведуть
підготовку до «комп’ютерної війни», розроб�
ляють і апробують способи, прийоми впливу на
комп’ютерні системи. Відомості про це
з’являються у відкритій пресі. У США існує
Центр комп’ютерної безпеки (Пентагон),
створений ще в 1981 р., є спеціально підібрані
урядові групи експертів, які стежать за рівнем
захищеності зовсім секретних комп’ютерних
систем. Немає сумніву, що ефективність ком�
п’ютерного протиборства буде надзвичайно
високою. Про це, наприклад, свідчить факт
неможливості застосування Іраком проти
багатонаціональних сил закуплених у Франції
систем ПВО. Їхнє програмне забезпечення
містило логічні бомби, які були активізовані з
початком бойових дій. Використанням такої
бомби або вірусу, очевидно, можна буде досягати
тих же результатів, що і звичайним бомбарду�
ванням органа державного управління, пункту
(центру) бойового управління. Тому комп’ю�
терні системи державного управління й війсь�
кового призначення (у першу чергу всі скільки�
небудь важливі системи й мережі) будуть
намагатися «замінувати» логічними бомбами,
«заразити» вірусами, що чекатимуть свого часу.
З’явиться й інформаційний тероризм. До всього
цього треба спеціально готуватися та перед�
бачати контрзаходи [9]. 

Отже, аналіз основних теоретико�методо�
логічних підходів до дослідження поняття
інформаційної війни дозволяє виділити два
підходи, що затвердилися в сучасній науковій
літературі. Перший з них виходить із опису
явища інформаційної війни через її вплив на
масову свідомість, маніпулятивний потенціал
і психологічний вплив інформаційних повідом�
лень. Другий підхід розглядає явище інформа�
ційної війни як автономну систему в сучасному
суспільстві за допомогою технічного, матема�
тичного понятійного апарата.

Інформаційна війна припускає порушення,
ушкодження, модифікацію інформаційних
ресурсів і знань людей про самих себе та
навколишній світ і впливає на суспільну думку
та думку еліт, міри дипломатичного характеру,
пропагандистські та психологічні кампанії,
підривні акції в галузі культури й політики,
дезінформацію та впровадження в місцеві
медіа�канали, проникнення в комп’ютерні

мережі й бази даних, технічне сприяння
дисидентським і опозиційним рухам і надання
їм інформаційної підтримки. 

З розвитком технічних засобів збільшується
число прийомів ведення інформаційної війни:
від «інформаційної боротьби першого поколін�
ня», що розглядалася її авторами як розширення
класичної радіоелектронної боротьби, до
«інформаційної боротьби третього покоління», у
якості якої обговорюються операції на основі
ефектів. Саме операції на основі ефектів сьогодні
є основою реалізації зовнішньої політики
розвинених держав в інформаційну епоху.
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У статті розглянуто соціально+педагогічні
можливості впливу телевізійних ЗМІ на
формування світогляду молодої людини.

Ключові слова: телебачення, студентський

вік, світогляд.

В статье рассмотрены социально+педа+
гогические возможности влияния телевизионных
СМИ на формирование мировоззрения молодого
человека.  

Ключевые слова: телевидение, студенческий

возраст, мировоззрение. 

In article author has studying social and pedagogi+
cal possibility TV to forming the world outlook of young
people.

Key words: television, student age, world outlook.  

Особливості сучасного етапу розвитку

українського суспільства характеризуються

переходом від звичайної пропаганди, суб’єктом

якої виступають ЗМІ, до відвертого інфор�

маційного терору. На споживача, особливо

споживача телевізійної інформації обрушився

потік повідомлень різнобічного характеру,

систематично далекий від об’єктивності. Брудні

технології, маніпуляція фактами, нав’язування

стереотипів — далеко не повний перелік засобів

маніпуляції свідомістю українців. За умов

відсутності виваженої, об’єктивної інформації

зробити свідому оцінку отриманої інформації

не завжди можливо. Досить активний користу�

вач масової інформації — молодь. Телебачення

привертає увагу молодих людей своїми

терапевтичною, рекреативною, розважальною,

естетичною, пізнавальною, інформаційною,

комунікативною функціями. Перегляд теле�

візійних програм стає для них своєрідною

звичкою. «Молоді люди, які пережили перше

телевізійне десятиріччя, природно всмоктали

в себе невтримну пристрасть до глибокого

втягування, яке змушує всі віддалені цілі

звичайної культури здаватися не тільки

нереальними, а й безжиттєвими. Саме тотальне

втягування до суцільної сейчасності з’являється

у житті молоді завдяки мозаїчному образу

телебачення» [1, с. 385]. Однак сьогодні значна

частина молоді не готова до повноцінного

життя в інформаційному суспільстві, їй не

вистачає відповідних знань та умінь у галузі

медіа. Просто споживати інформацію вже не

достатньо, треба вміти «читати між рядків». 

Мета нашої статті — дослідити особливості

впливу телебачення на поведінку та свідомість

молодої людини, розглянути соціально�педа�

гогічні можливості впливу телевізійних ЗМІ на

формування світогляду молодої людини —

студента ВНЗ. 

Найбільш активно розробка проблеми ви�

вчення студентства ведеться з 60�х років

минулого століття. В радянський період вона

позначена роботами Б. Рубіна, Ю. Колесни�

кова, А. Власенко. В Україні студентська

проблематика вивчалась та вивчається пред�

ставниками різноманітних суспільних дис�

циплін і в першу чергу педагогами та со�

ціологами. Серед сучасних дослідників цієї

тематики слід відзначити В. Андрющенко,

А. Алексюка, В. Курила, С. Харченка та ін. На

думку Б. Ананьєва, «в загальному процесі

становлення особистості цей період життя має

найважливіше значення як завершальний етап

освіти й основна стадія соціалізації, момент

«старту» діяльності, освоєння соціальних ролей

і функцій» [2, с. 34–35]. 

Проблеми позитивного та негативного

впливу телебачення останні два десятиліття теж

стають предметом дослідження психологів,

педагогів, філософів. С. Г. Кара�Мурза аналізує

маніпулятивні можливості телебачення, науко�

вець досліджує засоби впливу на людину через

телеекран. К цікавому висновку приходить

К.Гаврилов. На його думку, світ, який сприймає

сучасна людина — споживач ЗМІ — звузився до

масштабів певної телевізійної передачі або

випуску теленовин. Такої ж точки зору

і В. А. Кудин,  який досліджує виховні та освітні

можливості електронних ЗМІ. Я. В. Шведова

розглядає соціально�педагогічний вимір теле�

бачення та тележурналістики. Досліджуючи

телепродукт, який виходить в ефір загально�

українських телеканалів, вона розкриває мож�

ливості ТБ як соціального педагога. На наш

погляд, необхідно на основі проаналізованих як

позитивних, так і негативних можливостей

телебачення розглянути можливості долучення

телебачення до  виховання та освіти студента,

формування світогляду молодої людини. 

МОЖЛИВОСТІ ВПЛИВУ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ЗМІ 
НА ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СТУДЕНТА

Ольга Мірошник, аспірантка Луганського національного педагогічного університету 

імені Тараса Шевченка

УДК 316



Студентський вік є визначальним у процесі

становлення людини як громадянина. Студент —

від латинського studens — той, хто вивчає.

Недарма в давньому Римі та в середні століття

студентами називали будь�кого, хто зайнятий

процесом пізнання. Але саме  в період навчання

у вищому навчальному закладі у сучасної

молодої людини формуються соціальні власти�

вості, моральні принципи, громадські інтереси,

політичні уподобання. «Нині суспільство дає

навчальним закладам якісно нове соціальне

замовлення — створити всі передумови для

розвитку вільної, творчої, готової до

саморозвитку, самовиховання особистості, яка

була б здатна захищати і відстоювати власні

позиції, керуючись загальнолюдськими прин�

ципами і нормами, взятими на озброєння усім

цивілізованим світом» [3]. Система вищої

освіти — своєрідний ланцюг, який поєднує

соціальну  структуру суспільства і його потреби

у спеціалістах з інтересами та потребами молоді,

яка обирає життєвий шлях. «Соціалізуючись

і засвоюючи інтелектуальний багаж людства,

студент фактично готується до процесу відт�

ворення засвоєних знань, норм, цінностей на

наступних етапах життєвого розвитку» [4, с. 80].

Під час навчання у ВНЗ відбувається інтенсив�

не політичне формування особистості. Це

пов’язано між іншим і з тим, що студент пе�

ребуває в сприятливому інтелектуальному та

культурному середовищі, яке формує його

життєві принципи, громадянські ідеали та

професійні вміння та навички. З іншого боку,

саме в студентський вік особистість «дозріває»

фізіологічно, психологічно, соціально. 

Сучасні студенти — це, як правило, молоді

люди у віці 17–23 років (взагалі ж, вікові межі

студентського віку можуть коливатися від року

отримання атестату про середню освіту до 30 ро�

ків). У класифікації періодів життя людини цей

вік визначається як пізня юність. «Юність —

напружений період формування моральної

свідомості, напрацювання ціннісних орієнтацій

та ідеалів, стійкого світогляду, громадянських

якостей особистості. Відповідальні та складні

задачі, які стоять перед індивідом в юнацькому

віці, за несприятливих суспільних або мікро�

соціальних умов можуть призводити до гострих

психологічних конфліктів та глибоких пере�

живань, кризово го протікання юності, а також

до різноманітних відхилень у поведінці» [5,

с. 473–474]. Особливості студентського віку

полягають в тому, що це вже не діти, але ще й не

дорослі. В цьому віці молоді люди тільки

приміряють на себе різні соціальні ролі.

«Переходячи з дитячого світу у дорослий, юнак

не належить повністю ані тому, ані другому. Ця

особливість його соціального становлення

проявляється в психіці, для якої типові

внутрішні протиріччя, невизначеність рівня

схильностей, підвищена сором’язливість та

водночас агресивність, схильність приймати

крайні позиції та точки зору» [6, с. 36–37].

Світоглядні установки в цьому віці теж

формуються більш стихійно, ніж системно.

В голові  молодої людини виходить  своєрідний

вінегрет з нової інформації про світ, суспі�

льство, про себе самого. А в його душі серйозні

та глибокі  переживання змішуються з наївними

дитячими. Саме цьому віку властива боротьба

з авторитетами інших за авторитет власний.

Дитина, підліток сприймає правила поведінки

в суспільстві на віру — так, як його вчать батьки

та школа. В юності так просто, на віру молода

людина вже не може сприймати отримані

установки та орієнтири. « Просте посилання на

авторитети його вже задовольняють. До того ж,

«руйнування» авторитетів стає психологічною

потребою, передумовою для власного мораль�

ного та інтелектуального пошуку» [6, с. 209].

І. С. Кон звертає увагу на ще одну особливість

юності. В цей період в молодої людини тільки

формується власна система цінностей. А відтак

вона схильна оцінювати все з позиції моральної

відносності. 

Як особлива соціальна група студентство

виникло ще у 12 столітті з появою перших

університетів. Студентами тоді стали називати

тих, хто навчався (а спочатку і викладав) в них.

Але і до сьогодні воно  зберегло ознаки корпо�

ративності та активної участі в історичному

розвитку суспільства, в його громадському

житті. Цей прошарок суспільства з плином часу

виявився найбільш захищеним від принципо�

вих змін, його роль у суспільстві та соціально�

психолог чальних закладах. Істотна риса

студентства — його близькість за характером

діяльності, інтересами, орієнтація до соціальної

групи інтелігенції, фахівців. Цим же визна�

чається і внутрішня неоднорідність студентства

не тільки за соціальним походженням, націо�

нальністю, демографічними ознаками, а на�

самперед за рисами професійного виду,

близькими до рис відповідних груп фахівців»

[7, с. 260]. Лише особливості кожного конк�

ретного історичного періоду відбивалися на

ознаках цієї соціальної групи. Тому слова

видатного вітчизняного педагога К. Ушинсь�

кого, який охарактеризував  студентський вік,

і сьогодні звучать актуально: «Саме тут довер�

шується період утворення окремих низок

уявлень, і, якщо не всі вони, то значна частина

їх групуються в одну мережу, досить об’ємну,

щоб дати рішучу перевагу тому чи іншому

напрямку в способі думок людини та її

характері» [8, с. 441]. 
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»Переважна більшість дослідників студент�

ського віку визначає студентство як певну

соціальну групу.  «Мобільна соціальна група,

метою існування якої є організована за певною

програмою підготовка до виконання високих

професійних і соціальних ролей у матеріаль�

ному й духовному виробництві» [9, с. 38].

«Студентство — особлива соціальна група, яка

формується з різних соціальних верств суспільства

й характеризується особливими умовами життя,

роботи, побуту, особливою суспільною

поведінкою й психологією, для якої набуття знань

і підготовка до майбутньої роботи в суспільному

виробництві, науці й культурі є головним і в

основному єдиним заняттям» [10, с. 412]. 

Отже, студентство виконує в суспільстві

певну соціальну роль. По�перше, це навчально�

професійна діяльність та опанування майбутньої

професії. По�друге, активна участь у справах

всього суспільства, особливо під час соціально�

політичних перетворень. «..практично завжди і

скрізь студентство виступало як організована

політична сила, здатна не тільки ставити, а й

розв’язувати масштабні політичні завдання» [11,

с. 73]. По�третє, це збереження духовних

традицій суспільства та формування його

інтелігенції. «У більшості сучасних країн сту�

дентство являє собою відкриту соціальну групу,

яка формується за рахунок кращих предс�

тавників різних верств суспільства. При цьому

студентство перманентно мінливе за своїм

персональним, соціальним, статевим складом і

цілком змінюється за п’ятирічний цикл. За цей

період з різноманітного в соціальному плані

конгломерату першокурсників формується

єдиний за своїми професійно�світоглядними

характеристиками новий соціальний прошарок —

інтелігенція» [4, с. 75]. Студентству, як специ�

фічній соціальній групі, властиві такі риси як

відносна автономність, підвищена суспільно�

політична активність, наявність власної суб�

культури, революційність мислення, недостат�

ність поваги до чужих поглядів.    

При всій сталості принципових рис сту�

дентство як соціальна група в незалежній

Україні набуло певних принципових перет�

ворень. У поведінці сучасних студентів все

менше романтизму і все більше практицизму.

Вони більше відкриті світу і загальним світовим

тенденціям. Сучасний український студент —

це переважно самостійна людина, дуже добре

озброєна знаннями сучасних інформаційних

технологій. Чимало дослідників студентства та

й звичайних сучасників закидають студентській

молоді низьку культуру та «запити, орієнтовані

на видовищно�дозвільну галузь» [12, с. 23].

Отже, відокремлюючи з цієї соціальної групи

одного індивіда, маємо такі характеристики

середньостатистичної  молодої людини —

потенційного телеглядача —  з одного боку,

широкий, набагато більший, ніж у школяра,

інтерес до пізнання, формування відчуття

дорослості та власних поглядів,  прагнення

самоствердження, перехід від споглядання за

навколишнім світом до активних дій, з іншого

боку, — відносність поняття моралі, ще   не

зміцнілий запас життєвих принципів,

недостатній обсяг базових знань.  Вже не діти,

але ще й не дорослі — така життєва парадигма

схиляє студентів до радикалізму в поведінці,

втягнення до авантюр та політичних ігор. Про

цю особливість студентського віку писав ще

В. Ленін, який констатував, що студентство має

«половинчасті, еклектичні погляди» [13, с.209].   

Телебачення для такого глядача може стати

як інструментом для подальшого розвитку,

самовиховання, набуття нових знань та погля�

дів, так і генератором агресії, непримиримості,

джерелом конфліктності. Але так чи інакше

воно здатне впливати на формування світогляду

молодої людини. 

Світогляд — важлива філософська, соціальна

та педагогічна категорія. Це своєрідна база

даних, на яку спирається педагог у процесі

навчання та виховання свого підопічного. Але в

той же час світогляд — це певний кінцевий

результат цієї пізнавально�виховної роботи.

Світогляд — це, з одного боку,  цілісне уявлення

про природу, людину, суспільство, а, з іншого,

це система принципів, переконань, цінностей

та ідеалів. Розрізняють світогляд окремої

особистості, певних соціальних груп, суспі�

льства. Але в основі будь�якого світогляду

лежить світорозуміння, тобто сукупність

певних знань про світ. При чому ці знання

стосуються не тільки теперішнього часу, а й

минулого та майбутнього. «На основі таких

знань виникали, формувалися та розвивалися

традиції у всіх сферах людської діяльності» [14,

с. 211]. Із соціально�педагогічного погляду,

важливе, визначення світогляду як «форми

суспільної самосвідомості людини, через яку

вона сприймає, осмислює та оцінює нав�

колишню дійсність як світ свого буття та

діяльності, визначає та сприймає своє місце і

призначення в ньому» [7, с. 229]. На сучасному

етапі розвитку суспільства саме телебачення,

витісняючи такі  традиційні джерела пізнання

світу як книги, авторитет педагогів та батьків,

стає для молодої людини мірилом осмислення

та оцінки навколишньої дійсності. А за умов

інтенсивного розвитку маніпуляційних техно�

логій — і «вказівним перстом» про місце і

призначення людини в цьому світі. 

Розглянемо загальні та специфічні функції

телебачення як основного ЗМІ на сучасному



етапі розвитку суспільства. На думку

Г. М. Андрєєвої, яка розглядає ЗМІ з «точки

зору їх значення при побудові картинки

соціального світу», до загальних функцій

входять: 

— забезпечення соціального контролю та

управління;

— інтеграція суспільства;

— реалізація соціальної активності гро�

мадян;

— формування суспільної точки зору;

— розповсюдження культури. 

До групи специфічних функцій дослідник

відносить соціально�психологічні функції:

— соціального орієнтування людини або

групи людей;

— формування соціальної ідентичності;

— розповсюдження соціальних стереотипів.

[15, с 202]. 

На наш погляд, саме ці функції ЗМІ здатні

впливати на формування світогляду молодої

людини. 

Студентську телеаудиторію можна умовно

поділити на три типи. О. Т. Мельникова вбачає

зв’язок між  соціально�психологічними  та

соціально�демографічними  характеристиками

глядачів і особливостями сприйняття ними

продукту масової комунікації. Перший тип

молодіжної аудиторії — це аудиторія з пасивно�

споживацьким ставленням до ТБ. Цю групу

цікавить перш за все матеріальна сторона

життя. Коло їх інтересів — розваги, влашту�

вання особистого життя, придбання престиж�

них речей. Відповідно телевізійний жанр, якому

вони віддають перевагу — розважальні та

інформаційно�розважальні програми. Другий

тип молодіжної аудиторії — соціально�зріла

аудиторія. Коло її інтересів — політика,

економіка, культура. Такі молоді люди прагнуть

самостійності в прийнятті рішень, незалеж�

ності, для них важлива психологічна захище�

ність та стійкість життєвих принципів. Ці

глядачі віддають перевагу інформаційним,

публіцистичним та культурно�просвітницьким

програмам. І третій тип аудиторії — інфан�

тильна. Її принципи та потреби ще остаточно не

визначені. Її інтереси — розважально�побу�

тового характеру. Така аудиторія віддає перевагу

інформації конкретній, емоційній, і навіть

драматизованій. Дослідження, що провела у

2003–2005 роках Я. Шведова, підтвердили

класифікацію, запропоновану О. Т. Мельнико�

вою, та визначили основний тип студентської

аудиторії. «Ми встановили, що більшість

студентів (78% опитаних) можна віднести до

інфантильної аудиторії, оскільки вони віддають

перевагу емоційно�розважальним передачам»

[16, с.119]. Такий контингент не завантажує

себе необхідністю аналізу інформації, яка

подається з екрану, а, відтак, легко може стати

об’єктом різноманітних маніпуляцій, частіше

політичних. 

Аби виявити телевізійні схильності та упо�

добання представників студентського середо�

вища, ми  провели опитування студентів  двох

вищих навчальних закладів Луганська. Їм

запропонували відповісти на запитання: як

часто вони дивляться ТБ, перевагу яким

каналам віддають, що для них регіональне

телебачення. В опитуванні взяли участь 300

студентів факультетів гуманітарного профілю та

точних наук. Як свідчать результати, для

студентського середовища ТБ — не такий вже й

доступний засіб інформації. Третина всіх

опитаних має можливість дивитися телевізійні

програми тільки по вихідних. Особливо це

стосується тих студентів, які живуть у

гуртожитках. Але поруч з тим 27% респондентів

відповіли, що намагаються щодня дивитися

телевізійні програми, що свідчить про надмірну

захопленість ТБ. 25% опитаних, судячи з

відповідей, вмикають телевізор щодня, але

тільки для перегляду інформаційних програм.

Програми новин є взагалі лідерами в теле�

візійних уподобаннях студентської молоді

Луганщини (53%). Називаючи улюблені теле�

візійні жанри, студенти мали можливість обрати

не одну відповідь. Другими за студентськими

уподобаннями йдуть програми пізнавально�

розважального жанру (32%). Такий вибір можна

трактувати як бажання релаксації та  сприй�

няття знань при мінімальному докладанні

зусиль. Здивував той факт, що студенти

історичного факультету практично не цікав�

ляться програмами публіцистичного характеру,

а з опитаних студентів інституту економіки

жоден взагалі не обрав цей жанр телевізійного

мовлення. Щодо запитання про сутність

регіонального телебачення, то переважна

більшість опитаних (68%) визнає місцеве

телебачення джерелом інформації про життя

свого регіону. Але майже половина з цих

респондентів (29,5%) відповіла, що воно не

відповідає їхнім  духовним та інтелектуальним

потребам. Можемо припустити, що ці потреби в

більш якісному телебаченні, ніж регіональне, в

телебаченні більших можливостей, як

інтелектуальних, так і технологічних. Є серед

опитаних такі, які вважають регіональне ТБ

рупором місцевої влади (11%). І лише 7%

респондентів погодилися, що воно — скарб�

ниця духовного життя регіону. Серед опитаних

приблизно половину можна розглядати як

потенційних об’єктів активного  впливу

телебачення. Адже решта дивиться ТБ тільки по

вихідних, віддаючи перевагу виключно розва�
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ситуація щодо мотивації перегляду регіональ�

ного телебачення. Цим 68% опитаних нами

студентів треба запропонувати «своє» (тому що

поруч) якісне телебачення, аби воно відповідало

потребам молодої людини, яка стає на шлях

активної громадянської позиції в суспільстві. 

Контент�аналіз  програм, які випускають

в ефір три провідні телеканали Луганської

області, свідчить про те, що освітні та виховні

функції телебачення місцеві та регіональний

телеканали практично не використовують.

В основному акцент зроблено на інформування

та розвагу глядача. Причому інформування не

завжди носить об’єктивний, виважений харак�

тер. А розваги в переважній більшості програм

зведені до апелювання до простих емоцій,

низького смаку, примітивних бажань. На регіо�

нальному телебаченні, і це загальноукраїнська

риса, недостатньо програм, які б відповідали

корінним національним інтересам, задово�

льняли духовні потреби молодого покоління, і

взагалі виховували ці потреби . 

Інформування та спілкування з метою

впливу на особистість споріднює процеси

виховання та інформування. Обидва спрямо�

вані на вплив з метою формування особистості

[17]. Серед споріднених рис виховання та

інформування такі: 

— в обох випадках мета зумовлена харак�

тером суспільних процесів, особливостями

соціальних потреб;

— спрямованість на особистість;

— і виховання, і інформування реалізують

певний зміст, який представляє собою со�

ціальний досвід; 

— в основі виховання та інформування

лежить інформація, спеціально організована та

оформлена відповідно до потреб та можли�

востей споживача;

— обидва процеси поліфункціональні, але

основною функцією їх є передача інформації,

здатної впливати на свідомість, інтереси,

мотиви поведінки, вчинки особистості.  

Відмінність же цих двох процесів полягає в

тому, що в педагогічній діяльності безпо�

середньо взаємодіють два суб’єкти (вихова�

тель — вихованець), а в діяльності ЗМІ — ця

взаємодія відбувається опосередковано — через

технічні засоби. У педагогічній діяльності

процес впливу на особистість більш ефектив�

ний, оскільки передбачає спільну діяльність,

безпосередній контроль вихователя поведінки

вихованця. У процесі впливу на особистість

засобами масової інформації ефект від впливу

виходить дещо відстроченим і залежить як від

самої особистості, так і адекватності способів

впливу. 

Підсумовуючи вищесказане, можемо зро�

бити висновок, що на сьогодні телебачення є

одним з головних агентів впливу на поведінку

та свідомість молодої людини. Його ефектив�

ність  посилюється ще й тим, що в пору

студентства нігілістичні нотки сильні в пове�

дінці молодої людини. Вона заперечує

традиційні авторитети батьків та педагогів,

віддаючи перевагу людям з екранів. Ефект

присутності, властивий телебаченню, здатний

увести молоду людину від реального та

об’єктивного світосприйняття. Це особливо

небезпечно саме в студентському віці, коли

молода людина формується як громадянин, як

активний член суспільства. На сучасному етапі

розвитку українського суспільства якраз і

спостерігається втягування студентства у

всілякі політичні акції, мітинги, демонстрації.

Причому серед активних маніпуляторів

свідомістю телебачення посідає чи не перше

місце. Між тим, вміло використовуючи

соціальні та педагогічні можливості телеба�

чення можна, сприяти розвитку гармонійної,

критично мислячої, врівноваженої особистості.

Перспективу нашого подальшого дослідження

вбачаємо в розробці спільних методик впливу

вищої освіти та телебачення на процес

формування досвідченої та політично грамотної

людини. 
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Стаття зосереджена на пошуці критеріїв, які
дозволяють відносити веб+ресурси до системи
засобів масової інформації України. Автор
виокремлює сім таких критеріїв, наголошуючи на
необхідності розглядати їх лише комплексно. 

Ключові слова: інтернет�ЗМІ, інтернет�ви�

дання, веб�сайт, система ЗМІ.

Статья сосредоточена на поиске критериев,
которые позволяют относить интернет+ресурсы
к системе средств массовой информации
Украины. Автор выделяет семь таких критериев,
подчёркивая необходимость рассматривать их
только комплексно.

Ключевые слова: интернет�СМИ, интернет�

издание, веб�сайт, система СМИ.

The article focuses on the search of the criterions
which permit to relate web resources to the Ukrainian
mass media system. The author distinguishes seven of
such criterions, emphasizing the necessity to examine
them only in a complex.

Key�words: internet media, internet edition,

website, media system.

Останніми роками явище інтернет�журна�

лістики вивчається українськими дослідниками

дедалі активніше, однак існують питання, на які

й досі не зверталась належна увага. Серед них —

розміри сегменту медіаринку, що функціонує на

основі глобальних комп’ютерних мереж і

становить складову частину засобів масової

інформації України. 

Одна з причин цього радше психологічна:

оскільки інтернет вражає уяву сучасної людини

величезними обсягами інформації, неймовір�

ною рухливістю та динамічністю інформа�

ційного середовища вебу, побутує думка про те,

що немає сенсу намагатися окреслити рамки

нової галузі, оскільки це начебто нереально.

Обґрунтовують її так: «На сьогодні практично

неможливо визначити точну кількість медіаре�

сурсів в українському інтернеті, де постійно

з’являються мережеві версії традиційних газет,

журналів, теле� і радіопрограм, створюються

нові мережеві видання. Важливою особливістю

українського ринку мережевих ЗМІ є його нес�

табільність: у середньому 20–40 відсотків елект�

ронних медіа знаходься у «групі ризику» — чи

новостворених, чи тих, що закриваються» [2,

с. 330]. Як наслідок — дослідники звертаються

до обмеженого числа інтернет�видань — як пра�

вило, надають перевагу найвідомішим (таким,

як «Українська правда») або діють методом віль�

ної вибірки, послуговуючись першими ліпшими

інтернет�каталогами чи спираючись на резуль�

тати, пропоновані пошуковими системами у

відповідь на запити «електронна газета», «нови�

ни онлайн» і т. п. Це дозволяє їм робити деякі

важливі висновки щодо особливостей діяльності

вітчизняних інтернет�ЗМІ, навіть говорити про

обличчя галузі в цілому, але без найголовніших

кількісних характеристик наукове уявлення про

сегмент медіаринку, формований інфор�

маційними ресурсами веб�мережі, є неповним. 

Інша причина — це відсутність загальноп�

рийнятого визначення поняття «інтернет�ЗМІ».

Кількість усіх веб�сайтів у тому чи іншому до�

мені таємниці не становить, проблематичним

є виокремлення тих інтернет�ресурсів, які мож�

на з упевненістю віднести до системи ЗМІ

поруч із пресою, радіо і телебаченням. На це

вказують багато авторів, зокрема, І. Артамонова

[2, с. 371]. Як відзначає А. Нікітенко, «питання

про те, що саме у просторі всесвітньої комп’ю�

терної мережі вважати журналістикою, дослід�

ники вирішують неоднозначно» [6, с. 135].

О. Калмиков і Л. Коханова переконані, що

відділити «веб�медіаресурс» від простого веб�

ресурсу складно, «в інтернеті взагалі важко

знайти якісь «чисті» типи, будь�який сайт мож�

на при бажанні розглядати як ЗМІ, а можна

і позбавити його такого статусу» [3, с. 100–101]. 

Проблеми виокремлення інтернет�ЗМІ у

веб�мережі тією чи іншою мірою торкались

російські дослідники О. Шеремет, М. Колесни�

кова, М. Раскладкіна, М. Лукіна, І. Фомічова,

українські Ю. Бурило, Н. Штанько, О. Коцарев

та багато інших. Із позицією П. Сухова, вислов�

леною у дисертаційній роботі під назвою

«Інтернет�ЗМІ Рунету: системні характеристи�

ки», погоджується у своїй монографії І. Артамо�

нова: «інтернет�ЗМІ мають загальносистемні

характеристики, які уможливлюють включення

їх до системи засобів масової інформації та

КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВЕБ&РЕСУРСУ
ЯК ІНТЕРНЕТ&ВИДАННЯ УКРАЇНИ

Мирослава Чабаненко, асистент кафедри журналістської творчості, 
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відрізняють їх від інших інформаційних

ресурсів інтернету. Окрім того, наявність в

інтернет�ЗМІ особливих типологічних ознак

дає підстави вважати їх окремим видом засобів

масової інформації, включеним до системи

ЗМІ» [2, с. 122].  

Припустимо, досягнута згода визначати

інтернет�видання як розміщений в інтернеті
засіб масової інформації та комунікації, що є в ос+
нові тотожним за своєю внутрішньою структу+
рою й організацією функціонування періодичному
друкованому виданню електронним (комп’ютер+
ним) виданням, у якому може застосовуватись
мультимедійність, гіпертекстові посилання й
інтерактивні форми роботи з аудиторією і на
сторінках якого з певною регулярністю розміщу+
ються розраховані на масову аудиторію суспільно
значущі медіаповідомлення, підготовлені відпо+
відно до стандартів журналістики. Теоретично

можливо з усієї маси веб�ресурсів виділити ті,

що відповідають такому визначенню. Ясно, це

нелегко. Та на шляху до з’ясування кола інтер�

нет�видань, які становлять частину саме україн�

ських ЗМІ (слова «українські» та «вітчизняні»

вживаються нами як рівнозначні), виникають

додаткові питання. Це і послугувало підставою

для формулювання мети нашого дослідження:

знайти спосіб ідентифікації інтернет�видання

як засобу масової інформації, що належить до

системи ЗМІ України. 

Відповідно були поставлені завдання: 1) про�

аналізувати всі можливі критерії ідентифікації

інтернет�видання як вітчизняного ЗМІ; 2) з’я�

сувати, чи є серед них головні й другорядні,

здійснивши за їх допомогою спробу оцінки веб�

сайтів із медіаповідомленнями. Застосовува�

лись методи спостереження, комплексного

оцінювання та узагальнення.

Варто відразу зауважити, що формальним

критерієм приналежності веб�сайту до системи

українських ЗМІ могло б слугувати його згаду�

вання в офіційному реєстрі інтернет�видань Ук�

раїни, якби такий існував. Але інтернет�видан�

ня у нас як засоби масової інформації офіційно

не визнані й не підлягають державній реєстрації

на противагу, скажімо, газетам і журналам.

Спроби впровадити таку реєстрацію неодмінно

викликають протест у представників інтернет�

спільноти [9, с. 63–65]. Якщо ці спроби колись і

завершаться успіхом, то процедура не буде

обов’язковою, про що вже неодноразово заяв�

лялось владою, тому цей критерій слід не вагаю�

чись відкинути. 

Знову ж таки, на противагу друкованим ви�

данням, інтернет�видання досить рідко пода�

ють вихідні відомості, це робиться винятково за

бажанням їх власників. Так само рідко на сайтах

буває вказана фізична адреса, телефони. 

Розташування файлів веб�сайту на певному

сервері мало про що говорить, адже через інтер�

нет можна знайти хостинг�провайдера з іншої

країни та користуватися його послугами,

здійснюючи оплату за допомогою пластикової

картки однієї з міжнародних платіжних систем

або в інший спосіб. Іноді громадяни України

надають перевагу російським хостинг�провай�

дерам або американським та іншим. При

реєстрації доменного імені громадянство влас�

ника веб�сайту великого значення не має, го�

ловне — його бажання належати до тієї чи іншої

інтернет�спільноти. На веб�сайті ТОВ «Хост�

мастер», що здійснює послуги з адмініструван�

ня і супутнього супроводження домену UA та

публічних доменів у ньому (hostmaster.net.ua),

подаються «Правила домену UA», де в параг�

рафі 2.11 вказано: «Надходження заявки про де�

легування доменного імені в публічному домені

означає, що реєстрант сам, добровільно та на

власний розсуд, ідентифікує себе членом тієї

спільноти, в інтересах якої адмініструється цей

публічний домен» [7]. Окрім того, в розділі

«Історія» цього ж сайту говориться, що

дволітерний код країни UA «не є засобом іден�

тифікації держави Україна та/або української

нації» [7]. Отож, ненадійним виявляється і нас�

тупний критерій. 

Здавалося б, найпростіше вважати українсь�

ким інтернет�виданням те, веб�адреса якого

має закінчення «ua», адже офіційно українсь�

ким інтернетом вважається та його частина, що

знаходиться у межах домену верхнього рівня,

делегованого нашій країні. Однак помітна

кількість інтернет�ресурсів, які неможливо наз�

вати неукраїнськими, заснована в публічних до�

менах com, org, net, biz і т. п.. Наприклад, сайт

yur�gazeta.com — це електронна версія паперо�

вого видання «Юридична газета», що видається

в Україні українською мовою. На ньому бачимо

багато ознак того, що це саме наше вітчизняне

видання — подається інформація про передпла�

ту через «Укрпошту», вказані українські кон�

тактні телефони й т. п. Але це інтернет�видання

не належить Уанету. 

Цікаво, що деякий час у російському домені

narod.ru знаходився веб�сайт політико�еко�

номічного журналу Міністерства економіки

України, Міністерства фінансів України та

Національної Академії Наук України під назвою

«Економіка України». Сайт і досі існує за адре�

сою eu2001.narod.ru, але є неробочим.

У свою чергу, належність до Уанету також не

обов’язково вказує на те, що видання українсь�

ке. Так в інтернеті можна натрапити на україно�

мовний сайт українців Росії «Кобза»

(kobza.com.ua). Адміністрування цим інтернет�

виданням здійснюється жителями Єкатерин�
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»бургу, Самари та Мурманська, а один із редак�

торів мешкає в Канаді. Російськомовне веб�ви�

дання «Русские на Украине» (rus.in.ua), також

засноване в домені UA. Це проект, розроблений

«за участю Уряду Москви, Департаменту

зовнішньоекономічних і міжнародних зв’язків

міста Москви і Московського Будинку спів�

вітчизників».

Територія висвітлення подій також не слугує

гарантованою ознакою приналежності онлай�

нового ЗМІ певній країні. Приклад — російсь�

кий сайт «Украина.Ru» (ukraine.ru) інфор�

маційної служби «Страна.Ru», що пропонує

росіянам новини з України. 

На жаль, мова інтернет�ресурсу — ще слаб�

ший орієнтир. Дослідники, які вивчали питан�

ня мови в медіа�просторі вебу, зазначають, що

більше половини ресурсів Уанету її не підтриму�

ють, перемагають мови міжнародного спілку�

вання — англійська та російська. При цьому

«кількісне співвідношення українськомовних і

російськомовних видань, зрештою, мало від�

різняється від мовної ситуації в інформаційно�

му просторі країни загалом» [9]. З іншого боку,

існують україномовні видання, що видаються

українськими діаспорами США або Європи,

наприклад, «Українське слово» (ukrslovo.net,

м. Чикаго), інтернет�видання Європейської

асоціації українців (ukrassociation.eu, Бельгія).

З ними все просто: якщо вони й українські, то,

звичайно ж, не вітчизняні. А от із україномов�

ними варіантами веб�сайтів інформаційної

служби «Голос Америки» (voanews.com/�

ukrainian), інформаційного агентства «ВВС»

(bbc.co.uk/ukrainian), радіостанції «Німецька

хвиля» (dw�world.de/dw) або радіо «Свобода»

(radiosvoboda.org) дещо складніше — вони роз�

раховані на нашу аудиторію, робота подібних

онлайнових видань може підтримуватись ук�

раїнськими журналістами (радіо «Свобода» має

власне представництво в Києві).

Як відзначав М. Недюха, «якщо Інтернет і

«демократизує» світ, то саме за глобалізаційною

моделлю, де не лишається місця національним

пріоритетам розвитку, національно орієнто�

ваній особистості тощо. <…> Комунікації,

здійснювані через Інтернет, не орієнтовані на

інституційні та групові норми, що спрямовують

діяльність людей у їхньому немережевому

житті. Більше того, Інтернет — середовище роз�

витку віртуальних співтовариств, альтернатив�

них реальному суспільству» [5]. Це, звичайно,

крайня думка.

Оскільки жоден із критеріїв, про які згадува�

лось вище, окрім першого, не може бути відки�

нутий, але при цьому, узятий окремо, так само

не може слугувати єдиним надійним критерієм

ідентифікації інтернет�видання як українсько�

го, ми вирішили об’єднати всі можливі, які

вдалося виявити, ознаки і розглядати їх разом —

за принципом, що лежить в основі методу

комплексного оцінювання. Аналіз 30 веб�

сайтів, які у другій половині 2009 р. часто зай�

мали перші місця у рейтингу популярності пор�

талу Bigmir)net у категорії «ЗМІ та періодика»,

показав, що такий підхід має смисл. У таблиці

ознаки, що слугують критеріями, позначені но�

мерами 1–7:

1 — на сайті вказана фізична адреса редакції,

що знаходиться в Україні (або про це свідчать

номери стаціонарних телефонів); 

2 — помітна частина публікацій підготовлена

українськими авторами; 

3 — доменне ім’я сайту містить домен пер�

шого рівня коду країни UA; 

4 — видання розраховане, насамперед, на

громадян нашої країни; 

5 — більшість медіаповідомлень на сайті

висвітлюють події України; 

6 — мова (або одна з мов) видання українська; 

7 — фірма, що надає хостинг, українська.

Наявність ознаки — «плюс», відсутність —

«мінус», у сумнівних випадках ми ставили знак

запитання.

Чотири із 30 відібраних інтернет�видань не

вдалось ідентифікувати як українські. Вітчиз�

няними за всіма критеріями виявились лише

п’ять — це «ХайВей», веб�сайти газет «Дзеркало

тижня», «Газета по�українськи» («Газета.UA»),

програми «Телевізійна служба новин» ТК «1+1»

(«ТСН.ua»), інформаційного агентства «Укр�

інформ». Решта інтернет�видань віднесені нами

до вітчизняних на основі наявності у них більше

половини необхідних ознак. 

Становлять інтерес результати глибшого

аналізу одержаної картини. 

Із 26 інтернет�видань, які є вітчизняними

згідно із запропонованим способом іден�

тифікації, всі розраховані, насамперед, на ук�

раїнську аудиторію та висвітлюють, у першу

чергу, події в Україні (принаймні, українські но�

вини займають серед решти матеріалів цент�

ральне місце). Так само всі використовують тво�

ри українських журналістів, хоча в деяких

випадках про це можна лише здогадуватись.

(Повідомлення у блоках інформерів новин із

інших веб�сайтів у дослідженні не враховува�

лись.) 

Тут доречно згадати думку І. Михайлина про

те, що «Українська журналістика — це су�

купність масово�інформаційних продуктів,

створених суб’єктами українського суспільного

життя» [4]. 

Десять інтернет�видань із 26 мають доменні

імена поза доменом UA, але в деяких випадках

приналежність до інтернет�спільноти Уанету



демонструється використанням літер «ua» у час�

тині веб�адреси, розташованій до крапки (на�

приклад, timer�ua.com). Українську мову засто�

совують 11 інтернет�видань. 

Лише сайт «Кореспондент» користується

послугами американського хостинг�провайде�

ра, решта — українських, причому, в переважній

більшості — київських (перевірено за допомо�

гою служби «Whois»). 

Останній факт свідчить про те, що критерій,

який може здатися неважливим аудиторії,

оскільки він, на перший погляд, суто технічний,

є важливим для власників веб�сайтів. Спів�

робітництво з вітчизняними хостинг�провайде�

рами виявилось надійнішою ознакою прина�

лежності веб�видання до числа українських, ніж

застосування рідної мови. Зважаючи на це, ми

вирішили не ділити критерії на головні й друго�

рядні.

Отже, ми дійшли висновку, що, за умови існу+
вання загальноприйнятого визначення поняття

«інтернет+ЗМІ» можна  відібрати інтернет+ре+
сурси, які належать до засобів масової інформації
України. Для цього необхідно відмовитись від
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Назва інтернет�видання 

та його веб�адреса

Критерії ідентифікації інтернет�видання 

як українського (вітчизняного)

1 2 3 4 5 6 7

"Кореспондент» 

korrespondent.net + + – + + + –

"Подробности.UA» 

podrobnosti.ua + + + + + – +

"Оглядач» oglyadach.com + ? – + + + +

"Сегодня» segodnya.ua + + + + + – +

"УРА�Информ» 

ura�inform.com – ? – + + – +

"ВЛАСТИ.НЕТ» vlasti.net – + – + + – +

"Главред» glavred.info
+ + – + + – +

"Багнет» bagnet.org + + – + + – +

"Газета.UA» gazeta.ua + + + + + + +

"Фокус» focus.ua + + + + + – +

"Фраза» fraza.ua + + + + + – +

"ProUA» proua.com + + – + + + +

"Комсомольская правда 

в Украине» kp.ua + + + + + + –

"From�UA Новости Украи�

ны» from�ua.com – + – + + – +

"ТСН.ua» tsn.ua + + + + + + +

"Таймер» timer�ua.com – ? – + + + +

"Цензор.Нет» censor.net.ua – ? + + + – +

"Утро.ua» utro.ua + + + + + – +

"Газета по�киевски» myci�

tyua.com + + � + + – +

"Дзеркало тижня» dt.ua + + + + + + +

"Вся правда» vsyapravda.com – + – + + + +

"Новости Донбасса» 

donbass.ua + + + + + – +

"ХайВей» h.ua + + + + + + +

"Mobus» mobus.com – ? � + ? – –

"MIGnews» mignews.com.ua – � + + ? – +

"MediaUA» mediaua.com.ua – + + + + – +

"Форпост» 4post.com.ua – + + + + + +

"DailyUA» daily.com.ua – ? + + + – +

Сайт агентства «Укрінформ»

ukrinform.ua + + + + + + +

"SiteUA» siteua.org – ? – + – – +
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»ідеї про те, що як інструмент виступатиме пев�

ний поодинокий критерій. Ефективний резуль+
тат може дати лише одночасне врахування
відразу всіх можливих критеріїв, при цьому
підставою для прийняття рішення виступатиме
факт наявності більшої частини з них. 

Метод комплексного оцінювання виявляєть�

ся доречним, коли йдеться про умови дефіциту

достовірної вихідної інформації та процеси, які

складно описати у суворо формалізованому

вигляді. Його беруть на озброєння, зокрема,

при розробці систем комплексного управління

[1, с. 4]. 

Запропонований у цій статті підхід завжди

передбачатиме існування певного прошарку

об’єктів, які знаходяться посередині, тобто

становлять перехідні варіанти між групою

інтернет�ресурсів, яку ми маємо намір виокре�

мити, та рештою веб�сайтів. Наприклад, чотири

інтернет�видання, які ми не ідентифікували як

українські («УРА�Информ», «Mobus», «MIG�

news» і «SiteUA»), напевно, претендують на те,

щоби їх такими вважали. Наявність подібного

прошарку об’єктів говорить не про неефек�

тивність підходу чи недоцільність поставленої

мети, а про те, що сфера нових медіа диктує

особливі правила. Варто робити поправку на

феномен інформаційного середовища інтерне�

ту, що своїм функціонуванням вже призвів до

розмиття меж багатьох усталених понять (таких,

як, наприклад, людська особистість, журналіс�

тика і т. п.) і не має в собі ні державних кор�

донів, ні жодних інших суворих рамок.

Перспективи подальших досліджень поляга�

ють в удосконаленні запропонованого підходу,

а також у його експериментальному застосу�

ванні до якомога більшої кількості веб�видань,

які працюють в українській медіасфері. Кінце�

вим результатом таких зусиль могло би бути

створення каталогу вітчизняних інтернет�ЗМІ.

Такий каталог став би незамінною джерельною

базою для дослідників української інтернет�

журналістики. 
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Стаття присвячена проблемі мовленнєвого
розвитку сучасної молоді. У роботі подано теоре+
тичний аналіз психологічного змісту понять «мов+
на» та «мовленнєва компетентність». Здійснено
аналіз емпіричних даних дослідження рангових ко+
реляційних зв’язків між складовими мовленнєвої
компетентності та мовленнєвої діяльності су+
часної студентської молоді.

Ключові слова: мовна компетентність, мов�

леннєва компетентність, мовленнєва

діяльність, мовленнєві навички та уміння.

Статья посвящена проблеме речевого разви+
тия современной молодежи. В работе дан теоре+
тический анализ психологического содержания
понятий «языковая» и «речевая компетент+
ность». Проанализированы эмпирические данные
исследования ранговых корреляционных связей
между составляющими речевой компетентности
и речевой деятельности студенческой молодежи.

Ключевые слова: языковая компетентность,

речевая компетентность, речевая деятельность,

речевые навыки и умения.

The article is dedicated to the problem of speech
development of the today’s youth. The theoretical
analysis of the psychological content of the notions
«language competence» and «speech competence» are
given. The analysis of empirical date of the investiga+
tion of hierarchy of correlation connections between
components of the speech competence and speech
activity of the contemporary students are given.

Key words: language competence, speech com�

petence, speech activity, speech skills and abilities.

Постановка проблеми

Здійснювана в сучасній освіті перебудова у

зв’язку із вимогами Болонського процесу вису�

ває нові завдання до структури, організації та

результатів навчання і виховання сучасної мо�

лоді. Метою навчального процесу у вищому

навчальному закладі декларується особистісне

зростання майбутнього фахівця. Особистість,

незалежно від виду професійної діяльності, по�

винна характеризуватись достатнім рівнем мов�

леннєвого розвитку, котрий визначає загальний

рівень розвитку свідомості і самосвідомості,

когнітивних процесів і, найголовніше, обумов�

лює успішність в опануванні фаховими знання�

ми. У руслі загальнонаукових тенденцій

активізувались дослідження мовлення як голов�

ного чинника формування свідомості і са�

мосвідомості (Г. В. Колшанський, В. Ф. Петрен�

ко, Н. О. Фоміна), як засобу комунікації

(В. В. Красних, Н. Д. Павлова, Т. О. Піроженко)

та соціалізації особистості (О. Авдуєвська,

Г. Ю. Божко, А. І. Донцов, Г. І. Резніцька,

О. С. Соколова). 

Інформаційна насиченість сучасного

суспільства висуває нові вимоги до освітнього

процесу, котрі полягають у переорієнтації із пе�

редачі і засвоєння знань на формування загаль�

них, базових умінь роботи з інформацією та

фундаментальних шляхів самостійного ово�

лодіння знаннями. У такому аспекті на перший

план виходить поняття «компетентності» як

«вироблення вміння вирішувати проблеми»

(А. Фасоля), «як набутих в освіті якостей люди�

ни» (В. І. Луговий). Компетентнісний підхід у

освіті дозволяє розглядати досвід суб’єкта як

систему компетентностей у різних галузях

суспільного та духовного життя (І. Ф. Ґудзик,

І. О. Зимняя, О. Лебедев, В. І. Луговий, О. Ов�

чарук, О. Пометун, І. Родигіна, Л. Скуратівсь�

кий, А. Фасоля). Як зазначають дослідники,

«в ідеальній моделі компетентнісного підходу

результат освіти залежить не лише від пропоно�

ваного зовні змісту, але і від особистісних особ�

ливостей учня» [3, с. 1], що і є основою

організації особистісно орієнтованого процесу

навчання і виховання. Особливої значимості

набувають характеристики, котрі забезпечують,

з однієї сторони, засвоєння знань, а з другої —

оптимальні шляхи взаємодії у суспільстві. Пере�

думовою розвитку зазначених характеристик

є оптимальний рівень володіння мовою. Відтак

мовна і мовленнєва компетентність визначаєть�

ся необхідною умовою здобуття компетентності

в усіх сферах життєдіяльності суб’єкта

(А. М. Богуш, О. О. Залевська, І. О. Зимняя,

М. І. Пентилюк, Л. Скуратівський). 

З іншого боку, у сучасному суспільному житті

спостерігається проблема недостатнього мов�

леннєвого розвитку молоді, котра, з�поміж

інших суспільних чинників, обумовлюється не�
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»достатнім рівнем мовленнєвої компетентності,

а відтак — низькою мовленнєвою культурою

(Е. Белова, О. М. Казарцева, О. Корніяка, Л. П.

Крисін). 

Зазначені чинники зумовлюють необхідність

докладного дослідження особливостей будови

та функціонування мовленнєвої організації су�

часної молоді.

Питання компетентності у вітчизняній пси�

хологічній літературі, в першу чергу, пов’язуєть�

ся із поняттям комунікативної компетенції як

знань або здатності до ефективної комунікації

(Т. І. Гончар, Ю. Н. Емельянов, Н. Б. Завіничен�

ко, Т. Л. Кобзар, С. С. Макаренко, К. Моісеєн�

ко, О. І. Нещерет, Л. А. Петровська, О. В. Попо�

ва, Л. Л. Федорова), котра тісно корелює із

соціальною компетентністю (Н. В. Калініна,

О. Колеснікова, Л. А. Лєпіхова, А. К. Мудрик).

Значну увагу приділяють дослідженню мов�

леннєвої компетентності у професійній діяль�

ності, зокрема у такій, котра безпосередньо

пов’язана із здійсненням комунікації (Н. Б. За�

віниченко, Л. В. Любчак, С. С. Макаренко,

О. І. Нещерет, Ю. А. Паскевська, І. О. Тяллева,

Н. Ф. Шевченко, Н. М. Шацька).

Сучасні дослідження мовленнєвої сфери

особистості із необхідністю доводять існування

мовної та мовленнєвої компетентності як окре�

мої структури, відмінної за своїм змістом від

мовленнєвої діяльності. Розділяючи поняття

мовна система та мовна організація суб’єкта,

дослідники (Л. В. Щерба, Е. Д. Божович) стве�

рджують, що система мови переноситься у

свідомість суб’єкта неоднозначно, впливаючи

надалі на мовленнєвий досвід людини. Процес

перетворення мовної системи у індивідуальний

засіб формування і формулювання думки завер�

шується формуванням мовленнєвої компетент�

ності.

У межах психології мовлення компетенцію

розглядають як сукупність наявних у суб’єктив�

ному досвіді мовних (Е. Д. Божович) та мов�

леннєвих знань (Ю. А. Паскевська). О. А. Куче�

рук розглядає компетентність в першу чергу, як

«якісні особистісні новоутворення — знання,

уміння, навички, внутрішні потреби, досвід,

ціннісні орієнтації» [5, с. 38]. Педагогічна пси�

хологія та лінгводидактика визначають мовну та

мовленнєву компетенцію основою і критерієм

успішності процесу засвоєння мови (А. М. Бо�

гуш, Л. П. Федоренко). Т. О. Піроженко розгля�

дає мовну компетенцію як «вільне висловлення

своїх бажань, намірів, а також пояснення смис�

лу і складу своїх дій за допомогою мовленнєвих

і немовленнєвих засобів» [7, с. 56]. 

У лінгвістичній парадигмі мовна компе�

тенція визначається як правильність та багат�

ство мовних засобів, котрими володіє осо�

бистість. О. Демська�Кульчицька трактує мовну

компетентність як «імпліцитне знання (імп�

ліцитну обізнаність), що уможливлює мовцеві

змогу розуміти і творити кожного разу нові ре�

чення (фрази), відрізняючи граматично пра�

вильні від неправильних, перефразовуючи їх,

творячи синонімічні конструкції, без зміни

змісту висловлювання, розпізнавати багатоз�

начність» [1, с. 227]. Лінгвісти окремо виділяють

поняття «володіння мовою», котре за змістом ви�

являється близьким до компетенції (Ю. Д. Апре�

сян, Л. П. Крисін). 

Аналіз літератури демонструє пильну увагу

науковців до проблеми мовної/мовленнєвої

компетенції та, одночасно, різні тлумачення і

пояснення цього феномена. Важливою не�

розв’язаною проблемою, на наш погляд, зали�

шається проблема змісту мовленнєвої компе�

тенції, котра часто не розмежовується зі змістом

мовленнєвої діяльності.

Мета дослідження полягає у теоретичному

обґрунтуванні змісту мовленнєвої компетенції

та визначенні показників розвитку мовленнєвої

компетентності та мовленнєвої діяльності, а та�

кож у аналізі та інтерпретації емпіричних даних

про взаємозв’язок зазначених компонентів

мовленнєвої організації суб’єкта. 

Розмежування мовної та мовленнєвої компе�

тенції є необхідною умовою подальшого просу�

вання досліджень мовлення і відповідає вимо�

гам сучасних знань про мовленнєву організацію

суб’єкта. І. Л. Бім, Л. Гріднєва, О. М. Гром,

С. Ю. Ніколасова, І. Тяллева при вивченні ко�

мунікативної компетенції виділяють з�поміж

інших складових мовну та мовленнєву компе�

тенції окремими структурними одиницями. Та�

ке розмежування чітко простежується у лінгво�

дидактиці — А. М. Богуш, О. М. Корніяка,

О. А. Кучерук, М. І. Пентилюк визначають мов�

ну компетентність основою мовленнєвої.

О. О. Залевська, окреслюючи поняття оволо�

діння і володіння мовою, зазначає, що результа�

том оволодіння мовою є володіння нею, котре

залежить від знання мови та користування нею.

Таким чином, авторка виділяє три аспекти ово�

лодіння мовою: знання мови (мовна компе�

тенція), володіння мовою (мовленнєва компе�

тенція), користування мовою (комунікативна

компетенція) [2, с. 90]. 

Мовленнєва компетенція відрізняється від

мовної так само, як відрізняється мова від мов�

лення: мова як система знаків для передачі змісту,

використання яких окремим суб’єктом для фор�

мування і формулювання думки створює мовлен�

ня (І. О. Зимняя). Таким чином, мовленнєву ком�

петентність, котра ширша мовної і до складу

котрої належить мовна компетентність, ми виз�

начаємо як індивідуально�своєрідну організацію
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мовних знань суб’єкта із узагальнення зов�

нішніх мовних явищ та перетворення їх на

внутрішні мовленнєві утворення. Це знання,

котрі забезпечують правильність, адекватність і

точність оформлення думки мовними засобами.

Наукові джерела демонструють щонайменше

два підходи до розв’язання питання змісту мов�

ної та мовленнєвої компетентності. Одні автори

розглядають мовну компетентність як розвиток

мовної здатності (О. А. Кучерук, І. М. Румянце�

ва, К. Ф. Сєдов, Л. П. Федоренко), здатність бу�

дувати мовне висловлювання. До структури

мовної компетенції відносять переліки умінь,

які зіставляються або з мовними одиницями —

уміння володіння лексикою, граматикою, адек�

ватно сприймати і породжувати текст (О. О. Ле�

онтьєв), або з видами мовленнєвої діяльності —

уміння здійснювати аудіювання і говоріння

(І. О. Зимняя, О. А. Кучерук). 

Інший напрямок характеризується дослідже�

нням змісту компетенції як сукупності знань.

А. М. Богуш визначає мовну компетенцію як

засвоєння і усвідомлення мовних норм (фоне�

тичних, граматичних, лексичних, орфо�

епічних), а у мовленнєвій компетенції виділяє

лексичну, фонетичну, діамонологічну та ко�

мунікативну складові, О. М. Корніяка — як

знання щодо мовної організації і об’єктивні

знання про навколишній світ та закономірності

міжособистісної взаємодії. Отже, основним

змістом мовної компетенції є засвоєння і

усвідомлення базових мовознавчих понять. Ми,

слідом за О. М. Шахнаровичем, виділяємо

структурні компоненти мовної компетенції, що

відповідають рівням системи мови: фонетич�

ний, лексичний, граматичний.

Мовна і мовленнєва компетентність спів�

відносяться таким же чином, як і мова і мовлен�

ня — мова як знакова система, а мовлення як

спосіб використання зазначеної системи. Отже,

мовна компетентність є передумовою станов�

лення мовленнєвої компетентності, а мовлен�

нєва компетентність визначається суб’єктним

утворенням, що містить сукупність мовних

і мовленнєвих знань. Мовленнєва компе�

тентність є більш ширшим утворенням, що

містить і мовну компетентність. Таким чином,

мовленнєва компетентність відображає рівень

знань про закономірності утворення із даної сис�

теми мови зв’язних висловлювань для формулю�

вання думки. Її змістом є: знання про точність,

влучність, адекватність, правильність викорис�

тання мовних засобів, знання про особливості

використання мовних засобів залежно від типу,

стилю мовлення, знання особливостей викорис�

тання зображувально�виражальних засобів мови.

Мовленнєва компетентність визначає по�

тенційні можливості суб’єкта у створенні вис�

ловлювання, у здійсненні мовленнєвої діяль�

ності. У структурі мовленнєвої компетентності

відбувається засвоєння знання і перетворення

їх на вивідне знання, а у структурі мовленнєвої

діяльності — їх застосування (О. О. Залевська,

Д. Слобін). І між цими двома функціональними

структурами існують тісний взаємозв’язок і взає�

мовплив, проте немає тотожності. Знання мовних

одиниць та правил їх поєднання у висловлювання

не визначають цілком успішності у здійсненні

мовленнєвої діяльності та її оптимальних резуль�

татів. Таким чином, мовленнєва компетентність

(як потенційне знання) та мовленнєва діяльність

(як реалізація інтенцій із застосуванням знання)

розглядаються умовно окремими структурами

мовленнєвої організації суб’єкта.

Згідно з дослідженнями психолінгвістики,

мовленнєва діяльність, як і будь�яка інша

діяльність, здійснюється за допомогою опе�

рацій, доведення котрих до певного рівня авто�

матизму дозволяє оптимізувати діяльність

(О. О. Леонтьєв, І. О. Зимняя). О. О. Леонтьєв

підкреслює, що «кожний одиничний акт діяль�

ності починається мотивом і закінчується ре�

зультатом, досягненням накресленої на початку

мети; усередині ж лежить динамічна система

конкретних дій та операцій, спрямованих на це

досягнення» [6, с. 26]. Саме ця динамічна систе�

ма є операційним механізмом діяльності, та

значною мірою визначає швидкість, автома�

тизм виконання будь�якого виду діяльності та

мовленнєвої зокрема. Саме тому із структурних

одиниць мовленнєвої діяльності ми обираємо

для дослідження рівень розвитку мовленнєвих

навичок та умінь, кількісні і якісні характерис�

тики котрих істотно впливають на перебіг мов�

леннєвої діяльності та є значимими для загаль�

ної картини мовленнєвої організації суб’єкта.

У нашому дослідженні ми ґрунтувались на

визначеннях, даних Г. С. Костюком, де навички

трактуються як «вдосконалені шляхом багато�

разових вправ компоненти вмінь, що виявля�

ються в автоматизованому виконанні дій», а

вміння — як «заснована на знаннях і навичках

готовність людини успішно виконувати певну

діяльність» [4, с. 434–435]. У структурі мов�

леннєвої діяльності розрізняють навичку мовну

(коли автоматизуються засоби формування

думки за допомогою мови) та мовленнєву (коли

автоматизується спосіб формування та форму�

лювання думки). Як зазначає І.О.Зимняя,

найбільш загальним поняттям, що об’єднує

процес автоматизації засобів і спосіб формуван�

ня і формулювання думки, є поняття «мов�

леннєва навичка». Тому надалі ми вживатимемо

саме цей термін.

Види навичок у структурі мовленнєвої діяль�

ності виділяються нами за одиницями мови,
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»оскільки продукт мовленнєвої діяльності —

висловлювання, дискурс — повинен бути адек�

ватним і правильним в аспекті відповідності

нормам мови, а отже, рівень автоматизації зву�

ковимовних, лексичних та граматичних дій у

структурі породження висловлювання визначає

швидкість, точність, характер перебігу мов�

леннєвої діяльності.

Уміння визначають як систему прийомів, яка

забезпечує готовність і здатність людини свідо�

мо і самостійно, з належною якістю і у

відповідний час виконувати роботу в нових

умовах. У підході до визначення змісту умінь

мовленнєвої діяльності існують різні точки зору.

Деякі дослідники (І. В. Бараннікова, Б. В. Бе�

ляєв) виділяють мовленнєві вміння відповідно

до видів мовленнєвої діяльності: аудіювання,

говоріння, читання і письма. Ми, поділяючи

точку зору О. О. Леонтьєва, І. О. Зимньої, виз�

начаємо мовленнєві вміння як здатність люди�

ни реалізувати структурні компоненти мов�

леннєвої дії — орієнтування, планування,

реалізацію та контроль, котрі набувають спе�

цифічних характеристик залежно від виду (про�

дуктивного чи рецептивного) мовленнєвої

діяльності.

Отже, вміння рецептивних видів мовленнєвої

діяльності: 1) визначати тему мовленнєвого

повідомлення і ділити мовленнєве повідомлен�

ня на змістові частини (орієнтування); 2) визна�

чати головну думку змістової частини та думки,

що деталізують головну; встановлювати логіку

змістового повідомлення (планування); 3) виз�

начати загальний зміст повідомлення (ре�

алізація); 4) визначати рівень адекватності

сприйняття повідомлення (контроль).

Уміння у продуктивних видах мовленнєвої

діяльності: 1) усвідомлювати вихідний задум

висловлювання, поєднувати надфразові змісто�

ві частини в цілісне мовленнєве повідомлення

(орієнтування); 2) утримувати в пам’яті і перед�

бачати основну думку кожної змістової части�

ни, визначати структурно�змістову єдність

цілого тексту; встановлювати логіку розгортан�

ня повідомлення (планування); 3) вербалізувати

предикативну структуру тексту (реалізація);

4) контролювати правильність створеного текс�

ту (контроль). Зазначені компоненти мов�

леннєвих умінь піддаються перевірці у ході ро�

боти студента із текстом (створеним для

продуктивних видів мовленнєвої діяльності чи

сприйнятим — для рецептивних).

З метою перевірки сформульованих теоре�

тичних положень нами було організовано піло�

тажне дослідження взаємозв’язку мовленнєвої

компетентності та діяльності. Перевірка попе�

редньої теоретичної гіпотези полягала у вияв�

ленні статистично значимих кореляцій між

рівнем мовленнєвої компетентності та рівнем

розвитку навичок та умінь мовленнєвої діяль�

ності. У дослідженні взяли участь 15 студентів ІІ

курсу факультету іноземних мов Тернопільсько�

го національного педагогічного університету

імені В. Гнатюка. 

Основним завданням емпіричного дослід�

ження є вияв співвідношення між знаннями

(мовна і мовленнєва компетентність) та мож�

ливостями їх застосування (навичками та

уміннями). Контрольні завдання, за допомо�

гою яких визначався рівень розвитку компо�

нентів мовленнєвої компетентності та мов�

леннєвих навичок та вмінь, побудовані на

основі такої ж структури, як і компоненти

досліджуваної моделі мовленнєвої організації

суб’єкта: 1) мовна та мовленнєва компе�

тентність; 2) звуковимовні, лексичні, грама�

тичні навички та вміння у продуктивних та

репродуктивних видах мовленнєвої діяльності.

Завдання першого типу (для виявлення компе�

тентності) визначали засвоєні мовні та мов�

леннєві знання, тому мали репродуктивний ха�

рактер і містили завдання на виявлення мовної

компетентності: фонетичних знань студентів

(виявлення звуку, котрого не вистачає); лек�

сичних знань (добір слів у словосполучення);

граматичних знань (доповнення речень) та

мовленнєвої компетентності: знання сполучу�

ваності мовних одиниць; точності вживання

мовних одиниць; наявні виражальні засоби

мовлення; форми мовленнєвого висловлюван�

ня; вживання мовних форм залежно від типу

мовлення. Виконання завдань оцінювалось

кількісно та якісно (адекватність, точність, ба�

гатство виражальних засобів). Завдання ж дру�

гого типу визначали рівень реалізації потенції

у мовленнєвій діяльності, рівень застосування

знань — 1) завдання творчого характеру на

самостійне продукування висловлювань за

даною темою та 2) переказ текстів із подаль�

шим аналізом рівня розвитку навичок та умінь

мовленнєвої діяльності. Критеріями виступали

час виконання та кількість помилок із враху�

ванням адекватності розв’язання поставлених

завдань.

З метою уніфікації результатів дослідження,

виконання завдань студентами оцінювалось за

трибальною системою: високий рівень (1), серед�

ній рівень (2), низький рівень (3). Для виявлення

рангових кореляцій ми оцінювали виконання

кожного субтеста студентом і визначали середні

показники по мовній/мовленнєвій компетент�

ності та навичках і уміннях у продуктивних та ре�

цептивних видах мовленнєвої діяльності.

Результати кореляційного аналізу показ�

ників мовленнєвої компетентності та мов�

леннєвої діяльності подані у таблиці 1.1.
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2. Матриця кореляційних взаємозв’язків між
рівнем розвитку мовленнєвої компетентності та
навичками і уміннями мовленнєвої діяльності.

При числі ступенів свободи 13 на прийнято�

му рівні значимості 0,01; коефіцієнт кореляції за

Пірсоном r > 0,641. За результатами досліджен�

ня, рівень розвитку мовленнєвої компетент�

ності позитивно корелює з рівнем мовленнєвої

діяльності. Наявність позитивних кореляцій

дозволяє стверджувати наявність зв’язку між

зазначеними компонентами мовленнєвої ор�

ганізації суб’єкта. Найвищими по казниками

кореляції характеризуються мовленнєва компе�

тентність та уміння, причому уміння продуктив�

них видів мовленнєвої діяльності тісніше коре�

люють із рівнем мовленнєвої компетентності

(0,85). Значимими є зв’язки між показниками

мовної компетентності та навичками мов�

леннєвої діяльності (0,81 та 0,79). Усі зазначені

кореляції є статистично значимі, що свідчить

про наявність зв’язку між рівнем розвитку мов�

леннєвої компетентності та діяльності — чим ви�

щий рівень мовленнєвої компетентності — тим

вищий рівень розвитку мовленнєвої діяльності.

Але загалом рівень мовленнєвої компетентності

вищий, ніж рівень розвитку мовленнєвих нави�

чок та умінь, що підтверджує тезу про наявність

«знаних», але не «використовуваних» знань у сис�

темі компетентностей.

Як демонструє дослідження, найбільші труд�

нощі у студентів виникають у продуктивних ви�

дах мовленнєвої діяльності, що є зако�

номірним. Ще Р. Якобсон дослідив, що людина

як слухач володіє вищим рівнем мовної компе�

тенції, ніж у ролі мовця. Це окреслює шлях

підвищення рівня мовленнєвої організації су�

часної молоді — активізація пасивного словни�

ка, переведення знань із рівня компетентності у

рівень навичок та умінь. Дані результати ще не

дають підстав зробити загальні висновки про

закономірності взаємовпливу мовленнєвої ком�

петентності та мовленнєвої діяльності, проте

окреслюють шляхи подальшого дослідження.

Докладного вивчення вимагають кореляційні

зв’язки між окремими складовими мовленнєвої

компетентності та мовленнєвої діяльності.

Кількісний аналіз отриманих даних демон�

струє наявність взаємозв’язку між мовленнєвою

компетентністю та мовленнєвою діяльністю,

якісний аналіз показує вищий рівень мовлен�

нєвої компетентності порівняно із мовленнєвою

діяльністю. Рівень розвитку діяльності не

відповідає рівню оволодіння компетенцією —

студенти знають як треба висловлюватись, які

засоби є найбільш виразними і найбільш влуч�

ними, але не використовують їх у реальній мов�

леннєвій діяльності. Сучасна молодь, попри оз�

найомлення із основними правилами побудови

адекватних висловлювань, не використовує їх у

власній мовленнєвій діяльності. Це підкреслює

необхідність орієнтації роботи не лише на удос�

коналення компетентності, а на спонукання до

використання зазначеної компетентності у ре�

альній мовленнєвій діяльності. Перспективи

дослідження вбачаємо у виявленні зако�

номірних шляхів переходу компетентності у ак�

тивне знання, у використанні мовних і мов�

леннєвих засобів молоддю для підвищення

власної загальної мовленнєвої культури. Окре�

мого дослідження потребує проблема мотивації

мовленнєвої діяльності сучасної молоді на за�

гальному тлі зниження мовленнєвої активності.
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Показники

рівня розвитку

мовленнєвої

діяльності

Показники рівня 

розвитку 

компетентності 

Компетентність

Мовна Мовленнєва

Навички Продуктивні 

види мовленнєвої

діяльності

0,81 0,74

Рецептивні види

мовленнєвої

діяльності

0,79 0,69

Уміння Продуктивні 

види мовленнєвої

діяльності

0,77 0,85

Рецептивні види

мовленнєвої

діяльності

0,70 0,79
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У статті розглянуто соціально+психологічний
феномен «першого враження» про суб’єкта спілку+
вання, який включає в себе чуттєвий, логічний та
емоційний компоненти. Проаналізовано характер
впливу невербальних компонентів комунікації на при+
роду його формування та експериментально визначе+
но ряд факторів, які забезпечують ефективність
процесу спілкування викладача і студента.

Ключові слова: невербальні компоненти ко�

мунікації, феномен «першого враження»,

суб’єкт спілкування, візуальний контакт.

В статье рассмотрен социально+психологичес+
кий феномен «первого впечатления» о субъекте
общения, который включает чувственный, логи+
ческий и эмоциональный компоненты. Проанализи+
рован характер влияния невербальных компонен+
тов коммуникации на природу его формирования;
экспериментально обнаружены ряд факторов,
которые обеспечивают эффективность процесса
общения преподавателя и студента.

Ключевые слова: невербальные компоненты

коммуникации, феномен «первого впечатле�

ния», субъект общения, визуальный контакт.

The article deals with the social and psychological
phenomenon of «the first impression» about the subject
of communication that implies empirical, logical and
emotional components. The character of nonverbal
communication components influence on the nature of
its formation is analyzed and a number of factors that
ensure the effectiveness of the teacher — student com+
munication process is experimentally determined. 

Key words: nonverbal communicational compo�

nent, phenomenon of «the first impression», the

subject of communication, mimics, gestures, into�

nation.

Система безпосередніх чи опосередкованих

зв’язків, взаємодій педагога, що реалізуються за

допомогою вербальних і невербальних засобів

з метою взаємобміну інформацією, моделюван�

ня й управління процесом комунікації, регулю�

вання педагогічних відносин складають зміст

професійно�педагогічної комунікації. Педа�

гогічна комунікація — специфічна форма

спілкування, що має свої особливості і  в той же

час підпорядковується загальним психоло�

гічним закономірностям, властивим цьому про�

цесу як формі взаємодії з іншими людьми, яка

включає комунікативний, інтерактивний і пер�

цептивний компоненти. Взаємини, в т. ч. і в

учбовому процесі, повинні будуватися на

суб’єктній для суб’єкта основі, коли обидві

сторони спілкуються як рівноправні учасники

даного процесу. При дотриманні цієї умови

встановлюється не міжролевий контакт «викла�

дач — студент», а міжособовий контакт, в ре�

зультаті якого і виникає діалог, а отже більша

сприйнятливість і відвертість дій одного учасни�

ка спілкування до іншого. Створюється опти�

мальна база для позитивних змін в пізнавальній,

емоційній, поведінковій сферах кожного з учас�

ників спілкування. Найважливішою стороною

спілкування є прагнення зберегти подобу однієї

людини в іншій, транслювати себе в іншого че�

рез спільну діяльність. Важливе значення на

етапі встановлення контакту у процесі спілку�

вання відіграє перше враження про співрозмов�

ника. В ході аналізу наукових джерел було з’ясо�

вано, що даний феномен ще не отримав

достатнього висвітлення в аналітичних та прик�

ладних дослідженнях психологічної науки. З

урахуванням вищенаведеної значущості метою
даного повідомлення є спроба теоретично оха�

рактеризувати даний феномен та з’ясувати роль

невербальних засобів при його формуванні, а та�

кож експериментально перевірити які фактори є

більш значимими при створенні першого вра�

ження про співрозмовника.

В ході досягнення мети висувались наступні

завдання:
1. Скласти загальне уявлення про соціально�

психологічний феномен «перше враження»,

визначити його значення для налагодження

контакту викладача з аудиторією.

2. Визначити роль невербальних компо�

нентів комунікації при створенні першого вра�

ження у суб’єктів спілкування.

3. Експериментально визначити фактори,

які є домінуючими при формуванні першого

враження у процесі спілкування викладача

і студента.

РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ КОМУНІКАЦІЇ 
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Олена Савицька,кандидат психологічних наук, декан соціально�психологічного 
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Перше враження — це складний психо�

логічний феномен, який включає в себе

чуттєвий, логічний та емоційний компоненти.

Перше враження утримує більш чи менш

усвідомлювані, узагальнювано оціночні суд�

ження про співрозмовника, у ньому завжди

присутній елемент емоційного ставлення до тієї

людини, яка виступає суб’єктом сприйняття

і оцінки. На основі манери мовлення і по�

ведінки співрозмовника, його реакції на вис�

ловлювання і енергетики, яка від нього відхо�

дить, складається враження про особистість

співрозмовника, стиль його життя і цінності.

Мимовільно з’являється уявлення, як він веде

себе в інших ситуаціях. При першому зна�

йомстві відкривається лише фрагмент — нез�

начна частина індивідуальності. «Фрагмент» —

це єдине, на що стануть спиратись співрозмов�

ники при першому контакті, вважаючи, що ця

«частина» представляє всю повноту індивіду�

альності іншої людини. Значна роль у форму�

ванні першого враження про співрозмовника

залежить від вміння суб’єктів спілкування пра�

вильно кодувати і декодувати невербальні сиг�

нали. 

Проблема формування першого враження

інтенсивно розроблялась у вітчизняній психо�

логії в рамках соціально�перцептивного підхо�

ду, починаючи з 60–70 років XX ст. у працях

О. О. Бодальова і В. Н. Панферова, а потім їхніх

послідовників А. Г. Гусевої, В. Н. Куніциної,

К. Д. Шафранскої, П. М. Якобсона та ін. Вели�

ка увага дослідників приділялась вивченню ме�

ханізмів та закономірностей формування пер�

шого враження, детермінованості та змінності

феномена під впливом різних факторів. Нап�

рикінці 80�х років у психології невербальної по�

ведінки (В. О. Лабунська) ставляться питання

соціально�психологічної інтерпретації нез�

найомої людини на основі аналізу її експресив�

ної поведінки.

Процес формування першого враження

відіграє надзвичайно важливу роль в житті кож�

ної людини, оскільки він завжди включений в

систему соціальної взаємодії. Образ партнера,

який створюється під час знайомства — це регу�

лятор наступної поведінки перцепієнта, який

необхідний для того, щоб правильно і ефектив�

но побудувати спілкування в конкретній ситу�

ації. В об’єкті сприйняття людині доступні для

сприймання лише зовнішні ознаки, серед яких

найбільш інформативними є зовнішній вигляд

(фізичні якості та оформлення зовнішності) і

поведінка (дії та експресивні реакції). Сприй�

маючи ці якості, спостерігач певним чином

оцінює їх і робить деякі висновки (часто

несвідомо) про внутрішні психологічні якості

партнера по спілкуванню. Сума якостей, при�

писаних спостережуваному, в свою чергу, дає

суб’єкту можливість сформувати певне ставлен�

ня до нього [1].

Результати психологічних досліджень пока�

зують: при сприйнятті оточуючих людям влас�

тиво надавати першочерговій інформації наба�

гато більше значення, аніж відомостям,

отриманим про неї. Початкові враження — не

лише про людину, але й про ідею, місцевість,

подію — відчутно впливають на характер

сприйняття подальшої інформації. Іншими

словами, людям властиво довіряти своєму пер�

шому враженню. Наприклад, при першій

зустрічі ви проявляєте до співрозмовника живу

цікавість. Він вирішить, що ви комунікабельна і

приємна. І пізніше, в інших обставинах, виба�

чить вам ваше збентеження, неемоційність, су�

ворість, некомунікабельність.

Першочергову негативну інформацію подо�

лати значно важче. Якщо при знайомстві скла�

лось враження невпевненої у собі, замкнутої чи

злої людини, як наслідок можлива недооцінка

компетентності або взагалі пряме ігнорування.

Щоб змінити одне першочергове негативне вра�

ження, необхідно його витіснити багатьма пози�

тивними. Перше враження, схоже на фільтр і

механізм формування образу є наступний:

1. Як вихідна інформація відмічається міміка

і жести, а особливо мовлення і поведінка

суб’єкта, його реакції на зовнішні події.

2. Використовуючи отримані дані, у суб’єкта

формується перше враження («портрет» осо�

бистості на основі єдиного її «фрагменту») і

припущення (свідомі або несвідомі) відносно

можливих дій у майбутньому.

Досить часто у співрозмовників переважає

схильність приймати і керуватися даними, які

підтверджують їхнє перше враження та ігнору�

вати протилежними [4].

Велике значення має зовнішній вигляд при

формуванні «першого враження». Для незнайо�

мої людини зовнішність слугує первинною

інформацією, тому при першій зустрічі вона

відіграє більш важливу роль, ніж при наступ�

них. Вдало створений зовнішній вигляд може

зробити знайомство приємнішим і продук�

тивнішим для міжособистісної взаємодії. Якщо

людина гарно виглядає і при цьому не відчуває

дискомфорту, її зовнішність поступово перестає

бути об’єктом уваги, тоді співрозмовники почи�

нають звертати увагу не на особистість, а на те,

що обговорюється. «Гарно виглядати» — це

означає привести зовнішній вигляд у відпо�

відність із ситуацією і статусом суб’єктів спілку�

вання, при цьому зовнішній вигляд повинен де�

монструвати впевненість. Вагоме значення має

і стиль, який демонструє звички в одязі як

відображення індивідуальності [4]. Ще один
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враження — особливості оформлення зов�

нішності (косметика, відмінності, зачіска,

прикраси тощо). Вибір одягу, зазвичай, розгля�

дається як прояв того, якою є сама особистість,

який у неї образ «Я», ким вона прагне здавати�

ся. Одяг часто є показником професійної при�

належності, може вказувати на певний соціаль�

ний статус, бути додатковим показником віку,

свідчити про смак людини. При оцінці

зовнішнього оформлення використовують

кілька критеріїв: відповідність одягу ситуації,

віку і статусу людини; охайність одягу; акту�

алізація етико�естетичних стереотипів, які

склались у суб’єкта спілкування у минулому.

У формуванні «першого враження» велику

роль відіграє тон мовлення, який залежить від

настрою суб’єкта, а також від активного чи па�

сивного підходу до процесу спілкування.

Настрій може бути таким, що передається від

людини до людини. Настрій кожної людини

впливає на оточуючих її людей, впливаючи та�

ким чином на їхнє самопочуття на відносинах

та на характері взаємодії. У кожному моменті

спілкування передається частина настрою ото�

чуючим. Завдяки гарному настрою людей поки�

дає почуття небезпеки, а також пом’якшується

неприйняття (наприклад, ситуації). Всім

відомо, що гарний настрій викликає посмішку

на обличчі, але справедливо і зовсім протилеж�

не. Коли ми посміхаємось, наш настрій під�

вищується. Психологи називають це «відпо�

відною» реакцією на обличчі: коли рот

розпливається в посмішці, людина дійсно

відчуває себе щасливішою. Зареєстрований

факт: змінюючи вираз обличчя, людина змінює

температуру крові, яка поступає у мозок, і,

відповідно, змінюється емоційний стан. Відомі

наступні елементи, що визначають коефіцієнт

настрою: фізична енергія; міміка; емоційне за�

барвлення мовлення, використання «сильних» і

«слабких» слів; позитивне чи негативне сприй�

няття того, що відбувається [4].

Якщо взяти до уваги педагогічну діяльність,

взаємодію двох суб’єктів (викладач — студент),

то на перших етапах спілкування домінуючу

роль при сприйманні незнайомої людини

відіграє міміка. Обличчя виконує функцію

соціального контакту, передачі станів і відно�

шень. Волосся, очі і брови є головними елемен�

тами структури обличчя як комплексного под�

разника. Елементи, які складають нижню

частину обличчя, порівняно з компонентами

його верхньої половини гірше розрізняються і

мають менш інформативне значення при

сприйманні обличчя в цілому [3]. Вивчення в

психології механізмів передачі емоцій через

мовлення дало можливість з’ясувати, що кожна

емоція виражається зміною майже всіх власти�

востей звуку: сили, висоти, тембру, темпо�

ритмічних характеристик. 

Зокрема В. І. Галунов і В. Х. Манеров вияви�

ли п’ять факторів, які визначають характер

сприймання емоційно забарвленого мовлення:

1) гальмування�збудження; 2) гнів; 3) печаль�

радість; 4) страх; 5) звучність голосу [2]. На рівні

стереотипів сприйняття гучності голосу прий�

нято ототожнювати з упевненістю. Носії гучно�

го мовлення сприймаються як «домінуючі»,

«компетентні». Гучний голос за однакових умов

може інтерпретуватися по�різному, залежно від

статі комунікатора: якщо гучний, напружений

голос чоловіка, на думку респондентів, виражає

агресивну лють, то у жінки інтерпретується як

прояв «істерії» [5].

Досліджуючи роль першого враження, яке

виникає у студентів при спілкування із виклада�

чем і визначаючи його зміну в ході міжосо�

бистісної взаємодії, нами був організований і

проведений експеримент, участь у якому взяли

студенти Рівненського інституту ВНЗ Універ�

ситет «Україна». Обстежуваним пропонувалось

сформувати оцінку про педагога як суб’єкта

міжособистісної взаємодії на основі першого

враженням, яке при цьому виникало. Інструк�

ція передбачала завдання щодо актуалізації ува�

ги на невербальних засобах комунікації, які ви�

користовує педагог при налагодженні контакту

з аудиторією. Як психологічний інструментарій

була використана методика оціночної поляри�

зації Фідлера. Дослідження проводилось у три

етапи:

1) констатуючий експеримент (в таблиці 1

позначений як «А», «Б») відображав суму балів

оцінки викладача на певному етапі проведення

заняття (через 5 хвилин і через 30 хвилин);

2) порівняльний експеримент (в таблиці 1

позначений, як («А — Б»), («Б — В»), («А — В»).

На цьому етапі підраховувалася різниця суми

балів набраних на кожному часовому етапі.

3) контролюючий (позначений в таблиці 1 як

«В»). Цей заключний етап був пролонгований

у часі і відбувся через 180 хвилин безпосе�

реднього спілкування викладача зі студентами.

Він відображає вже сформоване уявлення про

викладача на основі його вмінь використовува�

ти невербальні компоненти комунікації при на�

лагоджені контакту із аудиторією.

Для більш детального аналізу зміни першого

враження різницю балів було розподілено по

трьом групам: зміна до 5 балів, відповідно, нез�

начна; зміна від 6 до 15 балів, відповідно, висо�

ка; зміна від 16 до 30 балів, відповідно, дуже ви�

сока.
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Ці таблиці 2 демонструють, що через 30 хви�

лин зміна першого враження виявилась у 61,9%

респондентів невисокою, висока у 23,8% і дуже

висока у 14,3% осіб. Через 120 хвилин безпосе�

реднього спілкування під час проведення занят�

тя зміна першого враження у більшості випадків

47,7% осіб залишилась невисокою, проте збіль�

шився відсоток людей, у яких зміна висока —

33,3%, і збільшився відсоток осіб, у яких зміна

враження дуже висока.

Порівнюючи зміни у сприйманні викладача

через 5 хвилин після знайомства і після 180 хви�

лин після знайомства на основі аналізу його

умінь презентувати себе використовуючи не�

вербальні засоби спілкування виявлено, що у

більшості випадків (66,6% осіб), а це 14 людей із

21 перше враження практично не змінилось,

лише на кілька балів, що є свідченням того, що

ефект першого враження відчутно впливає на

подальше сприйняття особистості. Проаналізу�

вавши таблицю 2, можна сказати, що через 30

хвилин зміна першого враження незначна у

61,9% респондентів, висока у 23,8% і дуже висо�

ка у 14,3% осіб. Через 120 хвилин безпосереднь

ого спілкування під час заняття зміна першого

враження у більшості випадків 47,7% осіб зали�

шилась невисокою, проте збільшився відсоток

людей, у яких зміна висока — 33,3%, і збільшив�

ся відсоток осіб, у яких зміна враження дуже ви�

сока. Крім того, існує взаємозв’язок між пер�

шим враженням і невербальною поведінкою

особистості.

Про рухливість нервових процесів судять

переважно по швидкому темпу діяльності, лег�

кості у встановленні контактів, швидкості адап�

тації до нової ситуації, живій мові, міміці, за�

гальній рухливості. Крім того, можна оцінити

особливості інтелектуальної сфери. Об’єктом

оцінки в цьому випадку є не відсутність знань з

того чи іншого питання, а вміння оперувати на�

явною інформацією й логічно викладати думки.

У ситуації спілкування увага звертається на нас�

тупні алогізми: відсутність системності у вик�

ладі матеріалу, поверхневий аналіз фактів і чітко

необґрунтовані висновки. Їхня примітивність,

категоричні, необґрунтовані твердження, не�

здатність зрозуміти переносне значення жартів,

прислів’їв, абсурдні висновки, заяви й т. д.

Кількість осіб, 

у яких змінилось

перше враження

через 30 хв.

(А – Б)

(%)

Кількість осіб, 

у яких змінилось

перше враження

через 30 хв. 

(Б — В)

(%)

Кількість осіб, 

у яких змінилось

перше враження

через 180 хв.

(А — В)

(%)

До 5 балів 13 61,9 10 47,7 14 66,6

6�15 балів 5 23,8 7 33,3 1 4,8

16–30 балів 3 14,3 4 19,0 6 28,6

№ з/П
"А" Оцінка через

5 хвилин

"Б" Оцінка через

30 хвилин

Зміна в одиницях

х (А�Б)

"В" Оцінка через

180 хвилин

Зміна в одиницях

х  (Б�В)

Зміна в одиницях

х (А�В)

1 43 40 3 38 33 5

4 48 36 12 30 6 18

3 63 39 24 26 13 37

4 37 48 �11 39 9 2

5 27 30 �3 25 5 2

6 27 26 1 25 1 2

7 29 33 4 31 2 2

8 42 44 2 37 7 5

9 43 35 8 29 6 14

10 46 41 5 41 0 5

11 34 32 2 40 �8 �6

12 21 24 7 24 0 �3

13 65 45 20 40 5 25

14 64 28 36 28 0 36

15 40 39 1 36 3 4

16 32 46 �14 27 19 5

17 47 42 5 48 �6 �1

18 24 22 2 20 2 4

19 36 32 4 32 0 4

20 23 23 0 23 0 0

21 50 30 20 30 0 20

Таблиця 1

Результати з методикою Фідлера (варіанти у балах)

Таблиця 2
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»Отже, тип нервової системи впливає на

експресію використання засобів невербальної

комунікації, і відповідно, характеризує емо�

ційний стан людини.

Тому тим же респондентам, які брали участь

у проведенні порівняльного експерименту, було

запропоновано анкету «Що впливає на ваше

перше враження про викладача?» Результати

опитування відображені у таблиці 3.

Дані таблиці 3 дозволяють зробити виснов�

ки, що вагомий вплив на формування першого

враження про суб’єкта спілкування здійснюєть�

ся за допомогою мімічних невербальних компо�

нентів, а саме виразу обличчя викладача

(93,0%). Одяг та гучність голосу виділили 85,0%

респондентів. Зоровий контакт важливий для

більшості аудиторії (65,0%), так само як і жести

викладача (52,0%), положення тулуба відміча�

ють (52,0%) обстежуваних студентів, просторо�

ве розміщення (59,0%). Із усіх елементів, які

складають невербальне спілкування людей,

респонденти визначили одне, що не вплинуло

на формування першого враження — це дотик.

Висновки. Отже, варто відмітити значимість

«першого враження» при налагодженні контак�

ту міжособистісної взаємодії та зазначити, що

важлива роль при його формуванні належить

вмілому використанню педагогами засобів

невербальної комунікації. Викладені дані,

безсумнівно, не вичерпують усіх аспектів до�

сліджуваного феномену, складність його аналізу

говорить про перспективність досліджуваного

явища у психолого�педагогічній науці.
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№ На моє перше враження про суб’єкта спілкування впливає так ні можливо

% % %

1 Його жестикуляція (замало чи забагато жестикулює руками, скуті чи розкуті жести) 14 52 8 30 5 18

2 Його міміка (вираз обличчя). Наприклад: постійно усміхнена чи занадто сувора 25 93 2 7 0 0

3 Те, де він знаходиться в аудиторії під час заняття (постійно стоїть біля кафедри 

чи біля дошки)

16 59 5 18 6 23

4 Чи дивиться він часто мені в очі, або не дивиться взагалі 17 63 10 37 0 0

5 Чи торкається він мене при зустрічі 3 11 17 63 7 26

6 Те, як він одягається (стиль, колір, зачіска, охайність) 23 85 3 11 1 4

7 Наскільки гучно він подає інформацію, чи голосно розмовляє 23 85 3 11 1 4

Таблиця 3

Результати аналізу невербальних елементів, які впливають на перше враження
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У статті запропоновано та обґрунтовано но+
вий концептуальний підхід до дослідження пробле+
ми професійного розвитку в межах парадигми
життєтворчої активності особистості.

Ключові слова: професійний розвиток осо�

бистості, життєтворчість, суб’єктний підхід.

В статье предложен и обоснован новый кон+
цептуальный подход к исследованию проблемы
профессионального развития личности с позиций
парадигмы жизнетворческой активности лич+
ности.

Ключевые слова: профессиональное развитие

личности, жизнетворчество, субъектный подход.

In the article the new conceptual base to research
the  problem of professional development is offered and
determined within the limits of paradigm of Life
Creation activity of personality.

Key words: personality’s professional develop�

ment, life creation, subjective approach.

Проблема професійного розвитку особис�
тості знаходиться на перетині двох визначаль�
них напрямів сучасної психологічної науки —
психології розвитку та психології життєвого
шляху особистості, і цілком обґрунтовано
посідає особливе місце серед інших психо�
логічних досліджень. Особливістю означеної
проблематики є: врахування онтогенетичних
закономірностей розвитку особистості, — що
складає її процесуальний аспект; розуміння то�
го факту, що етап професіоналізації особистості
безпосередньо пов’язаний із побудовою влас�
ного життєвого проекту, вибору спрямованості
власної життєвої активності, що складає
змістовний, сутнісний аспект проблеми. В цьо�
му контексті проблема професійного розвитку

перетинається з психологічним простором
життєтворчості особистості, дослідження якого
останнім часом набирають все більшої актуаль�
ності як у вітчизняній психологічній науці, так і
у світовій психології. 

Різноманітні аспекти професійного розвитку
особистості виступили предметом наукових
досліджень як вітчизняних (Б. О. Федоришин,
В. О. Моляко, Є. О. Мілерян, П. С. Перепелиця,
Г. О. Балл, К. К. Платонов, К. М. Гуревич та ін.), так
і зарубіжних вчених (Д. Супер, Д. Міллер, Л. Банду�
ра, Й. Лінгарт, С. Балей, К. Чарнецкі та ін.). 

Так, сутність, етапи і закономірності процесу
професіоналізації розглядаються у межах пси�
хологічної теорії діяльності (О. М. Леонтьєв,
С. Д. Максименко, В. Д. Шадріков, Г. О. Балл,
В. О. Моляко та ін.); психологічної теорії
професійного становлення (А. А. Бодальов,
Ю. М. Забродін, Т. В. Кудрявцев, А. К. Марков,
В. А. Бодров, Н. С. Пряжников, С. Н. Чистяко�
ва, Є. О. Климов, Е. Ф. Зеєр, Л. М. Мітіна та
ін.); психологічної теорії особистості (Б. Г. Ана�
ньев, О. Г. Асмолов, Б. Ф. Ломов, Е. О. Клімов,
Н. Н. Нечаєв, Г. В. Суходольський та ін.). Не�
обхідність продуктивного розв’язання задач
професіоналізації знайшла своє відображення
в низці досліджень вітчизняних психологів:
наукові уявлення про особистість професіонала
й закономірності його становлення (В. А. Бод�
ров, К. М. Гуревич, Є. О. Климов, Г. В. Ложкін,
Б. Ф. Ломов, А. К. Маркова, В. Д. Шадріков та
ін.); проблеми ефективності професійної діяль�
ності (І. А. Зязюн, В. П. Казміренко та ін.), за�
гальні засади розвитку професійної культури
суб’єкта діяльності (Г. О. Балл, С. Д. Максимен�
ко, В. В. Рибалка та ін.) тощо.

Найвідоміші вітчизняні концепції професій�
ного розвитку та психології професіоналізму
(О. О. Бодальов, Є. О. Клімов, Н. В. Кузьміна,
О. К. Маркова, Л. М. Мітіна, В. О. Моляко,
Н. А. Побірченко, Н. І. Пов’якель, О. О. Реан,
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І»А. В. Фурман, В. Д. Шадріков та ін.) переконли�

во доводять, що як особистість загалом, так і її
пізнавальні процеси формуються саме у процесі
професійного розвитку, здійснення професій�
ної діяльності, розв’язання специфічних про�
фесійних завдань. 

Метою публікації є теоретико�методологіч�
ний аналіз проблеми професійного розвитку
особистості з позицій психології життєтвор�
чості, обгрунтування інтегративного підходу як
концептуальної парадигми її дослідження.

За даними досліджень сучасних психологів
(Н. Е. Касаткина, В. А. Поляков, С. Н. Чистяко�
ва та ін.), існує нерозривний зв’язок між про�
фесійним розвитком і онтогенетичним розвит�
ком особистості, а також її професійним
самовизначенням [3, с. 27]. Особистісний роз�
виток є невіддільним від професійного — в ос�
нові кожного лежить принцип саморозвитку,
що детермінує здатність особистості перетво�
рювати власну життєдіяльність на предмет
практичного втілення, що призводить до вищої
форми життєдіяльності — творчої саморе�
алізації, і у підсумку — життєтворчості [3, с. 22].
Як зазначає Е. Ф. Зеєр, у межах часового підхо�
ду професійне становлення практично пов�
ністю співпадає з онтогенезою людини, якщо
розглядати онтогенезу як життя індивіда з дня
народження до старості. Отже, є всі підстави
вважати професійне становлення процесом,
який пронизує все життя людини [2, с. 251].

Інший сучасний психологічний напрям —
акмеологія (А. А. Деркач, В. Е. Чудновський,
А. А. Бодальов, Г. А. Вайзер, Е. Е. Вахромов,
Н. Л. Карпова, А. В. Суворов та ін.) також розг�
лядає в єдності процеси професійного і осо�
бистісного розвитку і вказує шляхи досягнення
професійної майстерності на підставі реалізації
творчого потенціалу особистості [4]. 

Є. Ф. Зеєр вказує на визначальну роль влас�
ної активності в процесі професійного станов�
лення особистості. Згідно уявлень вченого, про�
фесійне становлення — це процес прогресивної
зміни під впливом соціальних впливів, профе�
сійної діяльності і власної активності, спрямо�
ваної на самовдосконалення і самоздійснення,
продуктивний процес розвитку і саморозвитку
особи, засвоєння і самопроектування профе�
сійно орієнтованих видів діяльності, визначен�
ня свого місця в світі професій, реалізація себе
в професії і самоактуалізація власного потен�
ціалу задля досягнення вершин професіо�
налізму. Схожу позицію в ході дослідження
трансформацій мотиваційної сфери особистості
в період професійного становлення демонструє
О. М. Плющ, який зазначає: професійне ста�
новлення пов’язане з характером стрижневих
властивостей особистості, що включають й
особливості професійного самовизначення. Пе�
ретворення життя індивіда на предмет його

свідомої творчої діяльності підкреслює особли�
ве значення суб’єктивних передумов його
життєтворчості [1, с. 3]. За суб’єктного підходу,
що підкреслює активність самої людини у виз�
наченні життєвого шляху, процес професійного
становлення доцільно розглядати як формуван�
ня професійного самовизначення, в якому
відображається ступінь зрілості особистості.
Мотиваційна структура набуває при цьому
відповідності із структурою мотиваційної сфери
фахівців певної галузі [1, с. 5]. На початкових
стадіях професійне становлення особистості де�
терміновано зовнішніми обставинами. Чинни�
ками подальшого розвитку виступають її
внутрішнє середовище, власна активність. Пе�
ретворення життя індивіда на предмет його
свідомої творчої діяльності підкреслює особли�
ве значення суб’єктивних передумов його
життєтворчості [1, с. 7].

Отже, як засвідчують результати проведеного
теоретичного аналізу, у сучасних психологічних
дослідженнях професійний розвиток особис�
тості на будь�яких етапах професійного станов�
лення розглядається у безпосередньому зв’язку
з її особистісним розвитком. При цьому доміну�
ючим методологічним підґрунтям виступає
суб’єктно�діяльнісна парадигма, основним ме�
тодологічним принципом якої є визнання ак�
тивної ролі людини в реалізації своїх відносин з
навколишнім світом (К. О. Абульханова�Слав�
ська, Б. Г. Ананьєв, О. В. Брушлінський, А. А. Бо�
дальов, Б. Ф. Ломов, О. М. Леонтьєв, А. В. Пет�
ровський, С. Л. Рубінштейн, Ю. М. Забродін та
ін.). Бачення дослідниками активної та творчої
ролі особистості у побудові власного життєвого
проекту, важлива роль в якому належить про�
фесійній самореалізації, набуття статусу суб’єк�
тності, дозволяє перевести прикладні аспекти
дослідження особливостей професіоналізації у
площину життєтворчості, розвитку життєтвор�
чої активності.

Суттєвим внеском в теорію і методологію пси�
хологічної науки про людину як суб’єкта
життєтворчості виступає розгорнуте визначення
В. А. Роменцем психологічної сутності вчинку.
К. О. Абульхановою�Славською при створенні
концепції особистості як суб’єкта життєвого шля�
ху досліджено взаємозв’язки активності, свідо�
мості та особистісної організації часу. А. В. Бруш�
лінським створено континуально�генетичну
концепцію психічного та обґрунтовано положен�
ня про його недиз’юнктивність. У низці сучасних
досліджень розглядаються питання філогенетич�
ного та онтогенетичного становлення суб’єкта
(Л. І. Анциферова, Є. І. Ісаєв, С. Д. Максименко,
О. К. Осницький, В. І. Слободчиков, В. В. Селіва�
нов, В. О. Татенко, І. С. Якиманська та ін.). 

Означені дослідження певною мірою спів�
відносяться з нашими дослідженнями категорії
життєтворчої активності особистості [5].
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Згідно положень запропонованої нами кон�
цепції, параметр суб’єктності виступає систем�
ною характеристикою особистості. Її провідни�
ми властивостями є: цілісність виявлення
активності у взаємодії зі світом, свідомий харак�
тер діяльності, самосвідомість та відпо�
відальність як наслідок свободи вибору. У кон�
тексті аналізу активності життєтворчості ми
наголошуємо на таких характеристиках
суб’єктності, як усвідомлюваність активності
(рефлексія), можливість реалізації в пристосу�
вальному (адаптація) або креативному (твор�
чість, пізнання) напрямах, спрямованість на са�
мопізнання та саморозвиток [5, с. 99–104].

Нами запропоновано та обґрунтовано також
категорію суб’єкта життєтворчості, власної
життєтворчої активності. При цьому процес
життєтворчості розглядається як цілісна
реалізація всіх потенціалів особистості творця,
акмеологічним виявом його буття, а під
життєтворчою активністю розуміється особли�
вий, інтегральний вид активності особистості,
що складає симультанну єдність її адаптивного,
продуктивного, суб’єктного та пізнавального
типів, і характеризується цілісністю виявлення
на предметному, когнітивному, соціальному й ду�
ховному рівнях прояву. З таких позицій жит�
тєтворча активність розглядається як активність
суб’єкта життєтворчості, який свідомо реалізує
цільовий або смисловий аспект цілісного буття
відповідно до власного творчого задуму [5, с. 104]. 

Запропонований підхід дозволяє розглядати
життєтворчу активність особистості як сполуч�
ну ланку, крізь яку, за наявності рефлексії,
здійснюється взаємозв’язок між процесами
адаптації й творчості на рівні самореалізації (са�
морозвитку, самоактуалізації) як кінцевої мети
адаптаційних процесів, з одного боку, та твор�
чості як інтегральної характеристики життєвої
активності — з іншого. 

Як бачимо, у такому підході органічно
поєднуються суб’єктно�діяльнісна парадигма та
парадигма особистості як суб’єкта життєвого
шляху, власної життєтворчості. Зважаючи на це,
теоретико�методологічні здобутки концепції
життєтворчості можуть виступати межами ро�
зуміння механізмів професійного розвитку осо�
бистості. При цьому процес професійного роз�
витку ми пропонуємо розглядати як частину
життєвого проекту, реалізація якого відбуваєть�
ся на підставі розгортання особистісних, про�
фесійних та процесуальних аспектів онтогене�
тичного розвитку особистості. Як засвідчують
результати досліджень, співвідношення між ас�
пектами в процесі професійного розвитку но�
сить складний, нелінійний характер. За даними
теоретичного аналізу, на етапі вибору професії
домінуючим вважається онтогенетичний ас�
пект, зміст якого складають індивідні особли�

вості розвитку (задатки, здібності, психофізіо�
логічні особливості), на етапі первинної про�
фесіоналізації провідним виступає особистіс�
ний (комплекс особистісних характеристик), і
на стадії професіоналізації — професійний
(комплекс професійних ЗУН та професійно
важливих якостей, що забезпечують успішність
діяльності) [2, с. 104]. 

Підведемо підсумки. Репрезентація різносп�
рямованих підходів до дослідження суб’єктності
професійного розвитку особистості засвідчує
важливість та переконливість наукових здо�
бутків, отриманих в межах кожного з них. Вод�
ночас спостерігається перетин смислових прос�
торів, певна умовність та штучність такої
диференціації. Натомість обрання в якості
теоретичного підґрунтя положень концепції
розвитку життєтворчої активності дозволяє ви�
сунути ідею інтегративного підходу до про�
фесійного розвитку особистості. Його особ�
ливістю є уявлення про симультанний характер
розгортання особистісних, професійних та про�
цесуальних аспектів онтогенетичного розвитку
особистості та набуття статусу суб’єкта власної
життєтворчої активності. При цьому про�
фесійний аспект є проекцією завдань розвитку,
що формуються на підставі психофізіологічних
змін та особистісних новоутворень, на соціаль�
ну ситуацію розвитку, зміст якої полягає у на�
бутті статусу суб’єкта професійної діяльності.

Описаний вище контекст бачення профе�
сійного розвитку особистості створює концеп�
туальне підґрунтя для теоретичного та переду�
мови для подальшого практичного дослідження
проблеми у понятійному просторі психології
життєтворчості.
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У статті розглянуто професійну саморе+
алізацію як один із вагомих чинників становлення
особистості. Автор аналізує зміст понять «про+
фесійне самовизначення», «професійна саморе+
алізація», «становлення особистості"; виділяє по+
казники, умови, детермінанти, рівні, механізми,
способи, засоби, стратегії, критерії професійної
самореалізації в сучасних умовах; розглядає вплив
соціуму на самореалізацію, індивідуально+психо+
логічні особливості когнітивної, емоційної та мо+
тиваційної сфер особистості, комунікативні
здібності, поведінку в конфлікті, рівні самоакту+
алізації. 

Ключові слова: професійне самовизначення,

професійна самореалізація, становлення осо�

бистості, самоактуалізація, кризові ситуації.

В статье рассматривается профессиональная
самореализация как один из весомых факторов
становлення личности. Автор анализирует содер+
жание понятий «профессиональное самоопределе+
ние», «профессиональная самореализация», «ста+
новление личности»; определяет показатели,
условия, детерминанты, уровни, механизмы, спо+
собы, средства, критерии профессиональной са+
мореализации в современных условиях; рассмат+
ривает влияние социума на самореализацию,
индивидуально+психологические особенности ког+
нитивной, эмоциональной и мотивационной сфер
личности, коммуникативные способности, пове+
дение в конфликте, уровни самоактуализации.

Ключевые слова: профессиональное самооп�

ределение, профессиональная самореализация,

становление личности, самоактуализация, кри�

зисные ситуации.

This research deals with the problem of self+organ+
ization as the one of the important factor in personali+
ty formation.

The author analyzed terms «individual formation»,
«professional self+actualization», showed indicators of
formation, conditions, preconditions, determinants,
levels, mechanisms, ways, means criteria of profes+
sional self+actualization in modern conditions; consid+
ers the influence of society on self+actualization, indi+
vidual specific features especially in cognitive,
emotional and motivational spheres, communicative

abilities, behavior in the conflict, levels of self+actual+
ization.

Key words: professional self�determination, pro�

fessional self�actualization, personality formation,

self�actualization, crisis situations.

В умовах суспільної трансформації, що їх

спостерігаємо зараз в Україні, формується

більш уважне, ніж раніше, але й вимогливіше

ставлення до особистості, нове розуміння

соціального та психологічного благополуччя,

самореалізації, становлення особистості. Наш

час вимагає від кожного активності, вміння ак�

туалізувати здібності та реалізувати себе як осо�

бистість у різних сферах діяльності та спілку�

вання. У зв’язку з цим зростають вимоги до

психологічної науки, яка покликана допомогти

кожному члену суспільства ефективно визнача�

ти життєві орієнтири, реалізувати свій осо�

бистісний потенціал, долати труднощі осо�

бистісного і професійного становлення. 

В основі феномену самореалізації особис�

тості лежать проблеми росту, розвитку, самов�

досконалення людини. Поняття «саморе�

алізація» часто вживають як синонім терміну

«самоактуалізація», «реалізація своїх можливос�

тей». Вони описують дуже близькі явища, що

позначають стійкі позитивні зміни в особис�

тості, реалізацію її природного потенціалу:

«індивідуацію» (К. Юнг), повну реалізацію

справжніх можливостей (К. Хорні); внутрішню

активну тенденцію до саморозвитку на зразок

істинного самовираження (Ф. Перлз); прагнен�

ня людини до найбільш повного виявлення і

розвитку можливостей і здібностей (К. Род�

жерс); прагнення людини стати тим, ким вона

може стати (А. Маслоу).

Самореалізація була предметом уваги нау�

ковців, зокрема К. О. Абульханової�Славської,

Л. І. Анциферової, Г. С. Батіщева, О. Ф. Бонда�

ренко, Є. І. Головахи, Л. Когана, Г. С. Костюка,

О. О. Кроника, О. М. Леонтьєва, П. В. Лушина,

В. І. Муляр, В. Г. Панка, В. А. Роменця, С. Л. Ру�

бінштейна, Л. В. Соханя, Т. М. Титаренко та ін.),

які розглядали самореалізацію як переважно сві�

домий, цілеспрямований процес розкриття й оп�

редметнення сутнісних сил особистості в її різно�

манітній практичній діяльності. Становлення

ПРОФЕСІЙНА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ольга Артемова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної психології 

та психодіагностики Рівненського державного педагогічного університету

УДК 378.013
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суспільно активної та гармонійно розвиненої

особистості великою мірою залежить від особис�

тих зусиль самої людини, орієнтованих на самов�

досконалення та самореалізацію як неодмінну

умову досягнення успіху у житті (С. Д. Макси�

менко, М. І. Пірен, Т. В. Говорун, Л. М. Деміна).

Під поняттям «професійна самореалізація» ро�

зуміємо соціалізований шлях гармонійного роз�

витку особистості, поєднаний із здобуттям про�

фесійно�практичного та духовного досвіду в

процесі отримання кваліфікації спеціаліста в

період первинного професійного становлення

(навчання у вищій школі) та вдосконалення фа�

хового зростання в процесі виконання про�

фесійних ролей і обов’язків, що є невід’ємним

атрибутом розкриття і здійснення особистісно�

го професійного потенціалу. 

Професійна реалізація особистості на її

життєвому шляху передбачає такі основні ета�

пи: професійне самовизначення, професійне

становлення в обраній сфері діяльності, фахове

зростання і розвиток компетенці].

Професійне самовизначення розуміємо як

вибір особистістю виду майбутньої професійної

діяльності, що відбувається на основі наявних у

неї професійних нахилів, інтересів і сформова�

них здібностей. Сутність професійного само�

визначення полягає в усвідомленні особистістю

відповідності своїх можливостей психологічним

вимогам професії, своєї ролі в системі соціаль�

них відносин і своєї відповідальності за вико�

нання зобов’язань, які виникають у зв’язку зі

зробленим вибором [5, с. 312]. 

Професійне становлення особистості відбу�

вається, коли вже обраний фах. Однак, коли

людина потрапляє в кризові ситуації (втрата

роботи, банкрутство підприємства, зниження

професійного статусу в колективі), які сьогодні,

на жаль, так часто мають місце, то вона повин�

на уточнювати, коректувати процес фахової

самореалізації, звертаючись до свого життєвого

і професійного досвіду. Нині, у процесі перехо�

ду українського суспільства до ринкової еко�

номіки, відбувається неминуча трансформація

значимих для людини цінностей, мотивів, про�

фесійних позицій та переконань — як можли�

вий шлях конструктивної активізації про�

фесійної реалізації особистості. 

Мета статті — з позицій комплексного підхо�

ду висвітлити особливості самореалізації в су�

часних умовах економічної кризи; виявити

загальні закономірності та індивідуально�осо�

бистісні кореляти професійної самореалізації,

показати взаємозв’язок між особистісними ри�

сами та успішністю професійної самореалізації

особистості.

Труднощі самореалізації у професійній сфері

залежать як від зовнішнього фактора (соціаль�

ного), так і внутрішнього (рівня самоповаги і

самосприйняття, особливостей ціннісно�моти�

ваційної сфери, комунікативних, емоційно�

вольових характеристик). Найвагомішим фак�

тором, що стимулює продуктивну професійну

реалізацію в умовах професійної кризи, висту�

пає саме другий, особистісний — як комплекс

особистісно�індивідуальних та мотиваційних

психологічних характеристик особистості, від�

повідальної, перш за все, за своє життєзвершен�

ня, здатної швидко адаптуватися до соціальних

змін і конструктивної самореалізації у про�

фесійній сфері.

Професійна самореалізація особистості розг�

лядається як характеристика всього її життєвого

шляху в контексті професійної сфери від етапу

початкового професійного становлення до пе�

редвиходу на пенсію. В умовах суспільних

відносин нового типу і соціально�економічної

кризи, комерціалізації життя має свою спе�

цифіку трансформація мотиваційних особли�

востей професійної самореалізації особистості.

Внаслідок кризових умов життєіснування

людини у структурі мотивації деформуються і

руйнуються високі, значимі для людини

цінності, виникають додаткові аспекти цін�

нісної кризи, необхідність зміни провідних мо�

тивів, а індивідуальні життєві стереотипи глиб�

шого (несвідомого) психологічного рівня

поглиблюють соціальну дезадаптацію психо�

логічно ригідних людей, неспроможних швидко

адаптуватися до мінливих соціальних умов [2]. 

Успішній професійній самореалізації у кри�

зових умовах життєдіяльності людини сприяє

професійна компетентність, яка дає особистості

можливість не просто адаптуватися до професії,

а більше — адаптувати професію до себе [4].

І такий широкий спектр особистісних власти�

востей, здатний вплинути на зовнішні обстави�

ни розгортання індивідуального професійного

буття, що відрізняється від інших специфічних

способів існування у світі. Змістовим осередком

цієї проблеми є визначення самою людиною

потенційних ознак індивідуального буття для

успішної професійної адаптації в мінливому

просторі людського буття.

Високомотивовані індивіди схильні виявля�

ти значні вольові зусилля в реалізації про�

фесійного потенціалу (в тому числі в навчанні) і

досягати значних результатів. Так, будь�який

індивід (студент, робітник, службовець) з на�

лежною мотивацією до праці схильний сум�

лінніше і наполегливіше працювати і, як прави�

ло, досягати помітніших успіхів у своїй

діяльності, аніж його низькомотивований парт�

нер. Для особистісної професійної саморе�

алізації характерним є самоцінність, саморозк�

риття, раціональне використання потенціалу
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реалізації має етапи особистісного становлення

в обраній професії, професійне зростання і роз�

виток професійної компетентності, професій�

ний інтелектуальний досвід. Про високий

рівень самореалізації особистості свідчить її

особистісна зрілість. Її характеристики прояв�

ляються на рівні самосвідомості і розкривають�

ся в процесі самоуправління та саморегуляції

поведінки у професійній діяльності. 

Самореалізація особистості є важливим по�

казником її життєдіяльності, а особливо у про�

фесійній сфері — одній із провідних сфер

людської життєдіяльності. Необхідним атрибу�

том самореалізації є саморозвиток особистості

як прояв суб’єктної активності у будь�якій

діяльності. У зв’язку з цим важливо виокремити

самореалізацію, її якісний рівень як показник

продуктивності життєвого шляху [1, с. 6],

успішності у професійній діяльності. 

Зміна змісту особистісної самореалізації

демонструє високу адаптаційну пластичність

особистості, необхідну для збереження рівнова�

ги при взаємодії з динамічним соціальним сере�

довищем. Л. Коростильова та А. Никонова [3,

с. 26] розглядають особливості самореалізації на

різних етапах професійного становлення та

життєвого шляху як процес, детермінований

інтегральними особистісними особливостями,

зокрема — комунікативними та емоційно�воль�

овими характеристиками. 

На різних етапах життєвого шляху особис�

тості процес актуалізації професійного по�

тенціалу з метою його ефективного викорис�

тання відбувається по�різному, в залежності від

індивідуальних особливостей: віку, статі, стану

здоров’я, когнітивної складності в оцінюванні

визначених життєвих цілей і цінностей, оціню�

вання труднощів професійної реалізації, широ�

кого спектра особистісних властивостей,

домінування мотивації досягнення успіху в про�

фесійній діяльності чи мотивації уникнення

невдач. 

Мотивації мають найбільше значення для

професійної самореалізації особистості. Успіш�

ність професійної діяльності залежить, безпе�

речно, не тільки від професійних знань, умінь,

комунікативної контактності, навичок, але й від

професійної мотивації. 

Мотиваційні феномени є чи не найва�

гомішими внутрішніми умовами, що впливають

на прагнення людини досягати успіху в діяль�

ності. Провідним механізмом функціонування

мотиваційної активності для подолання психо�

логічних криз виступає саме суб’єктивна

інтерпретація успіху чи невдачі.

Протилежною тенденцією мотивації досяг�

нення є мотивація уникнення невдач, що про�

являється, як правило, у людей, схильних пере�

живати фрустраційні стани. Нас зацікавила за�

лежність продуктивності професійної діяль�

ності, а саме — успішність реалізації суб’єктом

професійних ролей, статусів, обов’язків від

рівня мотивації досягнення і потреби в досяг�

неннях на певному емоційному фоні, а також

схильності індивіда до переживання емоцій

певної модальності. Безумовно, негативні

емоції пов’язані з переживанням тривоги, нап�

руженості, незадоволення собою, своєю про�

фесійною діяльністю, невпевненістю в собі,

розчаруванням у професії. Позитивні емоції,

навпаки, пов’язані з переживанням радості від

професійної праці, впевненістю в собі, у своїх

професійних перспективах та адекватним

світосприйняттям. 

Переживання ефективної реалізації про�

фесійних ролей (навчальних у тому числі) вини�

кає під впливом не тільки зовнішнього (соціаль�

ного), але й внутрішнього (особистісного)

фактора: це — суб’єктивне ставлення до про�

фесії, особливості розвитку, індивідуальні особ�

ливості особистості, зокрема — схильність до

переживання професійних криз на етапі почат�

кового професійного становлення. 

Під схильністю до переживання професійної

кризи розуміємо психічний стан людини, що

характеризується суб’єктивними (внутрішніми)

переживаннями неможливості реалізації двох

професійно важливих мотивів — мотиву досяг�

нення і потреби в досягненнях. Мотивація може

вплинути на переживання професійної кризи

у процесі самореалізації так само, як і подібні

переживання можуть призвести до зміни про�

фесійної мотивації. Особливо актуальним у

контексті нашої роботи є дослідження потреб

досягнення, від задоволення яких залежить

професійне самопочуття. 

У нашому дослідженні взяли участь студенти

І–ІІ курсів заочного відділення, які працюють і

не працюють (30 чол.); здобувачі другої вищої

освіти, які працюють і не працюють (30 осіб.) та

група безробітних від міського центру зайня�

тості (30 осіб.). Вік досліджуваних — від 20 до 50

років.

Розглянемо найважливіші взаємозв’язки са�

мореалізаційних характеристик досліджуваних

для визначення різниці між індивідуальними

особливостями використання професійного по�

тенціалу. 

Ми використали низку методик для дослід�

ження когнітивних, емоційних, поведінкових

показників професійної самореалізації, вивчен�

ня їх специфіки та діагностики рис особистості,

важливих для здійснення успішної професійної

реалізації на всьому життєвому шляху. Ціннісні

орієнтації ми виокремили як елементи
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мотиваційної структури особистості, на основі

яких здійснюється вибір тих чи інших соціаль�

них настанов у якості цілей чи мотивів про�

фесійної діяльності. 
Дослідження засвідчили, що у непрацюючих

студентів та в групі безробітних, які перебува�
ють на обліку в міському центрі зайнятості, сис�
тема ціннісних орієнтацій перебуває на етапі
формування. Вона має властивості розмитості і
нестабільності, а суб’єкти, як носії цієї системи,
перебувають на етапі пошуку себе і свого місця
в обраній професії. Необхідність адаптуватися
до умов навчально�професійної діяльності ви�
магає від них більшої гнучкості поведінки. Тому
у непрацюючих студентів і безробітних на тлі
підозрілості, прямолінійності, деякою мірою й
консерватизму, ригідності мислення спос�
терігається, до того ж, вищий рівень емоційної
нестійкості. 

Працюючі студенти та здобувачі другої вищої
освіти демонструють більшу комунікативність,
вищі якісні показники емоційно�вольової сфе�
ри і відрізняються від першої підгрупи як ступе�
нем інтегрованості, так і якісними особливостя�
ми. Непрацюючим студентам необхідно більше
зусиль для адаптації у вищому навчальному зак�
ладі. Працюючим студентам та здобувачам дру�
гої вищої освіти потрібно більше витрачати зу�
силь на адаптацію до професії, але вже щодо
корекції своїх бажань, потреб, інтересів
відповідно до особливостей їх діяльності. 

Труднощі професійної самореалізації осо�
бистості, як правило, обумовлюються невпев�
неністю у своїх силах, конформністю, зовніш�
нім локусом контролю. У групі безробітних
зовнішній локус контролю позитивно корелює
з факторами особистості (за Кеттеллом): низь�
ким рівнем самоконтролю, високою тривож�
ністю та емоційною напругою. 

Феномен самореалізації невротичної особис�
тості на етапі професійного становлення має
свою специфіку. Ми виокремили внутрішні чин�
ники, що перешкоджають повноцінній саморе�
алізації індивідів з песимістичною самооцінкою
власного емоційного стану на фоні хронічного
стресу (в цьому випадку — в ситуації безробіття):
це, перш за все, сильні емоційні особливості пе�
реживання кризових явищ (наприклад, доміну�
вання страху в загальній структурі емоційності)
та мотиваційні особливості (наприклад, доміну�
вання потреби уникати невдач). 

Для непрацюючих студентів та у безробітних
прояв внутрішніх тенденцій обумовлюється
низьким саморозумінням, невпевненістю у
своїх силах, конформністю, зовнішнім локусом
контролю, наявністю специфічних невротич�
них рис, недостатньою гнучкістю поведінки,
спонтанністю, низьким рівнем управління
власною поведінкою. 

Керуючись загальнотеоретичним положен�

ням, що мотивація посідає провідне місце у

структурі особистості і є одним із центральних

понять для розкриття сутності мотиваційної

сфери особистості і пояснення професійної по�

ведінки, ми поставили перед собою завдання

проаналізувати особливості потребово�моти�

ваційної сфери. При аналізі взаємовідношень

між показниками досягнення успіху і уникнен�

ня невдачі, потреби в досягненні та осо�

бистісними характеристиками в групах непра�

цюючих студентів і слухачів групи «Друга вища

освіта» виявлено значимі негативні зв’язки Цей

факт можна аналізувати як брак мотиву досяг�

нення (мети досягнуто, а іншої ще не окресле�

но) при схильності особистості до переживання

фрустраційних станів.

Результати дослідження можуть свідчити про

зміщення мотиву досягнення з провідного на

другорядний. У цьому випадку провідним стає

мотив уникнення невдачі, який обумовлює зни�

ження потреби в досягненні. У групі безро�

бітних показники особистісних невротичних

властивостей позитивно пов’язані з показника�

ми вираженого мотиву уникнення невдачі та

негативно — з потребами в досягненні, що, у

свою чергу, свідчить про дефіцит цих мотивів у

особистості, схильної до переживання про�

фесійної кризи. 

Стійка схильність особистості до переживан�

ня емоцій певної модальності чи поєднання

різних модальностей тісно корелює із схиль�

ністю до переживання кризових станів, можли�

востями суб’єкта реалізовувати себе у про�

фесійній діяльності. Відомо, що негативні

емоції пов’язані з переживаннями емоційного

хвилювання, напруженості, незадоволення со�

бою і своєю професійною діяльністю, невпев�

неністю в собі, неприйняттям і розчаруванням у

професії. Позитивні ж емоції пов’язані, як пра�

вило, з конструктивним професійним самопо�

чуттям, з переживаннями радості та соціального

задоволення від професійної праці, впевненістю

у собі та професійних перспективах. 

У всіх досліджуваних з низьким рівнем моти�

вації досягнення та потреби в досягненні вияв�

лено високий рівень реактивної і особистісної

тривожності. Для досліджуваних усіх про�

фесійних груп, несхильних до переживання

кризи, високий рівень тривожності є типовим,

закономірним. 

Так, у групі безробітних показники осо�

бистісної та реактивної тривожності є найви�

щими, помірність цього емоційного стану вира�

жена у групах студентів та здобувачів другої

вищої освіти. Тривожність у професійній кризі

розглядаємо як емоційну реакцію на суб’єктив�

но травмуючу ситуацію та як особистісну рису,
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професійної кризи. Групі студентів та здобу�

вачів другої вищої освіти характерний вираже�

ний мотив «прагнення успіху», впевненість у

позитивному завершенні справи, стійкість у пе�

реборюванні труднощів, рішучість у непевних

ситуаціях. 

Висновки:
1. Професійна самореалізація як процес

соціалізації має два рівні: 

— репродуктивний, на якому суб’єкт нама�

гається ігнорувати ті цінності, мотиви і потре�

би, які б зорієнтували його на професійну перс�

пективу в аспекті нових знань, умінь, навичок

та допомогли б вирішувати нові професійні зав�

дання; 

— творчий, на якому відбувається реалізація

суб’єктом нагромадженого інтелектуального

досвіду в межах професійного потенціалу та по�

дальше формування професійної майстерності і

компетентності. 

2. Перший рівень найбільш відповідає етапу

початкового професійного становлення. Групу

безробітних, яка ще не визначилася з про�

фесійною орієнтацією, можна віднести до лю�

дей, які перебувають у стані пошуку життєвих

цілей і професійних цінностей та мотивів. Дру�

гий рівень найбільш виражений у групі сту�

дентів, які здобувають другу вищу освіту.

3. Респондентам, які працюють, притаманні

риси самоактуалізованої особистості, високий

рівень самоповаги та впевненості в собі, віра у

свою здатність контролювати професійну по�

ведінку; реалістичний настрій обумовлює їх ви�

соке прагнення до самовдосконалення і само�

розвитку на фоні логічного осмислення життя і

професійних цінностей та мотивів у ньому. 

4. У групі безробітних, навпаки, труднощі са�

мореалізації обумовлені інтравертністю, нев�

певненістю в собі, у своїх професійних перс�

пективах, конформністю, низьким рівнем

комунікативності, недостатньою гнучкістю по�

ведінки, спонтанністю, високою реактивною

тривожністю. 

5. На основі отриманих результатів дослід�

ження професійної реалізації особистості сту�

дентів (працюючих і непрацюючих), здобувачів

другої вищої освіти, безробітних зауважуємо,

що феномен професійної самореалізації в кон�

тексті розвитку особистості, схильної до пере�

живання кризових станів, та особистості, що

перебуває в умовах професійної кризи, має

свою специфіку на різних етапах життєвого

шляху. Особливості самореалізаційних характе�

ристик у різних професійних групах відрізня�

ються ступенем інтегрованості та якісними по�

казниками, що детермінується різними

інтегральними особистісними особливостями

(емоційно�вольовими, комунікативними,

ціннісно�мотиваційними). Особам, які відчува�

ють більше адаптаційне навантаження в умовах

професійного становлення, треба більше витра�

чати емоційно�вольових та інтелектуальних зу�

силь. 

6. Домінуючими рисами осіб, схильних пере�

живати кризові стани у професійній сфері, є:

почуття провини, замкнутість, напруженість,

знижена потреба в досягненні, вираженому мо�

тиві уникати невдачі, у проявах депресивної по�

ведінки, низька здатність долати життєві та

професійні труднощі, слабка воля. 

7. Схильність до переживання кризи є пев�

ним психічним станом особистості, який харак�

теризується суб’єктивними переживаннями не�

можливості реалізації професійних планів, що

виникають при блокуванні цілеспрямованої

професійної діяльності зовнішніми (об’єктив�

ними стосовно особистості) і внутрішніми

(суб’єктивне ставлення до освіти, індивідуальні

особливості особистості, особливості її розвит�

ку) причинами. У осіб, схильних переживати

кризу, ціннісно�мотиваційні перетворення ма�

ють деструктивний характер, а в самій моти�

ваційно�смисловій сфері особистості спос�

терігається слабка актуальність ціннісних

орієнтацій, які спрямовують особистість на

успішність професійної діяльності. 

Перспектива дослідження — розроблення та

апробація комплексної системи психологічної

корекції мотиваційної сфери особистості в умо�

вах професійної кризи. 
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У статті розглядається особистість студен�
та як суб’єкта професійного розвитку і подано
теоретичний аналіз проблеми.

Ключові слова: професійний розвиток, осо�

бистість, суб’єкт, саморозвиток, життєтвор�

чість, самопізнання, рефлексія, адаптація, про�

фесійна компетентність, розвиток, професійна

діяльність, психологічна готовність, самопобу�

дова, «Я�концепція».

В статье рассматривается личность студен�
та как субъекта профессионального развития
и дается теоретический анализ проблемы.

Ключевые слова: личность, субъект, профес�

сиональное развитие, саморазвитие, жизнетвор�

чество, самопознание, рефлексия, адаптация,

профессиональная компетентность, развитие,

профессиональная деятельность, психологичес�

кая готовность, «Я�концепция».

The personality of the student as a subject of profes�
sional development is considered and theoretical
analysis of the problem is given in the article.

Key words: personality, subject, professional

development, self, self�knowledge, reflection, adap�

tation, professional competence, development, pro�

fessional activities, psychological readiness, «I�con�

cept».

Дослідження змістових трансформацій про�

цесу становлення особистості упродовж всіх

етапів її онтогенезу займало й до сьогодні зай�

має у психології ключове місце, оскільки його

результати прямо чи опосередковано наближа�

ють до розв’язку однієї з центральних проблем,

а саме — проблеми самодетермінації психічної

активності людини (К. О. Абульханова�Славсь�

ка, Л. І. Анциферова, Г. О. Балл, М. Й. Бори�

шевський, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко,

С. Л. Рубінштейн, В. О. Татенко, Т. М. Титарен�

ко, Н. В. Чепелєва). Ключове значення дослід�

жуваної проблеми стає очевиднішим за сучас�

ного стану оновлення системи освіти, у

напрямку гуманізації і спрямованості її на «осо�

бистісний вимір» навчально�виховного проце�

су, на формування у особистості здатності до са�

мостійного й відповідального вибору власного

вектору розвитку.

Метою цієї публікації є теоретичне обґрунту�

вання суб’єктного підходу до професійного роз�

витку особистості. В ході наукового анонсуван�

ня визначимо такі завдання: окреслити

теоретичні межі нашого розуміння процесу

професійного розвитку особистості; розглянути

особливості суб’єктного бачення процесу про�

фесійного становлення. 

Осмислення проблеми людини як суб’єкта

своєї діяльності, який здатен цілеспрямовано

реформувати об’єктивну дійсність і здійснюва�

ти творчий саморозвиток, представлено у нау�

кових працях Г. О. Балла (2003), М. Й. Бори�

шевського (2001), А. В. Брушлінського (1992),

Ж. П. Вірної (2004), Л. М. Карамушки (2004),

А. Б. Коваленко (2004), Н. Л. Коломінського

(2000), С. Д. Максименка (2001), В. О. Моляко

(2002), О. М. Лактіонова (2006), Л. Е. Орбан�

Лембрик (2004), М. І. Пірен (2003), Н. І. По�

в’якель (2003), В. А. Семиченко (2001), В. О. Та�

тенка (1998), В. В. Третьяченко (1997),

Н. В. Чепелєвої (2003), В. Є. Чудновського (1993),

В. М. Ямницького (2005) та ін. [ 2 с.3].

Аналіз суб’єктної природи людини, викона�

ний в науковій школі С.Л.Рубінштейна, умож�

ливлює розуміння суб’єкта як втілення якісно

своєрідного способу самоорганізації, саморегу�

ляції, узгодження зовнішніх і внутрішніх умов

активності [2 с. 9]. А. В. Брушлінський визначає

суб’єкт як «людину на вищому рівні активності,

цілісності (системності), автономності, це

творець своєї історії, вершитель власного

життєвого шляху» [1 с. 31]. Глибоке теоретико�

емпіричне дослідження людини, розгляд її як

полісистемного утворення належить Б. Г. Ана�

ньєву. 

У психології та філософії вже склалася певна

система структурування суб’єкта, в якій ключо�

ву роль відіграють досліджені науковцями фе�

номени суб’єктності: компоненти суб’єктного

досвіду (О. К. Осницький), механізми суб’єкт�

ності (В. О. Татенко), внутрішні передумови та

зовнішні прояви суб’єктності (О. В. Волкова),

закономірності розвитку суб’єктності в онтоге�

незі (К. О. Абульханова�Славська, С. Д. Макси�

менко, В. В. Селіванов, В. О. Татенко), основні

атрибутивні характеристики суб’єктності

(В. А. Петровський) [2 с. 9–10] . 

Суттєвим внеском в теорію і методологію

психологічної науки про людину як суб’єкта

СУБ’ЄКТНИЙ ВИМІР 
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Костянтин Бабак, аспірант кафедри загальної психології та психодіагностики 

Рівненського державного гуманітарного університету 
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В. А. Роменцем психологічної сутності вчинку.

К. О. Абульхановою�Славською при створенні

концепції особистості як суб’єкта життєвого

шляху досліджено взаємозв’язки активності,

свідомості та особистісної організації часу.

А. В. Брушлінським створено континуально�

генетичну концепцію психічного та обґрунтова�

но положення про його недиз’юнктивність.

У низці сучасних досліджень розглядаються пи�

тання філогенетичного та онтогенетичного ста�

новлення суб’єкта (Л. І. Анциферова, Є. І. Ісаєв,

С. Д. Максименко, О. К. Осницький, В. І. Сло�

бодчиков, В. В. Селіванов, В. О. Татенко,

І. С. Якиманська та ін.).

Як зазначає В. М. Ямницький, в ході розробки

концепції життєтворчої активності особистості,

суб’єктність виступає системною характеристи�

кою особистості. Її провідними властивостями є:

цілісність виявлення активності у взаємодії зі

світом, свідомий характер діяльності, само�

свідомість та відповідальність як наслідок свобо�

ди вибору. У контексті аналізу активності

життєтворчості автор наголошує на таких харак�

теристиках суб’єктності, як усвідомлюваність ак�

тивності (рефлексія), можливість реалізації в

пристосувальному (адаптація) або креативному

(творчість, пізнання) напрямах, спрямованість на

самопізнання та саморозвиток [5, с. 99–104].

В. М. Ямницьким запропоновано категорію

суб’єкта життєтворчості, власної життєтворчої

активності. При цьому процес життєтворчості

розглядається як цілісна реалізація всіх по�

тенціалів особистості творця, акмеологічним

виявом його буття, а під життєтворчою ак�

тивністю розуміється особливий, інтегральний

вид активності особистості, що складає симуль�

танну єдність її адаптивного, продуктивного,

суб’єктного та пізнавального типів, і характери�

зується цілісністю виявлення на предметному,

когнітивному, соціальному й духовному рівнях

прояву. З таких позицій життєтворча активність

розглядається як активність суб’єкта життєтвор�

чості, який свідомо реалізує цільовий або смис�

ловий аспект цілісного буття відповідно до влас�

ного творчого задуму [5, с. 104]. 

Запропонований підхід дозволяє розглядати

життєтворчу активність особистості як сполуч�

ну ланку, крізь яку, за наявності рефлексії,

здійснюється взаємозв’язок між процесами

адаптації й творчості на рівні самореалізації (са�

морозвитку, самоактуалізації) як кінцевої мети

адаптаційних процесів, з одного боку, та твор�

чості як інтегральної характеристики життєвої

активності — з іншого. 

Як бачимо, у підході, запропонованому

В. М. Ямницьким, органічно поєднуються

суб’єктно�діяльнісна парадигма та парадигма

особистості як суб’єкта життєвого шляху, влас�

ної життєтворчості. Зважаючи на це, нам

видається доцільним обрати концептуальною

основою нашого дослідження теоретико�мето�

дологічні здобутки означеної концепції. При

цьому процес професійного розвитку розгля�

дається нами як частина життєвого проекту

особистості, реалізація якого відбувається на

підставі розгортування особистісних, про�

фесійних та процесуальних аспектів онтогене�

тичного розвитку особистості. 
Окресливши таким чином теоретичні межі

нашого розуміння професійного розвитку осо�
бистості, розглянемо особливості суб’єктного
бачення процесу професійного становлення.
Необхідно зазначити, що у сучасній психо�
логічній науці спроби наближення до розкриття
сутності розвитку суб’єктності професіонала
здійснювалися з позицій особистісного (виок�
ремлення та дослідження рис особистості
професіонала), діяльнісного (дослідження про�
відних особливостей та механізмів профе�
сіоналізації), процесуального підходу (виокрем�
лення специфічних стадій та відповідних до них
особливостей розвитку). Проілюструємо це
конкретними дослідженнями. 

Так, грунтуючись на розумінні особистості
як суб’єкта соціальних відносин і активної
діяльності, Н. Б. Іванцовою (2007) спроектова�
но чотирикомпонентну професійно обумовлену
структуру особистості, яка містить такі компо�
ненти:

1. Системоутворюючим чинником особис�
тості є спрямованість, яка характеризується
системою домінуючих потреб і мотивів. Компо�
нентами професійної спрямованості виступа�
ють: мотиви (наміри, інтереси, схильності, ідеа�
ли), ціннісні орієнтації (сенс праці, заробітна
плата, добробут, кваліфікація, кар’єра, соціаль�
не положення та ін.), професійна позиція
(відношення до професії, установки, очікуван�
ня і готовність до професійного розвитку),
соціально�професійний статус. На різних ста�
діях становлення ці компоненти мають різний
психологічний зміст, обумовлений характером
провідної діяльності і рівнем професійного роз�
витку особистості. 

2. Професійна компетентність. Під про�
фесійною компетентністю авторка розуміє су�
купність професійних знань, умінь, а також
способи виконання професійної діяльності. Ос�
новними компонентами професійної компете�
нтності є:

 персональна компетентність — здібність до
постійного професійного зростання і підвищен�
ня кваліфікації, а також реалізації себе в про�
фесійній праці;

 спеціальна компетентність — підготов�

леність до самостійного виконання конкретних
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видів діяльності, уміння вирішувати типові про�

фесійні задачі і оцінювати результати своєї

праці, здатність самостійно набувати нових

знань і умінь за фахом;
 соціально�правова компетентність — знан�

ня і уміння в галузі взаємодії з суспільними
інститутами і людьми, а також володіння
прийомами професійного спілкування і по�
ведінки;

 аутокомпетентність — адекватне уявлення
про свої соціально�професійні характеристики і
володіння технологіями подолання професій�
них деструкцій;

 екстремальна професійна компетентність —
здатність діяти в умовах, що раптово ускладни�
лися, під час аварій, порушень технологічних
процесів.  

За даними дослідження функціонального
розвитку професійної компетентності, на по�
чаткових стадіях професійного становлення
фахівця має місце відносна автономність цього
процесу, на стадії самостійного виконання про�
фесійної діяльності компетентність все більше
об’єднується з професійно важливими якостя�
ми. Основними рівнями професійної компете�
нтності суб’єкта діяльності стають засвоєна
професійна підготовленість, професійний
досвід і професіоналізм.

3. Розвиток та інтеграція особистісних якос�
тей в процесі професійного становлення приз�
водять до формування системи професійно
важливих якостей. У процесі засвоєння і вико�
нання діяльності психологічні якості поступово
професіоналізуються, утворюючи самостійну
підструктуру.

Професійно важливі якості — це психо�
логічні якості особистості, що визначають
продуктивність (продуктивність, якість, резуль�
тативність та ін.) діяльності. Вони багато�
функціональні, разом з тим, кожна професія
має свій ансамбль цих якостей.

У найзагальнішому випадку можна виділити
наступні професійно важливі якості: спосте�
режливість, образну, рухову та інші види
пам’яті, технічне мислення, просторову уяву,
уважність, емоційну стійкість, рішучість, вит�
ривалість, пластичність, наполегливість, ціле�
спрямованість, дисциплінованість, самоконт�
роль та ін.

4. Професійно значущі психофізіологічні
властивості. Розвиток цих властивостей відбу�
вається вже в ході освоєння діяльності. В про�
цесі професіоналізації одні психофізіологічні
властивості визначають розвиток професійно
важливих якостей, інші, професіоналізуючнсь,
набувають самостійного значення. До цієї
підструктури відносять такі якості, як зорово�
рухова координація, окомір, нейротизм, екстра�
версія, реактивність, енергетизм та ін.

У дослідженнях В. Д. Шадрикова та його

учнів показано, що в процесі професіоналізації

особистості утворюються інтеграційні ансамблі

(симптомокомплекси) якостей. Компонентний

склад професійно обумовлених ансамблів

постійно змінюється, посилюються кореляційні

зв’язки. Проте, для кожної професії існують

відносно стійкі ансамблі професійних характе�

ристик. У зарубіжній професійній педагогіці во�

ни зведені в ранг ключових кваліфікацій, до

яких відносяться: абстрактне теоретичне мис�

лення; здатність до планування складних техно�

логічних процесів; креативність, прогностичні

здібності, здатність до самостійного ухвалення

рішень, комунікативні здібності, здібність до

спільної праці і співпраці, надійність, працез�

датність, відповідальність та ін.

Згідно Н. Б. Іванцової, в процесі професій�

ного становлення зміст означених підструктур

змінюється, відбувається інтеграція компо�

нентів усередині кожної з них. Відбувається

розвиток складних професійно обумовлених

констеляцій, що інтегрують компоненти різних

підструктур і це призводить до утворення клю�

чових кваліфікацій. Останні забезпечують кон�

курентоспроможність, професійну мобільність,

продуктивність професійної діяльності, сприя�

ють професійному зростанню, підвищенню

кваліфікації і розвитку кар’єри фахівця. Залеж�

но від переважаючих професійно важливих

компонентів у структурі ключових кваліфікацій

вони можуть бути віднесені до виділених чо�

тирьох підструктур особистості [3, с. 24–28].

Н. Ю. Волянюк (2006) запропоновано кон�

цепцію суб’єкта професійної діяльності. Дослід�

ниця розглядає такі показники суб’єктності

професіонала: професійна самосвідомість, пси�

хологічна готовність, базові орієнтації життє�

діяльності, рефлексія, здатність до організації

часу життя та активність [2, с. 11–12].

Дослідниця пропонує умовно виокремити

механізми, що визначають динаміку й спрямо�

ваність професійного розвитку: сутнісного са�

мопокладання, самопобудови, самовизначення

та самореалізації. Механізм сутнісного само�

покладання передбачає насамперед спро�

можність суб’єкта проникати всередину власної

системи рушійних сил, мотивів, підпорядкову�

вати різні мотиваційні тенденції задля творення

нового й унікального у собі й світі. Механізм са�

мопобудови тісно пов’язаний із першим, адже

виявляє себе у формуванні професійних уст�

ремлінь суб’єкта, які завершують процес акту�

алізації потреб і передбачають визначення того,

що може цю потребу задовольнити. Загалом, са�

мопобудова має цільовий характер і пов’язана із

уявленням суб’єкта про мету і сенс як про�

фесійної діяльності, так і життя в цілому. Ме�
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організації діяльності покликаний функціонально

забезпечувати оптимальне співвіднесення про�

цесів цілепокладання і знаходження засобів, з од�

ного боку, із ймовірнісною динамікою умов їх ре�

алізації, з іншого. Наступний механізм розвитку

суб’єктності професіонала — самореалізація, яка

передбачає безперервний розвиток творчого по�

тенціалу суб’єкта, максимальну реалізацію всіх

його можливостей, розвиток адекватної та гнучкої

здорової «Я�концепції».

Серед умов розвитку суб’єкта спортивно�пе�

дагогічної діяльності виділяються: психічні ре�

сурси людини, свобода і відповідальність за

власний розвиток, існування «інтроекта», іде�

ально значущого іншого [2, с. 12]. 

В контексті нашого дослідження досить інфор�

мативним видається дослідження Ю. В. Сухо�

вершиною (2006) студента як суб’єкта осо�

бистісно�професійного розвитку. Відповідно до

цього підходу авторкою пропонується наступна

послідовність етапів становлення і розвитку

суб’єктності позиції студентів: 

І етап (об’єктна, «нульова» стадія суб’єктного

розвитку студента) — формування навичок

самопізнання, розвиток рефлексивних і емпатій�

них здібностей, навчання прийомів володіння со�

бою, розвиток здібності до професійної інтерпре�

тації життєвих обставин, позитивного ухвалення

полісуб’єктних взаємодій в освітньому середо�

вищі; стимулювання всіх форм самостійності і

активності в учбовому процесі, альтернативних

способів вирішення життєвих і професійних

проблем. 

ІІ етап (об’єкт�суб’єктна стадія) — оволо�

діння основами суб’єктної життєтворчості. На

цьому етапі створюється інформаційно�

суб’єктний фон, актуалізується пізнавальна

рефлексія, відбувається оволодіння цінностями

і сенсами учбово�професійної діяльності, роз�

вивається уміння створювати індивідуальні

проекти життєвого шляху, фрагменти про�

фесійної діяльності, посилюється потреба в

особистій і професійній самореалізації. 

ІІІ етап (суб’єкт�об’єктна стадія) — форму�

вання готовності студентів до самостійної поста�

новки і професійного вирішення теоретико�

прикладних завдань, проектної культури, що

трансформує відношення до власної життєдіяль�

ності взагалі і до учбової праці зокрема. 

Особливе значення надається розвитку регу�

лятивних механізмів діяльності, поведінки і

спілкування, розширенню індивідуальних спо�

собів творчого самовираження в освітньому

процесі. Стимулюються пошук самобутнього

почерку професійної діяльності, авторство в

створенні власних моделей майбутньої діяль�

ності. 

IV етап (власне суб’єктна стадія) — практич�

на реалізація індивідуальних програм особис�

тісно�професійного саморозвитку; здійснення

необхідної корекції, самоаналіз учбово�про�

фесійних і життєвих досягнень, «точок зростан�

ня"; актуалізація потреби самоудосконалення;

посилення ролі професійно орієнтованих

знань, підвищення їх статусного значення не

тільки в особовому, але і в суто професійному

плані. На цьому етапі активно доформовується і

розгортається суб’єктна позиція фахівця як сис�

тема його поглядів і установок відносно власно�

го життєвого і професійного шляху [4, c. 29–31]. 

Отже, репрезентація різноспрямованих під�

ходів до дослідження суб’єктності професійного

розвитку засвідчує важливість та перекон�

ливість наукових здобутків, отриманих в межах

кожного з них. Водночас спостерігається пере�

тин смислових просторів, певна умовність та

штучність такої диференціації. Ми вважаємо,

що обрання в якості теоретичного підґрунтя

меж положень концепції розвитку життєтворчої

активності В. М. Ямницького дозволяє нам

висунути ідею інтегративного підходу до про�

фесійного розвитку особистості. Його особ�

ливістю є уявлення про одночасний характер

розгортання особистісних, професійних та про�

цесуальних аспектів онтогенетичного розвитку

особистості та набуття статусу суб’єкта власної

життєтворчої активності. Означений підхід

створює передумови для подальшого емпірич�

ного дослідження психологічних особливостей

професійного розвитку особистості на етапі

первинної професіоналізації.
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У статті здійснено аналіз феномена духов�
ності особистості, пропонується один з варіантів
розв’язання проблеми духовного розвитку особис�
тості майбутнього фахівця, що полягає у віднов�
ленні християнських виховних традицій, ство�
ренні у вищому навчальному закладі умов для
відповідного духовним ідеалам саморозвитку та
самонавчання студентів.

Ключові слова: духовність, духовність осо�

бистості, духовний розвиток особистості, ду�

ховні цінності.

В статье проанализирован феномена духовнос�
ти личности, предлагается один из вариантов
решения проблемы духовного развития личности
будущего специалиста, который заключается в
восстановлении христианских воспитательных
традиций, создании в высшем учебном учрежде�
нии условий для соответствующего духовным
идеалам саморазвития и самообучения студен�
тов.

Ключевые слова: духовность, духовность лич�

ности, духовное развитие личности, духовные

ценности.

The article deals with the analysis of the soul of per�
sonality phenomenon, one of variant of the solving the
problem of the future specialist personality’s spiritual
development is given that lies in rehabilitating the
Christian tradition of education, creating in the higher
educational institution conditions for the independent
development and education in conformity with spiritu�
al ideals.

Key words: spirituality, personality’s spirituality,

personality’s spiritual development, spiritual values.

Глибокі соціальні зміни в Україні зумовлю�

ють необхідність суттєвого удосконалення сис�

теми професійної підготовки. Сьогодні нашій

країні потрібні не просто фахівці високого кла�

су, а особистості з багатим духовним світом,

здатні до усвідомлення себе як частини Всесвіту,

готові діяти на його благо та відповідати за свої

дії. В умовах зростання бездуховності в усіх сфе�

рах суспільного життя саме такі професіонали

спроможні долати численні труднощі, кризи,

конфлікти, сприяти переорієнтації суспільного

розвитку на необхідні сьогодні антропоцент�

ричні засади. Це зумовлює актуальність

освітнього завдання щодо забезпечення духов�

ного розвитку студентів — майбутніх суб’єктів

трудової діяльності. 

Духовний розвиток особистості є предметом

досліджень у галузі педагогіки і психології

(І. Бех, Ж. Маценко, М. Піщулін, Е. Помиткін,

Ж. Юзвак).  Нині учені зосереджують свою ува�

гу на різних аспектах феномена духовності та

можливостях його формування. Так, у працях

І. Зязюна та С. Гончаренка проаналізовано мо�

ральні та етичні сторони духовності. О. Сухо�

млинська обґрунтувала тезу щодо ролі духовних

цінностей як смислоутворювального ядра ду�

ховності. М. Савчин присвятив свої роботи

проблемі розвитку духовного потенціалу осо�

бистості, а Г. Балл — питанню духовної саморе�

алізації особистості. Останнім часом активізу�

валися наукові пошуки у напрямі розробки

теоретико�методологічних засад формування

духовної особистості з позицій християнсько�

філософської ноології (Г. Васянович, В. Они�

щенко, М. Савчин), виховання молоді на прин�

ципах християнської моралі (В. Жуковський,

Л. Крижанська, С. Новоселецька, І. Петрова).

Незважаючи на посилення наукового інтере�

су до означеної проблеми, недостатньо розроб�

леним є питання духовного розвитку студентсь�

кої молоді. В межах цієї статті бачиться

доцільним здійснити огляд поглядів на феномен

духовності особистості, визначити оптимальні

педагогічні підходи до розв’язання питання

духовного розвитку особистості майбутнього

фахівця у ході навчально�виховного процесу

у вищому навчальному закладі. 

Зроблені ученими узагальнення дають змогу

розуміти духовність особистості залежно від на�

явності відповідних згаданим ідеалам певних

якостей (інтелектуальних, моральних, чуттєво�

емоційних, мотиваційних), а саме: 

— спрямованості на пошук істини, пережи�

вання краси та слідування добру (Філософський

енциклопедичний словник) [20, c. 311]; 

— індивідуальної виразності «в системі мо�

тивів особистості двох фундаментальних по�

треб: ідеальної потреби пізнання та соціальної

потреби жити, діяти «для інших» (Психологіч�

ний словник) [16, с. 782];

— спрямованості інтересів  та нахилів люди�

ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО
ФАХІВЦЯ ЯК ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Клавдія Джеджера, кандидат педагогічних наук, 

доцент Рівненського державного гуманітарного університету
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них цінностей (Ж. Маценко) [11, c. 11];                
— творчої здатності особистості до саморе�

алізації й самовдосконалення, зумовленої «та�
кими особливостями когнітивно�інтелектуаль�
ної, чуттєво�емоційної та вольової сфер, що
сприяють успішному формуванню та реалізації
потреби у цілеспрямованому пізнанні та стве�
рдженні в її життєдіяльності істини, загально�
людських етичних та естетичних цінностей,
усвідомленню єдності себе та Всесвіту» (Ж. Юз�
вак) [21, с. 125];        

— проникливого розуму, гармонійних по�
чуттів і твердої волі (В. Андрущенко) [1, с. 296]; 

— зорієнтованості на людину, яка має висо�
кий гуманістичний потенціал, моральну стій�
кість, постійне прагнення до втілення в життя
таких вищих ідеалів людства, як віра, надія, лю�
бов, сумління (О. Валуйський) [6, с. 23];

— наявності моральних установок, грома�
дянськості, компетентності (професійності),
віри у світлі ідеали та почуття відповідальності
за все, що відбувається навколо людини (М. Пі�
щулін) [13, с. 93].

Узагальнюючи наведені положення, ми
дійшли висновку, що феномен духовності осо�
бистості доцільно розглядати у запропонованих
Г. Васяновичем параметрах духовно�розумного,
морально�духовного та духовно�естетичного
буття [5, c. 280]. Ці параметри співвідносяться з
особистісними досягненнями у напрямах: 

— розумового розвитку — у вигляді системи
мобільних знань та гнучких методів здобуття й
критичного осмислення цих знань, що умож�
ливлює адекватне оцінювання дійсності в ор�
ганічній єдності із засвоєними цінностями та
продуктивну реалізацію професійних завдань,
розв’язання життєвих проблем; 

— морального розвитку — як втілення змісту
моралі та інших суспільних регулятивів у
свідомість і поведінку особистості, що є осно�
вою для просоціальної регуляції життєдіяль�
ності;

— естетичного розвитку — як втілення есте�
тичних ідеалів у свідомість і поведінку особис�
тості, що забезпечує естетичну оцінку подій та
естетизацію життєдіяльності діяльності. 

Таким чином, духовний розвиток особис�
тості реалізується передусім у сферах: розумової
діяльності — як шлях від сприйняття інформації
про навколишнє до глибокого усвідомлення її
сутності; моральної діяльності — через рефе�
ренцію широкого спектру моральних норм (від
засвоєння формальних норм ввічливості до
прийняття гуманістичних принципів взаємодії з
людьми); естетичної діяльності — у напрямі
осягнення краси та вироблення потреби ство�
рювати прекрасне до оволодіння способами
творіння прекрасних учинків, дій, речей. 

У духовному розвиткові особистості цент�

ральне місце належить моралі. Як сукупність

усвідомлених людьми принципів, правил, норм

поведінки, вона встановлює необхідні орієнти�

ри для саморозвитку та побудови людських сто�

сунків. За словами В. Малахова, сфера мораль�

ності — це «глибокий і неповторний світ

суб’єктивних переживань, ідеалів і прагнень,

невичерпної діалектики людської душі…

одвічні питання добра і зла, честі і гідності, со�

рому й совісті, любові й співчуття» [10, с. 12], бо

кожна людина обирає свій спосіб життя і

спілкування з іншим, керуючись при цьому

власними етичними принципами та світогляд�

ними переконаннями.

Досягнення певного рівня моральності мож�

ливе завдяки сформованості індивідуальних

регулятивних програм, що продукуються когні�

тивною та емоційно�вольовою особистісними

структурами, кожна з яких забезпечує свій вне�

сок у вироблення ставлення до життєвих подій.

Відповідно, важливими чинниками духовного

розвитку особистості слід вважати мотиви, що є

внутрішніми спонукальними важелями регу�

ляції, і зокрема установки, котрі визначають

певну якість готовності до регуляції: від

емоційної готовності (бажання дотримуватися

моральних норм) — до когнітивної готовності

(переконання щодо істинності та необхідності

моральної регуляції), а через неї — до вольової

готовності (наміру виявити вольові зусилля,

щоб узгодити свою поведінку з моральними

нормами і принципами) та саморегуляції

вчинків.

Регуляція життєдіяльності пов’язана з усві�

домленням людиною значущості того, що в ній

відбувається. У такому контексті йдеться про її

ціннісний вимір, що забезпечується ціннісно�

смисловою сферою особистості. Обираючи

цінності, кожна людина утверджує своє

усвідомлене ставлення до визнаних нею норм і

принципів, цілей і мотивів, визначає смислову

перспективу своїх дій та утворює їх відповідну

якість. Варто взяти до уваги й іншу властивість

цінностей — виникаючи внаслідок осягнення

сенсу будь�якого явища, власне, цінності й виз�

начають його сенс та, як слушно зауважує

В. Малахов, «в певному цілком реальному

відношенні духовно творять або відроджують»

людину з усіма її потребами [10, с. 88]. Тому

є підстави стверджувати (як це робить О. Сухо�

млинська) [18, с. 13], що засвоєні особистістю

цінності (передусім духовні) набувають систе�

моутворювального значення у її духовному роз�

виткові. 

Успадкування особистістю цінностей є про�

цесом, керованим у суб’єктивному плані

ціннісною свідомістю і супроводжується
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формуванням ціннісних орієнтацій — прийня�

тих нею критеріїв належного, доброчесного,

справедливого, прекрасного [9, с. 155]. При

цьому в індивідуальній свідомості у вигляді

цінностей інтегруються основні смислоутворю�

вальні мотиви. Феномен осягнення сенсу тісно

взаємопов’язаний з раціональним поясненням

людиною своєї життєдіяльності та його

емоційним наповненням у вигляді переживан�

ня. Завдяки осмисленню, осягненню духовних

цінностей (істини, добра, краси, любові, совісті.

свободи, демократії, людської гідності) та ви�

робленню відповідних ціннісних орієнтацій

відбувається прийняття або неприйняття тієї чи

іншої якості життєдіяльності, її подальше удос�

коналення або нівелювання.

Це підносить людину у ході засвоєння нею

духовної культури до рівня творця нових

індивідуально�значущих і суспільно�корисних

цінностей, зразків поведінки, і, водночас, зу�

мовлює дотримання ролі спадкоємця набутого

іншими раніше. Творчість виступає тим проя�

вом духовної культури, котрий уможливлює ви�

сування та реалізацію прогресивних ідей, зас�

воєння нових норм та способів діяльності.

Особистість може досягнути найвищого рівня

творчості шляхом пізнання дійсності та са�

мопізнання, отже, усвідомлення своєї творчої

індивідуальності, шляхом постійного самовдос�

коналення та розвитку самостійності. 

Це підтверджує важливість її розумового роз�

витку, котрий бачиться спрямованим на розши�

рення обсягу знань та здібностей до інтелекту�

альних дій. Наголошуючи на необхідності

обізнаності, не варто забувати, що вона є продук�

том пізнання, який виникає завдяки інтелекту —

поєднанню пізнавальних якостей, особистісних і

поведінкових рис людини. Означений феномен

уможливлює розв’язання широкого спектра за�

дач суб’єкт�об’єктного та суб’єкт�суб’єктного

рівня і є передумовою рефлексії. Виконуючи

функції адаптації до зовнішніх умов, мотивуван�

ня та планування майбутніх дій, інтелект стає не�

обхідною передумовою саморозвитку, самопі�

знання, самонавчання особистості, досягнення

нею адекватності, автономності, автентичності і

водночас забезпечує інтеграцію загальносоціаль�

ного й особистісного досвіду, досягнення гар�

монії з навколишнім середовищем. Тобто, саме

інтелектуальна сфера продукує ту систему знань,

умінь, навичок, сценаріїв поведінки, котра дає

людині змогу успішно діяти і називається компе�

тентністю. 

Духовний розвиток особистості не можна

розглядати у відриві від реальної поведінки, в

ході якої складаються й реалізуються переко�

нання, почуття, звички. Тому неодмінною озна�

кою сформованості означеного феномена слід

вважати відповідні прийнятим суспільством

приписам конкретні дії, котрі реалізуються осо�

бистістю у діяльності та поведінці і виявляються

у вихованості. Вона належить до тих змістових

параметрів його поведінки, в яких відображено

систему морально наповнених, суспільно зна�

чимих особистісних рис. Варто погодитися з

висновками С. Карпенчук та Г. Ситник, котрі

особливо наголошують на моральному аспекті

вихованості і вважають її серцевиною моральні

якості особистості, що «визначають моральне

обличчя людини, рівень набутого соціального

досвіду, моральної зрілості» [7, c. 3]. 

Вихованість є формально презентованою в

етикеті — культурі «вираження людиною свого

«Я», своєї моральної сутності» [14, с. 23] у су�

купності традиційно прийнятих суспільством

чи окремою групою ритуальних  морально�есте�

тичних прийомів і рис поведінки. В етикетних

приписах фіксується повага однієї людини до

іншої, а етикетна поведінка є засобом мораль�

ного і естетичного самовираження. Тому вихо�

ваність особистості слід розглядати у єдності

трьох взаємопов’язаних аспектів поведінки:

а) відповідності моральним нормам; б) естетич�

ності; в) ритуальності, тобто реалізації пове�

дінки у передбачуваних, упорядкованих формах,

що мають символічне значення (ввічливості). У

поєднанні це забезпечує наповнення зовнішніх

поведінкових проявів глибоким моральним

змістом, досягнення високого ступеня духовної

активності, що дає змогу реалізувати осо�

бистісні потенціали, позбавитися від формаль�

ності, забезпечити партнерську взаємодію з

навколишніми людьми.

Узагальнюючи викладене, маємо підстави

стверджувати, що духовність виступає носієм

змісту і суті людської спільноти, всезагальним

способом саморозвитку і самореалізації особис�

тості, універсальним засобом вираження її

внутрішнього світу, її єдності з іншими людьми

та творчим досвідом попередніх поколінь.

Найціннішим досягненням високодуховної

особистості слід вважати розширення її людсь�

кого «Я» до прийняття навколишньої дійсності

та осягнення необхідності наполегливої праці,

спрямованої на забезпечення добробуту усього

живого в світі, на відтворення ідеалів Істини,

Добра, Краси, бо (за Е. Помиткіним): «Подібно

до того, як соціальна природа людини є ціле�

орієнтуючою для трансформації її біологічної

природи, так духовне «Я» утворює подальшу

перспективу для розвитку «Я» соціального… Ду�

ховні цінності являють собою вершинні досяг�

нення людства та його окремих видатних предс�

тавників, що відіграють роль цілеорієнтуючих

ідеалів для прогресивного розвитку особистості

та цивілізації в цілому» [15, с. 72].
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І»Таким чином, процес духовного розвитку осо�

бистості слід розуміти як такий, що відбуваєть�
ся шляхом пізнання самої себе, своїх потенціалів,
відкриття можливостей для їхньої реалізації, до�
сягнення результатів, осягнення навколишнього
світу та свого зв’язку з ним, а, отже, — як процес
самотворення своєї духовної сутності в гар�
монійній єдності зі Всесвітом. 

Для сприяння такому процесові вищий на�

вчальний заклад має створити відповідні умови.

Це питання поки залишається недостатньо

розкритим у вітчизняній науці з причини не�

спроможності переважно матеріалістичної

вітчизняної методології створити необхідну ос�

нову для вирішення проблеми духа і духовності.

Після «зняття табу» (за виразом М. Савчина

[17]) на розробку проблем духовності означена

проблема знайшла своє відображення у до�

слідженнях В. Баранівського, Г. Васяновича,

В. Онищенка, Е. Помиткіна. Зокрема, у праці

В. Баранівського запропоновано три смислові

аспекти поняття духовності. Серед них є такий,

який визначає досліджувану категорію еквіва�

лентною категорії духу, що зумовлює змістову на�

повненість духовного в контексті суто людського

надбання. В інших двох сенсах духовність ро�

зуміється: а) як широкий спектр різних явищ —

«від конкретних духовних утворень (знання,

ідеал, мета тощо) до об’єктивованих предмет�

них і соціально�інституціалізованих форм ду�

ховного життя», що виокремлює проблему ду�

ховного розвитку людини у суспільстві та

репрезентує специфічні форми її самовизна�

чення; б) ідеал духовного розвитку особистості,

що дозволяє «виразити одну з найвищих людсь�

ких цінностей, позначити моральний вимір

людської життєдіяльності, передусім … її етичну

самостійність» та протиставити духовність без�

духовному [2, с. 70].

На думку Г. Васяновича, дух є «втіленням бо�

жественного в людині, є дією надсвідомості у

свідомості людини, а тому раціональне, фор�

мально�логічне визначення духа є неможливим.

Можна лише описувати ознаки духа…, якими є:

уява — інтуїція — розум, віра — совість — воля,

любов — радість — надія та інші фундамен�

тальні атрибути людини духовної» [5, с. 275]. 

То як же можна виховувати те, що не під�

дається раціональному розумінню? Шукаючи

відповідь на це питання, ми звернулися до хрис�

тиянських виховних традицій, які отримали

відображення у творчо�пізнавальних, смислоут�

ворювальних, творчо�вольових, морально�

духовних, духовно�естетичних ідеалах філо�

софсько�педагогічної ноології (Г. Васянович,

В. Жуковський, В. Онищенко). Безумовно, ба�

чаться привабливими виокремлені нею педа�

гогічні можливості щодо сприяння становлен�

ню людини духовної, а саме: а) формування

культури духовної особистості, зокрема, культу�

ри морально�духовної, творчо�вольової і смис�

ло�творчої діяльності, націленої на власний

особистісний розвиток; б) реалізація навчаль�

но�виховної морально�педагогічної діяльності,

спрямованої на організацію відповідного но�

ологічним ідеалам способу життя [5, с. 280].

Урахування цієї точки зору дає змогу презен�

тувати шлях педагогічного сприяння духовному

розвиткові особистості як звернення до її

суб’єктивності, що ґрунтується на сприянні

пізнанню та вдосконаленню свого «Я», побудові

партнерської взаємодії з іншим «Я». Адже, як

переконливо доводить О. Музика: «Суб’єктивне

не означає спотворене, хибне, невірне. Як

діалектична єдність загального, особливого і

одиничного в індивідуальній свідомості, воно за�

безпечує адаптацію людей в одному суспільстві,

причому множинність їх внутрішніх світів, певна

варіативність психічних утворень і складає ос�

новний зміст людини суспільства…»  [12, с. 21].

З іншого боку, важливим чинником духовно�

го розвитку є таке середовище, яке уможливлює

задоволення особистісної потреби у повазі, лю�

бові, співчутті, милосерді, толерантності, у за�

безпеченні спілкування, наповненого красою та

духовним змістом. У зв’язку з цим набувають

актуальності педагогічні завдання щодо ство�

рення у вищому навчальному закладі умов для

переживання духовних станів — своєрідного ду�

ховного піднесення внаслідок прийняття

єдності з людьми і Всесвітом, бажання творити

добро, що виявляється у духовних почуттях

(совісті, віри, надії, любові) [11, с. 21] і надає

моральної довершеності ставленню особистості

до інших і до себе. Ці стани акумулюються в ем�

патії — найістотнішій ознаці людяності,

своєрідній здатності людини до осягнення

внутрішнього світу іншої людини, до співпере�

живання разом з нею її почуттів, до визнання її

цінності та неповторності. 

Співчуттєва ідентифікація людини з люди�

ною призводить до прийняття цінності Буття.

Йдеться передусім про усвідомлене ціннісне

ставлення «Я» до окремого «Ти», про активне

відтворення й перетворення суспільних культур�

них надбань у власній поведінці. За цих умов

стане можливим наповнення педагогічного про�

цесу особистим началом педагога, його творча

суб’єкт�суб’єктна взаємодія зі студентом. Успіх

цієї взаємодії залежить від рівня сформованості

такого професійно�етичного феномена, як куль�

тура педагогічного спілкування, що відображена

у комунікативному досвіді викладача. Зміна

орієнтацій у сучасній освіті принципово

пов’язана з необхідністю опанування педагогом

особистісно орієнтованого спілкування, що (як
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стверджує М. Богданова) «зорієнтоване на осо�

бистість, яка формується, і спрямоване на по�

шук шляхів найкращого задоволення її пізна�

вальних потреб та доцільного вирішення

проблем розвитку її особистісних функцій. Го�

ловною метою цього спілкування є допомога

дитині у становленні її суб’єктності, культурної

ідентифікації, соціалізації, життєвого самовиз�

начення» [4, с. 6].

Сутність особистісно орієнтованого спілку�

вання найповнішою мірою відображено у

діалозі, що в умовах навчально�виховного про�

цесу передбачає визнання рівності особистісних

позицій учасників, їх відкритість і довіру, зосе�

редженість на співрозмовникові, толерантність

у ставленні до нього і водночас готовність

аналізувати і коригувати результати взаємодії з

ним, сприяти особистісному розвиткові кожно�

го студента. Таке спілкування спроможний

реалізувати лише особистісно орієнтований пе�

дагога, який, за словами В. Сухомлинського,

«відкритий і доступний для кожного учня, не

викликає страху в дітей, даючи можливість їм

висловлювати свої думки і почуття, відвертий у

своїх поглядах; демонструє дітям цілковиту до

них довіру, не принижує їхньої гідності; щиро

цікавиться життям учнів, не байдужий до їхніх

проблем, справедливий; виявляє емпатійне ро�

зуміння — бачення поведінки учня його ж очи�

ма, вміє «постояти в чужих черевиках», відчува�

ючи внутрішній світ дитини; надає учням

реальну допомогу» [19, c. 34].

Переорієнтація на взаємодію вимагає зба�

гачення педагогічного інструментарію компо�

нентами, які б уможливили активізацію само�

виховання  та самонавчання студентів. «Головне

тут, — як цілком слушно стверджує І. Бех, —

створення таких методів і засобів, внаслідок ви�

користання яких підростаюча особистість не

відчувала б жодних замахів на її індивіду�

альність і право на вільний культурний розви�

ток» [3, с. 264]. У цьому контексті бачиться

перспективним використання генетико�моде�

люючого методу виховання [8, с. 162 — 164], що

передбачає формування здатності студента

усвідомлювати себе як особистість, прийняти

цінність іншої людини, виробити досвід са�

мостійно вирішувати проблеми через викорис�

тання ефекту генерації (сприяння внутрішньо�

му процесові генерування знань�суджень

морально�духовного змісту) та ефекту присут�

ності педагога (впливу педагога своєю сутністю,

своїми духовними надбаннями) через культиву�

вання зворушливого виховного впливу, що ба�

зується на таких феноменах, як совість, любов

до інших, усвідомлення свого «Я».

Духовної домінанти у навчальному процесі

можна досягти за умови ширшого використан�

ня методів суб’єктивації знань (переконання,

навіювання, прикладу), методів стимулювання і

мотивації навчально�пізнавальної діяльності та

прийняття й реалізації отриманих знань (ство�

рення ситуацій новизни, опори на життєвий

досвід, створення ситуацій успіху, диспуту, дис�

кусії), методів стимулювання обов’язку й

відповідальності щодо навчання (висунення ви�

мог, привчання до виконання вимог, заохочення

до виконання вимог і обов’язків, створення ви�

ховних ситуацій під час навчання, оперативний

контроль за виконанням вимог), інтерактивних

методів (аналізу конкретних ситуацій, інциден�

ту, проектів, дидактичних ігор: імітаційних,

операційних, інсценізаційних, психодраматич�

них), евристичних методів (брейн�стормінгу,

методу ліквідації проблемних ситуацій тощо).

Вони уможливлюють діалогічну взаємодію всіх

учасників навчально�виховного процесу, поз�

бавляють від примусу, сприяють усвідомленню

студентами  сенсу професійної підготовки та са�

моусвідомленню себе як майбутнього про�

фесіонала, активізують творчу діяльність (ко�

лективну, індивідуальну).

Таким чином, завдання щодо духовного роз�

витку студентів можна реалізувати тільки за

умови реального зміщення акцентів педа�

гогічної діяльності в бік гуманізації навчально�

виховного процесу вищого навчального закла�

ду. Для цього необхідні і трансформації «Я»

педагога, його вдосконалення як людини куль�

тури, професіонала, суб’єкта моральної відпо�

відальності. Адже людина спроможна вплинути

на навколишній світ та викликати в ньому по�

зитивні перетворення, якщо вона є мудрою,

творчою, сприймає прекрасне, сповідує

чесність, порядність, повагу, любов, толе�

рантність, співчутливість та милосердя до

інших.

Надалі дослідження означеної проблеми мо�

же здійснюватися у напрямі конкретизації тих

компонентів педагогічного процесу вищого

навчального закладу, які спроможні сприяти ду�

ховному розвиткові майбутніх фахівців у ході їх

професійної підготовки.
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У статті представлено результати теоре�
тичного аналізу розвитку уявлень про поняття
«ідентичність», різні підходи до визначення рівнів,
статусів ідентичності особистості та їх
співвідношення.

Ключові слова: ідентичність, особистісна

ідентичність, соціальна ідентичність, статуси

ідентичності, досягнута ідентичність, мора�

торій, дострокова ідентичність, дифузна іден�

тичність, усвідомлювальна та неусвідомлюваль�

на ідентичність.

В статье представлены результаты теорети�
ческого анализа развития представлений о поня�
тии «идентичность», различные подходы к опреде�
лению уровня, статусов идентичности личности и
их соотношение.

Ключевые слова: идентичность, личностная

идентичность, социальная идентичность, стату�

сы идентичности, достигнутая идентичность,

мораторий,  досрочная идентичность, диффуз�

ная идентичность, сознательная и несознатель�

ная идентичность.

The results of theoretical analysis imagine develop�
ment about concept «identity», different approaches to
level defining personal identity statuses and its relation
are represented in the article.

Key words: identity, personal identity, social

identity, identity statuses, reached identity, morato�

rium, pre�term identity, diffusive identity, realized

and unrealized identity.

В умовах сучасного українського суспільства

питання про cтановлення особистості, її

ціннісно�смислової сфери, навичок цілепокла�

дання та ставлення до свого життя є актуальним

та життєвоважливим. Успішне функціонування

всіх сфер суспільного життя значною мірою

визначається особистісними якостями, здібнос�

тями, домаганнями та цінностями конкретної

людини, яка здатна протиставляти соціуму

свою волю та свої бажання, здатна захистити

свої права та здійснювати свідомий життєвий

вибір. Тому питання становлення та розвитку

особистості, її ідентичності є сьогодні надзви�

чайно актуальними.

У сучасних психологічних дослідженнях важ�

ливе місце відводиться проблемі вивчення сут�

ності ідентичності особистості. Прикметно, що

у науковому обігу й досі існує певна невизна�

ченість поняття «ідентичність». Для прикладу:

поняття «Я�образ», «Я�концепція», «самість»,

«самоактуалізація особистості», — використову�

ються як синоніми ідентичності.

Ідентичність (лат. іdenticus — тотожний, од�

наковий) виявляється у зосередженості людини

на собі, в ототожненні її з соціальною групою та

оточенням, у визначенні цінності людини та її

соціальної ролі [1, с. 46].

Актуальність дослідження особистісної іден�

тичності визначається необхідністю розуміння

психологічних змін у становленні особистості в

контексті тенденцій розвитку сучасного су�

спільства. Завдяки змінам, що відбуваються в

сучасному суспільстві, молоді люди мають ве�

ликий вибір ідеологічних, соціальних та про�

фесійних можливостей. Перед психологічною

наукою постають нові питання про те, що саме

наповнює внутрішній світ сучасної молодої лю�

дини, як відбувається становлення її індивіду�

альності. Зокрема, останнім часом помітно зріс

інтерес до вивчення юності як одного з визна�

чальних етапів життєвого шляху. Важливо зро�

зуміти, які психологічні механізми сприяють

становленню активної, гармонійно розвиненої,

творчої та діяльної молодої людини.

Метою нашого дослідження є узагальнення

накопиченого в сучасній зарубіжній та вітчиз�

няній психологічній науці досвіду дослідження

сутності ідентичності особистості. 

Завданнями розвідки виступають: теоретич�

ний аналіз розвитку уявлень про поняття «іден�

тичність»; визначення співвідношення видів,

рівнів, статусів ідентичності особистості.

Історія розвитку концепту «ідентичність»

пов’язана з розвитком загальнофілософських та

психологічних підходів до проблеми становлен�

ня індивідуальності людини, пошуку сенсу

існування, усвідомлення місця та ролі в соціумі,

схожості і відмінності від інших людей. 

У зарубіжній психології існує декілька підходів

до проблеми дослідження ідентичності: психоа�

налітичний (А. Фрейд, Р. Гартман, Е. Еріксон,

Дж. Марсія та ін.), символічний інтеракціонізм

(Дж. Мід, І. Гофман, Л. Краппман, Ю. Хабер�

СТАНОВЛЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
В КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Інна Іванюк, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»

УДК 316.624
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(Х. Теджфел, Дж. Тернер, Р. Брейкуелл. М. Яро�

мовіц та ін.). 

У вітчизняній психологічній науці проблемі

становлення ідентичності в різних її аспектах

були присвячені роботи К. Абульханової�Слав�

ської, І. Кона, І. Чеснікової, В. Століна, Г. Со�

колової, В. Хомик, Е. Ермолаєвої, Н. Антоно�

вої, В. Ядова та ін.

Уперше детальний опис поняття ідентич�

ності був зроблений в роботах американського

психоаналітика Е. Еріксона. Він розглядає іден�

тичність як складне особистісне утворення, що

має особистісну тотожність, цілісність (відчуття

і усвідомлення себе незмінним незалежно від

зміни ситуації і ролі), спадкоємність свого ми�

нулого, сьогодення і майбутнього, а також ви�

знання певної межі схожості з іншими людьми

при одночасному баченні своєї унікальності і

неповторності. 

Е. Еріксон стверджує, що ідентичність інди�

віда ґрунтується на двох спостереженнях, які

існують водночас: відчутті тотожності самому

собі та неперервності свого існування в часі і

просторі й усвідомленні того факту, що твої то�

тожність і неперервність визнаються оточуючи�

ми [2, с. 59].

Зв’язок між «Я» та соціальним світом відбу�

вається через сполучення минулих іден�

тифікацій з новими. Ідентичність особистості

говорить про те, наскільки вона «іде в ногу» з

людьми, які оточують її, та зі своїм психо�

логічним минулим і майбутнім часом. Іден�

тичність — це не яка�небудь окрема риса чи пе�

реконання. Очевидно, ідентичність утворює

сукупність вироблених молодими людьми пере�

конань про себе, які співставляють те, чим вони

подібні до інших людей, з тим, чим вони

відрізняються від них.

Еріксон задає ідентичність як багаторівневу

структуру. Він розглядає ідентичність в двох

аспектах: Его�ідентичність та соціальна

ідентичність. Его�ідентичність передбачає два

рівні: індивідний, особистісний. На індивідно�

му рівні — ідентичність визначається як резуль�

тат усвідомлення і уявлення свого фізичного

зовнішнього вигляду та природних задатків. На

особистісному рівні ідентичність визначається

як відчуття людиною власної неповторності,

унікальності свого життєвого досвіду, прагнен�

ня до розвитку і реалізації власних здібностей та

інтересів. Цей елемент ідентичності є «усвідом�

лений особистістю досвід власної здатності

інтегрувати всі ідентифікації з потягами libido, з

розумовими здібностями, набутими в діяльності

та з сприятливими можливостями, які запропо�

новані соціальними ролями».

Соціальна ідентичність визначається Еріксо�
ном як той особистісний конструкт, який відоб�
ражає внутрішню солідарність людини з со�
ціальними, груповими ідеалами і стандартами
[2, с. 31].

Соціальну ідентичність Еріксон розмежовує
як групову і психосоціальну. Групова іден�
тичність розглядалася як включеність особис�
тості в різні спільноти, підкріплена суб’єктив�
ним відчуттям внутрішньої єдності зі своїм
соціальним оточенням. Психосоціальна іден�
тичність — це те, що дає людині відчуття значу�
щості свого буття в рамках соціуму. Стабільність
ідентифікації забезпечує здатність людини до�
сягати гармонійного співвідношення між влас�
ним уявленням про себе і уявленнями інших,
між соціальним та індивідуальним «Я». Але про�
цес адаптації — це динамічний процес, на дум�
ку Е. Еріксона, він може супроводжуватися
психосоціальною кризою — неминучим етапом
на шляху саморозвитку особистості до отриман�
ня нової, зрілої ідентичності [2, с. 32]. 

Становлення ідентичності стає вирішальним
моментом в юнацькому віці, як вважає Еріксон,
бо це час, коли переконання вміння і бажання
повинні примирятися і збігатися з нормами до�
рослих, тобто належить зробити сумісними
індивідуальну ідентичність і соціальну іден�
тичність. З цієї причини Еріксон описує цент�
ральну кризу юності як кризу «ідентичності
проти сплутаності ідентичності» [2, с. 142]. Аль�
тернатива ідентичності — плутанина ідентич�
ності, яка й призводить до девіатної поведінки і
конфліктів.

Для Еріксона інтегральний процес форму�
вання юнацької ідентичності включає в себе
більше, ніж індивідуальну особистість. Для то�
го, щоб «викувати» безпечну ідентичність,
молоді люди повинні улагоджувати свої іден�
тичності як в індивідуальній, так і соціальній
сферах чи встановити ідентичність цих двох
ідентичностей [2, с. 31]. Ідентичність молодої
людини у соціальній сфері, по суті, є процесом,
за допомогою якого суспільство (часто через
субкультури) ідентифікує юного індивіда з тим,
ким він, само собою, повинен стати. Суспільні
способи ідентифікації індивіда згодом більш�
менш успішно стикаються з індивідуальними
способами ідентифікації. Суспільство інколи
може пропонувати юнакові способи зміни, що
не дотикаються до його «ідентифікації з собою»
[2, с. 170].

Центральна ідея Е. Еріксона полягає в тому,
що процеси формування ідентичності кожної
особистості залежать від наступних функцій:

 як ти судиш про інших;
 як інші судять про тебе;
 як ти оцінюєш процес оцінних суджень

інших;
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 здатність запам’ятовувати соціальні кате�
горії («типології»), якими оперують в культурі,
коли висловлюють судження про інших людей.

Більше того, недостатньо брати до уваги ли�
ше один чи два цих елементи, наприклад, як ти
судиш про інших, вживаючи важливі для тебе
соціальні категорії. Найімовірніше, щоб виро�
бити цілісне відчуття ідентичності, треба водно�
час враховувати свої власні судження та суджен�
ня інших людей плюс перспективу суспільства.

Е. Еріксон стверджував, що ідентичність роз�
вивається впродовж всього життя людини. Цей
процес охоплює одночасно диференціацію та
інтеграцію різних взаємозв’язаних елементів
(ідентифікацій), що створюють для кожної лю�
дини універсальну структуру. Диференціація
стає все більш змістовною у міру того, як роз�
ширюється коло значущих для індивіда осіб.

Значної уваги заслуговують ідеї Дж. Марсіа,
який запропонував інший підхід структурного
аналізу ідентичності. Він створив свою кон�
цепцію на підставі емпіричних досліджень з
підлітками. Дж. Марсіа визначив ідентичність
як «структуру его — внутрішню, самотворчу, ди�
намічну організацію потреб, здібностей, пере�
конань і індивідуальної історії». Він висунув
припущення, що феноменологічно іден�
тичність виявляється через «вирішення проб�
лем». Вирішення кожної, навіть незначної
життєвої проблеми вносить певний внесок в до�
сягненні ідентичності. У міру схвалення все
більш різноманітних рішень щодо себе і свого
життя розвивається структура ідентичності,
підвищується усвідомлення своїх сильних і
слабких сторін, цілеспрямованості і свідомості
свого життя. Дж. Марсіа підкреслює, що розви�
ток ідентичності може включати багато інших
аспектів, але його модель базується саме на ас�
пекті вирішення проблем [3, с. 133].

Дж. Марсія виділив чотири статуси існуван�
ня особистісної ідентичності. 

1. Досягнута ідентичність. Цей статус прита�
маний людині, яка пройшла період кризи і са�
мовизначення та сформувала певну сукупність
значимих для неї цілей, цінностей і переконань.

2. Мораторій. Цей статус має людина, яка пе�
ребуває в стані кризи ідентичності і активно на�
магається вирішити її, використовуючи різні
варіанти. Така людини постійно знаходиться в
стані пошуку інформації, яка потрібна для
вирішення кризи.

3. Дострокова (передчасна) ідентичність. Цей
статус приписується людині, яка ніколи не пе�
реживала стану кризи, але володіє певним набо�
ром цілей, цінностей та переконань. Ці елемен�
ти формуються відносно рано в житті, але не в
результаті самостійного пошуку і вибору, а в ос�
новному внаслідок ідентифікації з батьками або
іншими значимими людьми.

4. Дифузна ідентичність. Такий стан ідентич�

ності характерний для людей, які не мають

міцних визначених цілей, цінностей і переко�

нань та які не намагаються активно сформувати

їх [4, с. 2].

Для побудови статусної моделі ідентичності

Дж. Марсія використовує два параметри: на�

явність чи відсутність кризи — стану пошуку

ідентичності; наявність чи відсутність одиниць

ідентичності — особистісних цілей, цінностей,

переконань [5, с. 262].

А. Ватерман у визначенні ідентичності зосе�

реджує увагу на ціннісно�вольовому аспекті. На

його думку, ідентичність пов’язана з наявністю

чіткого самовизначення, що включає вибір

цілей, життєвих цінностей, яким людина слідує

впродовж всього життя.

По�перше, процес формування та існування

ідентичності охоплює засоби, за допомогою

яких людина ідентифікує, оцінює і відбирає

цінності, цілі і переконання, які згодом стануть

елементами її ідентичності. 

По�друге, ідентичність неможливо розгляда�

ти без врахування змістовної специфіки цілей,

цінностей і переконань, які людина вибирає.

Кожен елемент ідентичності відносять до якої�

небудь сфери людського життя. А. Ватерман

виділяє чотири сфери життя, найбільш значущі

для формування ідентичності: 

1. Вибір професії і професійного шляху.

2. Схвалення і переоцінка релігійних і мо�

ральних переконань.

3. Вироблення політичних поглядів.

4. Прийняття набору соціальних ролей,

включаючи статеві ролі і очікування щодо шлю�

бу і батьківства [3, с. 134]. 

У з’ясуванні поняття «ідентичності» та фор�

мування особистісної ідентичності вагомий вне�

сок було зроблено Дж. Мідом. Мід розумів іден�

тичність особистості як здатність сприймати

свою поведінку і життя в цілому як взаємо�

пов’язане, єдине ціле. Він виокремив усвідомлю�

вану і неусвідомлювану ідентичність. Неусвідом�

лювана ідентичність базується на неусвідомлено

прийнятих нормах, звичках. Це прийнятий лю�

диною комплекс очікувань, що передаються від

соціальної групи, до якої вона належить. Перехід

від неусвідомлюваної до усвідомлюваної іден�

тичності Дж. Мід пов’язує з розвитком когнітив�

них процесів і появою рефлексії, коли людина

аналізує свою діяльність і поведінку.

Індивід усвідомлює власну ідентичність ли�

ше в тому випадку, коли дивиться на себе очима

іншого. Переймаючи роль іншого, людина ос�

мислює саму себе і керує власним процесом ко�

мунікації. За допомогою спілкування з іншими

людьми створює у себе самої такі ж позиції, які

вона бажає бачити у інших, або які у них вини�
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значущих символів.

Згідно Дж. Міда, людина до тих пір не во�

лодіє усвідомлюваною ідентичністю, доки вона

не стане для себе об’єктом. Завдяки відношен�

ню з іншими людина отримую уявлення про са�

му себе та набуває самосвідомості в процесі

інтеракції.

У своїй теорії особливе значення в розвитку

ідентичності Дж. Мід надає основним початко�

вим стадіям інтерсуб’єктивної активності: мові,

грі та колективній грі. 

Ідеї Дж. Міда про усвідомлювану ідентич�

ність систематизував Л. Краппман. Розглядаю�

чи умови соціальної ситуації, при яких іден�

тичність залишається підлягаючою зберіганню,

він назвав ряд здібностей, необхідних людині

для збереження своєї ідентичності в ситуації

взаємодії. За Л. Краппманом, успіх підтримки

ідентичності залежить від наявності здібності до

рольового дистанціювання, до емпатії, толера�

нтності до суперечностей. Особливе значення в

міжособистісній взаємодії має здібність до

успішної презентації своїй ідентичності.

Уявлення тих, що беруть участь у взаємодії парт�

нерів про значення одних і тих же символів

різні, часто суперечливі. Нова інформація, що

постійно надходить в процесі взаємодії, повин�

на перероблятися індивідом так, щоб привести

її у відповідність з колишнім накопиченим

досвідом [3, с. 137].

Ідеї Дж. Міда були розвинені в концепції

І. Гоффмана. Він виділив три види ідентичності:

1. Соціальна ідентичність як типізація осо�

бистості іншими людьми на основі атрибутів

соціальної групи, до якої індивід належить.

2. Особистісна ідентичність, яка будується на

основі індивідуальних ознак людини, що вклю�

чають, по�перше, всі унікальні ознаки людини

(наприклад, відбитки пальців), і, по�друге,

унікальну комбінацію фактів і дат історії її життя. 

3. Я�ідентичність як суб’єктивне відчуття

індивідом своєї життєвої ситуації, своєї безпе�

рервності і своєрідності.

Для аналізу взаємодії І. Гоффман вводить по�

няття знаку. Знак — це будь�яка ознака людини,

яка використовується ним в ситуації взаємодії

для підкреслення деяких своїх якостей, своєї

відмінності від інших [3, c.138].

У своїй роботі І. Гоффман також розділив по�

няття актуальної і віртуальної соціальної іден�

тичності. Актуальна соціальна ідентичність — це

типізація особистості на основі атрибутів, які

легко доказові, очевидні. Віртуальна соціальна

ідентичність — типізація особистості, яку тільки

можна передбачити. Вплив людини на інфор�

мацію про себе, що йде в соціальне оточення, І.

Гоффман називав «політикою ідентичності». 

Досить близька до моделі ідентичності

І. Гоффмана модель «боротьби ідентичностей»

Р. Фогельсона, в якому виділяються 4 види іден�

тичності:

1. Реальна ідентичність — самозвіт індивіда

про себе, його самоопис «Я сьогодні»;

2. Ідеальна ідентичність — позитивна іден�

тичність, до якої індивід прагне і яким бачить

себе в ідеалі;

3. Негативна ідентичність, яку індивід праг�

не уникати, яким він не хотів би себе бачити;

4. Пред’являюча ідентичність— сукупність

образів, які індивід передає іншим людям, з

тим, щоб вплинути на їх оцінку своїй ідентич�

ності.

Згідно Р. Фогельсона, людина прагне набли�

зити «реальну ідентичність» до «ідеальної» і

максимально збільшити дистанцію між «реаль�

ною» і «негативною» ідентичністю [3, c. 138].

Проте на сучасному етапі досліджень більшої

актуальності набуває теза про взаємодію та

взаємодоповнюваність понять соціальної та осо�

бистісної ідентичності. Наприклад, М. Яромовіц

запропонувала власне трактування співвідно�

шення цих понять [6, c.137]. Вона розглядає осо�

бисту ідентичність як субсистему знань індивіда

про себе, котрі формуються при порівнянні себе

з членами своєї групи і складаються із комплексу

рис, специфічних для «Я». Соціальна ідентич�

ність теж розуміється як набір якостей, але тих,

які виявлені в ході порівняння представників

своєї та «чужої» групи.

Згідно Яромовіц, соціальна ідентичність

домінує у тих, у кого високий рівень відміннос�

тей при порівнянні «Ми — Вони» і низький

рівень розбіжностей при порівнянні «Я — Ми».

Особистісна ідентичність більш притаманна

тим, у кого високий рівень відмінностей у ви�

падку порівняння «Я — Ми» і низький — при

порівнянні «Ми — Вони». Отже, усвідомлення

своєї неповторності здійснюється через пізнан�

ня власної особистості та характерологічних рис

і властивостей інших людей. 

Успішна адаптація людини в суспільстві пе�

редбачає сформованість і соціальної, і особистої

ідентичності, тобто здатності переключати ува�

гу з однієї перспективи на іншу.

Відтак, ідентичність — це поняття, що відоб�

ражає унікальність та неповторність особис�

тості, єдність реальної поведінки з прагнення�

ми, переконаннями людини. У переважній

більшості досліджень прослідковується два ос�

новні аспекти ідентичності: особистісний та

соціальний, що відображають усвідомлення

власної автономності, унікальності та відчуття

приналежності до соціальної групи. Науковці

розчленовують поняття ідентичності на скла�

дові частини, виділяють різні види ідентичності
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(соціальна, особистісна, Я�ідентичність, усві�

домлювальна, неусвідомлювальна, позитивна,

негативна тощо), рівні, статуси в самостійні ка�

тегорії. При цьому акцент робиться на соціаль�

ній обумовленості ідентичності. 

Висновки. Проведена нами розвідка дає

підстави для твердження про те, що процес ста�

новлення ідентичності особистості, пов’язаний

з процесом адаптації особистості до мінливої

соціальної реальності і сам по собі є ди�

намічним процесом, оскільки в ході становлен�

ня розвитку особистості її ідентичність під�

дається постійній перевірці, що веде до

виникнення криз особистісного розвитку і ви�

ражається в активному осмисленні людиною

свого місця в світі, своїх цілей, цінностей, мо�

тивів та переконань, що під силу лише людині,

яка наділена системою індивідуально виробле�

них сенсів і стосунків до самої себе і до соціаль�

ної реальності загалом. 
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У статті надано характеристику поняття
процесу адаптації з позицій як зарубіжних, так
і вітчизняних авторів. Розглянуто питання
соціальної адаптації та її особливостей. Надано
характеристику економіко�психологічній адап�
тації. Вивчено можливі стратегії адаптації осо�
бистості до ринкового середовища. Розглянуто
рівні адаптованості особистості до ринкових
умов з позицій різних авторів. 

Ключові слова: процес адаптації, соціальна

адаптація, економіко�психологічна адаптація,

стратегії адаптації, адаптивність, ступені адап�

тивності, адаптаційні ресурси.

В статье охарактеризовано понятие процесса
адаптации с позиции отечественных и зарубеж�
ных авторов. Раскрыт вопрос социальной адап�
тации и ее особенностей. Охарактеризовано еко�
номико�психологическую адаптацию. Изучены
возможности стратегий адаптации личности к
рыночной среде. Рассмотрены уровни адаптиро�
ванности личности к рыночным условиям с пози�
ции разных авторов. 

Ключевые слова: процесс адаптации, соци�

альная адаптация, економико�психологическая

адаптация, стратегии адаптации, адаптивность,

степени адаптивности, адаптационные ресурсы.

The article characterises the concept of the adapta�
tion process from the standpoint of foreign and domes�
tic authors. The problem of social adaptation and its
features is shown. Characteristics of economic�psycho�
logical adaptation are given. Possibilities of the strate�
gy adaptation to market relations are studied. Levels of
adaptations to market conditions from the point of view
different scholars have considered. 

Key words: adaptation, social adaptation, eco�

nomic and psychological adaptation, adaptation

strategies, adaptivity, adaptability, adaptive resources.

Трансформація суспільних відносин у вітчи�

зняному просторі змушує по�новому будувати

своє життя практично всім верствам і групам

населення, що визначає комплекс проблем

різного характеру і сили дії. Серед цього комп�

лексу проблем (соціально�економічних, психо�

логічних, соціотехнічних, культурологічних)

особливе місце посідає проблема адаптації до

економічних змін, що відбуваються в суспільстві.

У вітчизняній психологічній науці сьогодні

існує ціла низка серйозних робіт з проблеми

адаптації особистості до нових економічних

умов. Здебільшого дані дослідження охоплюють

один або кілька аспектів адаптаційного процесу

(найбільше робіт присвячено, зокрема, актуаль�

ним питанням професійної (виробничої) адап�

тації). Однак цього недостатньо, адже існує на�

гальна потреба у комплексному підході, який би

враховував особистісні характеристики адап�

танта, вимоги життєвої ситуації, чинники

соціалізації і соціокультурні впливи, пов’язані з

макросередовищем.

Предметом дослідження є стратегії соціальної

адаптації та рівні економіко�психологічної

адаптації особистості в умовах ринкової еко�

номіки.

Мета дослідження — виявити стратегії

соціальної адаптації та рівні економіко�психо�

логічної адаптації особистості в умовах ринко�

вого середовища.

Виходячи з поставленої мети, дослідження

передбачає вирішення наступних завдань:

1. Провести теоретичний аналіз поняття

«процес адаптації» у сучасній науковій психо�

логічній літературі.

2. Охарактеризувати стратегії соціальної

адаптації особистості.

3. Проаналізувати рівні економіко�психоло�

гічної адаптації особистості в ринкових умовах.

4. Виявити взаємозв’язок рівнів адаптації з

індивідуально�психологічними особливостями

особистості.

Методи дослідження: теоретичний та науко�

вий аналіз вітчизняних і зарубіжних психо�

логічних наукових джерел.

Основний текст

В умовах інтенсивних соціальних змін остан�

нього десятиліття, характерними для яких є ви�

сокий рівень непередбачуваності, коли людина

часто стикається з новими для неї ситуаціями

і обставинами, роль адаптаційних процесів

у психіці людини значно підвищується 1, с. 89 .

Адаптація (від лат. аdaptare — пристосовува�

тися) означає пристосування систем, що само�

реалізуються, до умов середовища, яке зміню�

ється.

СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА РІВНІ 
ЕКОНОМІКО�ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Вікторія Харченко, викладач кафедри педагогіки і психології Луганського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

УДК 159.9
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Адаптацію в широкому сенсі трактують як:

 процес пристосування індивідних і осо�

бистісних якостей до життя і діяльності людини

в умовах існування, що змінилися (Д. Теджфел,

А. В. Сіомичев);

 процес активної взаємодії особистості і се�

редовища (Т. І. Рогнинська);

 процес взаємодії особистості з оточуючим

середовищем, який веде, в залежності від ступе�

ня активності особистості, до перетворення

середовища відповідно до потреб, цінностей та

ідеалів особистості або до переваги залежності

особистості від середовища (Дж. Тернер,

А. Л. Мацкевіч);

 зміни, що супроводжують на рівні психіч�

ної регуляції процес активного пристосування

індивіда до нових умов життєдіяльності

(В. Г. Бушурова);

 процес, що є цілісною реакцією особис�

тості на складні зміни життя і діяльності

(А. Л. Робалде).

Багато дослідників вважають, що провідною

характеристикою, яка впливає на протікання

процесу адаптації, є емоційна стабільність —

нестабільність (Абульханова�Славська К. А.,

С. В. Овдей, А. А. Алдашева, Ф. Б. Березін,

В. Ю. Селін). Одностайно підкреслюється зна�

чення активності особистості (Деркач A. A.,

Кузьміна Н. В., С. В. Овдей, Т. А. Кухарєва,

А. А. Алдашева, А. В. Сіомічев, А. І. Георгієва,

А. Л. Мацкевич, Ф. Б. Березін).

Існує дві точки зору щодо процесу соціальної

адаптації . Одна з них розглядає адаптацію як

пасивний процес пристосування суб’єкта до

вимог суспільства, у тому числі ціною жертв з

боку особистості. Друга, сучасна точка зору, яка

бере свій початок з робіт швейцарського психо�

лога Ж. Піаже та англійського соціолога Р. Мер�

тона, розглядає адаптацію як двосторонній про�

цес та результат зустрічної активності суб’єкта і

соціального середовища, внаслідок чого відбу�

вається пристосування до умов у новій життєвій

ситуації.

Соціальна адаптація — це процес і результат

активного пристосування людини до нового

соціального середовища. Найбільш загальне

визначення цієї категорії дав американський

соціолог і соціальний психолог Ф. Гіддінгс,

а саме: він визначив соціальну адаптацію як

процес досягнення відповідності людини вимо�

гам соціального середовища, а порушення цієї

відповідності — дезадаптацією  1, с. 90 .

Дослідники Гільбух Ю. З., Мєдвєдєв В. І.,

Сапов A. C., Солодков А. І., Бобров Ю. М.

констатують, що соціальна адаптація — це

інтегративний показник стану людини, що

відображає її можливості щодо виконання пев�

них біосоціальних функцій, а саме:

— адекватне сприймання дійсності і власно�

го організму;

— адекватна система відносин і спілкування

з оточуючими, здібності до праці, навчання, до

організації дозвілля і відпочинку;

— мінливість (адаптивність, гнучкість) по�

ведінки відповідно до рольових очікувань інших

людей.

Феномен соціальної адаптації є складним і

багатоаспектним. Він стосується характеристик

як певних психологічних станів, процесів та їх

результатів, так і особистісних властивостей лю�

дини.

Соціальна адаптація пов’язана з емоцій�

ністю, психічною стійкістю, темпераментом й

іншими подібними характеристиками, вона

включає не тільки емоційну складову, але й

когнітивну та конативну.

Стратегії соціальної адаптації можуть бути виз�

наченими за багатьма параметрами. В. В. Моска�

ленко поділяє думку тих авторів, які пропону�

ють розрізняти стратегії соціальної адаптації не

за критерієм «активний — пасивний», а за кри�

терієм спрямованості вектора активності, бо ні

про який пасивний процес адаптації не може

бути й мови [2, с. 221]. Конформне, пасивне

прийняття вимог, норм, установок і цінностей

соціального середовища без включення актив�

ного процесу самозміни, самокорекції і само�

розвитку — це завжди не адаптація, а дезадап�

тація. Це практично завжди (лише з різним

ступенем вираженості) переживання диском�

форту, незадоволеності, відчуття власної ма�

лозначущості і, можливо, неповноцінності.

Істинна адаптація — це завжди активний про�

цес: чи це є активна зміна соціального середо�

вища або активна зміна себе. Причому ця ак�

тивна зміна себе, залишаючись процесом

адаптації (пристосування) і вирішуючи задачі

адаптації, може відбуватись як «процес розвит�

ку особистості» [2, с. 210].

Рівень адаптивності, згідно зі М. Снайдером,

визначається тим «джерелом інформації», яким

індивід користується в управлінні своєю по�

ведінкою. Термін «джерело інформації» відоб�

ражає в концепції М. Снайдера екстернальність

або інтернальність в оцінці власної поведінки:

як еталон для порівняння й оцінювання може

виступати або поведінка іншої людини, або

його оцінка, або власна думка, стан чи установ�

ка. Особи з високою адаптивністю спираються

на інформацію про ситуативну адекватність тієї

або іншої поведінки, а особи з низькою адап�

тивністю враховують власний внутрішній стан,

свої установки й схильності. Для тих, хто має

високі показники адаптивності, характерні ак�

тивність, гнучкість, уміння пристосовуватися

до ситуації, товариськість. Індивіди з низькою
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своєї поведінки, своєю емоційною експресією й

не звертають уваги на нюанси поведінки інших

людей.

Використовуючи концепцію М. Снайдера,

російський психолог О. Г. Посипанов [2, с. 210]

визначив три типи різних стратегій соціальної

адаптації, в основі яких він вбачає особливий

механізм організації певної поведінки: «адап�

тивність — конформність», «адаптивність —

лабільність» і «адаптивність — креативність».

У різних соціальних ситуаціях будуть виявля�

тися різні властивості і адаптація буде досягати�

ся різними способами. У кожного індивідума

рівень сформованості виділених стратегій буде

різним, що зумовить різницю в їхніх проявах у

кожній конкретній ситуації. Тому до однієї си�

туації кожен індивідум буде адаптуватися по�

своєму.

Ці стратегії соціальної адаптації формуються

у людини послідовно в процесі життя і викорис�

товуються в різних ситуаціях.

Виділені О. Г. Посипановим типи стратегій

соціальної адаптації особистості характеризують

можливості людини тим або іншим способом

пристосовуватися до соціальної взаємодії.

У різних ситуаціях це пристосування буде відбу�

ватися за рахунок різних механізмів й, від�

повідно різною мірою успішно. Тому адаптивність

як загальна характеристика можливостей соціаль�

ної адаптації особистості повинна враховувати

використання всіх типів стратегій соціальної

адаптації.

Соціально�психологічна адаптація має нині

чимало особливостей. На думку Ю. Швалба, в

умовах соціальної стабільності (планова еко�

номіка) зміни обумовлюються активністю са�

мих людей. Особливості ж теперішньої системи

полягають у тому, що трансформаційні зміни

перевищують індивідуальні можливості уп�

равління та контролю  2, с. 212 .

У сучасному українському соціальному

просторі одночасно існують цінності ринкової

орієнтації, а також цінності, пов’язані з архети�

пами старого суспільства. У багатьох випадках

таку суперечність можна побачити на прикладі

сучасної сім’ї, коли її розглядати як взаємодію і

взаємостосунки трьох поколінь, що мають різні

системи цінностей і настанов щодо сучасної

соціально�економічної реальності. Представ�

ники найстаршого покоління не змогли пройти

ресоціалізації. Покоління дорослих проходить

активний етап ресоціалізаціїї, переборення ра�

дянських, відродження національних та актив�

ного впливу західних традицій. Покоління дітей

виросло в період становлення ринкової еко�

номіки 3, с. 170 . Для них ринкові цінності ста�

ли нормою. Сучасна молодь є носієм оновлених

в широкому розумінні економічних цінностей,

які втілюються в оновлену систему економічної

інституції  4, с. 85 .

Л. В. Корель вважає, що в різко змінних

соціальних середовищах (а українська ситуація

саме така) люди перш за все поведінкою реагу�

ють на зміни, тоді як соціальні установки, сте�

реотипи і цінності зберігаються ще відносно

довгий час [5, с. 26]. Водночас в ситуаціях, коли

економічні перетворення, крім усього іншого,

привели до різкого падіння життєвого рівня,

кінцевою метою адаптивної поведінки виступає

досягнення певного матеріального положення,

здатного забезпечити задоволення насущних

фізіологічних і соціальних потреб.

Економічна поведінка людини суттєво впли�

ває на соціальну адаптацію особистості. Еко�

номіко�психологічна адаптація — це істотна

частина адаптації людини як суб’єкта господа�

рювання на ринку (виробника, споживача,

об’єкта економічної політики). Вона розгля�

дається як частина соціальної адаптації, що яв�

ляє собою адаптацію суб’єкта господарювання

до економічних умов, що динамічно змінюють�

ся, і проявляється в бідності чи матеріальному

благополуччі, тобто в економічному статусі і

якості життя людини, в її очікуваннях і ставленні

до економічних реформ, ринку, грошей 2, с. 82 .

Звичайно, спектр цілей адаптивної по�

ведінки різних соціальних шарів суспільства

набагато ширший. Це і реалізація своїх здібнос�

тей, умінь і бажання більш повно використову�

вати можливості, що відкрилися, для задово�

лення потреб, які швидко ростуть, і прагнення

випробувати себе, потреба в ризику. Разом з тим

мета економічною адаптації — досягнення певно�
го матеріального статусу в кризовій ситуації, у

період його різких коливань, є універсальним,

характерним для абсолютної більшості населен�

ня. Виходячи з такого розуміння економічної

адаптації, О. С. Готлібом були виділені дві типо�

утворюючі ознаки економічної адаптації: 

1. Наявність (або відсутність) конкретних
форм адаптивної поведінки: пошук іншої постій�

ної роботи; пошук роботи за сумісництвом,

підробок; спроба відкриття своєї справи; здобу�

вання освіти для нової професії; зміна професії;

розширення своїх службових обов’язків, взяття

«на себе» роботи інших (підвищення інтенсив�

ності праці на робочому місці).

Готліб О. С. вважає, що фіксувати потрібно

тільки наявність або відсутність перерахованих

практик незалежно від їх результативності:

шукав роботу (але не обов’язково знайшов); ро�

бив спроби відкрити свою справу (але не

обов’язково відкрив її). На погляд О. С. Готліба,

саме спроби «відповісти» на «виклики середо�

вища», поведінково реагувати на його зміни
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безвідносно до результату цих спроб є ознаками

економічної адаптації. 

2. Рівень матеріальної забезпеченості в її
суб’єктивній формі: повністю забезпечені; забез�

печені майже повністю; більш�менш забезпе�

чені; малозабезпечені; ті, що бідують.

Вибір суб’єктивної оцінки людьми свого ма�

теріального положення, а не його об’єктивного

стану (рівень доходів на одного члена сім’ї) як

ознака певного типу має принциповий харак�

тер. Річ не лише в тому, що оцінювання ма�

теріального положення в опитах через об’єктив�

ний показник не завжди дає достовірну

інформацію. Справа в іншому — тільки сприй�

няття свого матеріального положення як опти�

мального, такого, що відповідає певному рівню

запитів і домагань (або неоптимального, не

відповідного запитам індивіда), виступає пев�

ним результатом, своєрідною віхою, якоюсь

крапкою, що фіксує перебування індивіда на

шляху його адаптації до соціально�економічно�

го середовища, що змінюється. Саме оцінка

свого матеріального положення, ступінь задо�

волення власних запитів і домагань, а також

уявлення про соціальну норму виступає, як пра�

вило, стимулюючою ситуацією, що спонукає

людину до подальших дій на ринку праці, у

власній організації і т. п. [6, с. 349] .

Дослідження адаптації особистості до нових

економічних умов О. Дейнеки виявило взаємо�

зв’язок адаптації з індивідуально�психологічни�

ми особливостями особистості. О. Дейнека

розглядає якості, характерні для представників

різних соціальних груп, що перебувають по

різні сторони шкали «адаптованість — дезадап�

тованість» до ринкових умов, а також осо�

бистісні особливості суб’єктивно адаптованих

до ринку людей.

У результаті було виявлено пріоритетні

якості, що сприяють адаптованості особистості:

енергійність; стресостійкість; уміння навчати�

ся; саморегуляція й активність; гнучкість харак�

теру (здатність у різних життєвих обставинах

виявляти різні риси характеру), що відповідає

ринковій орієнтації; виразні вольові якості;

прикладний інтелект; високий рівень розвитку

пам’яті та уваги; вираженість мотиву досягнен�

ня; перевага спрямованості на справу, а не на

спілкування.

Універсальними для всіх економічно

успішних людей (тобто задоволених доходом,

активних суб’єктів господарювання) вважають�

ся якості, які можна назвати ядром адаптації:

енергетичні якості — активність; мотиваційно�

вольові — цілеспрямованість, наполегливість,

самостійність; гнучкість і мобільність.

Їх важливо враховувати для прогнозування

успішності й адаптованості до ринку [2, с. 175] .

М. Шабанова вважає, що адаптаційний про�

цес може мати творчий, добровільний або виму�

шений і навіть руйнівний характер. Показни�

ком позитивної адаптації прийнято вважати

успішну підтримку прибуткового і соціального

статусу сім’ї та індивіда. Регресивна, руйнівна

адаптація свідчить про те, що індивід або група

більше втрачають, чим отримують.

Відповідно до типології, представленої

М. Шабановою, добровільна творча адаптація

має місце тоді, коли знов сформовані способи

життєдіяльності й нові цінності не протирічать

раніше сформованій системі цінностей. Виму�

шена адаптація відбувається у випадку, якщо

цілі і методи перетворень не відповідають

уявленням й установкам індивіда, але є такими,

що задовольняють життєво важливі плани й,

зрештою, включаються в перетворення. Темпи і

ступінь адаптації до ринку різних соціально�

демографічних груп є неоднаковими. Класифі�

кація груп населення за ступенем адаптивності

визначається, перш за все, соціально�демог�

рафічними, професійно�освітніми й суб’єктив�

но�психологічними характеристиками особис�

тості, завдяки яким індивід може (або не може)

реалізувати ту або іншу адаптаційну стратегію.

Особи з високим ступенем адаптивності —

це, переважно, молоді люди, що володіють ви�

соким професійним статусом, затребувані в но�

вих умовах, такі, що знайшли свою нішу в рин�

ковій економіці, що формується. Індивіди з

середнім ступенем адаптації, як правило, не ма�

ють особливих можливостей включитися в нові

економічні відносини і лише під тиском

життєвих обставин поступово вписуються в

нові умови господарювання. Особи зі слабким

ступенем адаптації — це, переважно, люди

літнього віку, вони відчувають незадоволеність

й непристосованість до нового життя.

Люди з середнім ступенем адаптації, в основ�

ному, представляють вимушену активну адап�

тацію (індивід прагне змінити середовище, але

це йому виявляється не під силу). Носії слабко�

го ступеня адаптивності проявляють вимушено

пасивну адаптацію (індивід вважає нове кра�

щим за старе) [7, с. 69].

Адаптивні можливості різних молодих людей

не є однаковими. Це визначається низкою як

суб’єктивних чинників, так і об’єктивних умов.

Цей перелік факторів та умов є досить великим.

Л. В. Корель зробила спробу їх класифікувати,

розділивши всю сукупність факторів на три гру�

пи. Першу групу склали соціально�психологічні

фактори (потреби та інтереси адаптанта, його

риси характеру, установки, цінності та ціннісні

орієнтації), другу — статусні (рівень освіченості

адаптанта, рівень матеріальної забезпеченості,

стан здоров’я, стать і вік адаптанта), третю —
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країні, державна молодіжна політика, система

шкільної та вищої освіти, особливості ринку

праці) [4, с. 26].

Дослідження Ю. Ф. Пачковського підтверд�

жує доцільність використання трирівневого

підходу до розподілу факторів та умов адаптації.

Однак, він вважає, що фактори бажано було б

розглядати на особистісному, поведінковому та

соціальному рівнях.

Особистісний рівень визначається фактора�

ми індивідуально�психологічного та статусного

характеру. Його формують такі чинники, як:

індивідуально�психологічні характеристики

адаптанта; потреби, інтереси, соціальні уста�

новки та цінності особистості; професійно�

ділові якості; знання та навички адаптанта;

соціально�демографічні характеристики адап�

танта; статус адаптанта у суспільстві та рівень

його матеріальної забезпеченості.

Цей рівень регулюючих чинників визначає

потенційну здатність молодої людини до зас�

воєння (успішного чи неуспішного) вимог

зовнішнього середовища (виробничого, еконо�

мічного чи соціального тощо). Ця здатність

значною мірою опосередковується рисами ха�

рактеру адаптанта, його професійною спрямо�

ваністю, потребами, інтересами, ціннісними

орієнтаціями, умотивованістю.

Поведінковий рівень визначається процеса�

ми співставлення наявних особистісних можли�

востей та ресурсів з вимогами ситуації, що скла�

лася на момент адаптації. Значною мірою цей

рівень знаходиться під впливом когнітивних

процесів та уявних чи реальних моделей по�

ведінки. За своєю природою поведінковий

рівень є ситуативним. Його, окрім ситуації,

формують такі фактори, як: рольові очікування

адаптанта щодо власного місця в системі вироб�

ничих і професійних відносин; стратегія

життєвого (професійного) шляху особистості;

моделі трудової, економічної поведінки (наявні

й можливі); системи дій і засобів, підпорядкова�

них досягненню мети (потенційній успішності

адаптації).

Соціальний рівень формує адаптивне сере�

довище, умови адаптації. Соціальні чинники й

умови є фоновими й супроводжують як осо�

бистість, так і її поведінку протягом не лише

всього адаптивного процесу, але й усієї

життєдіяльності. Соціальний рівень адаптації

включає три групи регулюючих факторів, серед

них: фактори групової підтримки адаптанта

(наприклад, з боку сім’ї, друзів, референтних

груп тощо); інституціональні фактори,

пов’язані з ефективністю функціонування сис�

тем шкільної та післяшкільної, зокрема, вищої

освіти, з наявністю у суспільстві інституцій

(наприклад, центрів професійної перепідготов�

ки населення, соціальної реабілітації та ін.),

здатних забезпечити професійну та психо�

логічну підтримку адаптанта; соцієтальні фак�

тори, серед яких особливої уваги заслуговують:

економічне становище в країні і особливості

ринку праці, наявність молодіжної політики в

державі; задіяність чітких норм, критеріїв,

взірців оцінки адаптивного процесу та культу�

рологічних традицій адаптації; ментальність

соціуму, його відкритість до інноваційних про�

цесів.

У ході дослідження було з’ясовано наступне:

1. Останнім часом з’явилися нові обставини,

що змушують розширити поняття про ме�

ханізми й спрямованість адаптації. Одні з них

пов’язані з соціальною роллю, що змінилася, і

питомою вагою інформаційного фактора. На

сьогодні існує безліч різних визначень поняття

адаптації. Вихідним є положення про взаємодію

організму з зовнішнім середовищем і де�

термінованість реакцій організму в процесі цієї

взаємодії. 

2. Соціальна адаптація — це процес і резуль�

тат активного пристосування людини до нового

соціального середовища. 

3. Економіко�психологічна адаптація розг�

лядається як частина соціальної адаптації, що

являє собою адаптацію суб’єкта господарюван�

ня до економічних умов.

4. Розуміння адаптації як активного процесу

означає можливість використання індивідом

інтеріоризованих економічних цінностей в пев�

них соціально�економічних ситуаціях для ре�

алізації своїх цілей і прагнень.

5. Вищу цінність в економіці демократично�

го суспільства мають такі якості людини, як по�

чуття власної гідності і незалежності, особиста

відповідальність за свою долю, самостійний

вибір життєвого шляху і досягнення щастя,

рішучість забезпечити собі життя та існування

власною працею, бажання самосутвердитися у

житті. Розум, талант та здібності стають

найціннішими економічними ресурсами, ак�

тивно вимагають суспільством. 

6. Поширеним є визначення двох типів стра�

тегій соціальної адаптації: стратегії, які характе�

ризуються перевагою активного впливу на

соціальне середовище, і стратегії, які визнача�

ються пасивним, конформним прийняттям

цілей і ціннісних орієнтацій групи.

7. Виявляється три ступеня адаптивності —

високий, середній та слабкий ступені адаптив�

ності особистості. 
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У статті йдеться про негативний вплив прос�
торово�часових обмежень на розвиток дітей,
позбавлених сімейної опіки. Розкрито психо�
логічну специфіку депривованого хронотопу як
гальмівного чинника самореалізації особистості.  

Ключові слова: депривація, депривована осо�

бистість, депривований хронотоп, самореалі�

зація, самоактуалізація. 

В статье идет речь о негативном влиянии
пространственно�временных ограничений на раз�
витие детей, лишенных семейного попечитель�
ства. Раскрыта психологическая специфика деп�
ривированного хронотопа как отрицательного
фактора самореализации личности. 

Ключевые слова: депривация, депривирован�

ная личность, депривированный хронотоп, са�

мореализация, самоактуализация. 

Speech goes in the article about negative influence
of spatio�temporal limits on development of children,
deprived domestic guardianship. The psychological
specific of deprived is exposed chronotop  as a brake
factor of self�realization of personality.

Key words: deprivation, deprived personality,

deprived chronotop, self�realization, actualization. 

У складних реаліях активної трансформації

освітнього простору нашої держави окремого

наукового статусу набуває проблема онто� і

соціогенезу депривованих дітей, які, пережива�

ючи різновидові форми обмежень, відчувають

своєрідну елімінованість із соціуму та мають

цілу низку перепон для повномірної саморе�

алізації у найтиповіших статусно�рольових

формах життєдіяльності. Ми вважаємо, що

потрібно вести мову про депривований хроно�

топ дітей, позбавлених сімейної турботи, зокре�

ма вихованців інтернатних установ, оскільки

просторові обмеження і зрушення часових па�

раметрів самосприймання й самоосмислення

негативно впливають на офіційний і неофіцій�

ний внутрішньогруповий статус та на реальне

бачення ними свого актуального й перспектив�

ного життєвого шляху [1; 2; 3]. 

Депривований хронотоп трактується нами як
обмеження для дітей, позбавлених батьківської

опіки, реальних можливостей для гармонійної
просторово�часової самореалізації. Тобто постій�

не перебування в замкнутому ареалі існування

(закритий простір інтернатної установи, сувора

регламентованість пересування за її межами,

«дозвільність» поведінки вихованців тощо) по�

роджують блокований, обмежений топос

(місцевість). Існує навіть феномен «загальної

власності» (відсутність власного куточка, осо�

бистих речей, спільні іграшки тощо), внаслідок

чого депривовані діти через тривале проживан�

ня на певній території закладу не розрізняють

«своє�чуже». Феномен «загальної власності»

блокує розвиток відчуття автономії, самості

вихованців: загальними стають не тільки всі

речі й місця всередині інтернату, але й будь�які

події та людські стосунки. Відсутність власного

куточка, речей, предметів, які належали б вихо�

ванцю особисто, з якими б він ідентифікувався,

унеможливлюють його «внутрішню свободу»,

усвідомлення себе автономною особистістю

і впливають на ставлення до інших як до таких,

чию незалежність можна не поважати. Отже,

цілком очевидним є факт постійної детермінації

поведінки  людини в умовах обмежень конкрет�

ними просторовими і територіальними умова�

ми. Оскільки людина у процесі повсякденного

буття потребує комфортного побутового жит�

тєіснування як на матеріальному,  так і на духов�

ному рівнях, то й переживання «своє�чуже»

в неї починає належати до соціальних, філо�

софських, естетичних переваг настільки, що

навіть простір може ставати предметом відторг�

нення чи захисту. Звичайно, в умовах режиму

депривації така проблематика в дітей лише

загострюється, набуваючи амбівалентних по�

ведінкових модальностей: від аутистичного

збайдужіння до постійної агресивності, від па�

сивного конформізму до перманентних проте�

стних поведінкових бунтів.

Отож тривалість депривації є негативним

чинником у соціо�психореабілітації дитини, і

чим триваліший досвід депривації, тим

складніша ресоціалізація. Слід відзначити ди�

фузність, хаотизм і різнобій у сприйманні деп�

ривованими особами часу власного життя, що

проявляється, насамперед, у переплетенні рет�

ро� і перспективних векторів власної стратегії

розвитку та в розбалансованих часових пара�

метрах життєвих потенціалів і настановлень.

ДЕПРИВОВАНИЙ ХРОНОТОП ЯК НЕГАТИВНИЙ ЧИННИК
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Ярослав Гошовський, доцент кафедри практичної психології Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка

УДК 159.9
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Тривалий і комплексний характер процедури

ресоціалізування як поступового повернення

депривованого індивіда до аксіологічно�норма�

тивного укладу соціального довкілля, звичайно

ж, передбачає зміни  не лише соціальної ситу�

ації розвитку, але й зміщення  його власного

хронотопу. Темпоральність є потужною де�

термінацією базових конструктів самосвідо�

мості депривованої людини, тому потрібно

констатувати тісну залежність між тривалістю,

часом і мірою позбавлення особистості від

впливу депривованих умов і успішністю всього

її подальшого становлення.

Результати теоретичного аналізу проблеми.
Про негативний і руйнівний вплив ранньої

депривації на особистість, а, отже, і на її по�

тенційні можливості щодо реадаптації в нукле�

арне тло соціуму йдеться у низці досліджень,

присвячених так званій «материнській депри�

вації» [4; 6; 9]. Чітко зауважується головна тен�

денція, що окреслюється такою тезою — одна�

кові за тривалістю факти депривування

зміщуються в напрямку негативності значення і

впливу на особистість дитини в залежності від

міри своєї «ранньості». Тривала відсутність ма�

теринської турботи з плином часу призводить

до серйозних форм порушення  поведінки, нев�

розів, страху, фрустрації та інших сповільню�

ючих загальноособистісний розвиток психотич�

них станів. Bowlby J. Ще в 50�х роках ХХ

століття він висловив аргументоване припу�

щення, що темпоральні бар’єри як довгостро�

кова розлука дитини з матір’ю чи з іншою осо�

бою, що  займає її місце, у перші три�п’ять років

життя призводить, як правило, до порушень

психічного здоров’я дитини, залишаючи нега�

тивні наслідки, які можна постійно спостеріга�

ти у всьому подальшому її розвитку. Таким

чином, у науково�психологічний обіг було вве�

дено поняття «сепарація» — як патогенної й ви�

нятково важливої обставини, що детермінує

особистісне становлення упродовж усього часу

життєіснування людини [9]. Особливості

психічного розвитку депривованої дитини зале�

жать від віку, в якому вона залишилася без ма�

тері. Тому  значну роль у формуванні негатив�

них рис характеру особистості дитини�сироти

відіграє материнська депривація, коли дитина з

певної причини позбавлена матері (батьків),

обмежена чи обділена любов’ю й опікою з її бо�

ку. Для дітей, які залишилися без батьків відра�

зу після народження, характерні невпевненість

у своїх можливостях, здібностях, млявість проя�

ву емоційних реакцій, невміння встановлювати

нормальні відносини з іншими людьми, замк�

нутість тощо. Розвиток дітей, які були залишені

матір’ю пізніше і усвідомили розлуку з нею, ха�

рактеризується важкими емоційними пережи�

ваннями, зокрема почуттям занедбаності, знех�

туваності, непотрібності, покинутості. 

У результаті ранньої й тривалої депривації

навіть такі парціальні біологічні й психофі�

зіологічні явища, як прямоходіння, розрізнення

гарячої та холодної їжі, справляння фізіоло�

гічних потреб можуть нормативно не набувати�

ся й суттєво відрізнятися від загальноприйнятих

у людському суспільстві («синдром Мауґлі»).

Соціальна дезадаптованість, поведінкові від�

хилення пояснюються інтелектуальними дис�

функціями й супроводжуються тривалою

психічною інфантильністю, що є наслідком дії

цілого комплексу типів депривації, пережита в

ранньому дитинстві. Перебіг особистісного роз�

витку відбувається в таких випадках у вигляді

збідненого життєвого тонусу, малострукту�

рованого й неадекватного адаптування до кон�

венційних норм моралі цивілізованого соціуму.   

Деприваційний негативний попередній

досвід виховання в сім’ї з девіантними та зміще�

ними ціннісними орієнтаціями перешкоджає

дитині у процесі творення власної Я�концепції.

Зовсім не в кращому становищі знаходяться

діти, які пізнали ранню закладову деприва�

цію — аморфність і обділеність, незгрупо�

ваність і обмеженість їхнього ціннісно�

орієнтаційного простору мало сприяють

успішній ресоціалізації. Пригнічення темпо�

ральних аспектів минулого («важке дитин�

ство»), незадоволення минулими базовими й

інструментальними цінностями, теперішнє

ненабуття деяких із них у зв’язку з трансфор�

маційними й кризовими соціально�еконо�

мічними умовами соціуму підвищують

імовірність  болісних і деструктивних розладів

усієї ціннісно�оцінної системи особистості. Та�

ка особистісно�темпоральна розбалансованість

неминуче збіднює семантику змістового напов�

нення стратегій і тактик реадаптації  депривова�

ної дитини, звужує шляхи і способи оптимізації

системи  її різнобічного повернення  до кон�

венційно�нормативного укладу суспільства.   

Якісне насичення, багатство, адекватність і

стабільність розвитку дитини навчально�вихов�

ного закладу закритого типу безпосередньо

залежать від градуйованості темпоральної

деприваційної шкали — пізніші форми мають

полегшений, згладжений, малопомітніший

вплив у порівнянні з гостротою ранніх форм

депривації. 

У контексті вивчення особливостей інтег�

рації підлітків у нове соціокультурне середови�

ще С. Мікаелі було вичленувало фактори, що

утруднюють і полегшують процес адаптації та

абсорбції дітей�емігрантів. Серед критеріїв

успішної інтеграції в нове довкілля найваж�

ливішою змінною називається параметр часу,
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вплив на перебіг тісно пов’язаних когнітивних і

емоційних процесів. Водночас стверджується,

що за певних переваг незакінченої соціалізації

підлітків, які можуть проявитися згодом (адже

чим раніше відбувається культурний перехід,

тим імовірніша максимальна укоріненість у

приймаючу культуру), все ж фактор часу стає пев�

ним ускладненням на шляху продуктивної аб�

сорбції. Головна причина полягає у перебуванні

дітей�емігрантів на дуже складному популяційно�

віковому відтинку часу життя — підлітковості, то�

му на етапі адаптації природні труднощі підлітко�

вого віку посилюються і проявляються в

ускладнених інтелектуально�емоційних станах та

поведінкових відхиленнях [7].

Темпоральні аспекти особистісного самовиз�

начення ненецьких дітей розкриваються у до�

слідженні О. Лішина, Т. Бостанжієвої, І. Про�

ворової, які відзначають, що ранній і тривалий

відрив від сім’ї, від традиційного способу, темпу

і ритму життя та культури породжує в деприво�

ваних підлітків школи�інтернату цілу низку

проблем, які загострюють етносоціальну кризу

народностей російської Півночі, й насамперед,

особистісно�індивідувальний розвиток кожно�

го вихованця. Діти оленеводів в умовах закладо�

вої депривації відчувають зміщення хронотопу,

проявляють асинхронність мотиваційних про�

філів, що є свідченням підвищеної невротизації

та загального соціально�психологічного дис�

комфорту [5].  

Темпоральними аспектами, тривалістю пере�

бування в неоднозначному соціальному мікро�

середовищі, негативністю попереднього сімей�

ного досвіду доцільно пояснити відхилення в

особистісному розвитку підлітків і юнаків, що

вживають алкоголь. Численні хиби й дефекти

ранньої соціалізації дітей, негативна роль попе�

реднього досвіду (наслідування девіантної чи

делінквентної поведінки батьків, асоціальні

впливи референтних груп, соціально�педа�

гогічна занедбаність тощо), спричиняють знач�

ну особистісну дисгармонію в розвитку, що про�

являється насамперед у вигляді депривованих

домагань на соціальне визнання. Можуть вра�

жатися всі змістові і структурно�функціональні

рівні життєдіяльності підлітка, проявляючись в

уатсайдерському статусі, хисткій самоакцеп�

тації, незадоволенні власною біографією,

зовнішністю, іменем (віддається перевага псев�

доніму, прізвиську). Соціальна мімікрія, прис�

тосуванство, агресія, аутоагресія, слідування

нормам неконвенційної моралі, сегрегація —

лише короткий показниковий перелік біполяр�

них якостей, властивих депривованим дітям,

що перебувають у навчально�виховних закладах

закритого типу. Тому важко не встановити чітку

залежність розвитку самосвідомості вихованця

від тривалості його деприваційного досвіду, що

був наповнений несприятливим сімейним пси�

хологічним кліматом, залежністю від алкоголю і

транквілізаторів, іншими девіантними особли�

востями.

В умовах навчально�виховного закладу зак�

ритого типу, звичайно ж, відбувається депри�

ваційна блокада багатьох параметрів, найти�

повішим з яких є, власне, територія, наприклад,

школи�інтернату, вихід за межі якої є регламен�

тованим, дозвільним, зрештою, табуйованим.

Територіально�локомоційні обмеження з боку

адміністрації своєрідним чином деіндивідуалі�

зують депривованих вихованців, нав’язуючи їм

певні патерни поведінки, що досить часто

суттєво віддалені від загальноприйнятих норм

дитячої поведінки. С. Нартова�Бочавер, виділя�

ючи  основні виміри психологічного простору

особистості, які відображають фізичні (тери�

торіальні й темпоральні), соціальні й духовні

аспекти людського буття: фізичне тіло, тери�

торія, особисті речі, звички, друзі, зауважує, що

найважливішим є не стільки «метраж» простору,

скільки  його суб’єктивна достатність для люди�

ни [8]. 

Тривала соціальна депривація призводить до

стійкої поведінкової агресивності, найти�

повішим проявом якої виступає спонтанна аг�

ресія, що є наслідком ситуацій, які можуть бути

узагальнені терміном «парадигма колонії». Суть

полягає у сформуванні підлітками в умовах об�

меженого ареалу діяльності й спілкування

своєрідної соціальної групи з ієрархією

домінантності. Різномодальне розшарування

підлітків, маючи складні механізми й де�

термінанти, найчастіше проявляється якраз у

формі спонтанної агресивної поведінки, однак,

як згадувалося, протилежною реакцією може

бути поведінка підлеглості, покори, пасивного

уникнення. В залежності від особистісного ста�

тусу, ролі, місця в ієрархії взаємин, специфіки

внутрішньогрупового фаворитизму, міри кор�

поративності такої групи особистісні параметри

чи не кожного з її членів набувають полярних

характеристик і забарвлень. 

У вихованців виправно�трудової колоні,

багато з яких виховувалися з раннього віку в ди�

тячих будинках і школах�інтернатах, аналіз сво�

го минулого й теперішнього соціального «Я»

набагато нижчий, бідніший і малоконструк�

тивніший, ніж у ровесників з благополучних

сімей. Незначна увага до власного соціального

«Я» у процесі усвідомлення часу життя пояс�

нюється, насамперед, особливостями, складно�

щами чи девіаціями пройденого життєвого

шляху. У системі міжособових взаємин вихо�

ванці виправно�трудових колоній стабільно
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висувають на чільні позиції власне «Я», нібито

відмежовуючись і захищаючись таким егоцент�

ризмом. Водночас можливі й протилежні за мо�

дальністю психозахисні реакції, що знаходять

своє вираження в аутистичності, замкнутості,

знехтуваності, внутрішній самоізоляції або й

аутоагресивності. На статево гомогенній (мас�

кулінній) вибірці досліджуваних пенітенціарно�

го закладу (n = 247 осіб) нами було марковано

типологію статусної ієрархії, що позначалася

такими субкультурними назвами: «шефи», «буг�

ри», «старики»; 2) «козирі», «шустряки»; 3) «па�

цани», «рядові», «бійці»; 4) «щурі», «пацюки»;

5) «масті»; 6) «тварі», «козли»; 7) «чахани», «до�

ходяги», «чахлики»; 8) «ображені», «покидьки»,

«кінчені». Ми констатували випадки переходу

(«переводу») з однієї страти в іншу, правда, на

перших етапах адаптації до закладу новачки

(з найкоротшим терміном тривалості деприва�

ційного конкретно�закладового досвіду) зде�

більшого опинялися на нижчих щаблях

неофіційної ієрархії та прагнули допомоги пси�

холога, демонструючи доволі часто «вдавану ре�

соціалізаційну готовність».

Маскуючись чи проявляючись найрізно�

манітнішими способами, агресія депривованих

дітей, здебільшого, детермінується гіперпідлег�

лою позицією та офіційним/неофіційним ста�

тусом, які вони вимушені займати в «стратомет�

ричному кліматі» навчально�виховного закладу

закритого типу. Накопичення соціальної

й особистісної агресивності внаслідок тривалої

депривації суттєво ускладнює соціально�психо�

логічну реабілітацію особистості, руйнує

просоціальні намагання й логотерапевтичні

спроби формувати конструкти власної реадап�

тації.

Калейдоскопізм індивідуального й соціаль�

ного часу у життєвій легенді депривованої дити�

ни, звуження її політропності, обмеження

різнобічних і тісних зв’язків з навколишніми

людьми, широким соціальним довкіллям поз�

начаються на семантичному наповненні ме�

тодів і технік ресоціалізації.  

Важливість окресленої проблеми спонукає

до подальшого різновекторного науково�психо�

логічного вивчення депривованої особистості,

зокрема, у ракурсі  здійснення крос�культурних

досліджень. Вважаємо, що застосування крос�

культурної парадигматики забезпечує досить

цілісне уявлення про основні концептуальні

виміри проблеми депривації та ресоціалізації,

а методи крос�культурного дослідження від�

повідають підвищеним вимогам інформаційної

оперативності психологів і соціальних педагогів

у роботі з депривовании підлітками, які потре�

бують ресоціалізаційного впливу. Актуальність

проблематики спричинена нагальною потре�

бою надання ефективної психологічної допомо�

ги депривованим підліткам з урахуванням

соціально�психологічних особливостей їхнього

навчання і виховання у різнотипних освітніх

системах і закладах. У ракурсі крос�культурного

порівняння доречно вести мову про різні умови

особистісної екзистенції депривованих дітей

економічного, матеріального, побутового та

етноментального характеру. З метою встанов�

лення основних інтегративних теоретико�

емпіричних ліній ефективної ресоціалізації деп�

ривованих підлітків нами було проведено

крос�культурне дослідження за принципом

міжетнічного регіонального порівняння (Ук�

раїна — Польща — Німеччина; Галичина —

Підкарпатське воєводство — Тюрінгія), в якому

важливу роль відіграє чинник просторово�часо�

вих обмежень розвитку.  

Висновки. Депривований хронотоп як обме�

ження для дітей, позбавлених батьківської

опіки, реальних можливостей для гармонійної

просторово�часової самореалізації, виступає

однією з найважливіших детермінант осо�

бистісного розвитку. Пролонгована депривація,

заважаючи повноцінному особистісному адап�

туванню та самоствердженню в умовах дитячого

навчального закладу закритого типу, спонукає

до ускладненого й нестабільного функціонуван�

ня в соціумі. Загалом, слід відзначити, що

депривація простору корелює з тривожністю,

агресивністю і низькою самооцінкою, тобто,

його цілісність і недоторканість можна розгля�

дати як одну найважливіших умов душевного

здоров’я і комфорту людини. Існують помітні

гендерні відмінності психологічного простору,

а також тісний зв’язок його депривованості�

суверенності з різними рисами людини й особ�

ливостями її самосвідомості. На наш погляд,

проблема розвитку просторово�життєвих перс�

пектив постає надзвичайно гостро для дітей, які

виховуються в умовах депривації сімейної

взаємодії насамперед тому, що закритий нав�

чальний заклад відгороджує дитину від широ�

ких соціальних зв’язків з навколишнім світом,

унеможливлює отримання емоційно�психо�

логічної підтримки від близьких, рідних людей,

стимулює відчуття самотності і знехтуваності та

є основним гальмівним чинником повномірної

самоактуалізації. Вважаємо, що просторово�

часові параметри власного світосприймання

і світоосвоєння депривованої особистості, пе�

ребуваючи в хаотичному дискурсі, потребують

відлаштування й узгодження, а, отже, повинні

бути піддані психореабілітаційному, ресоціалі�

заційному впливові. 
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У статті розглядаються психологічні особли�
вості мотивації досягнення та цілеспрямованості
як структурних компонентів особистісної само�
регуляції, представлена діагностична технологія
та проаналізовано результати дослідження до і
після психологічного експерименту.

Ключові слова: мотивація досягнення, ціле�

спрямованість, потреба, ціль, динаміка компо�

нентів, показники, порівняльний аналіз.

В статье рассматриваются психологические
особенности мотивации достижения и целенап�
равленности как структурных компонентов лич�
ностной саморегуляции, представлена диагнос�
тическая технология и проанализированы
результаты исследования до и после психологичес�
кого эксперимента.

Ключевые слова: мотивация достижения, це�

ленаправленность, потребность, цель, динами�

ка компонентов, показатели, сравнительный

анализ.

In the article the psychological features of the moti�
vation of achievement and purposefulness are exam�
ined as structural components of personality self�regu�
lation, diagnostic technology is presented and the
results of the research before and after the psychologi�
cal experiment are analyzed.

Key words: motivation of achievement, purpose�

fulness, necessity, purpose, dynamics of compo�

nents, indexes, comparative analysis.

У нашому дослідженні особистісна саморегу�

ляція інтерпретується як складне психологічне

утворення, котре виступає надбудовою у само�

свідомості та об’єднує в собі вольові, мотива�

ційні та рефлексивні сфери людини. Вирішення

проблем формування особистості школяра

підліткового віку, здатної до саморегуляції по�

ведінки та діяльності на особистісному рівні,

привертає увагу до таких утворень особистості,

якими є компоненти особистісної саморегу�

ляції. У структуру особистісної саморегуляції

ми включали наступні компоненти: мотивацію

досягнення, цілеспрямованість, рефлексію та

вольову саморегуляцію. Саме ці компоненти, на

наш погляд, утворюють інтегративну систему

психічних властивостей підростаючої особис�

тості, що регулює її дії і вчинки. У цій статті ми

зупинимось на теоретичному розгляді та експе�

риментальному вивченні таких компонентів

особистісної саморегуляції, як мотивація досяг�

нення та цілеспрямованість.

Мотивація досягнення виступає різновидом

мотивації діяльності підлітків. Вона зумовлена

стійкими прагненнями до успіху в певній діяль�

ності, вірою у власні здібності досягнути по�

зитивного результату, вмінням справлятися

з труднощами, адекватно реагувати на невдачі.

Прагнення до покращення результатів, незадово�

лення досягнутим, наполегливість у досягненні

своїх цілей являють собою одну із найголовніших

властивостей підростаючої особистості, що має

безпосередній вплив на подальше життя і сприяє

розвитку особистісної саморегуляції. 

За допомогою мотивації досягнення пояс�

нюють індивідуальні відмінності в інтенсив�

ності й послідовності поведінкових актів різних

особистостей підліткового віку, які спрямовані

на досягнення успіху. Ситуації, у яких виникає

прагнення підлітків до успіху, досить розпов�

сюджені в навчальній діяльності. Вони створю�

ють конкретну неспецифічну потребу, яка вира�

жена двома протилежними тенденціями:

прагненням досягти успіху і уникнути невдачі

при виконанні діяльності. Прагнення успіху ак�

тивізує ініціативу особистості та спонукає до

розумного ризику. Спроба уникнути невдачі по�

роджує тактику запобігання неуспіху, що вияв�

ляється у відсутності необхідної ініціативи і ри�

зику при виконанні діяльності, вибору таких

варіантів поведінки, які б наносили мінімальну

шкоду індивідові у випадку неуспіху. На форму�

вання високої мотивації досягнення впливає

поєднання ненав’язливої емоційної включе�

ності батьків у справи підлітків з високими спо�

нукальними впливами середовища [6].

Цілеспрямованість проявляється у здатності

підростаючої особистості керуватися у своїх

діях і вчинках цілями, обумовленими її потреба�

ми й переконаннями. Ціль, що детермінує по�

ведінку та діяльність особистості підлітка,

підтримує активність індивіда на протязі певно�

го часу, який потрібний для отримання позитив�

ного результату в задуманій справі. Потреби

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ
ТА ЦІЛЕСПРЯМОВАНОСТІ ЯК СТРУКТУРНИХ 

КОМПОНЕНТІВ ОСОБИСТІСНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ

Діана Чижма, викладач кафедри загальної та практичної психології 

Переяслав�Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

УДК 159.95
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ності, спонукають школяра підліткового віку до

активності. Усвідомлення підлітком об’єктив�

них потреб породжує інтереси, що актуалізують�

ся у мотивах та цілях. Як наслідок, підростаюча

особистість впроваджує ряд дій, спрямованих на

задоволення потреб. Отже, потреба, перш ніж

стати спонукальною силою активності школяра,

має усвідомитись, тобто стати відображеною у

самосвідомості як суб’єктивний стан особис�

тості. Присутність потреби дає можливість регу�

лювати поведінку та діяльність, визначаючи при

цьому напрямок думки, почуття і волю індивіда. 

Цілеспрямування є суттєвою характеристи�

кою та фактором розвитку вольових процесів

індивіда. Ціль постає перед людиною як

соціально визнаний та індивідуально прийня�

тий компонент діяльності, що надає дії сенс і

виконує керуючу функцію у процесі її виконан�

ня. Як правило, ціль того чи іншого типу діяння

сприймається індивідом як певний синтез уяв�

лень про «образ результату» діяння, міру завер�

шеності змісту та форми очікуваного результату,

його ідеальний та реальний предметний вияв [8,

с. 233–234]. 

Наша дослідницько�експериментальна робо�

та виконувалась з учнями 7–9 класів у формі

психологічного гуртка один раз на тиждень

(3 групи по 12–16 осіб). Для проведення форму�

вального експерименту було створено експери�

ментальну (72 учні) та контрольну (90 учнів) гру�

пи. Була розроблена система виховних заходів,

що включала базові шляхи роботи з підлітками,

які спиралися на різні способи профілактико�

корекційної діяльності та вправляння. 

У нашому дослідженні для перевірки ди�

наміки компонентів особистісної саморегуляції

підлітків до і після формувального експеримен�

ту були використані методики: «Шкала оцінки

потреби у досягненні» та адаптований нами тест

на цілеспрямованість із методики Н. Е. Стамбу�

лової «Самооцінки вольових якостей студентів�

спортсменів». Перед початком формувального

експерименту здійснювалися «поперечні зрізи»

даних, що було визначено як «первинний етап»,

а кінцеві «зрізи» — як «результативний етап».

Корекційно�профілактична виховна робота,

яку ми проводили, була спрямована на нівелю�

вання малоконтрольованих дій і вчинків, по�

в’язаних із особистісною сферою підлітків та на

процес вправляння цих же школярів у конструк�

тивних способах поведінки, які передбачають

моменти включення процесів цілепокладання та

мотивування. Оскільки наявність у підлітків

вказаних способів дій сприяє гармонійному

розвитку в них відчуття власної самодостатності,

становленню вольових якостей як найваж�

ливіших мотивів особистісної саморегуляції. Ад�

же саме в період підлітковості формуються

стійкі мотиви, які безпосередньо пов’язані із

особистісною саморегуляцією і спрямовані на

великі досягнення, віддалені цілі, наполегливі

дії, котрі ретельно обмірковуються завдяки реф�

лексії.

При комплектуванні групи ми намагалися

включати учнів з різним рівнем розвитку осо�

бистісної саморегуляції, оскільки важливе зна�

чення відіграють тісні взаємозв’язки між учня�

ми, які мають широкий спектр індивідуальних

відмінностей, що обумовлює активізацію про�

цесів осмислення окремих сегментів свого

Я�ціннісного усвідомлення необхідності самов�

досконалення. 

Кожне заняття мало чітку структуру, а окремі

види роботи проводились без часових обме�

жень. Перед кожним етапом ми ставили свої

завдання, враховуючи особливості виділених

нами психологічних компонентів.

Збагачення досвіду особистісної саморегуляції

школярів підліткового віку здійснювалося в кіль�

кох напрямках. Перший із них — це збагачення

мотиваційного досвіду дитини як здатності

орієнтуватися в навколишньому середовищі

цілеспрямованою, позитивно вмотивованою по�

ведінкою.

Так, на першому занятті за програмою вико�

нувалася вправа «Хто Я?». До тих запитань, які є

обов’язковими при обробці отриманих даних,

ми додавали ще такі запитання: Які з наведених

характеристик є для вас найбільш значущими?

Що вас задовольняє у списку, а що хотіли б

змінити? Чому? Коли б ви відповідали, то

відповідали б — собі, товаришам, психологу?

По�друге, наскільки це можливо в межах

психологічної програми, давали вправи на роз�

виток потребово�мотиваційної сфери й удоско�

налення цілеспрямованості. Наприклад, після

виконання різноманітних психотехнік учень

мав відповісти на запитання: Ти задоволений

результатом? (це орієнтувало підлітків на

цілеспрямовану діяльність та сприяло розвитку

в них мотиву досягнення). У процесі занять

психолог якомога частіше ставив учнів у ситу�

ацію вибору особистісної мети.

Починаючи вивчення кожної теми, ми завж�

ди говорили учням, чому вони мають навчити�

ся. Обговорюючи різноманітні проблеми, ми

торкалися розгляду трьох рівнів складності

вирішення проблем на кожному занятті. Через

кожні три заняття ми обговорювали, хто і якої

складності вирішення проблем обирав най�

частіше (найлегші, середньої складності, най�

важчі). Чому? Як це пов’язано з мотивацією

досягнення та цілеспрямованістю? Після цього

відбувалося обговорення, під час якого здійсню�

вався зворотній зв’язок — члени групи наводили
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аргументи щодо того чи іншого вибору своїх то�

варишів. Також у процесі занять учням пропону�

валося встановити зв’язок між власними зусил�

лями та результатами діяльності.

Аналіз отриманих даних психолого�педа�

гогічного експерименту свідчить про поліпшен�

ня знання про власну особистість, мотивацію

досягнення, цілеспрямованість підлітків експе�

риментальної групи порівняно з контрольною.

Ці знання стали більш глибшими та дифе�

ренційованішими і, як наслідок, учні почали

вимогливіше ставитися до себе, результату влас�

них дій та вчинків. Цей момент вказував на

якісне переструктурування досліджуваних ком�

понентів у особистісній саморегуляції. 

Результати апробованої нами програми з

формування компонентів особистісної саморе�

гуляції підлітків вказують на значне підвищен�

ня мотивації досягнення в учнів експеримен�

тальної групи (див. табл. 1). 

Таблиця 1 — Показники мотивації досягнення в процесі
психолого8педагогічного експерименту

При повторному зрізі кількість школярів

підліткового віку з високим рівнем мотивації до�

сягнення збільшилася на 11,1% (з 12,5% до

23,6%) а кількість досліджуваних з середнім

рівнем мотивації досягнення збільшилася на

8,3% (з 48,6% до 56,9%). Кількість учнів із низь�

ким рівнем мотивації досягнення зменшилася на

19,4% (з 38,9% до 19,5%). Це зумовлено тим, що

11,1% досліджуваних підвищили свій середній

рівень мотивації досягнення до рівня високого, а

у 19,4% учнів рівень мотивації досягнення виріс з

низького до середнього. Зростання показника

висоти мотивації досягнення свідчить про ефек�

тивність вправ, спрямованих на формування ви�

сокого рівня мотивації досягнення як суттєвого

компонента особистісної саморегуляції підлітків

у власній поведінці та діяльності.

У контрольній групі, на відміну від експери�

ментальної, кількість учнів із високим рівнем

мотивації досягнення збільшилась несуттєво —

лише на 3,5% (з 8,1% до 11,6%), в той час коли

середній рівень мотивації досягнення зріс на

9,2% (з 40,9% до 50,15%), а низький рівень мо�

тивації досягнення зменшився на 12,7%. 

Динаміку змін показників мотивації досяг�

нення підлітків 7–9 класів можна прослідкувати

за допомогою порівняльної таблиці 2.  

Таблиця 2 — Порівняльний аналіз показників (%) розвитку
мотивації досягнення учнів 7–98их класів експериментальної
та контрольної груп до і після психолого8педагогічного експе8
рименту

У цілому динаміка вказує на те, що після

формувального експерименту значно зросла (на

8,3% у семикласників, 12,5% у восьмикласників

та дев’ятикласників) представленість високого

рівня розуміння підлітками значення прагнен�

ня до активної участі в розумовій діяльності,

відповідальності за результати вчинків, напо�

легливості у вмотивованих діях, і знизився

низький рівень (на 16,6% у семикласників та

восьмикласників, а у дев’ятикласників на 25%)

відповідно. 

Простежується тенденція стрибкоподібного

зростання середнього рівня мотивації досягнен�

ня (на 8,3% у семикласників, 4,1% у восьмик�

ласників та на 12,5% у дев’ятикласників).

У контрольній групі, в порівнянні з експери�

ментальною, зазначені параметри мають значно

менш виразнішу динаміку. Так, високий рівень

розвитку мотивації досягнення після формуючо�

го експерименту зріс (у семикласників на 4,3%,

восьмикласників на 3,5%, а у дев’ятикласників

на 2,6%). Середній рівень мотиваційних орієн�

тирів та знань підлітків контрольної групи на

кінець формуючого експерименту підвищився

(на 4,4% у семикласників, 10,3% у восьмиклас�

ників та 13,1% у дев’ятикласників) за рахунок

зменшення показників низького рівня мотивації

досягнення (на 8,7% у семикласників, 13,8% у

восьмикласників і 15,7% у дев’ятикласників).

Мотивація досягнення як компонент особис�

тісної саморегуляції підлітків може мати нас�

тупні характеристики: згрупованість — мобі�

лізація зусиль в разі невдач; самостійність —

прагнення здобути високих результатів шляхом

аналізу попереднього досвіду; пасивність —

обирання легких завдань, оскільки успіх не є

привабливим.

Узагальнення результатів психолого�педа�

гогічного експерименту свідчать, що створення

відповідних організаційно�педагогічних умов

для формування такого компонента особистісної

саморегуляції як цілеспрямованість, є досить

доцільним. Результати показників розвитку

цілеспрямованості відображені в таблиці 3.

В експериментальній групі збільшилася та�

кож кількість учнів з високим рівнем цілеспря�

мованості на 9,7% (з 12,5% до 22,2%), із низь�

Клас
Рівні розвитку 

експериментальної групи

Рівні розвитку 

контрольної групи

Висо�

кий

Серед�

ній
Низький

Висо�

кий

Се�

редній 

Низь�

кий

7 16,7 25 50 58,3 33,3 16,7 8,7 13 56,5 60,9 34,8 26,1

8 12,5 25 54,2 58,3 33,3 16,7 10,3 13,8 34,5 44,8 55,2 41,4

9 8,3 20,8 41,7 54,2 50 25 5,3 7,9 31,6 44,7 63,1 47,4

Рівні

розвитку

Експериментальна

група

Контрольна 

група

початок

експери�

менту

кінець

експери�

менту

початок

експери�

менту

кінець

експери�

менту

Високий 12,5 23,6 8,1 11,6

Середній 48,6 56,9 40,9 50,1

Низький 38,9 19,5 51 38,3
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Підлітків із середнім рівнем цілеспрямованості

незначно знизилась на 1,5% (з 70,9% до 69,4%).

Таким чином, на 9,7% досліджуваних підвищи�

ли свій середній рівень цілеспрямованості до

рівня високого, а у 8,3% учнів рівень цілеспря�

мованості виріс з низького до середнього. Отже,

можна відмітити, ефективний вплив психо�

логічних вправ на розвиток організованості та

уміння контролювати власні дії стійкими ціля�

ми, які обумовлені твердими переконаннями.

Таблиця 3 — Показники цілеспрямованості в процесі психо8
лого8педагогічного експерименту

У контрольній групі показники змінилися не

суттєво. Високий рівень цілеспрямованості зріс

на 4,4% (з 9,5% до 13,9%), середній лише на 2%

(з 69% до 71%), тоді як низький зменшився на

6,4% (з 21,5% до 15,1%). Зміни, які відбулися у

динаміці показників цілеспрямованості в учнів

7–9 класів можна простежити за допомогою

порівняльної таблиці 4.

Таблиця 4. — Порівняльний аналіз показників (%) розвитку
цілеспрямованості учнів 7–98их класів експериментальної та
контрольної груп до і після психолого8педагогічного експери8
менту

Вивчення динаміки становлення цілеспря�

мованості у підлітків виявило тенденцію зрос�

тання умінь цілеспрямовано діяти, керуючись

цілями та наміченими перспективами у

досліджуваних експериментальної групи. 

Простежується зростання високого рівня

цілеспрямованості (на 8,4% у семикласників, на

12,5% у восьмикласників та на 8,3% у дев’ятик�

ласників), що проявляється в умінні ставити пе�

ред собою близькі та віддалені цілі, планомірно

та прогнозовано досягати запланованої мети. 

Щодо середнього рівня цілеспрямованості,

то в підлітків�семикласників простежувалося

незначне підвищення (на 4,1%), тоді як в учнів

восьмого класу відбувається зниження даного

рівня (на 8,4%), а у дев’ятикласників ніякі зміни

не відбулися. Низький рівень в усіх класах мав

тенденцію спаду (у семикласників відбулося

зниження на 12,5%, у восьмикласників на 4,1%

у дев’ятикласників на 8,3%).

За даними порівняльного аналізу цілеспря�

мованості виявлено значно менші показники

контрольної групи у порівнянні з експеримен�

тальною. У контрольній групі, яка не зазнала

цілеспрямованих впливів і перебувала у зви�

чайній ситуації навчальної діяльності, були

зафіксовані наступні зміни зростання кількості

підлітків з високим рівнем розвитку цілеспря�

мованості (у семикласників на 4,4%, у восьмик�

ласників на 3,4%, у дев’ятикласників на 5,3%). 

Знизились показники цілеспрямованості у

семикласників (на 0,1%) тоді, як у восьмиклас�

ників та дев’ятикласників відбулися незначні

підвищення (на 3,4% та на 2,6%) відповідно. 

У результаті підвищення середнього і висо�

кого рівнів цілеспрямованості простежувалося

зниження низького рівня даного показника (на

4,3% у семикласників, на 6,8% у восьмиклас�

ників та на 7,9% у дев’ятикласників). 

Отже, проведені дослідження засвідчили, що

відповідні тренувальні вправи дозволяють знач�

но підвищити показники компонентів осо�

бистісної саморегуляції підлітків і, відповідно,

збільшити ефективність останньої у поведінці

та діяльності.
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Клас

Рівні розвитку 

експериментальної групи

Рівні розвитку 

контрольної групи

Висо�

кий

Се�

редній

Низь�

кий

Висо�

кий
Середній Низький

п. е.к. е.п. е.к. е.п. е. к. е. п. е.к. е. п. е. к. е. п. е. к. е.

7 8,3 16,766,770,8 25 12,5 4,3 8,7 65,3 65,2 30,4 26,1

8 16,729,279,270,8 4,1 0 13,817,2 75,9 79,3 10,3 3,5

9 12,520,866,766,720,8 12,5 10,515,8 65,8 68,4 23,7 15,8

Рівні 

розвитку

Експериментальна 

група

Контрольна 

група

початок 

експери�

менту

кінець 

експери�

менту

початок 

експери�

менту

кінець 

експери�

менту

Високий 12,5 22,2 9,5 13,9

Середній 70,9 69,4 69 71

Низький 16,6 8,3 21,5 15,1
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У статті аналізуються теоретичні підходи до
визначення поняття асертивності в різних науко�
вих контекстах та течіях, погляди вітчизняних
та зарубіжних науковців.

Ключові слова: асертивність, впевненість,

впевнена поведінка, життєствердження, внутрі�

шня стійкість, особистісна характеристика,

адаптивність, високий рівень самоконтролю,

стабільність, стійкість, соціалізація.

В статье анализируются теоретические под�
ходы к определению понятия ассертивность в
различных научных контекстах и течениях,
взгляды отечественных и зарубежных исследова�
телей.

Ключевые слова: ассертивность, уверен�

ность, уверенное поведение, жизнеутвержде�

ние, внутренняя устойчивость, личностная ха�

рактеристика, адаптивность, высокий уровень

самоконтроля, стабильность, устойчивость, со�

циализация.

Genesis of a tern «assertivity». In this article were
analyzed theoretical approaches of the definition of a
term «assertivity» in different scientific contexts and
approaches; views of native and foreign research work�
ers.

Key words: assertivity, confidence, self�assured

behavior, internal firmness, personal characteristic,

adaptiveness, high level of self�control, stability,

firmness, socialization.

У результаті швидких і радикальних змін

у соціальному, політичному й економічному

житті нашої країни виявлено дефіцит уваги до

складних проблем соціалізації підростаючої осо�

бистості. Соціологічні дослідження нерідко по�

казують, що підлітки, як правило, не вміють

орієнтуватися в соціальних ситуаціях, визначати

особистісні властивості й емоційні стани інших

людей, вибирати адекватні способи поведінки та

реалізовувати їх у процесі взаємодії; демонстру�

ють безкомпромісність у вчинках, а в ряді ви�

падків — нездатність ефективно й адекватно

контактувати з соціальним оточенням.

Відсутність здатності індивіда висовувати та

втілювати в життя власні цілі, потреби, бажан�

ня, прагнення, інтереси й почуття призводить

до підвищеного рівня невдоволення життям,

нездатності планувати власне майбутнє, появи

соціального страху.

Ідея асертивності передбачає формування в

особистості визначеної якості поведінки, завдя�

ки якій вона може володіти спонтанними ре�

акціями, розумним проявом емоцій, вмінням

прямо говорити про свої бажання і вимоги,

здатна висловлювати власну точку зору, не

боїться заперечувати, використовуючи аргу�

ментацію, наполягати на своєму в ситуаціях,

коли будь�яка аргументація виявляється зай�

вою; володіти тактиками задоволення справед�

ливих вимог і відмови у відповідь на неприпус�

тимі прагнення таким чином, аби при цьому не

порушувалися права інших людей.

Поняття асертивності перегукується з дос�

татньо розробленим у вітчизняній та зарубіжній

психології таким феноменом, як впевненість.

Вона передбачає наявність суб’єктивної уста�

новки на самого себе, соціальної готовності та

здатності адекватно реалізовувати власні праг�

нення. Впевнена поведінка не означає приду�

шення агресивних почуттів, вона сприяє редук�

ції агресивної поведінки й зникненню приводів

для агресії. 

Асертивність є складним утворенням, що

характеризується своєрідністю структури,

змістовними й практично�дієвими якісними ха�

рактеристиками. Цілеспрямовано формувати

асертивну поведінку в підлітків можна компле�

ксно, залучаючи різні соціальні інститути: сім’ю,

дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні й

спеціалізовані школи, заклади додаткової освіти

й виховання. Водночас асертивна поведінка пе�

редбачає «неагресивну впевненість».

Основні цілі розвитку асертивності реалізу�

ються через визначені соціальні ситуації, які фор�

муються в рольовій грі або в реальних умовах.

У психології термін «асертивність» означає —

виражати свою думку й безпосередньо показу�

вати свої емоції та поведінку в межах, які не

порушують права і психічну територію інших

людей, а також власні. Цей термін означає

відсутність агресивної поведінки, охорону

власних прав у суспільних ситуаціях. Асер�

тивність — це вміння, яке можна набути.

Методологічною і теоретичною основою

дослідження є наукові концепції, що розгляда�

ҐЕНЕЗИС ПОНЯТТЯ «АСЕРТИВНІСТЬ»

Леонід Ніколаєв, аспірант кафедри загальної та практичної психології Переяслав�Хмельниць�

кого державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди
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ня», «здібності», «поведінка», «впевнена пове�

дінка», «емоції» у філософському (Т. Артемьєва,

Г. Батіщев, Л. Буєва, М. Каган), соціально�пси�

хологічному (К. Абульханова�Славська, Г. Анд�

реєва, А. Донцов, Я. Коломінській, Б. Ломов),

психологічному (Б. Ананьєв, І. Бех, О. Бодальов,

Л. Виготський, О. Голубєва, А. Добрович, І. Зим�

ня, Н. Кузьміна, А. Лазарус, О. Леонтьєв, В. Мя�

сищев, К. Платонов, В. Семіченко, А. Солтер,

Б. Теплов, С. Рубінштейн, В. Щадріков, П. Яку�

бовски, Т. Яценко), педагогічному (В. Бедерха�

нова, А. Мудрік, Л. Новікова, Є. Міхайлова) ас�

пектах і теорія функціонування педагогічних

систем (Н. Кузьміна, А. Деркач, М. Дьяченко,

В. Сластьонін).

Розглядаючи розвиток поняття асертивності

в наукових роботах, необхідно зупинитися на

описі різних рівнів методологічного аналізу. Бе�

ручи до уваги наявність трьох рівнів методо�

логічного аналізу, що існують на сьогоднішні у

різних галузях гуманітарного пізнання (рівень

філософської, загальної конкретно�наукової

методології), ми вирішили розпочати опис цієї

категорії на основі загальнофілософського

аналізу.

Категорія асертивності (впевненості) розгля�

дається в цілому в контексті гносеологічної проб�

лематики і вивчається як один з істотних

аспектів знання, яке може придбати людина. Це

приводить до одного з чотирьох класичних,

відомих в історії науки питань, поставлених ще

І. Кантом в роботах, що передували появі психо�

логії праці, які пізніше відомий філософ М. Бу�

бер назвав «Некритичне людинознавство ХХ�го

сторіччя» — питанню про те, — «Що може пізна�

ти людина?» Таким чином, у контексті філо�

софського знання асертивность розглядається

як базова впевненість людини у завтрашньому

дні. У роботах відомого філософа П. Тілліха, що

не апелює безпосередньо до поняття асертив�

ності, присутня думка, яка багато в чому пояс�

нює стан неусвідомлюваної тривоги сучасної

людини. Відсутність упевненості в своєму ста�

новищі в сьогоденні і майбутньому — основа по�

яви базової невпевненості людини і, як наслідок

— розвиток онтологічної тривоги і різних форм

невротичного страху. Цікаво відзначити, що зго�

дом ця думка знайде своє підтвердження вже в

психологічних теоріях, що пояснюють природу

виникнення різного роду невротичних розладів

(А. Адлер, З. Фрейд, Д. Абрам, Г�С. Салівен,

О. Феніхель, К. Хорні та ін.) [1;3].

На відміну від поглядів західно�європейсь�

ких філософів, які розглядають природу асер�

тивності у парадигмі антропоцентризму, вітчиз�

няна дореволюційна філософська традиція

ґрунтується на розумінні сутності людини і її

впевненості в завтрашньому дні в нерозривному

зв’язку останнього з чимось понад неї самої.

Проблема впевненості для вітчизняних релі�

гійних філософів немислима без внесення кате�

горії віри. Таким чином проблема впевненості,

для таких авторів, як В. Соловйов, Б. Вишеслав�

цев, Н. Бердяєв, Г. Сковорода, І. Франко — це

перш за все впевненість у Богові. Виокремлю�

ючи впевненість людини, вітчизняна філо�

софська традиція має на увазі її здатність

зберігати у різних умовах свої етичні переко�

нання, особистісні позиції, володіти певною

стійкістю до зовнішніх дій, непритаманних її

людській природі [4].

У цьому випадку впевненість особистості во�

ни розуміли як деяку етичну стійкість, без якої

неможливе будь�яке життєствердження.

У соціально�психологічних дослідженнях,

проведених вітчизняними авторами радянського

періоду, існувало декілька методологічних по�

зицій, у рамках яких вивчалася категорія асертив�

ності. Так, соціально�психологічне трактування

цього поняття в роботах вітчизняних представ�

ників концепції спільної діяльності (В. Шадрі�

ков, Г. Суходольський, В. Волков, та інші) у

зверненні до асертивності, як одного з найваж�

ливіших і суттєвих моментів, необхідних для до�

сягнення індивідуально поставленої мети в

життєдіяльності колективу або малої групи. 

Психологічні механізми впевненості та їх

опис, а також аналіз їх функцій, ролі і значу�

щості відомі з робіт таких вітчизняних методо�

логів, як А. Барабанщиков, В. Забродін та ін. [4].

Дослідженням ролі впевненості при прий�

нятті життєво�важливих рішень активно займа�

лися такі автори, як А. Завалішина, В. Козе�

лецький та інші [4].

Асертивність найчастіше виділяється вказа�

ними авторами та іншими представниками

соціальної психології управління як про�

фесійно�важлива риса керівника. Високий

рівень асертивності вказані автори пов’язують

часто з тим, що трактується керівником як до�

сягнення бажаного, або як відчуття цілковитої

впевненості або описується в літературі з даної

проблеми як відчуття впевненості у собі.

Класик американської психології Уїльям

Джеймс відзначав: «Отже, аби стати успішним і

впевненим, поводьтеся так, ніби ви і справді

успішна та впевнена людина, зберіть всю свою

волю для досягнення цієї мети, і тоді прояви

невпевненості і неуспішності поступляться

місцю поривам успіху і впевненості».

Асертивність також розуміють у соціально�

психологічному контексті класичних проблем

спілкування і взаємодії як частину взаємного про�

цесу, який починається з повного усвідомлення

учасниками впевненості у процесі, починаючи
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який, вони часто взагалі не відчувають впевне�

ності, і це створює ряд труднощів.

Таким чином, впевненість — це ще й процес,

який супроводжує спільну діяльність, як прави�

ло, діяльність, яку її учасники усвідомлюють і

трактують для себе як суб’єктивно складну, на

яку проектують внутрішній стан усвідомлюють і

описують з допомогою таких прикметників, як

«важко» і «складно». Асертивність (впевненість),

таким чином, ще розуміють як якість особис�

тості, завдяки якій долаються труднощі у

спільній діяльності.

Асертивність близька за семантикою до по�

нять внутрішньої стійкості особистості, особли�

во в тих моментах, коли людина не відчуває

впевненості у собі та інших, що легко спричи�

няє негативний вплив на її особистість в цілому.

Схожим також є поняття нонконформності, яке

виступає одним з конструктів такої інтегра�

ційної когнітивної освіти, як соціальний інте�

лект особи.

Не відчуваючи впевненості у собі, суб’єкт,

який приймає рішення (часто керівник), посту�

пається зовнішньому психологічному впливу,

тиску і здатний легко відмовлятися від деяких

власних принципів, ідеалів, ціннісних орієнта�

цій і поглядів, тобто проявляти конформність.

Асертивність у той водночас супроводжує про�

цес критичності і, таким чином, це багато в чо�

му вказує на когнітивний характер зазначеного

психологічного утворення [2].

У політичних науках наголошується, що

впевненість якраз найменше характеризує в

цілому представника нашої вітчизни (у минуло�

му радянську людину). Впевненість — це

скоріше проблема для суб’єкта пострадянського

простору, що ще раз підкреслює актуальність

даної тематики і її перспективність. Саме на�

явність такої риси як впевненість, в цілому

пов’язують з досягненням успіху, перемогою,

подоланням будь�яких суб’єктивних і об’єктив�

них труднощів.

У парадигмі, іменованою суб’єктною пси�

хофізикою, асертивність розглядається в рамках

методологічного підходу як перспективний

напрямок і робиться акцент на таких його ха�

рактеристиках, як активність та індивідуаль�

ність суб’єкта у процесі вирішення психофізич�

ного завдання.

Автори, розглядаючи цю проблематику, виді�

ляють когнітивну і особистісну складові впев�

неності, показники сенсорного і когнітивного

виконання. У дослідженнях вітчизняних авторів

показані результати, виявлені у ряді робіт, прис�

вячених дослідженням механізмів формування,

розвитку особистісної впевненості, набуття на�

вичок впевненості у собі. Найчастіше застосо�

вували в дослідженні цього феномена парадиг�

ма вивчення «реалізму». Впевненість в зазначе�

них роботах частіше представлена як особис�

тісна характеристика або її стан.

У роботах соціальних філософів, політологів

і соціологів, що розглядають цю проблематику,

акцентується увага на впевненості, як на харак�

теристиці, що визначається вирішальною,

домінуючою, особистісною спрямованістю при

вирішенні складних індивідуальних і колектив�

них проблем, екзистенціальних, етичних, мо�

ральних і соціальних завдань. Підкреслюється

інтрапсихічний (внутрішній) аспект цієї влас�

тивості (якості) особистості, тобто частіше

впевненість розуміється як впевненість у собі.
Цю властивість в окремих роботах пов’язують з

поняттями, що пояснюють психологічні аспек�

ти влади, впливу, харизми. Водночас ряд авторів

вважає за надійний взаємозв’язок таких понять,

як впевненість і точність, правильність (у схва�

ленні рішень, розгляді проблем тощо).

Традиції дослідження у зарубіжній, в біль�

шості своїй американській соціальній прак�

тичній психології, рясніє зразками величезного

числа отриманих результатів досліджень, при�

ведених з проблематики невербальної поведін�

ки у контексті теми асертивності. У вітчизняній

літературі початку 90�х років ХХ століття з

проблеми активного соціально�психологічного

навчання і соціально�психологічного тренінгу

(на основі праць Л. Петровської, В. Большако�

ва, Ю. Емельянова, М. Мелібруда та інших) та�

кож є ряд робіт, присвячених дослідженню

особливостей невербального спілкування у

впевнених і невпевнених людей. У вказаних ро�

ботах описується специфіка міміки, жестів, по�

зи, постави, ходи й інших компонентів невер�

бального спілкування. Відповідно, ця тематика

широко розглядається в дослідженнях з техно�

логії навчання впевненості і формування висо�

кого рівня асертивності. Остання розглядається

у контексті таких дефініцій, як конфронтація,

протистояння, агресія, маніпуляція, активна

соціально�психологічна позиція, соціальна

роль, стиль керівництва, тактика поведінки під

час ведення переговорів тощо. При цьому деякі

автори розуміють впевненість як психічний

стан людини, називаючи його психологічною

характеристикою таких філософсько�релігій�

них феноменів, як віра й істина. Впевненість

ставиться за своїм значенням поряд із поняттям

«глибокого переконання людини в будь�чому» і

є підсумком осмислення і рефлексії людиною

власного внутрішнього досвіду [5; 6].

Як методологічне поняття впевненість вико�

ристовується в антипсихіатричній онтологічній

концепції Р. Лейнга, де йдеться про типології

так званої онтологічної упевненої в бутті і онто�
логічно невпевненої у власному існуванні особис�
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як одну з найбільш найважливіших, фундамен�

тальних характеристик людини, що відповідає

за психічне збереження і психологічне здоров’я

особистості. Впевненості в цій психотерапев�

тичній теорії надається особливий методо�

логічний статус стрижневого інтеграційного

особистісного утворення, що відіграє вирішаль�

ну роль в екзистенції особистості, де йдеться

про те, що така спочатку онтологічно захищена

особистість зустрічатиме всі соціальні, етичні,

духовні, біологічні мінливості життя з відчут�

тям, в основі якого існує непохитна впевненість

у своїй власній реальності та ідентичності, а та�

кож в реальності та ідентичності інших людей.

Таким чином, впевненість виступає базовою,

початковою межею, завдяки якій індивід має

можливість справлятися з власними проблема�

ми і в цілому розвиватися, стверджуючи власне

самозвеличення. У своїй роботі про опис різних

типів невпевненої особистості Р. Лейнг посту�

лював феноменологічний принцип невтіленого,

помилкового «Я», яке у результаті призводить до

складних клінічних наслідків — психотичних

зривів і шизофренії.

Ряд авторів досліджували в рамках не�

обіхевіоральної парадигми безпосередньо по�

ведінкову складову асертивності і, здійснивши

її психологічний аналіз, описуючи зовнішні

прояви асертивної поведінки, виділили такі її

складові, як «уміння відповідати без затримки»,

говорити «досить голосно і природним для себе

тоном» та інші параметри.

У деяких працях сучасних російських авторів

указується на те, що категорія асертивності

схожа за значенням з такими поняттями, як са�

моствердження, адаптивність, високий рівень

самоконтролю, стабільність, стійкість, стверд�

ження себе в соціумі.

Таким чином можна зробити наступні вис�

новки:

– актуально існують альтернативні школи і

напрями, які з різних наукових світоглядних по�

зицій описують і досліджують проблему психо�

логії впевненості людини, але немає єдиного

розуміння суті її цілісної рефлексії;

– феномен впевненості досліджується, з од�

ного боку комплексно, з іншого боку, ана�

лізується як особистісна характеристика, і як

значуща детермінанта прийняття рішення в

когнітивних завданнях;

– асертивність різними вітчизняними і за�

рубіжними авторами розглядається як пізна�

вальний процес, як функція психіки, як якість

особистості, як особливість мотиваційної сфери

людини;

–асертивність взаємопов’язана з організа�

цією особистості в цілому;

У наукових роботах стверджується, що по�

тенційно людина володіє різними стратегіями

поведінки, одна з яких позначається як — впев�

нена�невпевнена. В цілому домінування асер�

тивності може розглядатися як критерій відне�

сення людини до якого�небудь типу. Майбутні

дослідження будуть стосуватись емпіричних

викладок на виявлення структури асертивності

та специфіки асертивної зростаючої поведінки

особистості.
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Стаття присвячена дослідженню емоційних
реакцій, які виникають при спілкуванні з предс�
тавниками іншої національності чи раси та пси�
хологічних передумов їх виникнення.

Ключові слова: ксенофобні реакції, проекція,

персоніфікація, научіння.

Статья посвящена исследованию эмоциональ�
ных реакций, которые возникают при общении с
представителями другой национальности или расы
и психологических предпосылок их возникновения.

Ключевые слова: ксенофобические реакции,

проекция, персонификация, научения.

The article is devoted to research of emotional
reactions which arise up at socializing with the repre�
sentatives of other nationality or race and psychologi�
cal pre�conditions of their origin.

Key words: xenophobial reactions, projection,

personification.

Ксенофобія є одним з найдавніших феноме�

нів людської психіки, вона розвивалася і набу�

вала все нових форм упродовж всієї людської

цивілізації. Острах, психологічна реакція, що

зумовлена «іншістю», природним чином прояв�

ляється як в ході розвитку суспільства, так і в

процесі соціалізації суб’єкта. Феномен ксено�

фобії є неминучим для будь�якого людського

буття. На етапі становлення еволюційного

відновлення суспільства систематична превен�

ція ксенофобії як передумова її прояву, розроб�

ка і реалізація комплексу заходів з її профілак�

тики є важливою частиною сучасного життя.

Запобігання поширенню цього негативного

суспільного явища розпочинається з вивчення

передумов та причини ксенофобних реакцій.

Індивід реагує на подразник навколишнього се�

редовища, виникають своєрідні прояви, досить

часто деструктивного характеру, що детермінує

реакції страху чи ненависті до «інших», «чужих».

Зі здобуттям та утвердженням незалежності,

Україна постала перед завданням визначення

моделі свого етнополітичного розвитку. Держа�

ва зобов’язана забезпечити мирне існування

громадян різних національностей, гарантувати

вільний розвиток їхніх мов і культур. Активі�

зація пошуку нових шляхів регулювання сфери

міжнаціональних відносин та протидії ксено�

фобії — одне із найважливіших завдань сучасної

освіти, бо нетерпимість до інших все частіше

проникає в різні сфери суспільного життя. Тому

визначення психологічних реакцій ксенофобії,

причин та передумов їх виникнення займає ва�

гоме місце у реалізації «Плану заходів щодо

протидії проявам ксенофобії, расової та етніч�

ної дискримінації» [2].

Метою статті є узагальнення наявних теоре�

тичних положень та емпірики взаємодії «іншос�

тей», вивчення передумов та причин ксенофобії

в Україні, зокрема, соціально�психологічний

механізм виникнення ксенофобних реакцій.

Для досягнення мети дослідження нами ви�

сувались наступні завдання:

1. Дослідити емоційні реакції, які виникають

при спілкуванні з представниками іншої націо�

нальності чи раси.

2. На основі аналізу проекції емоційних ре�

акцій з’ясувати передумови виникнення ксено�

фобних реакцій.

Аналіз останніх досліджень у вітчизняній

науці визначається висхідною динамікою

вивчення явища ксенофобії (А. А. Кельберг,

О. В. Нагорна [4], В. Паніотто, Н. Паніна,

О. Горбачова). На відміну від країн Заходу, де

увага до психології міжнаціональних процесів

почала приділятися приблизно з 1960�х рр., в

Україні зосередження на цій проблемі де�факто

лише започатковується. А відтак, вона стала

предметом наукових досліджень. Теоритичні

основи дослідження соціально�психологічних

проявів ксенофобії знаходимо у працях таких

науковців: Т. Адорно, Л. Берковиц, А. А. Дер�

кач, І. Дзялошинскій, К. Є. Ізард, Г. Крайг,

А. А. Леонтьєв, М. С. Міріманова, В. А. Петро�

вский, С. Л. Рубінштейн, Д. Н. Узнадзе, Е. Ерік�

сон, В. С. Агєєв, Г. М. Андрєєва, Р. Берон,

Л. Я. Гозман, В. Г. Зазикін, К. Лоренц, Г. Лебон,

С. Московічі, В. Ф. Петренко, Б. Ф. Поршнєв,

З. В. Сікевич, Ш. Тейлор, М. Уолцер та інші.

Ксенофобія — це негативне, емоційно наси�

чене ставлення суб’єкта до певних людських

спільнот та їх окремих представників —

«чужинців», «інших», «не наших». Вона вияв�

ляється у відповідних соціальних установках

суб’єкта, забобонах і упередженнях, соціальних

стереотипах, а також у його світогляді в цілому

[3, с. 7]. Розрізняють дві основні форми ксено�

фобії: 1) страх спрямований на групу всередині

ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ КСЕНОФОБНИХ РЕАКЦІЙ

Ірина Борейчук, здобувач кафедри психології Рівненського інституту 

Університету «Україна»

УДК 59.9.07–123.1.314.04
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вою для суспільства (наприклад: нові іммігран�

ти, біженці, євреї, роми); 2) негативне ставлен�

ня до культурних ресурсів, що є чужими в тій чи

іншій групі. 

Прояв ксенофобії, ірраціонального страху,

який розгальмовує підсвідомі реакції, пошук

способу його нейтралізувати зумовлює ціленап�

равлену агресію до «чужого». У її основі лежить

тріада емоцій, утворюючих поведінковий комп�

лекс, зумовлений особистим і колективним

рівнем тривожності та агресії. Чим більша три�

вожність, тим більше підсвідомість намагається

вирватись за рахунок витіснення причин три�

вожності. У результаті в свідомості індивіда

формується сталий образ ворога, який є джере�

лом небезпеки та загрози. Під час виникнення у

суспільстві труднощів індивід підсвідомо шукає

їх причини не стільки серед «своїх», скільки се�

ред «чужих» [7]. 

Фрустрація як стан напруженості, роздрату�

вання шукає виходу у певних реакціях агресії чи

страху. Досить часто об’єкт може бути не пов’яза�

ним з джерелом напруження, що вказує на

інструментальну реакцію. Це спостерігається у

расових та національних спільнотах. Досліджен�

ня Мілера та Бугельського доводять, що

конфліктна ситуація загострює національну во�

рожнечу з існуючою раніше ворожою установ�

кою. Зокрема, Д. Візерлі вважає, що агресію ви�

кликають тільки ті національні меншини, до яких

раніше було найбільш негативне ставлення [7].

Якщо розглянути емоційні реакції з точки

зору теорії проекції, то видно, яку роль грає упе�

редженість в балансі психічних механізмів осо�

бистості. Індивід проектує (переносить) свої

власні прагнення та імпульси, які суперечать

його моральним установкам на інших. (Див.

рис. 1)

Американські соціологи та психоаналітики

(Біттельхейм, Яновиц, Петігру та ін.) констату�

ють, що ворожі етнічні стереотипи поділяються

на дві групи. Перша група включає ті риси,

котрі властиві свідомому Я індивіда (хитрість,

агресивність, корисливість), але засуджуються

його моральною свідомістю. Друга ж група сим�

волізує людські несвідомі прагнення (лінь, без�

турботливість, безвідповідальність, забобон�

ність) [7]. Проектуючи одні свої гріхи на

конкретну расову групу, інші на другу, етнофоб

отримує бажану душевну рівновагу. Однак, як�

що конфлікт свідомого і несвідомого не можна

усунути, та індивід повинен проектувати

пригнічені прагнення, змінити це неможливо.

Т. Адорно, Н. Санфорд, Е. Френкель�

Брунсвік, Д. Левінсон у праці «Авторитарна

особистість», вважають, що етнічна уперед�

женість, расизм — це прояви особистісних рис,

сформованих у ранньому дитинстві, в процесі

виховання та взаємодії з соціальним середови�

щем [7].

Рис. 1. Схема проекції емоційних реакцій індивіда

Для визначення емоційних реакцій студентів

при сприйнятті інших спільнот нами було про�

ведено дослідження проекції власних прагнень

та імпульсів. Студентам була запропонована ан�

кета, у якій їм пропонувалося вибрати із назва�

них емоцій ті, які вони відчувають до осіб іншої

національності. Питання анкети вимагало від

респондентів відповіді на один із трьох варіан�

тів: «так», «ні», «важко сказати». У опитуванні

приймали участь 160 студентів Рівненського

інституту Університет «Україна».

Проведений емпіричний аналіз на визначен�

ня форми проекції вказує на високий рівень

відокремленості молоді від інших національ�

ностей (Див. рис. 2).

Рис. 2. Проекція емоційних реакцій студентів
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У 28,7% оптантів переважає проекція класич�

на (захисна), імпульси і почуття неприйнятні

для особистості, приписуються зовнішньому

об’єктові й проникають у свідомість як змінене

сприйняття зовнішнього світу. Негативізм про�

ектує на «інших» 54,3% анкетованих, що прояв�

ляється як ситуативна реакція, зумовлена потре�

бою суб’єкта в самоствердженні, у захисті свого

«Я», а також є наслідком сформованого егоїзму і

його відчуження від потреб та інтересів інших

людей. Етнофор є носієм установки на непогод�

ження, протест проти  «чужих» та заперечення

конкретної особистості як такої. Виникнення

загрози біологічному чи соціальному існуванню

індивіда, спрямованого на іншу спільноту, пере�

живає 26,1% респондентів. Причому джерело

остраху неусвідомлене. 

Функціонально страх слугує попередженням

про майбутню небезпеку, дає змогу зосередити

увагу на її джерелі, спонукає шукати шляхів її

уникнення. Несхожість, природно, викликає

переляк, очікування несподіваної небезпеки [8,

с. 328]. Близько 19,6% опитаних проявляє го�

товність до агресивної поведінки реагуючи на

«чужих» (Див. рис. 3). Міжнародні конфлікти,

які широко висвітлюються в засобах масової

інформації, підвищують рівень негативізму,

страху, агресивності, недовіри щодо представ�

ників інших етнічних груп. Це, відповідно,

впливає на сприйняття «інших» сучасною мо�

лоддю.

Рис. 3. Захисна проекція

Індивід відмежовує свою свідомість від нега�

тивних переживань, що можуть травмувати.

При цьому бажання захистити себе від чин�

ників, які тривожать психіку, виявляються на

свідомому та несвідомому рівнях. Параметри

системи захисної проекції задає «ідеалізоване

«Я», тому наслідкам її діяльності притаманне

ухилення від реальності. Характерною є також

тенденція «знецінення» іншої людини («чужо�

го»), ігнорування позитивних рис її особистості.

Механізм ксенофобної реакції формується поза

досвідом і спрацьовує поза сферою свідомості.

У основі її формування — потреба індивіда в са�

моствердженні за будь�яку ціну. Класична про�

екція порушує раціональність і послідовність

поведінки суб’єкта, посилюючи несприйняття в

стосунках між ним та «чужим» [8, с. 373].

Винесення назовні страху і тривоги властиві

23,7% студентам. Фобічна проекція як результат

несвідомого перенесення власних неприйнят�

них думок, установок чи бажань, наділяє ними

«чужих», щоб перекласти відповідальність за те,

що відбувається всередині «Я», на об’єкта упе�

редження (Див. рис. 4).

Рис. 4. Фобічна проекція

Сприйняття «чужих» відповідно до власної

актуальної потреби (аутистична проекція) про�

демонструвало 10% студентів. Відчуження від

певної національної спільноти у індивіда відбу�

вається шляхом розщеплення психіки на части�

ни, що взаємно виключають одна одну. Але

кожна частина цілком організована всередині

себе та має свою логіку. У результаті відчуження

зв’язок між зовнішнім чи внутрішнім подразни�

ком та емоційною реакцією порушується. 

Рис. 5. Аутистична проекція

Отже, ми бачимо, що захисна проекція пере�

важає. Вона допомагає особистості активізува�

ти регулятивну систему стабілізації, спрямова�

ну на усунення або зведення до мінімуму

почуття тривоги, пов’язаного з усвідомленням

переляку як емоційної реакції на «іншість». Хо�

ча різниця між класичною та фобічною про�

екціями невелика, що вказує на можливий пе�
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агресивність.

Проблеми, пов’язані з національними мен�

шинами, особливо загострюються в період,

коли суспільство переживає кризи. Причини

зростання ксенофобних настроїв наступні:

– погіршення соціально�економічного стану

населення;

– крайня форма політизації національних

проблем;

– наявність негативної історичної пам’яті;

– відсутність правових традицій, які дозво�

ляють забезпечити управління національними і

міжнаціональним процесами [6, с. 21].

Об’єктивна схильність людини бути носієм

фобії апріорна. Тому важливо усвідомлювати,

що особа має певний страх як первинну доміну�

ючу реакцію. Фобія існує у підсвідомості. Не

маючи подразника з навколишнього світу, вона

може не проявлятися. Однак усвідомлення

реакцій переходить в їх прийняття та контроль.

І навіть тоді, коли людина, як правило, не може

подолати і позбутися первинних негативних ре�

акцій, фобічних за змістом, без сторонньої

кваліфікованої допомоги зробити це майже не�

можливо [1, с. 660].

Несхожість виступає каталізатором протис�

тавлення автостереотипу (ми) — гетеростерео�

типу (вони), яка є полем для психологічного

вивчення. Коли людина бачить іншість, вини�

кає реакція на зовнішній чи внутрішній подраз�

ник. Передумовою до певної реакції виступає

процес персоніфікації, співставлення власного

«Я» з чужим. Процес виявлення несхожості од�

ного конкретного індивіда з іншим, а також

ототожнення людиною себе, своїх властивостей

з персонажами художньо�мистецьких творів, із

життєвими зразками поведінки, вчинками осіб

референтних груп на основі прийняття їх

цінностей складний і потребує подальшого вив�

чення [1, с. 644].

Ще однієї передумовою ксенофобних ре�

акцій є процес научіння. Научіння передбачає

набуття індивідом досвіду, знань, навичок,

умінь у процесі активних взаємин з предметним

та соціальним світом [5, с. 269]. Безліч форм

соціальної активності індивіда заснована на

спостереженні за іншими людьми з найближчо�

го оточення (батьки, вчителі), які служать мо�

деллю для наслідування.

Ксенофобна установка переважно форму�

ється у процесі виховання. Дослідження пока�

зують, що більшість людей засвоюють уперед�

ження в дитинстві до того, як отримують

можливість критично аналізувати отриману

інформацію. За даними Ф. Уесті, дошкільнята,

навіть учні початкових класів залишаються пе�

реважно неупередженими і взагалі не мають

певних стереотипів. Але під впливом дорослих у

них виробляються емоційні переваги (прерога�

тиви). Пізніше під впливом тих же дорослих ці

прерогативи, переваги переростають у відпо�

відні реакції і змінити їх стає дуже важко [7].

Більшість просто сприймають дискримінацію

«чужих» як щось природне, не роздумуючи над

її змістом. Отже, індивід набув такий досвід

міжнаціональних відносин саме в процесі пере�

дачі соціального досвіду поколінь та навчання

в школі. Згодом при певних подразниках він

може виявитися у визначених раніше нами ре�

акціях.

Психологія сучасної людини, у тому числі і

його ксенофобна реакція, формується не сама

по собі, а під впливом правлячої ідеології, вира�

женої в пропаганді, мистецтві, ЗМІ. Засоби ма�

сової інформації стають важливим інструмен�

том впливу на суспільну свідомість та джерелом

формування етнічних стереотипів та в розпов�

сюдженні ксенофобії. Ксенофобні образи, ство�

рені журналістами, є реально діючими суб’єкта�

ми міжетнічних відносин і володіють широкими

можливостями змістовного і емоційного впливу

на суспільні відносини. Активне використання

сюжетних мотивів без критичних коментарів

формує викривлене і розпорошене уявлення про

об’єктивну реальність, фактично відбувається

неконтрольоване вторгнення в психіку людей,

маніпулювання їх свідомістю [6, с. 7].

Висновок. Міжнародні конфлікти, широко

висвітлені в засобах масової інформації, підви�

щують рівень негативізму, страху, агресивності,

недовіри щодо представників інших етнічних

груп. Це, відповідно, впливає на сприйняття

«інших» сучасною молоддю. Проведений

емпіричний аналіз на визначення форми про�

екції вказує на високий рівень відокремленості

молоді від інших національностей. Індивід на�

був досвід міжнаціональних відносин саме в

процесі передачі соціального досвіду поколінь

та навчання в школі. Механізм ксенофобної ре�

акції формується поза досвідом і спрацьовує по�

за сферою свідомості. В основі її утворення —

потреба індивіда у самоствердженні за будь�яку

ціну. Несхожість виступає каталізатором про�

тиставлення автостереотипу (ми) — гетеросте�

реотипу (вони), яка є полем для подальшого

психологічного вивчення. 
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Досліджено проблему віктимних якостей осо�
бистості та передумов їх виникнення. Здійснено
аналіз феномену «жертва», що є важливим з точ�
ки зору розуміння криміногенної та соціальної
ситуації у суспільстві, зростанні злочинності та
терористичних дій, насильства в сім’ї та прихо�
ваних форм насильства.

Ключові слова: жертва, постраждалий, теро�

ристичні дії, жертвувати, насильство, сім’я.

Исследовано проблему виктимных качеств
личности и условий их возникновения. Осущес�
твлен анализ феномена «жертва», что является
важным с точки зрения понимания криминогенной
и социальной ситуации в обществе, увеличения
преступности и террористических действий, на�
силия в семье и скрытых форм насилия.

Ключевые слова: жертва, пострадавший, тер�

рористические действия, жертвовать,  насилие,

семья.

The article deals with the problem of victim features
of the personality and the prerequisite of their appear�
ance. The analysis of the «victim» phenomenen is
made, and this is important considering criminal and
social situation in society, the uprising of the criminal�
ity and terrorism actions, violence in families and hid�
den firms of violence.

Key words: victim, sufferer, terrorism actions, to

sacrifice, violence, family. 

Україна, на сучасному етапі свого розвитку

переживає глибоку соціальну кризу, а в її межах

і стан все більшої криміналізації багатьох сфер

життєдіяльності як на рівні масових явищ, так і

на індивідуальному рівні. Наслідком такої нега�

тивної ситуації є погіршення контролю з боку

держави над злочинністю (від її  індивідуальних

проявів до терористичних), зниження життєво�

го рівня багатьох сімей, погіршення положення

дітей внаслідок послаблення соціальної інфра�

структури. Тільки розробка, на базі основних

принципів віктимології,  дієвих заходів та їх

впровадження у практику дозволять виправити,

з часом, складну ситуацію.  

Стан вивчення проблеми. Віктимологічна

проблематика завжди викликала зацікавленість

і привертала увагу багатьох вітчизняних та за�

рубіжних вчених в області психологічного

аналізу, кримінального права, кримінального

процесу. Серед них можна виділити праці

Є. Бафія, Б. С. Братуся, Д. В. Ольшанського,

І. Г. Малкіної — Пих, Л. Хейя, А. Фройда.

С. В. Землюкова, Д. В. Ривмана та ін. Проте

віктимологічним аспектам організації профі�

лактики та запобігання прецедентів було

приділено недостатньо уваги.  

Завдання і методика досліджень. Завданням

дослідження стало визначення основних видів

віктимології як науки, а також формування ряду

нових положень щодо поліпшення як криміно�

генної ситуації, так і оздоровлення стосунків

батьків і дітей. Під час виконання поставленого

завдання були використані діалектичний і мо�

нографічний методи, а також було застосовано

системний підхід при здійсненні групування

жертв злочинів. 

Результати досліджень. На сьогоднішній день

віктимологія представляє собою комплексне

вивчення осіб, що знаходяться у кризовому

стані (жертви злочинів, стихійних катаклізмів,

катастроф, економічного і політичного відчу�

ження, біженці, жертви деструктивних культів,

аддиктивної поведінки, сімейного насильства

та ін.) і засобах допомоги таким жертвам. У ро�

ботах багатьох вітчизняних віктимологів вік�

тимність у найбільш узагальненому вигляді

характеризується як системна універсальна

якість організованої матерії опинятися жертвою

у певних конкретно�історичних умовах [3, 5].

Віктимність можна розглядати як:

певне, функціонально залежне від злочин�

ності явище;

образ дій певної особи;

 індивідуальну (описуючу потенційну мож�

ливість особи стати чи ставати жертвою злочи�

ну);

видову (що характеризує жертв певних груп

злочинів);

групову (визначену рольовими, соціальни�

ми, демографічними, біофізичними якостями

та характеристиками жертв злочинів);

 масову (як наявність реальної чи по�

тенційної можливості для визначення певної

соціальної групи ставати жертвою злочинів або

зловживанням владою);

 характерологічну та поведінкову особ�

ливість жертви злочину.

Деякі вчені виділяють два конституційних

типа віктимності: особистісну  (як об’єктивно
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існуючу в людини якість, що виражена у

суб’єктивній схильності деяких індивідів, в силу

сформованих у них сукупності психічних якос�

тей, ставати жертвами певного виду злочинів в

умовах, коли вони мали реальну і очевидну для

буденної свідомості можливість уникнути цьо�

го) і рольову (як об’єктивно існуючу у реальних

умовах життєдіяльності характеристику деяких

соціальних ролей, що будуть виражені у небез�

пеці для осіб, їх виконуючих, незалежно від осо�

бистісних якостей опинитися під загрозою пев�

ного роду злочинних посягань лише в силу

виконання такого роду обов’язків) [4, с. 25–26]. 

Виникає питання, а як же особистісні  риси,

що призводять людину до вибору таких соціаль�

них ролей? Як вважав відомий вчений�психолог

Єжи Бафія, жертву злочину слід розглядати як

фактор, що генетично та динамічно впливає на

злочинність [1]. Взаємозв’язок між злочином та

жертвою невідворотно призводить до певних

наслідків (спричиненій жертві та системі втраті,

шкоді). Відомо, що далеко не всі люди опиня�

ються у числі жертв терористичних актів.

Д. В. Ольшанський, досліджуючи віктимологію

терору, зазначав, що: «є незрозуміла, загадкова

особа «жертовність», поки що недостатньо вив�

чена наукою» [6]. На жаль, віктимологія поки

зосереджена в основному на вивченні жертв

кримінальних злочинів, сексуальних зґвалту�

вань та насильства. Часті терористичні акти ак�

тивізують дослідження в галузі психології жертв

терору, але такі дослідження пов’язані з певни�

ми труднощами. По�перше мало хто із жертв те�

рактів залишається живим і достатньо вцілілим,

щоб мати бажання згадувати і аналізувати трав�

матичні події. А, по�друге, дослідження мають

справу вже з посттравматичним синдромом,

а не з вивченням потенційної віктимності до

настання травмуючи подій.

І. Г. Малкіна�Пих, у своїй книзі «Справочник

практического психолога. Психология поведе�

ния жертви» розглядає особливості жертв дест�

руктивних культів, жертв алкогольної, нарко�

тичної, комп’ютерної та ігрової залежності,

психологію так званих «латентних» і рикошет�

них жертв, осіб, які мають «синдром того хто

вижив» [5]. Наведений довідник на сьогодні

є найбільш повним практичним посібником, у

якому наведені не тільки класифікації та теорії

дослідження психології жертв, а й викладені

практичні тренінгові заняття для роботи прак�

тичних психологів із різними категоріями

віктимних осіб з метою їх реабілітації та за�

побігання переходу з латентної форми віктим�

ності у реалізовану. 

Узагальнюючи класифікації віктимології

можна відокремити реалізованих та по�

тенційних жертв. В силу цього, залежно від ха�

рактеристики мотивації провідної віктимної

активності є можливим виділити наступні жерт�

ви злочинів: 

1. Імпульсивна жертва, що характеризується

підсвідомим почуттям страху, загальмованістю

реакцій та раціонального мислення на напади

зловмисника (феномен Авеля). 

2. Жертва з утилітарно�ситуативною актив�

ністю. Добровільні потерпілі. Рецидивні, «за�

стрягаючі» жертви, які через свою діяльність,

статус, необачність в ситуаціях, що потребують

уваги та концентрації, опиняються у небезпеці. 

3. Установча жертва. Агресивна жертва, «хо�

дяча бомба», істероїд, що викликає нападника

провокуючою  поведінкою на агресивні дії [7]. 

4. Раціональна жертва. Жертва�провокатор,

що сама створює ситуацию здійснення злочину

і сама потрапляє в цю пастку.

5. Жертва з ретристською активністю. Пасив�

ний провокатор, який всіма своїми зовнішніми

показниками, стилем життя, підвищеною до�

ступністю та тривожністю підштовхує злодіїв до

скоєння злочинів [3, с. 14]. 

Теоретичні засади психології жертви базу�

ються на психоаналітичних здобутках у струк�

турному вивченні особистості. Нарцисичний

дефіцит призводить до потягу самостверджен�

ня, заповнення особистості почуттям самоцін�

ності через відношення оточуючих осіб. Звідси

виникнення залежностей, аддикцій, потягу до

самоствердження чи, навпаки, підвищеного

бажання безпеки. 

«Мортідо» — виявляє свої права, шукає вихо�

ду, підштовхує до прихованого суїциду. З точки

зору психоаналізу витіснений потяг до смерті,

або страх  смерті підштовхує людину до її пошу�

ку. Недостатньо сформоване відчуття самоцін�

ності, унікальності та цілісності у людини, при�

чиною якого стає дефіцитарні відносини матері

до дитини у перші дні появи її на світ; не тільки

оральна фіксація, а й недостатній сеттінг вза�

галі, та й сам проблемний перебіг вагітності —

ось фактори які провокують подальше загра�

вання майбутньої жертви зі смертю [2].

Працюючи над дослідженням психології

жертв шкільного насильства, дітей, які стоять

на внутрішньому шкільному обліку як поруш�

ники поведінки, схильні до агресивних дій,

участі в бійках та є жертвами конфліктів, нами

були виявлені та підтверджені основні результа�

ти досліджень узагальнених рис і типів  віктим�

ної особистості. 

Виявилось, що усі проблемні діти (22 учня

різного віку) мають несприятливі сімейні обста�

вини для формування здорової самооцінки,

структури незалежної особистості, навичок ас�

сертивного спілкування. Саме несформованість

цих якостей призводить до потерпання від зну�
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мування аддикцій. Дослідження особистості за

допомогою тесту Вартегга виявляє порушення

самосприйняття; у 70 % сформоване уявне —

self, негативне відношення до заборон, агресив�

не, або, навпаки, інтроективне переживання

фрустрацій, здатність до особистого зростання

та досягнень має обмежений характер. Один

хлопчик 11 років, який є постійним об’єктом

знущань однолітків, зобразив у 3 квадраті тесту

сходи, на них людину, а зверху сходів — суддю з

молотком і пояснив, що це сходи до суду, на

якому розглядаються його вчинки. Потім в ході

індивідуальної роботи виявилось, що батько

кожен день влаштовує «розбори поведінки» і

«присуджує» покарання. 

Робота з батьками зазначених категорій дітей

виявляє негативні типи сімейних стосунків.

Гіперконтроль, агресивність батьків або поту�

рально�відсторонений стиль виховання; пору�

шення у світогляді, структурі особистості самих

батьків стають причиною порушень у дітей.

Один з батьків про свою восьмирічну доньку

говорить: «Вона несправжня, завжди намагаєть�

ся здатися не такою, як є насправді — театраль�

но всміхається до мене, видумує якісь досягнен�

ня, завжди бреше». Дівчинка не отримує

підтримки і від матері, в сім’ї ще 2 дітей, молод�

ших за неї, покарання дівчинка отримує за себе

і своїх менших сестер. Страх покарання спону�

кає до брехні, брехня — до ще більшого пока�

рання. Батьки та матері, які допускають жорс�

токі покарання своїх дітей, аргументують свої

дії тим, що їх теж карали у дитинстві. Причому

не тільки тілесні покарання є травмуючими і

тягнуть за собою схильність дитини до жорсто�

кості, з одного боку, та потрапляння у принижу�

ючі ситуації з іншого. Емоційна депривація, яку

полюбляють застосовувати в вигляді покарання

рафіновано�культурні матері, призводить до не

менш травмуючих наслідків, ніж відкрито�агре�

сивне відношення до дитини. Грубість та зне�

важливість у відношенні до невпевнених у собі

підлітків, насильство в Інтернеті, намагання до�

вести до сліз вчителів — ось наслідки порушень

у системі сімейного виховання. У свою чергу, є

певний тип вчителів, що стають жертвами зну�

щань з боку учнів. Це вчителі, які з дитинства

були об’єктами насміхань, емоційно виснажені,

з багаторічним досвідом роботи та почуттям не�

задоволеності від неї, відсутністю значних про�

фесійних досягнень, тобто такі, що є жертвами

професійної деформації особистості, емоційно�

го вигорання.

Інтроекція злочинця та ілюзія вибору в ситу�

аціях насильства є захисними механізмами

психіки. Але ж «інроектований злочинець» спо�

нукає до жорстоких дій. Так поводяться зі слаб�

шими девіантні підлітки, батьки та матері зі

своїми дітьми, учні можуть довести вчителя до

сліз, глузуючи та демонструючи зневагу. Ілюзія

влади та ідентифікація із кривдником дозволя�

ють заповнити дефіцитарний отвір у самосвідо�

мості, «виправдовують» злочинні дії, дають

відчуття контролю над реальністю та волею

іншої людини — саме це є ознаками незрілої

психіки [9, c.127]. Саме процес дозрівання

психіки, подолання дитячих комплексів, регре�

сивних захисних механізмів є метою роботи з

потенційними жертвами та жертвами побутових

форм насильства. В цьому і є мета психоа�

налітично орієнтованих методів терапії, корек�

ційно�розвивальної роботи з дітьми та підлітка�

ми. Так, при роботі методом «символ драми»

можливо подолати віктимні нахили особистості

дитини, при роботі з образами. Уявляючи в сим�

волічній формі фігуру агресора, дитина має

можливість нагодувати та перегодувати загро�

жуючий інтроект, і таким чином позбавитись

від страху перед ним, від тривоги, яка сигналізує

оточуючим про віктимність особистості. Про�

водячи роботу з образами, дитина чи підліток

насичує свою особистість тими якостями, які

він не отримав від спілкування з батьками, за�

повнюючи дефіцит у структурі особистості пер�

винним нарцисичним складом. Таким чином

формується здорова особистість, долаються

структурні дефекти і дефіцит, схильність до

делінквенцій і аддикцій. От тільки процес такої

терапії копіткий і довготривалий. Проблема

мотивації до змін у світогляді, стереотипах

поведінки та знаходження у сімейному середо�

вищі, яке є формуючим віктимні схильності,

перешкоджає превентивній корекції у потен�

ційних жертв. На консультацію приходять вже

тоді, як стали об’єктами знущань або насиль�

ства, і то не завжди, і не всі. Є випадки, коли

дитина не повідомляє про домашнє насильство,

бо розраховує отримати певну винагороду

(поїздку у літній табір, новий телефон і таке ін.)

В ході психотерапії, психоаналізу часто вини�

кає необхідність усвідомлення відмови від стере�

отипів, емоційної залежності від деструктивних

відносин. Усвідомлена відмова від значимого є

ознакою сформованої особистості. Для того,

щоб розвиватись, людині потрібно залишати те,

що заважає її розвитку, навіть якщо вона відчуває

значну прив’язаність до цього. Саме через усві�

домлення залежності і відбувається звільнення.

Свобода, безпристрасність, незалежність від ба�

жань може бути досягнута через добровільну

відмову від бажання контролювати та володіти

чимось чи кимсь. Тільки позбавляючись залеж�

ності людина спроможна рухатись далі [8, 9].

Чи не є потреба до звільнення від емоційно�

психологічного брухту детермінантою віктим�
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ності? Чи є різниця між жертовністю та

віктимністю? Що ж спонукає людину до жер�

товності? «Стокгольмський синдром» та залеж�

ності є продукцією яких саме компенсацій та

перенесень? Ідея добровільної жертви є іншим

полюсом втрати рівноваги або яких�небудь

цінностей душевного, фізичного або матеріаль�

ного плану? Коли у психіці людини формується

уявлення про необхідність добровільної відмови

від будь�чого, і чи не є проявлена, рецидивна

віктимність покаранням за те, що добровільної,

усвідомленої відмови в житті людини не ста�

лось? Причому покарання це людина створює

собі самостійно, під впливом несвідомого

відчуття провини, невідомо за що, може, за

якісь дитячі помилки. Саме процес аналізу, до�

ведення до усвідомлення кожною потенційною

чи реальною жертвою процесів, індивідуальних

рушійних сил, які спонукають до віктимної по�

ведінки, стає ефективною профілактикою

ревіктимізації. 

Різниця між усвідомленням та залежністю,

можливо, визначає, чи буде досягнуто нової

якості особистості. Здатність до усвідомлення є

умовою розвитку здорової, незалежної особис�

тості. Нездатність призводить до різноманітних

ситуацій втрат, травм, образ, насильства.

Страждання є оплатою за зміни. Причому,

страждання може бути обмежене лише психо�

логічним планом в тому випадку, якщо людина

здатна розвиватись та зростати і приносить доб�

ровільну жертву,  позбавляючись від того доро�

гого, що не пускає вперед. Збочення у структурі

особистості викривляють розуміння жертви

настільки, що потреба в стражданні стає реаль�

ною і замість «алхімічного» внутрішнього пе�

ретворення відбувається реальне, травмуюче.  

Право отримувати те, за що ти заплатив, спо�

нукає до явного вимагання переваг та компен�

сацій жертвами катастроф і терористичних

актів, або прихованого, деструктивного пере�

живання права отримувати привілеї, компен�

сації та сором їх отримати у жертв зґвалтувань та

нападів. Жертви домашнього насильства, які

приносять себе у жертву, отримують деяку вина�

городу у вигляді незначного тимчасового

поліпшення відносин; співзалежні — віддаючи

емоційну напругу, особистісну свободу — отри�

мують ілюзії контролю відносин, нарцисичні

прогладжування своєї значущості. Отже, в уза�

гальненому вигляді жертвами люди платять за

право просити те, чого вони хочуть і не знають

та не вміють отримати бажане за допомогою

інших засобів. Аналізуючи процеси, які існують

у суспільстві та пресі, думки, що висловлюються

з цього приводу, ми зтикаємось з «осудженням

жертви» у випадках домашнього насильства,

зґвалтувань та людей асоціальної поведінки, які

стають жертвами нападів. Цей феномен пере�

шкоджає зазначеним категоріям звертатися за

допомогою, на відміну від жертв природних ка�

таклізмів, терористичних актів та воєнних дій.

Припускається різниця у віктимному профілі

цих категорій. А проте, із жертвами природних

та техногенних катастроф, терористичних та

воєнних дій не проводилась попередня пси�

ходіагностична робота з дослідження особистих

якостей і ми маємо справу лише з результатами

роботи з полегшення ПТСР, тобто, вже із зміне�

ною травматичними переживаннями особис�

тістю. 

Висновки та перспективи подальших дослі$
джень. Наведені у статті результати теоретично�

го і практичного аналізу основних наукових

проблем сучасної віктимології є перспективним

напрямом соціально�правових досліджень, що з

часом забезпечать підвищення ефективності

контролю над злочинністю. Отже, можна гово�

рити про те, що масштабні дослідження в об�

ласті віктимології ще попереду. Узагальнивши і

проаналізувавши погляди вітчизняних та за�

рубіжних вчених, нами було сформовано ряд

нових положень щодо поліпшення не тільки

криміногенної ситуації, а й оздоровлення сто�

сунків батьків і дітей, що у майбутньому відоб�

разиться на формуванні особистості незалеж�

них, ассертивних членів суспільства.
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У статті здійснено теоретичний аналіз стану
проблеми нетрадиційної сексуальної орієнтації в
сучасному суспільстві. 

Ключові слова: гомогендерна орієнтація, го�

мофобія, біфобія, фемінність, маскулінність.

В статье осуществляется теоретический
анализ состояния проблемы нетрадиционной сек�
суальной ориентации в современном обществе.

Ключевые слова: гомогендерная ориентация,

гомофобия, биофобия, феминность, маскулин�

ность.

Тheoretical analysis of state in problem of uncon�
ventional sexual orientation in psychology is done in
modern society.

Key words: homohender orientation, homopho�

bia, biophibia.

Гомосексуальна поведінка у більшості країн,

як правило, не схвалюється, різним є лише

ступінь неприйняття нетрадиційних сексуаль�

них орієнтацій. Чоловічий гомосексуалізм ка�

рається законом тільки в окремих країнах, го�

ловним чином через опозиційність релігійним

канонам, як, скажімо, у Саудівській Аравії. 

Взагалі релігійні принципи традиційно

відіграють важливу роль у формуванні суспіль�

ної установки по відношенню до гомогендерної

сексуальної поведінки. З точки зору релігійної

моралі, сексуальні відносини, не продиктовані

необхідністю продовження роду, видаються по�

рочним проявом розбещеності. Крім того,

гріховною вважається сексуальна поведінка,

яку неможливо обмежити рамками гетеросексу�

ального шлюбу. Багато релігій, такі як іудаїзм,

іслам та християнство, засуджують та забороня�

ють різні форми сексуальної поведінки, вклю�

чаючи гомогендерну сексуальну активність.

У давнину жодна з релігій, включаючи

іудаїзм, не накладала категоричної заборони на

гомогендерну сексуальну поведінку (Тора забо�

роняє лише мужеложство), хоч декотрі релігійні

вчення схвалюють целібат (безшлюбність). Біля

400 р. н. е. під впливом християнства почали

формуватися нові норми суспільної моралі. Ви�

ник культ «цнотливості», а деякі види сексуаль�

ної поведінки асоціювалися з «гріхопадінням».

Століттями релігійні традиції то засуджували, то

допускали гомогендерну сексуальну поведінку.

За останні три десятиріччя багато християнсь�

ких богословів неодноразово закликали церкву

пом’якшити свою позицію по відношенню до

геїв, лесбіянок та бісексуалів. Деякі протес�

танські общини стали з терпимістю відноситися

до гомогендерної сексуальної поведінки, не

проголошуючи таку поведінку гріхом, однак, як

і раніше, дотримувалися думки, що мова йде

про своєрідну недугу. Римська католицька церк�

ва, усвідомлюючи всю складність проблеми,

знову підтвердила свою позицію, згідно з якою

сексуальна активність між особами однієї статі

є аморальною і неприродною. 

Серед представників усіх основних конфесій

іудаїзму, ісламу та християнства знаходяться бо�

гослови, які стверджують, що Тора, Коран та

Біблія не засуджують відому нам гомогендерну

сексуальну поведінку. Обговорюючи тлумачен�

ня різних місць із текстів священних писань, де�

котрі вчені наполягають на тому, що мова йде

про засудження гомогендерної сексуальної по�

ведінки, водночас інші вчені вважають, що по�

дібна інтерпретація є наслідком неправильного

прочитання. Безліч релігійних груп вивчають

моральні аспекти гомогендерної орієнтації та

гомогендерної сексуальної поведінки.

У деяких культурних спільнотах гомогендер�

на сексуальна поведінка передбачає зміну ген�

дерної ролі. Індивід не тільки вступає в сексу�

альний контакт з особою одної статі, але також

носить одяг та імітує поведінку осіб протилеж�

ної статі. Можливо, зміна гендерної ролі — це

своєрідний спосіб соціальної адаптації за умов

відсутності у цій спільноті відносної гендерної

ідентифікації. Прикладом «перевернутої» ген�

дерної орієнтації може слугувати, зокрема, тра�

диція бердачі, розповсюджена серед амери�

канських індіанців, що живуть у  преріях. Крім

того, в декотрих суспільствах гомогендерна сек�

суальна активність вважається допустимою, як�

що мова йде про осіб, що мають певний

соціальний статус. Якщо індіанському шаману

було видіння і зараз він повинен вступити в сек�

суальний контакт з особою тотожної статі, його

одноплемінники, швидше за все, сприймуть це

спокійно, враховуючи авторитет шамана. У

країнах, де допускається багатоженство, жінок
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одного чоловіка досить часто пов’язують ніжні

та постійні сексуальні відносини [3, с. 324–326].

У кожній культурі формуються певні уста�

новки по відношенню до гомогендерної сексу�

альної орієнтації. В Бразилії спостерігається не�

однозначне відношення до гомогендерної

сексуальної поведінки. З одного боку, в бра�

зильських містечках процвітає субкультура геїв,

що приваблює туристів з різних країн світу —

декотрі бразильці з менталітетом «мачо» пе�

реслідують і навіть вбивають геїв, тому часто го�

мосексуалісти у Бразилії побоюються за своє

життя [1, с. 23].

Соціальний моральний підхід до геїв потре�

бує нової етики, яка б враховувала людську

індивідуальність, варіантну сексуальну орієнта�

цію. Ставлення до гомосексуалістів поступово

змінюється і в новоєвропейських моделях лю�

бовної поведінки сприймається вже як норма.

Мета статті: дослідити  стан проблеми го�

могендерної сексуальної ориентації у сучасному

суспільстві.

Завдання: проаналізувати основні проблеми

представників гомогендерної сексуальної

орієнтації у сучасному суспільстві.

Термін гомофобія увійшов у вжиток з легкої

руки журналіста Мартіна Веінгберга у 1972 році.

Він означає розмаїтий спектр негативних

оцінкових суджень, почуттів та поведінкових

актів у ставленні до гомосексуалістів, яке може

проявлятися як на рівні суспільства, масової

свідомості, так і на індивідуальному рівні.

Гомофобія — складова гетеросексизму, пере�

конання у тому, що вищим і єдино правильним

способом реалізації сексуальної функції є гете�

росексуальні стосунки. Гетеросексизм базується

на хибних стереотипах, міфах щодо людей з

інверсією статевого потягу. Якщо диск�

римінація щодо раси проявляється в етнічних

упередженнях, то гомофобія — в упередженнях

щодо сексуальних орієнтацій. Так, у США лю�

дину з гомосексуальними орієнтаціями не реко�

мендують і не призначають на певні керівні по�

сади, її також можуть позбавити права служити

в армії, виховувати дитину, частки майна при

розлученні тощо [5, с. 29–30].

Гомофобія, біфобія та продиктоване ними

упереджене ставлення до людей гомогендерної

орієнтації впливають на життя та самовихован�

ня кожної людини. Наприклад, багатьох

юнаків, незалежно від того, чи є у них гомоген�

дерні сексуальні симпатії, чи ні, лякає примара

гомосексуалізму. Молоді геї та лесбіянки скла�

дають особливу групу ризику стосовно само�

губств та їх спроб, оскільки, як правило, саме

соціальні проблеми, пов’язані з належністю до

певної сексуальної меншини, підштовхують

молодих людей до суїциду. Крім того, особи з

гомогендерною орієнтацією, порівняно з гете�

росексуалами, проявляють більшу схильність до

самодеструктивної поведінки, зловживають ал�

коголем або приймають наркотики. За результа�

тами опитування, в якому приймали участь 121

особа гомогендерної орієнтації — учні ко�

леджів, 77% респондентів стикалися із словес�

ними образами, а 29% опитуваних стикались з

погрозами і навіть ставали жертвами фізичної

розправи.  

На індивідуальному рівні гомофобія вияв�

ляється як у формі упереджень, усвідомлюваних

побоювань і страхів, так і позасвідомих. Не ви�

падково психологи підкреслюють, що пробле�

мою є не стільки саме явище гомосексуалізму,

скільки ставлення до нього. Поштовхом до роз�

витку фобій та формувань певних стереотипів

послужили перші повідомлення про СНІД та

вірус імунодефіциту. Оскільки найбільше зара�

жених чумою XX століття виявилося серед геїв,

це й потягло за собою переконання у масовій та

індивідуальній свідомості, що саме вони є при�

чиною поширення цієї страшної хвороби.

На самому початку кризи, викликаної

СНІДом, освітні програми були покликані

сприяти певним змінам у сексуальній орієнтації

осіб із гомогендерною орієнтацією. По суті, та�

кий підхід здавався цілком виправданим,

оскільки багато геїв мали нахил до випадкових

статевих зв’язків. 

На жаль, дослідники відмічають, що, усві�

домлюючи ризик небезпечних сексуальних кон�

тактів, геї, подібно до більшості населення, не

завжди повною мірою обережні під час статевих

актів. Споживання алкоголю та наркотиків

підвищує вірогідність ризикованої сексуальної

активності в усіх груп населення. Крім того, пев�

ну роль у цьому випадку можуть відігравати

різноманітні розлади особистості. Для того, щоб

попередити розповсюдження ризикованої сек�

суальної активності серед геїв та бісексуалів, не�

обхідно послідовно проводити заходи, спрямо�

вані на заохочення практики безпечного сексу.

ВІЛ та СНІД здійснили негативний вплив на

спільноту геїв. Багато геїв вже втратили своїх

друзів, інші виявилися ВІЛ�інфікованими. У

зв’язку з цим декотрі люди страждають від деп�

ресії, іпохондрії та сексуальних розладів.

Усвідомлення того, що кількість жертв цього

захворювання буде тільки збільшуватись, а та�

кож турбота про своє власне здоров’я створю�

ють стресові умови.

Геї, що не інфіковані ВІЛ, часто відчувають

провину за те, що вони можуть працювати, на�

солоджуватися повноцінним життям та близь�

кими відносинами, будучи свідками страждань

ВІЛ�інфікованих геїв, які дуже серйозно сприй�

мають проблему ВІЛ та СНІДу, усвідомлюють,
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трагедією для людини [4,с. 47]. 

Одним з яскравих прикладів гомофобії є уяв�

лення про те, що геї та лесбіянки є педофілами.

Уявімо собі, що педагог, у якого навчається ва�

ша дитина в школі чи вузі, виявився гомосексу�

алістом. Якою буде ваша реакція? Чи не про�

майне думка, що такому вчителеві не місце в

навчальному закладі?

Індивідуальні упередження можуть бути

настільки сильними, що люди навіть не замис�

люються над тим, що сексуальні насильства над

дітьми скоюють у переважній більшості гетеро�

сексуальні чоловіки, що близько 80% чоловіків�

насильників цікавляться саме дівчатками, що

переважна більшість лесбіянок ніколи не мала

інтимних стосунків з неповнолітніми дівчатка�

ми тощо.

Гомофобія проявляється також в установках

«на заборону» різних видів діяльності, на висе�

лення гомосексуалістів подалі від людей, на

їхнє примусове лікування, покарання тощо.

Порівнюючи поширення гомофобії зі структу�

рою особистості, її статтю та віком, психологи

дійшли цікавих висновків.

По�перше, явища гомофобії більш поширені

серед чоловіків, ніж серед жінок, що можна по�

яснити особливостями статевої соціалізації.

Відомо, що традиційний її характер приписує

чоловікам домінантні, лідерські ролі, а жінкам —

підпорядковані. Отож, чоловіча та жіноча гомо�

сексуальність оцінюється як своєрідний виклик

традиційному розподілу статевих ролей.

По�друге, чим ригіднішими є люди, тим ка�

тегоричніші в негативній оцінці гомосексуаль�

ності. Такий стан речей зумовлюється не толе�

рантним ставленням до людини, несхожої на

інших, а також, як вважають психоаналітики,

від загнаних у підсвідомість власних гомосексу�

альних потягів.

По�третє, чим вищий рівень освідченості,

тим менше проявляється гомофобічні стереоти�

пи та міфи.

По�четверте, чим агресивнішим (вербально

та фізично) ставлення до гомосексуальних осо�

бистостей, тим більше гомофобія зумовлена

власним негативним досвідом сексуальних сто�

сунків, неусвідомленим негативізмом, а також

надмірною гетеросексуальною маскулінністю у

чоловіка, а у жінок — фемінністю [3, с. 22]. 

Деякі професійні організації зайняли актив�

ну суспільну позицію по відношенню до гомо�

гендерної сексуальної орієнтації та гомогендер�

ної сексуальної поведінки. У 1973 р. після того,

як колегія опікунської ради Американської

психіатричної асоціації, як вже зазначалось, од�

ностайно прийняла постанову, згідно з якою го�

мосексуалізм виключений із списку психічних

захворювань, оскільки не є психічним розла�

дом, лише індивідів, що схвильовані своїми

гомогендерними відхиленнями, стали кла�

сифікувати як осіб, що страждають розладом

сексуальної орієнтації. Американська асоціація

психологів зайняла таку ж позицію. Асоціація

психологів�геїв та зібрання геїв при амери�

канській психіатричній асоціації надали геям,

бісексуалам та лесбіянкам, що працюють у цій

сфері, можливість для вираження власної

думки. Зібрання директорів Американської

ради зі статевого виховання та інформації, в

якому брали участь в основному професійні

сексологи, ухвалили в 1990 р. колективну заяву

з приводу сексуальної орієнтації:

Американська рада зі статевого виховання та

інформації вважає, що сексуальна орієнтація

людини — бісексуальна, гетеросексуальна або

гомосексуальна — є суттєвою частиною його

особистості і як така повинна безумовно визна�

ватися в порядку реалізації права на індивідуаль�

ний вибір, щоб забезпечити кожній людині мож�

ливість жити в гармонії зі своєю сексуальною

орієнтацією. Адвокатура Американської ради зі

статевого виховання та інформації гарантує та

зобов’язується захищати громадські права всіх

людей, незважаючи на їх сексуальні орієнтації і

виступає проти будь�якої форми упередженого

відношення або дискримінації, що ґрунтується

на сексуальній орієнтації людини.

Представники адміністрації американських

корпорацій починають розуміти, що гомофобія

здійснює негативний вплив на ділову активність.

У наш час зростає число компаній, що рекламу�

ють свою продукцію в спеціальних виданнях,

призначених для геїв та лесбіянок, оскільки ця

частина суспільства здатні забезпечити досить

значний ринок збуту. Враховуючи ту обставину,

що службовці з гомогендерною сексуальною

орієнтацією навряд чи зможуть нормально ви�

конувати свої професійні обов’язки, якщо колеги

будуть вставитися до них вороже, декотрі фірми

приступили до провадження спеціальних семі�

нарів для службовців, які покликані пом’якшити

негативне ставлення до сексуальних меншин. Го�

мофобія, яку можна спостерігати в професійних

колективах та студенських гуртожитках, не зник�

не доти, доки люди не отримають достовірну

інформацію про сексуальну орієнтацію та не поз�

бавляться від декотрих упереджень по відношен�

ню до геїв, лесбіянок та бісексуалів. 

Історично так склалося, що статева та сексу�

альна поведінка в Україні перебувала під впливом

християнських традицій, які засуджували будь�

які прояви сексуальних потягів до тотожної статі. 

Суспільна думка у колишній радянській

республіці щодо гомосексуальної поведінки

перебувала під значним впливом комуністичної
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ідеології, яка оцінювала її не лише як психічне

відхилення, але і як аморальне явище, і вимага�

ла втручання правових органів та психіатричних

закладів. Як відомо, у Кримінальному кодексі

колишнього Радянського Союзу існувала стаття

122, за якою передбачалося покарання за чо�

ловічий гомосексуалізм. Жіночий гомосексу�

алізм Кримінальним кодексом означений не

був. Зараз мужолозтво карається лише тоді, ко�

ли воно побудоване на насильстві.

Демократизація суспільства, що почалося з

перебудовою, створила передумови для ле�

галізації осіб із сексуальною інверсією, їх

об’єднання у громадські групи, а також надала

можливість звертатися до фахівців з нагальни�

ми для геїв та лесбіянок питаннями та пробле�

мами. Процес публічного визнання себе геями

чи лесбіянками західні вчені образливо назвали

«виходом із клозету» або виходом із сутінків,

тобто розкриття потаємного. 

Не секрет, що тенденції гомофобії в українсь�

кому суспільстві ще досить поширені, хоча вони

стосуються більшою мірою геїв, ніж лесбіянок.

Таку статеву відмінність можна пояснити, з од�

ного боку, меншим поширенням жіночого гомо�

сексуалізму, а з іншого — розумінням того, що

жінка�лесбіянка здатна народити і виховати ди�

тину попри відсутність батька.

Коли на початку 80�х років геї та лесбіянки з

різних регіонів України вирішили зібратися у

Києві на своє перше організаційне зібрання, во�

ни зіткнулися з опором не тільки з боку столич�

ної влади, а й пересічних громадян та засобів

масової інформації. І хоча в 1995 році чоловікам

та жінкам з гомосексуальними орієнтаціями

все�таки вдалося провести зустріч під поетич�

ною назвою «Два кольори», а згодом офіційно

зареєструвати своє громадське об’єднання

«Ганімед», все ж намагання сексуальних мен�

шин здобути певні громадянські права поки що

не знаходять достатньої підтримки [4, с.78].

Наприкінці 2006 р. Глава Української Греко�

Католицької Церкви, Кардинал Гузар запропо�

нував розробити та прийняти поправки до чин�

ного законодавства, які б закріпили поняття

«подружжя» як союз винятково між жінкою та

чоловіком, а також визначили б законодавчо

поняття «сексуальні меншини». Це б дозволило

запобігти створенню в Україні одностатевих

сімей, легалізації одностатевих шлюбів та вихо�

ванню у них дітей .

У відповідь на це лідери усіх українських

геївських і лесбійських організацій, а саме «Гей�

Форума України», «ЛіГа», «Гей�Альянса», «Час

життя плюс», ІОЦ «Жіноча сітка» і Центру

«Наш світ», написали відкритий лист до Прези�

дента України та інших посадових осіб держави

з вимогою рівноправ’я,  таких же ж громадянсь�

ких прав, як і для гетеросексуальної більшості

українського суспільства. Серед пунктів звер�

нення були наступні:

1) запровадити законодавчу заборону диск�

римінації за ознакою сексуальної орієнтації в

усіх галузях суспільного життя;

2) легалізувати громадянське партнерство

для людей гомосексуальної орієнтації;

3) надати гомосексуальним сім’ям усю пов�

ноту соціальних та економічних прав нарівні з

гетеросексуальними подружжями;

4) визнати в Україні чинними одностатеві

шлюби між громадянами України або між гро�

мадянами України та іноземцями, законно ук�

ладені в іншій державі, а також законно зареєс�

тровані за кордоном громадянські партнерства;

5) запровадити на державному рівні програ�

ми соціальної підтримки геїв та лесбіянок;

6) ураховувати права та потреби геїв і лес�

біянок при розробці та реалізації нормативно�

правових актів.

Однак поки жодної офіційної відповіді на

звернення так і не отримали [2, с. 3–5]. 

Отже, проблема гомогендерної сексуальної

орієнтації завжди привертала увагу різних

соціальних інститутів. Іудаїзм, християнство та

іслам з тих чи інших міркувань накладали забо�

рону на гомогендерну сексуальну активність,

розглядаючи це явище крізь призму релігійних

законів.

Гомогендерна сексуальна орієнтація та гомо�

гендерні відносини тією чи і ншою мірою власти�

ва будь�якій культурі. У деяких країнах до геїв

відносяться з терпимістю, в інших — засуджують

чи піддають гонінням. Тим не менше гомогендер�

на субкультура виникає у будь�якому суспільстві,

а соціальні норми, по суті, не здійснюють майже

ніякого впливу на її формування. 

Гомосексуалізм в Україні законодавчо пе�

реслідується лише в тому випадку, якщо мова

іде про насильство. Якщо говорити про рівень

гомофобії в українському суспільстві, то, на

жаль, він залишається досить високим.
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Висвітлюється теоретичний аспект форму�
вання комунікативної компетентності спеціаліс�
тів засобами психосоматики. 

Ключові слова: психосоматика; комунікація

іноземною мовою; психологічна «давка»; афект;

викладач�початківець, викладач�професіонал.

Рассматривается теоретический аспект
формирования коммуникативной компетентнос�
ти специалистов средствами психосоматики. 

Ключевые слова: психосоматика, коммуни�

кация иностранным языком, психологическая

«давка», аффект, начинающий преподаватель,

преподаватель�профессионал. 

The theoretical aspect of the formation of commu�
nicative competence in specialists` group by methods of
psychosomatics` bases is made.

Key words: psychosomatics` bases; communica�

tive competence in foreign language; psychological

press «squeeze»; professional�teacher; initiator�

teacher.

Розуміння становлення особистості як само�

розвитку єдиної, цілісної і унікальної системи

зумовлює підвищену увагу до визначення

вихідних рушійних сил, чинників цього проце�

су. Це питання, власне, не є ані новим, ані роз�

робленим... За влучним висловом Г. Олпорта,

рушійні сили розвитку особистості «признача�

ються» теоретиками в залежності просто від

уподобань і тих аспектів, які для нього є цент�

ральними [2]. 

Об’єктивна необхідність оновлення змісту

вузівської підготовки педагогічних працівників

диктується соціально�економічними змінами

останніх років, новими вимогами до профе�

сійної діяльності фахівців у контексті реформу�

вання освіти  в Україні. Надзвичайної актуаль�

ності набуває формування таких професійних

якостей вчителя, як його комунікативний по�

тенціал та дидактична культура. Проте недос�

татньо вивченою залишається низка проблем,

пов’язаних із самою особистістю фахівців ко�

лективу, зокрема, особливостями розвитку в

них особистісних дисгармоній та їхнього впли�

ву на педагогічне спілкування іноземною мо�

вою, та, як результат, — ефективність педа�

гогічної діяльності викладачів. Зазначена стаття

спрямована саме на розв’язання цієї психолого�

педагогічної проблеми.

Мета статті — розкрити поняття діалогічного

спілкування в колективі, як одну з проблем

спілкування особистостей, дати поняття, що та�

ке психологічний тиск («давка»), які є його

різновиди, а також які можуть бути негативні,

психосоматичні наслідки. Детально розкрити

особливості виявлення комунікативних бар’є�

рів у процесі спілкування фахівців колективу. 

Завданням нашого дослідження було розк�

рити поняття психолінгвістики, засобів особли�

востей основ психосоматики; уточнити суть та

зміст поняття пристосування члена колективу

впродовж діалогічного спілкування, і, зокрема,

до фахівців колективу. Для чого це було зробле�

но? Що зроблено? З чиєї подачі? І навіщо?

А відповідь, на думку письменника, є прос�

тою. «Все що геніальне — насправді є просте»:

Кто не привык кропотливо ишачить,
И пудрит в безделье мозги 
Не так беспокоят свои неудачи,
Как зависть к удачам других

Омар Хайям

Уточнення: (на нашу думку, «зависть белой

не бывает, есть только стремление»).

Тому, щоб висвітлити феноменологію ко�

мунікації, потрібно більш чітко розмежувати по�

няття «спілкування» та «комунікація». Потрібно

наголосити, що психолінгвістика — маргінальна

галузь лінгвістики, спрямована на дослідження

розвитку і застосування мовленнєвої здатності

як психічного феномена, її реалізації у ме�

ханізмах породження та сприйняття мовлення у

проекції на психічну діяльність людини в її

соціально�культурній взаємодії й кодову

систему мови. Сьогодні деякі зарубіжні до�

слідники розглядають психолінгвістику і як

ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВ ПСИХОСОМАТИКИ ВПРОДОВЖ
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галузь психології (когнітивної), і як розділ

когнітивної науки в цілому.

Предметом ПЛ є співвідношення особис�

тості із структурою й функціями мовленнєвої

діяльності та мовою. Витоками психолінгвісти�

ки були психологічний напрям у мовознавстві,

який розробляв концепцію зв’язку мовлення і

думки, духу народу; лінгвістична психологія,

що вивчала мовну експлікацію психіки та мов�

леннєву поведінку, біхевіористська й небіхе�

віористська психологія, гештальтпсихологія,

американська дескриптивна лінгвістика, радян�

ська теорія мовленнєвої діяльності.

Глобальні зміни у сучасному суспільстві, поя�

ва позитивних  тенденцій у його формуванні та

розвитку зумовлюють необхідність модернізації

та оновлення освіти в напряму її гуманізації та

демократизації. У державних документах, прис�

вячених проблемам освіти у вищій школі, наго�

лошується на необхідності пошуків оптимальних

шляхів особистісного розвитку фахівців колек�

тиву, зокрема, здатності самостійно та свідомо

виробляти ставлення до світу та самого себе. 

Бернардіно Телезіо — представник емпірико$
натуралістичного напрямку, стверджував, що все

пізнання полягає в закарбуванні й відтворенні

тонкою матерією душі зовнішніх впливів.

П’єтро Помпонацці в роботі «Про безсмертя

душі» зазначав, що вищі психічні функції не�

можливі без тілесних процесів.

Леонардо да Вінчі стверджував, що синтез

чуттєвого (образного), теоретичного узагаль�

нення (логічного) і практичного втілюється в

науці живопису, яка розповсюджується на філо�

софію природи. Він досліджував емоції, вивчав

зв’язок між позою, мімікою й емоційним ста�

ном. Отже, варто трактувати, що характеристи�

ка зв’язків душі та тіла в епоху Відродження

відрізнялась своєрідним тлумаченням. 

Відповідно до суспільних умов сьогодення

виникає необхідність у здійсненні психолого�

педагогічних рішень, які чіткіше окреслюють

напрямки щодо методики викладання інозем�

них мов. Все це в цілому обумовлює високу ак�

туальність практики викладання іноземної мо�

ви у вищій школі і обговорення всього цього

впродовж діалогічного спілкування на засідан�

нях рівноправних членів колективу.

Парацельс запевняв, що три матеріальних

елементи дають розуміння духовного — це ртуть

(дух), сірка (душа), сіль (тіло). Він намагався в

межах алхімії втілювати психосоматичний

підхід, реалізовуючи його у власній лікарській

практиці.

Мішель Монтень у «Дослідах» вивчав низку

психосоматичних проблем щодо такого:

 пристрасті душі виливаються на уявні пред�

мети, коли їй не вистачає справжніх;

 філософствувати — це означає вчитися

вмирати;

 ми сміємося і плачемо від одного й того

самого;

 що розпалює наші бажання;

 як треба судити про поведінку людини пе�

ред обличчям смерті;

 не слід прикидатися хворим [9].

Епоха нового часу надає нових дослідників і

нові концепції.

На нашу думку, потрібно постаратися стати

таким, щоб вже однією своєю присутністю га�

сити біди і вносити в світ спокій. Люди

поспішають винести «недоспілий» внутрішній

світ («мир») назовні, руйнуючи при цьому Себе
і оточуючих!

Наприклад:

– Ви чимось «засмучені»? Де причина?

– Ніякої причини немає! 

– Брехня!

– Якщо не знаєте причини — гірше для Вас!

Завжди потрібно знайти причину і «усунути» її.

– Так, Ви й самі це знаєте, але щось прихо�

вуєте і «хитруєте»!

– Радимо Вам втопити ваші неприємності в

морі, в океані! Відпустіть! Простіть!

Адже, «твоя душа — жива — до тех пор, пока

ты восхищаешься, удивляешься и радуешься!»

Щоб Вашу душу «не заграбастав» духовний

вампіризм. Щоб, ні в якому випадку, не сталося

так «Сделал гадость — на сердце радость» (за

Ю. Т. Василенко).

Ця праця містить ґрунтовно підібраний тео�

ретичний матеріал, визначено психологічні

умови формування комунікативної компетент�

ності професіоналів колективу. Якщо викладач

займається самоосвітою, дотримується навча�

льних планів і програм, задіює студентів у тран$
сактний аналіз, (за Е. Берном), включає: 

1. Структурний аналіз. Структура особистості

характеризується трьома Его�станами.

«Батьківський» — стан характеризується

інтеріоризованими раціональними нормами,

вимогами, заборонами. Це інформація, одержа�

на в дитинстві від батьків та інших авторитетних

осіб. «Батьківський» Его�стан може бути «конт�

ролюючим» (заборони, санкції) і «турботливим»

(поради, підтримка, опіка).

«Дитячий» — стан, що відображає емотивне

начало в людині, яке проявляється двома вида�

ми: «природна дитина» — довірливість, безпо�

середність, захоплення, винахідництво, каприз�

ність, образливість, егоцентричність, впертість,

агресивність, легковажність; «адаптивна дити�

на» — передбачає поведінку, яка відповідає

очікуванням батьків — конформність, невпев�

неність, сором`язливість. Різновидом адаптив�

ної дитини є «дитина, що бунтує».
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людини об’єктивно оцінювати дійсність за

інформацією, одержаною в результаті власного

досвіду, і на основі цього приймати незалежні

адекватні рішення.

2. Аналіз трансакцій. Трансакції — взаємодії з

іншими людьми з позиції «Дорослого», «Бать�

ка», «Дитини». Виділяють трансакції:

 доповнювальні — відповідають очікуван�

ням тих, хто взаємодіє, і є неконфліктогенними;

 перехресні — на стимул видається реакція,

яка активує невідповідний Его�стан;

 приховані — включають більше двох Его�

станів, що становлять сутність психологічних

ігор.

3. Аналіз ігор. Гра — серія прихованих тран�

сакцій з чітко визначеним результатом. Метою

є уникнення прямих трансакцій, одержання

психологічного виграшу шляхом маніпуляції

партнером. Структура гри: теза, мета, ролі, кро�

ки, винагороди. Результат гри: збереження

рівня самоповаги; заповнення психологічного

часу (одержання «погладжування»); звернення

на себе уваги; одержання права на безвідпо�

відальність; уникнення усвідомлення власних

недоліків; звільнення від почуття провини;

обмін агресивними трансакціями; одержання

пробачення; уникнення покарання; задоволен�

ня від манери чинити безлад; звільнення

внутрішньої стабільності.

4. Сценарний аналіз. Життєвий сценарій —

план життя, який нагадує спектакль. Може бути

конструктивним, деструктивним, непродуктив�

ним. Життєвий сценарій залежить від психо�

логічних позицій, прийнятих у дитинстві. Пси�

хологічна позиція — це позиція у ставленні до

себе й до інших.

Види психологічної позиції:

1. «Я о’кей — ти о’кей» — позиція успіху.

2. «Я о’кей — ти не о’кей» — позиція не�

успіху.

3. «Я не о’кей — ти о’кей» — позиція не�

успіху.

4. «Я не о’кей — ти не о’кей» — позиція не�

успіху.

Виникнення психосоматичних проблем

інтерпретується в парадигмі трансактного аналізу

як один із варіантів розвитку життєвого сценарію

неуспіху. Крім того, виникнення психосоматич�
них ефектів може бути зумовлене специфікою

ролей в «іграх», в які грають люди, перевагою ди�

тячого та батьківського Его�станів, перевагою

перехресних та прихованих трансакцій [4].

Отже, «Хто працює — тому воздасться» (на�

родна мудрість).

Викладач�початківець не є професіоналом,

але те, що викладач вже є науковцем, зокрема

кандидатом психологічних наук, цього ніхто не

має права привласнити собі. І принижувати йо�

го гідність. Це лише його заслуга! І Тих Особис�

тостей, які рекомендували дисертаційне дослід�

ження до захисту, який пройшов успішно! Якщо

викладач�початківець хоче, то обов’язково

досягне рівня професіонала. Все приходить з

досвідом! 

Комунікативна підготовка є важливою умо�

вою актуалізації комунікативного потенціалу

вчителя. Варто обгрунтувати доцільність ко�

мунікативної підготовки спеціалістів, їх де�

термінованість як комунікативними властивос�

тями особистості, так і педагогічними впливами

професіоналів на викладачів�початківців. 

З цього приводу ми висвітлимо поняття пси�

хологічний тиск («давка») і які могли бути пси�

хосоматичні наслідки.

Психосоматичні ідеї втілились у вченні про

афект у стоїків, які продовжували ідеї Де�

мокріта. Стоїки поєднували прагнення й почут�

тя в понятті афекту та розрізняли три стадії на�

ростання афективного стану як чинника

виникнення соматичних проблем:

1. Під впливом зовнішніх впливів настають

фізіологічні зміни в організмі.

2. Мимоволі спадає думка про те, що стало�

ся, і як слід реагувати.

3. Має втрутитися розум.

Стоїками була розроблена рецептура бороть�

би з афектами, а саме:

1. Не дати афекту набути зовнішнього вира�

ження.

2. Не підсилювати афект уявою.

3. Не поспішати зі схваленням афекту (нап�

риклад, полічити до 10) і цим створити відстань

між афектом і діяльністю в напрямку афекту.

4. Пригадати протилежне (наприклад, у разі

нападу страхів пригадати приклади мужності).

5. Викрити дії, до яких підштовхує афект.

У піфагорійців у трактуванні особливостей

душі, на відміну від тіла, поступово наростають

ідеалістичні тенденції. У Сократа вперше визна�

чається душа, як дещо відмінне від тіла. Н. Пе�

зешкіан використав як епіграф до своєї роботи з

психосоматики такі слова, які пов’язують із

ім’ям Сократа «Якщо хтось шукає здоров’я,

спитай його спочатку, чи готовий він надалі

розлучитися з усіма причинами своєї хвороби,

тільки тоді ти зможеш йому допомогти». Сок�

рат, звертаючи увагу на зумовленість своєї по�

ведінки несвідомим, казав, що іде своїм шля�

хом, на власний розсуд до тих пір, поки тихий

голос «внутрішнього поводиря» не зупиняє йо�

го і не примушує повернутись [5].

Слід відзначити, що ми спиралися на значну

кількість наукових джерел, коректно їх вико�

ристали та вміло зробили власні узагальнення

на основі цитованих думок.
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Нами доведено, що рівень розвитку комуні�

кативного потенціалу викладача�початківця

англійської мови зумовлений системою кому�

нікативних якостей, знань, вмінь та навичок,

спрямований саме на розв’язання цієї психоло�

го�педагогічної проблеми, яка притаманна

педагогу. Про це свідчить кандидатське дисер�

таційне дослідження за спеціальністю «Педаго�

гічна та вікова психологія» [2].

Тому, на нашу думку, здатність до спілкуван�

ня іноземною мовою у викладачів�початківців

вже є загальноприйнятою істиною. І ми почи�

наємо займатися специфікою іншої психолого�

педагогічної проблеми, цієї, що висвітлена на�

ми в зазначеній праці.
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Розглянуто концепцію гуманітарної експерти�
зи емоційних станів вчителя, об’єктивних та
суб’єктивних факторів виникнення синдрому
емоційного вигорання. Розкрита актуальність
пошуку нових і модернізації відомих методів екс�
пертної оцінки емоційних станів вчителя.

Ключові слова: гуманітарна експертиза,

емоційні стани, емоційний стрес, фрустрація,

емоційне вигорання, психологічний клімат.

Рассмотрена концепция гуманитарной экспер�
тизы эмоциональных состояний учителя, объек�
тивных и субъективных факторов возникновения
синдрома эмоционального выгорания. Представ�
лена актуальность поиска новых и модернизации
известных методов экспертной оценки эмоцио�
нальных состояний учителя.

Ключевые слова: гуманитарная экспертиза,

эмоциональные состояния, эмоциональный

стресс, фрустрация, эмоциональное выгорание,

психологический климат.

Conception of humanitarian examination of the
emotional states of teacher is considered, objective and
subjective factors of origin of syndrome of the emotion�
al burning down. Actuality of search of new and mod�
ernization of the known methods of expert estimation of
the emotional states of teacher is presented.

Key words: humanitarian examination, emotion�

al states, emotional stress, frustraciya, emotional

burning down, psychological climate.

У сучасних умовах важливого значення

набуває вдосконалення всіх сторін життя суспі�

льства на основі поєднання традиційних та

інноваційних процесів, що забезпечують дина�

мічність перетворень. Ринкова економіка

пред’являє жорсткі вимоги до особистості педа�

гога, що є носієм як загальнолюдських, так і

національних цінностей, широкого спектру

професійних і особистісних якостей. Школі

потрібен компетентний педагог, що освоїв про�

фесійні позиції вихователя і дидакта, методиста

і психотерапевта, є особистістю, духовним нас�

тавником підростаючого покоління, уміє ор�

ганізувати пізнавальну діяльність учнів, здат�

ний до формування людини�творця. 

Від професійних і  особистісних особливостей

вчителя залежить не тільки якість навчання, але

й розвиток особистості учня. Вчитель, виховую�

чи нове покоління, сам опинився в достатньо

скрутному становищі, оскільки в сучасному

суспільстві професія тільки декларується як зна�

чуща. Тому актуальною є проведення гуманітар�

ної експертизи емоційних станів вчителя.

Гуманітарність експертизи, згідно з думкою

С. Л. Братченка [3], полягає у глибинному та

особистісно�орієнтованому її характері, так як в

центрі уваги знаходиться особистість вчителя.

Різні аспекти проблеми формування про�

фесіоналізму вчителя розкриваються в роботах

В. В. Абрамової, К. А. Абульханової�Славської,

Н. П. Грішиної, Ю. В. Варданян, Е. Е. Ефімової,

А. К. Маркової, Л. М. Мітіної, ін.

Вивченню впливу професійної діяльності на

зміни в структурі особистості присвячені праці

багатьох вітчизняних учених (К. А. Абульхано�

ва�Cлавська, Б. Г. Ананьєв, Г. М. Андрєєва,

Л. І. Анциферова, А. Г. Асмолов, А. А. Бодальов,

А. В. Брушлінський, Е. А. Клімов, А. К. Мар�

ков, Л. М. Мітіна, С. Л. Рубінштейн і ін.). Авто�

ри відзначають, що характеристики особистості

фахівця можуть тією чи іншою мірою обумов�

лювати професійне становлення. Однак, ви�

конання професійної діяльності викликає певні

особистісні зміни, зокрема, розвиток професій�

но�особистісної деформації.

Інтерес до вивчення проблеми професій�

ноособистісної деформації знаходить від�

дзеркалення в роботах С. П. Безносова,

Р. М. Грановської, Е. Ф. Зєєра, А. К. Марко�

ва, С. Л. Рубінштейна, ін. Автори в своїх

дослідженнях зазначають, що на формування

професійної деформації впливає тривала

внутрішня напруга, особистісні особливості,

умови праці і т. ін.

До найбільш загальних факторів, що іні�

ціюють розвиток професійних деструкцій,

дослідники відносять вікові зміни, професійну

втому, професійні захворювання і кризи

(А. К. Марков, 1996; Э. Ф. Зєєр, 1997), напружені

умови праці, інтенсивне спілкування з іншими

людьми (В. Д. Небиліцин, 1976, С. П. Безносов,

1989), нововведення (А. В. Філіпов, 1990) бага�

торічне виконання однієї і тієї ж діяльності

(А. М. Новіков, 1997) і ін. Перед сучасними

вітчизняними і зарубіжними психологами

ЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ВЧИТЕЛЯ
ПРИ ФОРМУВАННІ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ

Марія Стасюк, старший викладач кафедри психології Рівненського інституту 

Університету «Україна» 
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достатньо гостро стоїть проблема дослідження

емоційного вигорання (burnout). Стрімка «де�

вальвація» соціальної (і економічної) цінності та

значущості інтелектуальної праці (і педагогічної

праці як її складової), періодичне реформування

сфери освіти протягом останніх років значно

вплинули на масовість проявів вигорання серед

педагогів. Особливості функціонування емоцій�

ної сфери вчителя, навички емоційної саморегу�

ляції, стресостійкості входять в структуру його

професійно важливих якостей. Проблема

емоційного вигорання вчителів актуальна в за�

хідних дослідників (Cedoline, 1982; Farber, 1984,

Byrne, 1994; Maslach і Leiter, 1997). Ця проблема

почала розроблятися і російськими психологами

(В. Е. Орел, Н. Е. Водоп’янова, Н. А. Амінов,

М. Ю. Горохова, В. В. Бойко і ін.). 

Мета цієї роботи — охарактеризувати емо�

ційні стани педагога та їх вплив на формування

психологічного клімату в процесі психологічної

експертизи. 

Професійна діяльність педагогів входить у

групу професій з великою кількістю стрес�фак�

торів і проблем. Високий динамізм, брак часу,

робочі перевантаження, складність виникаючих

педагогічних ситуацій, рольова невизначеність,

соціальна оцінка, необхідність здійснення

постійних та інтенсивних контактів, взаємодія з

різними соціальними групами сприяють виник�

ненню синдрому «професійного вигорання».

Тому доречною є мова про емоційний стрес та

фрустрацію як психічні стани, що негативно

позначаються на діяльності педагога. 

Спочатку несприятливі умови праці викли�

кають негативні зміни в професійній діяльності,

у поведінці. При повторенні важких ситуацій

вони можуть накопичуватися і в особистості,

що проявляється у її поведінці й спілкуванні

(рис. 1). 

Рис. 1. Особливості професійно$особистісної деформації

Деформований діяльністю педагог самовпев�

нений, педантичний, агресивний (особливо

вербально), авторитарний, зневажливо ставить�

ся до інших професійних груп, виявляє захис�

ний грубуватий гумор, ригідність мислення,

формалізм, прихильність до традицій і норм

(часом перекручених власним баченням), неа�

декватну самооцінку, порівняно невисокі по�

казники інтелектуального розвитку, соціальне

лицемірство, що призводить до виникнення

таких рис, як моралізування, повчальність, не�

щирість прояву почуттів [1]. 
Експертиза професійно�особистісних дефор�

мацій вказує на емоційне й психічне вигорання,
особистісно�характерологічні акцентуації,
соціально�педагогічну запущеність, комуніка�
тивну некомпетентність. 

Серед феноменів професійно�особистісної
деформації особливе місце належить вивченню
синдрому вигорання — стану емоційного,
психічного й фізичного виснаження, що розви�
вається внаслідок хронічного невирішеного
стресу на робочому місці. Цей синдром включає
три основні складові, виділені К. Маслач:
емоційне виснаження, деперсоналізацію й ре�
дукцію професійних досягнень. Під емоційним
виснаженням розуміється відчуття емоційної
спустошеності й втоми, викликане роботою.
Деперсоналізація припускає цинічне ставлення
до праці й об’єктів своєї праці. У педагогічній
сфері деперсоналізація характеризується без�
душним, негуманним ставленням до учнів,
батьків, колег і т. п. Контакти з ними стають
формальними, знеособленими, негативні уста�
новки можуть спочатку мати прихований харак�
тер і виявлятися у внутрішньо стримуваному
роздратуванні, яке з часом проривається на�
зовні й призводить до конфліктів. Редукція про�
фесійних досягнень — це виникнення в педа�
гогів відчуття некомпетентності у професійній
сфері, усвідомлення невдачі в ній [7]. 

У Міжнародному класифікаторі хвороб
(МКХ�Х) синдром емоційного вигорання
віднесений до рубрики Z.73 — «Стрес, пов’яза�
ний із труднощами підтримки нормального
способу життя» Z.73.0 як «Вигорання — стан
повного виснаження». Люди з синдромом виго�
рання мають поєднання психопатологічних,
психосоматичних, соматичних симптомів і оз�
нак соціальної дисфункції. Симптоми вигоран�
ня К. Маслач умовно поділяє на фізичні, по�
ведінкові та психологічні (таблиця 1).

В. В. Бойко [2], один з найбільш відомих

російських експертів феномену професійного

вигорання, виділяє три послідовні стадії в цьо�

му процесі: емоційного напруження, резис�

тенції, виснаження. Як наслідок хронічного

емоційного стресу, на думку К. Ізарда [8], зни�

жується імунітет, людина не може розслабитися

навіть у вільний час, з’являється безсоння. Та�

кож найбільш частими психосоматичними зах�

ворюваннями є сексуальні розлади й різні

жіночі захворювання, підвищений артеріаль�
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лення, болі в області хребта, залежність від

нікотину, кофеїну, алкоголю. Останні дослід�

ження показують, що багато пухлинних про�

цесів також прямо пов’язані з надмірними стре�

сами. 

Таблиця 1. — Прояви синдрому вигорання

Експертна оцінка теоретичних і емпіричних

досліджень дозволяє виділити об’єктивні та

суб’єктивні чинники емоційного вигорання. Як

суб’єктивні чинники дослідниками виділяють�

ся високий нейротизм, наявність неузгоджень

в ціннісній сфері та низький рівень сформова�

ності індивідуальної системи усвідомленої

саморегуляції емоцій і поведінки [6].

До об’єктивних чинників виникнення виго�

рання дослідники відносять:

а) недоліки в організації педагогічної діяль�

ності — її регламентація, ступінь автономності

педагога, характер розподілу навчального на�

вантаження, характер стимулювання праці вчи�

теля, перспективи професійного зростання, ха�

рактер включення педагога в управління

учбовим закладом [6];

б) несприятливий соціально�психологічний

клімат педагогічного колективу як  якісна сто�

рона міжособистісних відносин, що прояв�

ляється у вигляді сукупності психологічних

умов, що сприяють або перешкоджають про�

дуктивній діяльності і повноцінному розвитку

особистості. Несприятливий соціально�психо�

логічний клімат (часті конфлікти, мобінг «по

вертикалі» та «горизонталі», відсутність під�

тримки і згуртованості в колективі) негативно

позначається  на індивідуальних психічних ста�

нах його членів, створює обтяжливі переживан�

ня, які можуть привести до емоційного виго�

рання. 

Найважливішими ознаками сприятливого

психологічного клімату, що дуже важливо для

експертного оцінювання, є довіра і висока ви�

могливість членів один до одного, конструктив�

на критика, вільне висловлювання власної дум�

ки, відсутність тиску керівників на підлеглих і

визнання за ними права ухвалювати значущі

для колективу рішення, достатня поінформо�

ваність членів про завдання і стан справ,

задоволеність приналежністю до колективу, ви�

сокий ступінь емоційної включеності та взаємо�

допомоги в фрустраційних ситуаціях, здатність

взяти на себе відповідальність за виконання

справ в групі кожним з її членів та ін. 

Гуманістичні реформи та нововведення зали�

шили освіту технократичною, де необхідно

строго управляти, контролювати, формувати

систему поведінки особистості, маніпулюючи

нею. Цілі, завдання і пріоритети визначають

основну стратегію — формування активного

втручання в життя учня і зневажливе ставлення

до його внутрішнього світу. Процес навчання

передбачає мінімальну свободу вибору методів,

форм організації життя, визначається без�

варіантністю, консерватизмом і оптрається на

минулий досвід попередніх поколінь. Оціню�

ється рівень знань, умінь, а не те, як вони впли�

вають на розвиток учня. Оцінка залишається

зовнішньою по відношенню до внутрішньої мо�

тивації процесу навчання, оскільки ніяк не

пов’язана з механізмами саморозвитку. 

Переважає монологічний стиль спілкування

з акцентом на авторитарність і маніпулювання,

що характерно для обох сторін (учнів та вчи�

телів). Основними характеристиками інтолера�

нтного спілкування є домінування одного з

партнерів, низький рівень довіри та відвертості

в спілкуванні, незадоволеність взаєминами, од�

ностороння активність у впливі на партнера,

об’єктне ставлення до іншого; невміння і неба�

жання стати на точку зору іншої сторони; пору�

шення балансу відповідальності за процес і ре�

зультат спілкування. У результаті шкільне життя

насичене боротьбою, протистоянням і некон�

структивними конфліктами [3]. Ця боротьба

деструктивно впливає на учасників, чим і пояс�

нюється невротизація і дезадаптація. Знищен�

ню сильного учня, вчителя�професіонала

сприяє мобінг — найпоширеніша форма на�

сильства, зловживання владоющодо людей, не

№

п/п

Фізичні Психологічні Поведінкові

1. Болі в спині Гнів та фрустрація Емоційні спалахи

2. Зміна сма�

кових упо�

добань

Втрата самопова�

ги, упевненості в

собі

Віддалення від

друзів та родини

3. Діарея Втрата інтересу 

до роботи, невико�

нання зобов’язань

по роботі 

Втрата пункту�

альності й знева�

га до обов’язків 

4. Підвищення

тиску

Почуття неадек�

ватності, безпорад�

ності й провини

Зниження кри�

тичності

5. Утома Відчуття занепо�

коєння

Н е м о ж л и в і с т ь

сконцентруватися

6. Гастро�

інтеральні

проблеми

Депресія Сум

7. Головні болі Пригніченість 

і завантаженість

Постійно зроста�

юче вживання

алкоголю, нарко�

тиків

8. Безсоння Лабільність, часта

зміна настрою

Труднощі 

у спілкуванні 

з людьми

9. М’язова

напруга

Відчуття 

неуспішності

Зниження трудо�

вої активності

10. Втрата ваги Тривога з приводу

майбутнього

Неможливість

змінюватися
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здатних захистити себе. Учні, які потрапили

в зону ізоляції, об’єднуються в мікрогрупи,

утворюючи групи ризику. Причини мобінгу мо�

жуть бути найрізноманітнішими — антипатія,

елементарна заздрість тощо. При цьому, на

відміну від звичайного виробничого або особис�

того конфлікту, в цільовому психотерорі трива�

лий час бере участь більшість співробітників. 

Особистість педагога — досить цілісна й

стійка структура, якій властивий пошук шляхів

захисту від деформації. Одним зі способів

такого психологічного захисту і є синдром

емоційного вигорання. Основна причина роз�

витку синдрому емоційного вигорання —

невідповідність між особистістю й роботою, між

підвищеними вимогами керівника до працівни�

ка й реальними можливостями останнього.

Найчастіше синдром емоційного вигорання

викликається невідповідністю між прагненням

педагогів мати більше самостійності в роботі,

самим шукати способи й методи досягнення тих

результатів, за які вони відповідають, і твердою,

нераціональною політикою адміністрації в ор�

ганізації робочої активності й контролю за нею.

Результат такого контролю — виникнення по�

чуттів марності своєї діяльності й втрата

відповідальності. Відсутність належної винаго�

роди за роботу переживається працівником як

невизнання його праці, що може також приз�

вести до емоційної апатії, зниження емоційного

втручання в справи колективу, виникнення

відчуття несправедливого до нього ставлення й

до вигорання. Виходячи із вищевказаного, ос�

новними компонентами експертного оціню�

вання емоційних станів педагога є настрій,

емоційний стрес, фрустрація, що можуть приз�

вести до мобінгу у колективі.

Отже, педагог втрачає психічну енергію, у

нього розвиваються психосоматична утома,

емоційне виснаження, з’являються невмотиво�

ване занепокоєння, тривога, дратівливість, ви�

никають вегетативні розлади, знижується само�

оцінка, втрачається усвідомлення сенсу власної

професійної діяльності. Відповідно до кон�

цепції Г. Сельє, робота в стресовій обстановці

призводить до мобілізації внутрішніх ресурсів і

може викликати як гострі порушення, так і

відтерміновані наслідки. 

Для діагностики вищевказаних чинників ви�

користовували методичний комплекс, що

включає методи спостереження, бесіди, метод

експертних оцінок, метод аналізу документації,

тестування.

Перший етап експертизи — це збір так званої

фонової інформації. У процесі здійснення психо�

логічної експертизи емоційних станів вчителя

було відвідано освітні установи, вивчено різні

документи (журнали, зошити, стенди, фотог�

рафії, адміністративні розпорядження і т. п.).

Метод аналізу документації застосовувався в

цілях вивчення особливостей організації діяль�

ності вчителів в різних школах. Паралельно

проводився збір основної інформації (другий

етап) — матеріали бесід з адміністрацією, педа�

гогами, батьками, учнями. Метод спостережен�

ня використовували як основний, за допомогою

якого діагностувалися стан психологічного бла�

гополуччя вчителів, соціально�психологічний

клімат в шкільних колективах (взаємини між

колегами і з адміністрацією). Метод бесіди

застосовували в цілях діагностики емоційного

стану педагогів, їх ставлення до учнів і колег, до

роботи в цілому, а також для визначення чин�

ників, що негативно впливають на психічний

стан і ефективність діяльності вчителів. Метод

експертних оцінок застосовували для вивчення

об’єктивного стану соціально�психологічного

клімату і організаційних характеристик діяль�

ності шкільних колективів.

Наступний етап експертизи — використання

структурованих методик — дозволив перевірити

суб’єктивні оцінки експерта, надати їм більше

переконаності, а також отримати визначені

кількісні результати для порівняння, ранжуван�

ня, виявлення динаміки тих чи інших процесів,

які мають місце в освітньому середовищі. Було

використано «Методику діагностики рівня

соціальної фрустрованості» В. В. Бойка, яка

допомогла визначити у педагогів соціальну

фрустрованість як психічне напруження, обу�

мовлене незадоволеннями досягненнями та

становищем у соціумі. «Методика діагностики

рівня емоційного вигорання» В. В. Бойка

використовували з метою визначення фаз роз�

витку синдрому вигорання для подальшої

змістовної характеристики підекспертних та

визначення шляхів психокорекції. Для вивчен�

ня взаємодії вчителя з учнями, колегами й бать�

ками було використано опитувальник В. В. Бой�

ка «Ваша домінуюча стратегія психологічного

захисту у спілкуванні з партнерами», який доз�

волив визначити стратегії психологічного за�

хисту у спілкуванні: миролюбність, уникнення

та агресію. Методику «Мотивація успіху», роз�

роблену Т. Елерсом, використано для з’ясуван�

ня прагнення вчителів до успіху, саморозвитку,

вияву творчих здібностей, готовності взяти

відповідальність за власні дії та вчинки. З метою

самооцінки педагогами задоволення потреб

особистісного зростання було ними здійснено

ранжування метапотреб А. Маслоу. 

Експертна оцінка емоційного стану вчителя

здійснювалася на базі загальноосвітніх шкіл

м. Рівного та Рівненської області, вибірка стано�

вила 190 педагогів. Соціальна фрустрованість —

вид психічного напруження, обумовленого
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особистості у соціально заданих ієрархіях. Ви�

ходячи із вищесказаного, соціальна фрустро�

ваність передає емоційне ставлення людини до

позицій, які зуміла зайняти в суспільстві на да�

ний момент свого життя. Відповідно до даних

дослідження, 6,8% респондентів виявили зни�

жений рівень фрустрованості, 8,9% від усіх опи�

таних показали невизначений рівень, 15,3%

респондентів мають помірний рівень вияву

фрустрації. Підвищений рівень фрустрації пока�

зали 39,5% педагогів, дуже високий рівень фруст�

рації виявлено у 29,5% респондентів (рис. 2).

Рис. 2. Результати діагностики рівня соціальної фрустро$
ваності педагогів

Дані дослідження вказують, що більша поло�

вина респондентів соціально фрустрована. Це

залежить від усвідомлення недосягнутого, а не

від реального становища особистості. 

У синдромі «емоційного вигорання», як вид�

но з таблиці 2, високий рівень сформованості

трьох фаз у 25% респондентів, що говорить про

згортання професійних обов’язків, неадекватне

емоційне реагування, розширення економії

емоцій. Фази емоційного вигорання у стадії

формування (середній рівень розвитку) у 42,1%

опитаних зі стадії «напруження», 40,8% респон�

дентів «резистенції» та 46,1% педагогів на фазі

«виснаження». 

Таблиця 2. — Рівні формування симптомів синдрому «про$
фесійного вигорання» 

Отже, виходячи з дослідження, лише у 10%

респондентів жодна з фаз синдрому «про�

фесійного вигорання» не сформована. Можна

припустити, що у більшості педагогів у про�

фесійній діяльності домінує у спілкуванні з уч�

нями, колегами агресивна стратегія психо�

логічного захисту, що дозволяє уникнути

депресії. 

Виходячи із результатів опитування, у 21%

респондентів у спілкуванні з учнями, колегами

домінує миролюбність, що вказує на партнер�

ство, співпрацю, готовність йти на компроміси,

не загострювати відносини і не вплутуватися

в конфлікти, педагог комунікабельний, урівно�

важений. У 31,6% респондентів домінуючою

стратегією психологічного захисту є уникнен�

ня, засноване на економії емоційних та інтелек�

туальних ресурсів. Однак, 47,4% опитаних об�

рало у спілкуванні стратегію захисту від

реальності — агресію, що дозволяє уникнути

депресії (рис. 3). Педагоги, у яких домінує агре�

сивна стратегія психологічного захисту у

спілкуванні, у всіх своїх бідах звинувачують

учнів, колег, адміністрацію, рідних, зганяють

злість на них, проектують свої негативні якості,

самостверджується за рахунок приниження

інших,  зменшують значущість інших тощо. Все

це вказує на те, що велика кількість педагогів

хоче досягти успіху за рахунок інших, що на�

повнює навчальний процес протистоянням. Як

стверджує В. В. Бойко [2], інтелектуальна осо�

бистість, яка володіє інстинктом агресії, —

найстрашніший «винахід» цивілізації. 

Рис. 3. Стратегії психологічного захисту у спілкуванні

10,5 % респондентів виявили занадто висо�

кий рівень мотивації, бо надають перевагу зав�

данням середньої чи вище середньої складності.

Педагоги упевнені в успішному виконанні заду�

маного, їм властивий пошук інформації для

судження про свої успіхи, рішучість у невизна�

чених ситуаціях, схильність до розумного ризи�

ку, готовність взяти на себе відповідальність, ве�

лика наполегливість при прагненні до мети,

адекватний середній рівень домагань, який

підвищують після успіху і знижують після нев�

дачі. 36,8% вчителів виявили середній рівень

мотивації до успіху — успіх і невдача однаково

Фази 

синдрому

«емоційного

вигорання»

Рівні формування симптомів синдрому

«професійного вигорання» 

(% від загальної кількості опитаних)

низький середній високий

Напруження 32,9 42,1 25

Резистенція 34,2 40,8 25

Виснаження 28,9 46,1 25



можливі, результат залежить від власних зусиль

педагога. 21,1% респондентів виявили помірко�

вано високий рівень мотивації на успіх. 31,6%

опитаних — низька мотивація до успіху, —

віддають перевагу малому або, навпаки, занадто

великому рівневі ризику (рис. 4).

Рис. 4. Результати опитування за методикою «Мотивація
до успіху» Т. Елерса

А. Маслоу вказував, що метапотреби, предс�

тавлені в абстрактній формі, однак в реальних

життєвих ситуаціях конкретні та специфічні.

Результати дослідження самооцінки задоволен�

ня потреб росту (цілісності, досконалості,

завершення, закону, активності, багатства,

простоти, краси, доброти, унікальності, ненап�

руженості, гри, істини, самовпевненості) пока�

зали, що 63,2% респондентів вважає мало задо�

воленими (рис. 5). 

Рис. 5. Результати ранжування метапотреб 63,2% рес$
пондентів

36,8% респондентів вважає задоволеними

метапотреби на середньому чи високому рівні

(рис. 6).

Виходячи із результатів самооцінки задово�

лення метапотреб респондентами видно, що ті

педагоги, які піддалися професійно�осо�

бистісній деформації (63,2% від усіх опитаних)

максимально задовольняють потребу в актив�

ності на 26%, решта метапотреб виражені менше.

36,8% респондентів вважає найбільш задоволе�

ною «простоту» — 75%, а найменш — «завер�

шення» — 51%. 

Рис. 6. Результати ранжування метапотреб 36,8% респон$
дентів

Результати дослідження дозволяють сформу�

лювати наступні висновки:

1. Визначено особливості професійно�осо�

бистісної деформації педагога, що негативно

позначаються на його життєдіяльності. 

2. Виділено детермінанти, які сприяють ви�

никненню емоційного вигорання, — низький

рівень автономності, незадовільний психо�

логічний клімат, недостатність стимулювання

праці, відсутність можливостей професійного

росту, несприятливий психологічний клімат у

колективі.

3. Психологічна експертиза гуманітарного

напрямку стверджує, що тільки щасливий,

люблячий себе, сильний, творчий, цілісний,

справедливий, активний, чесний, відкритий,

унікальний, незалежний дорослий може допо�

могти дитині стати такою самою. 

4. Виявлено, що тільки у 10% респондентів

відсутні ознаки деформації, 25% опитаних по�

казало сформованість трьох фаз «емоційного

вигорання», схильність до деформацій виявле�

но у 65% респондентів.

5. Педагоги�професіонали, прагнучи до успі�

ху, надають перевагу низькому або середньому

рівню ризику.

6. Метамотивовані педагоги виявили достат�

ній та високий рівень задоволення метапотреб.

7. Отримані дані дозволили розробити алго�

ритм експертної оцінки емоційного стану вчи�

теля та корекційні заходи. 
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У статті автор визначає сутність феномену
«ініціативність» на основі теоретичного аналізу
різних психологічних підходів до його вивчення,
визначення основних ознак ініціативності та
співвідношення даного терміну із поняттями
«ініціатива» та «активність».

Ключові слова: ініціативність, ініціатива, ак�

тивність, особистість, тенденція актуалізації.

В статье автор определяет сущность феноме�
на «инициативность» на основе теоретического
анализа разных психологических подходов его изу�
чения, определения основных качеств инициатив�
ности и соотношения термина с понятиями «ини�
циатива» и «активность».

Ключевые слова: инициативность, инициа�

тива, активность, тенденция актуализации.

In this article the author gives definition of phenom�
enon «initiative» on the basis of theoretical analysis of
different psychological approaches to the problem,
defining its main qualities and correlation between
«initiative», «initiation» and «activity».

Key words: initiative, initiation, activity, person�

ality, actualizing tendency.

Зміни у суспільстві зумовлюють переосмис�

лення особистісних якостей, що характерні для

сучасної людини. Описуючи гармонійну, адап�

товану до сучасних умов особистість, наділяємо

її такими якостями, як цілеспрямованість,

здатність самостійно приймати рішення та бра�

ти за них відповідальність, воля, рішучість, на�

полегливість, активність, творчість, гнучкість,

технологічність тощо. Вона використовує свої

здатності у повну силу, актуалізує власний по�

тенціал, тобто, є ініціативною. Незважаючи на

актуальність проблеми дослідження, означений

феномен у сучасній психології розроблений не�

достатньо.

Окремі аспекти проблеми розглядалися у ди�

сертаційних дослідженнях В. Байкова, Д. Бого�

явленської, М. Говорова, С. Зиньківської,

Е. Карамової, І. Кезикової, Лінь Яцяна, Л. Око�

нечникової, І. Плотнієка, О. Погоніної, О. Под�

дякова, А. Польської, К. Полянської. У психо�

лого�педагогічній літературі проблема вивчення

розвитку ініціативності особистості знайшла

висвітлення у роботах К. Абульханової�Славської,

Л. Виготського, Е. Еріксона, О. Крупнова,

С. Рубінштейна. В Україні зазначена проблема

досліджувалася Л. Новіковою, Г. Сорокою, О. Ста�

ринською, Н. Тертичною, О. Трошкіним та ін. 

Метою статті було розглянути систему пог�

лядів зарубіжних і вітчизняних психологів на

поставлену проблему, подати аналіз теоретич�

них підходів до визначення сутності понять

«ініціатива», «ініціативність». 

В «Українському радянському енциклопе�

дичному словнику» ініціатива (франц. initiative,

від лат. initium — початок) — почин; здатність

людини до започаткування своїх рішень у

різних сферах суспільного життя [15, с. 708].

Ініціатива визначена Н. Терських як будь�

яка початкова дія людини, що виконується в

оригінальній, нетрадиційній формі [12].

Ряд дослідників, такі як К. Абульханова�

Славська, Т. Коновалова, О. Погоніна, Н. Тер�

тична та ін. розглядають ініціативу як форму

активності особистості. За визначенням К. Абу�

льханової�Славської, ініціатива — це форма ак�

тивності, якість, котра розвивається у індивіда

більшою чи меншою мірою в залежності від то�

го, наскільки суспільством йому надана свобода

і наскільки він приймає суспільну необхідність.

Ця форма активності особистості розвивається

у суспільному житті та на реальному життєвому

шляху. Ініціатива являє собою випереджаючу

зовнішні вимоги або зустрічну по відношенню

до них вільну активність суб’єкта, котра потім

реалізується в інтелектуальній або практичній

сферах [1, с. 109]. Н. Тертична стверджує, що

ініціатива — це своєрідна форма суб’єктної ак�

тивності, що виникає в ситуації, коли індивід у

своїй діяльності виходить за межі суб’єктивно

усвідомленого та об’єктивних вимог цієї діяль�

ності. Рушійною силою і джерелом її розвитку

виступає активна діяльність особистості [13].

На нашу думку, найбільш вдало та лаконічно

обгрунтував поняття ініціативи О. Трошкін, —

«засіб прояву ініціативності як особистісної

якості, що є складовою фахової діяльності» [14,

с. 27].

Основний підхід щодо визначення ініціатив�

ності визначає її як якість особистості (О. Бори�

ІНІЦІАТИВНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН; 
РІЗНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО ВИВЧЕННЯ

Віра Шапран, аспірантка кафедри загальної 

та практичної психології Переяслав�Хмельницького державного 

педагогічного університету імені Григорія Сковороди

УДК 159.9.019.4
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О. Крупнов і його послідовники).

О. Трошкін вважає, що ініціативність — це

складна якість особистості, у якій виявляється

діяльнісний стан людини з її ставленням до

цілей, змісту, характеру діяльності та прагнен'

ням мобілізувати свої морально'вольові зусилля

на досягнення навчально'творчої й про'

фесійно'практичної мети [14, c. 27]. 

Н. Терських визначає ініціативність як від'

носно стійку якість особистості, що виражає

постійне прагнення людини до ініціації:

ініціатива може бути представлена як результат,

так і засіб прояву ініціативності [12]. 

С. Рубінштейн характеризує ініціативність,

як вольову якість особистості, «вміння добре і

легко братися до справи за власним починан'

ням, не чекаючи на зовнішню стимуляцію» [10,

с. 74]. 

О. Крупнов та його послідовники В. Байков,

С. Зиньківська, Е. Карамова, І. Кезикова, Лінь

Яцян, А. Польська розглядають ініціативність як

системну якість особистості, що включає

взаємодіючі динамічні, емоціональні, регуля'

тивні, цільові, мотиваційні, когнітивні, продук'

тивні (результативні) і рефлексивні компоненти.

У деяких педагогічних словниках, зокрема у

довідниках О. Скрипченко та С. Гончаренко,

ініціативність — морально'психологічна риса

особистості, яка характеризується здатністю і

схильністю до активних і самостійних дій [17,

с. 55], [5, с. 145].

На думку Т. Борисової, ініціативність — це

інтегральна якість особистості [2, с. 36]; «вироб'

лене у процесі виконання спеціальних вправ

вміння ставити перед собою нові задачі та

втілювати їх» [2, с. 38].

Отже, більшість дослідників розглядають

ініціативність як якість особистості. Проте є й

інші підходи до визначення цього терміну.

Прихильники іншого підходу К. Абульхано'

ва'Славська, О. Леонтьєв, Г. Люблінська,

А. Матюшкін, Ю. Палайма, Є. Погоніна,

С. Пєтухов, П. Суховейко, В. Юсупов та ін. ха'

рактеризують ініціативність, як найвищу форму

активності.

К. Полянська вбачає в понятті ініціативності
систему мотиваційно'смислових та інструмен'

тально'стильових характеристик, що забезпечу'

ють стан готовності і постійність спрямувань

особистості до процесу ініціації [8, c. 8]. 

У зарубіжній психології поняття «ініціатив'

ність» розглядається залежно від того підходу,

яким керується автор у своїх дослідженнях.

Е. Еріксон стверджував, що ініціатива — це

«здатність брати на себе обов’язки, енергійно

братися за які'небудь справи чи задачі, щоб ру'

хатися вперед» [19, c. 155]. Якщо ж раніше

з’явиться свавілля, почуття провини, то у своїй

поведінці індивід буде проявляти непокору або

протестуючу незалежність [19, c. 155]. Ерік

Еріксон описав схему розвитку людини протя'

гом всього життя, поклавши в основу «епінерге'

тичний принцип» [16, c. 267]. 

Аналізуючи наукові здобутки представників

гуманістичного напрямку, що перегукуються

з проблемою розвитку ініціативності, особливої

уваги заслуговують дослідження А. Маслоу та

К. Роджерса.

А. Маслоу у своїх дослідженнях акцентував

увагу на важливості самоактуалізації в житті лю'

дини. 

Науковець ввів поняття Д'життя (дефіцитар�
не життя) та Б'життя (буттєве або мета�жит�
тя).

Джиття — це прагнення задовольнити існу'

ючий дефіцит чогось або вимоги оточуючих. Це

стиль життя, орієнтований на зниження напру'

ги, гомеостаз та імпульсивне задоволення. Ви'

раз «Живи сьогоднішнім днем, бо завтра може

не наступити» зображує позицію Д'орієнтова'

ної людини. А. Маслоу відмічав, що Д'життя

перетворює людину у звичайного респондента,

який «просто реагує на стимули, на похвалу та

покарання, на надзвичайні події, на біль і страх,

на вимоги інших людей, на рутинні щоденні

події» [16, c. 500].

Бжиття А. Маслоу визначив як зусилля або

порив, коли людина використовує свої здат'

ності у повну силу. Б'образ життя включає у се'

бе найбільш щасливі та хвилюючі моменти

людського існування [16, c. 501]. На нашу дум'

ку, саме Б'стиль життя, описаний А. Маслоу,

характерний ініціативній особистості.

За теорією К. Роджерса, який продовжує

розвивати ідеї А. Маслоу, тенденція актуалізації

є основним мотивом у житті людей та полягає у

прагненні стати настільки хорошим, наскільки

дозволяє належна їм природа [16, с. 571]. На'

уковець також надає великого значення «сво'

боді» [16, с. 571], вільній діяльності людини, що

веде до актуалізації.

За дослідженнями Ричарда Боятзіса та Фабіо

Сала ініціатива є однією з компетенцій

«емоційного інтелекту» та означає готовність

діяти при можливості [18].

Проаналізувавши теоретичні підходи з проб'

леми дослідження, можемо зробити висновок,

що серед дослідників немає єдиної точки зору

щодо визначення понять «ініціатива» та «іні�
ціативність».

На нашу думку, перш ніж дати власне визна'

чення поняттям «ініціативність» та «ініціати�
ва», необхідно простежити їхнє співвідношення

із поняттям активності, проаналізувати ознаки

ініціативності. 
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У психологічному словнику поняття «ак�
тивність особистості» розглядається як здатність

людини до планомірного і цілеспрямованого

перетворення навколишньої дійсності, яка ви�

являється у наполегливості, принциповості,

послідовності у відстоюванні своїх поглядів і

дій, нетерпимості до недоліків, енергійності,

ініціативності та інших морально�вольових

якостях. Активність особистості реалізується в її

активній життєвій позиції, яка передбачає

відповідальність за свої обов’язки, вимогливе

ставлення до себе та інших, колективізм, твор�

чий підхід до діяльності [9, с. 15].

У нашому дослідженні ми пов’язуємо ініціа�

тивність з активністю, зокрема, надситуатив�

ною. Надситуативна активність — це актив�

ність, яка виявляється у здатності людини

піднятися над вимогами ситуації, ставити над�

високі цілі; дає змогу долати зовнішні та

внутрішні бар’єри на шляху до мети. Надситуа�

тивна активність часто проявляється в твор�

чості, пізнавальній активності, безкорисному

ризику тощо [9, c. 15].

Поняття «ініціативність» та «ініціатива»,

«ініціативність» та «активність», на нашу думку,

мають різні значення, хоча і взаємопов’язані.

Поняття «ініціативність» ширше, ніж поняття

«ініціатива»; водночас воно вужче, ніж поняття

«активність». Активна особистість ще не є

ініціативною, оскільки її діяльність може бути

вимушеною. Ініціативна особистість у своїй

діяльності проявляє вільну надситуативну ак�

тивність, творчо підходить до поставленого зав�

дання, яке спрямоване на досягнення певної

мети. Поняття «ініціатива» вужче, ніж поняття

«ініціативність», оскільки є окремим проявом

ініціативності. Проявити ініціативу означає

докласти певних вольових зусиль задля досяг�

нення певної мети, на деякий час вийти за межі

зовнішніх вимог. Співвідношення понять

«ініціатива», «ініціативність», «активність» на�

очно відображене на рис. 1.

Рис. 1 — Співвідношення понять «ініціатива»,
«ініціативність», «активність»

Аналізуючи структурно�функціональні озна�
ки ініціативності, доцільно б було звернутися до

дисертаційного дослідження О. Старинської

[11, с. 24], де науковець узагальнює філософські

та психолого�педагогічні підходи (табл. 1).

Таблиця 1 — Структурно�функціональні ознаки ініціативності

Наведена таблиця наочно відображує суттєві

ознаки ініціативності, але, на нашу думку, вона

неповна та може бути доповнена іншими озна�

ками, які характеризують зазначену дефініцію. 

Аналіз психологічних досліджень дає мож�

ливість виділити основні структурно�функціо�

нальні ознаки ініціативності:

– новаторство у справах;

– особистісне починання;

– найвища форма активності;

– відповідальність за свої ідеї та вчинки;

– здатність і воля до реалізації запропонова�

ного.

Отже, на основі аналізу психолого�педа�

гогічної літератури, дано визначення поняттям

«ініціативності» та «ініціативи». 

Отже, нами було розглянуто і проаналізовано

теоретичні підходи до визначення сутності по�

нять «ініціатива», «ініціативність», дано власне

обґрунтування зазначеним термінам, описані

№ 

з/п

Ознаки ініціативності Автори

1 Готовність братися до справ за

власним починанням, новатор�

ство у справах, знаходження

шляхів та засобів подолання пе�

решкод; (ініціативно�вольове

утворення)

М. Говоров, 

Н. Левітов, 

В. Селіванов,

О.Смирнов, 

Б. Теплов, 

В. Теплинський 

2 Новизна, новаторство у справах;

особистісне починання; на�

явність творчого поштовху; но�

вовведення; чисельність та яск�

равість нових ідей та планів;

багатство уяви; поєднані з інтен�

сивністю спонукань та ак�

тивністю прагнень.

М. Говоров, 

Д. Богоявленська,

М. Гінзбург, 

О. Ізотова, 

В. Конопліч, 

С. Пєтухов, 

І. Плотнієк, 

С. Рубінштейн, 

Б. Теплов, 

Б. Хамзін

3 Реалізація ініціативних дій зав�

дяки розвитку якостей особис�

тості самостійності, активності,

відповідальності, волі, самодис�

ципліни та ін.

М. Говоров, 

Г. Костюк, 

Е. Погоніна, 

С. Пєтухов, 

П. Рудик, 

Т. Тищенко, 

О. Цаболова 

4 – найвища форма активності; 

– відповідальність за свої вчин�

ки;

— здатність і воля до реалізації

запропонованого; 

— дійова природа

К. Абульханова�

Славська, О. Ле�

онтьєв, А. Ма�

тюшкін, Ю.

Палайма, Є. По�

гоніна, С. Пєту�

хов, П. Суховейко,

В. Юсупов.
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І»особливості їх прояву. Перспективою для по�

дальшої роботи є дослідження онтогенезу роз�

витку ініціативності особистості; простеження

ролі провідної діяльності у формуванні ініціа�

тивності; створення психологічної моделі її роз�

витку.
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Стаття присвячена проблемі особистості на
прикладі образу Елізи Дуліттл з п’єси Дж. Бер�
нарда Шоу «Пігмаліон», її самореалізації і доско�
налості в суспільстві.

Ключові слова: соціокультурна ідентичність,

гуманізація, система «вчитель — учень», «вик�

ладач — студент», онтогенез, принцип «гри»,

культурні детермінанти особистості, принцип

інформаційної гуманності, соціалізація, прин�

цип мультимедійності, самооцінка, інтрапсихо�

логічні процеси, свідомість індивіда, саморегу�

ляція, самореалізація, рефлексія, емпатійність,

креативність, принцип єдності свідомості й

діяльності.

Статья посвящена проблеме личности на при�
мере образа Элизы Дулиттл из пьесы Дж. Бернар�
да Шоу «Пигмалион», ее самореализации и совер�
шенства в обществе.

Ключевые слова: социокультурная идентич�

ность, гуманизация, система «учитель — уче�

ник», «преподаватель — студент», онтогенез,

принцип «игры», культурные детерминанты

личности, принцип информационной гуман�

ности, социализация, принцип мультимедий�

ности, самооценка, интрапсихологические про�

цессы, сознание индивида, саморегуляция,

самореализация, рефлексия, эмпатийность,

креативность, Япринцип единства сознания и

деятельности. 

This article is devoted to the problem of personality
on the example of the Eliza Doolittle’s image from the
G.Bernard Shaw’s play «Pygmalion», its self�realiza�
tion and perfection in society. 

Key words: socio�cultural identity, humaniza�

tion, «teacher�pupil» system, «teacher�student»,

principle of game, ontogenesis, personality cultural

determinations, informative humanity principle,

socialization, self�appraisal, individual’s conscious�

ness, self�regulation, self�realization, reflection,

creativity, principle of unity of consciousness and

activity, principle of multi�media, inter�psychologi�

cal processes.

Решение проблем человека включает в круг

своих интересов и проблемы культуры, и проб�

лемы антропогенеза, и экзистенциальные проб�

лемы человека — это не только и не столько

проблемы «заброшенности человека в этот

мир», это, в первую очередь, проблемы нахож�

дения человека в контексте культуры, его есте�

ственного стремления к самоутверждению,

антропологической, и социокультурной иденти�
фикации. Данная проблематика не утратила сво�

ей актуальности и в наше время. Стремление

жить в некой общности, быть ею защищенной,

самоутверждаться в ее среде, свойственно

представителям молодежи, для которых данное

утверждение является их жизненным кредо [3].

Наше общество находится на переломном

этапе своего развития. Он характеризуется пе�

реоценкой ценностей, критикой и преодолени�

ем того, что мешает дальнейшему движению

вперед. Высшим гуманистическим смыслом со�

циального развития становится утверждение

отношения к человеку как высшей ценности

бытия [2].

Целью данного исследования является рас�

смотрение формирования личности человека,

представителя молодежи — Элизы Дулиттл

в процессе её обучения, а также критериев

оценки социального процесса в условиях гума�

низации жизни общества.

Само понятие «гуманизация» представляет

собой ключевой элемент нового педагогическо�

го мышления, утверждающего полисубъектную

сущность образовательного процесса [4].

Основные задачи, поставленные в статье для

исследования, предполагают: 

– осветить систему понятий, с помощью ко�

торых наука описывает поведение личности и ее

взаимодействие с другими людьми и обществом;

– показать, что личность является не только

продуктом, но и деятельным субъектом общест�

венных отношений, что вызывает интерес к

внутреннему миру личности, к ее «Я»; 

– дать информацию о ряде неразработанных

или спорных вопросах социологической теории

личности, о стадиях и механизмах формирова�

ния личности и ее самосознания в онтогенезе.

Джордж Бернард Шоу — блестящий драма�

тург, классик английской литературы конца

XIX — начала XX века, лауреат Нобелевской

премии 1925 года, в своем произведении «Пиг�

малион» описал один из лучших примеров воз�

действия образовательного процесса, опреде�

ИСТОРИЯ ЭЛИЗЫ ДУЛИТТЛ КАК ОДИН ИЗ ОБРАЗЦОВ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ

Екатерина Ефименко, преподаватель кафедры иностранных языков 

гуманитарного профиля Таврического национального университета имени В. И. Вернадского

УДК 456. 38 43
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фессором Хиггинсом для превращения цветоч�

ницы Элизы Дулиттл в светскую даму.

В пьесе «Пигмалион» отражены два мира со�

циального общества: мир Вест�Энда и Ист�Эн�

да. Представителями каждого из этих слоев об�

щества движут определенные цели, задачи и

побуждения. У всех свой собственный взгляд на

жизнь, свои жизненные установки, но в тоже

время есть одно общее качество — сила воли,

благодаря чему каждый из них достигает своих

определенных высот.

В данном произведении Д. Б. Шоу обращает

внимание на такие проблемы, как:

– влияние социальной среды на личность

человека;

– социальный статус и особенности речевых

характеристик языка героев;

– положение женщины в обществе;

– значения образования и образованности;

Проблема личности в пьесе «Пигмалион»

находится в центре внимания. Следует отме�

тить, что проблема личности — это комплекс�

ная проблема, которую изучают и философы, и

социологи, и психологи, и педагоги.

Говоря о личности, я подразумеваю конкрет�

ный персонаж пьесы «Пигмалион» — Элизу Ду�

литтл. Как человек, индивид, она представляет

в своем лице мир низших слоев общества, мир

Ист�Энда: «Ее давно не мытые волосы приоб�

рели какой�то неестественный мышиный цвет.

Поношенное черное пальто, узкое в талии, едва

доходит до колен. Черты ее лица не хуже, чем у

них, но кожа оставляет желать лучшего. К тому

же девушка нуждается в услугах зубного врача»

[6, c. 246].

Профессор Хиггинс заинтересован Элизой

как личностью — субъектом деятельности, в

единстве ее индивидуальных качеств и ее соци�

альных ролей, одну из которых она представля�

ет как цветочница на углу Тотенхем�Корт�Роуд.

Как опытный педагог�фонетист он ставит перед

собой задачу — изучение процесса изменения

личности представительницы низшего слоя об�

щества [1].

Данный опыт и результат от полученного

процесса происходят после усвоение индиви�

дом определенной системы социальных ролей и

культуры.

В обыденном сознании ролью обычно назы�

вают такой аспект поведения и деятельности

лица, который не является для него органич�

ным, переживается как нечто внешнее, ненас�

тоящее, отличное от его «подлинного Я». «Быть

в роли» — значит, притворяться, играть, созна�

вая искусственность собственного поведения.

Так, по принципу «игры» построены взаимо�

отношения между Элизой Дулиттл и профессо�

ром Хиггинсом: «О�о�о…ау. Полегче — вы мне

пока что не отец!» [6, c. 262]; «Что такое жизнь,

как не ряд безрассудных поступков? Вот повод

для них найти труднее» [6, c. 263]; «Если уж я

возьмусь вас учить, то буду пострашнее двух от�

цов» [6, c. 262].

Их конкретное взаимодействие протекает в

определенной социальной среде. Исторически

сложившиеся формы общественного разделе�

ния труда, деление общества на классы, соци�

альные институты и нормы поведения «даны»

при этом в качестве внешней, объективной

реальности, о которой люди должны, нравится

им это или нет, сообразовать свои действия [1].

Конечно, социальное положение не предопре�

деляет наличие всех многообразных личных ка�

честв занимающих его людей. Однако общест�

во, класс, социальный институт обладают

целой системой воздействий и фильтров, кото�

рые формируют и отбирают типы характеров,

наиболее пригодных для той или иной деятель�

ности.

Таким образом, в человеческом поведении

всегда есть нечто «заданное», стандартизиро�

ванное (обществом, ситуацией, предшествую�

щим опытом), делающее человека как бы «акте�

ром»: «Стоит только женщине сблизиться со

мной, как она становится ревнивой, требова�

тельной, подозрительной и чертовски надоедли�

вой» [6, c. 269]; «Я научил десятки американских

миллионерш правильно говорить по�английс�

ки, а это самые красивые женщины в мире.

Я человек закаленный. На уроке женщина для

меня все равно, что полено, и сам я не мужчина»

[6, c. 270].

Раскрывая культурные детерминанты лич�

ности Элизы и ее самосознание, Шоу прибегает

к такому принципу, как: принцип информацион�
ной гуманности. Суть данного принципа пред�

полагает, что все элементы процесса обучения

ориентируются на индивидуальные информа�

ционные возможности и психологические осо�

бенности человека [7]. Разграничение норма�

тивных канонов культуры, фиксирующих

правила желаемого или должного поведения

и психологических черт и поступков эмпири�

ческих индивидов, отражаемых, легитимируе�

мых и конституируемых этими канонами, — не�

обходимое условие любого психологического

икультурологического исследования [1]: «Прос�

тите, мисс Дулиттл, я оговорился [6, c. 282];

«Здравствуйте, мисс Дулиттл» [6, c. 290]; «…за�

няв высокое положение, не следует забывать

старых друзей. Мы это называем снобизмом»

[6, c. 282].

Элизе Дулиттл, выросшей в другой среде,

достаточно сложно стать членом того общества,

к которому принадлежит Хиггинс. В условиях
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усложнения такой социальной жизни возникает

проблема включения личности в социальную

целостность, в социальную структуру общества,

где основным фактором является «социализа�
ция», позволяющая человеку стать членом этого

общества [17, 18]. Под социализацией подразу�

мевается становление личности, то есть процесс

усвоения индивидом образцов поведения, пси�

хологических установок, социальных норм и

ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему

или ей успешно функционировать в данном об�

ществе [8]. В процессе социализации индивид

усваивает накопленный человечеством соци�

альный опыт в различных сферах жизнедея�

тельности, который позволяет исполнять опре�

деленные, жизненно важные социальные роли.

Следующий принцип, который Шоу приме�

няет в данном произведении, это принцип
мультимедийности, под которым понимается

комплексность по форме и содержанию предс�

тавления информации [7]: «Мы водим ее на

концерты классической музыки…; «Я работаю с

ней несколько месяцев, но она уже сделала

потрясающие успехи. У нее превосходный слух,

она уже говорит по�английски, уже освоила

произношение» [6, c. 289, 297].

Неоспорим тот факт, что с возрастом человек

переживает необратимые психофизиологичес�

кие сдвиги, которые сказываются и на его лич�

ностных качествах, и его взаимоотношениях с

людьми: «Почему вы не оставили меня там, где

нашли? Что со мной будет? Что со мной будет?»

[6, c. 302–303].

Любой возраст имеет свои особенности. Но

понять эти особенности можно только в сопос�

тавлении с другими возрастами. Особенности

каждого возраста проявляются лишь во взаимо�

отношениях разных возрастных групп, причем

характер этих взаимоотношений всецело зави�

сит от социальных условий и сам влияет на мно�

гие социальные процессы.

По мере обучения Элизы Дулиттл внешнее

регулирование ее поведения все больше уступа�

ет место внутреннему. Если вначале она ориен�

тировалась на оценку ее другими людьми, то

впоследствии решающую роль приобретает са�

мооценка. Процесс формирования личности

девушки является изначально социальным. В

общении с профессором Хиггинсом и полков�

ником Пикерингом, построенном на игровом
принципе, Элиза усваивает целую систему цен�

ностей и идеалов, типичных для данного обще�

ства и его специфической социальной среды[1].

Согласно Л. С. Выготскому и его последова�

телям, интрапсихологические процессы, то есть

внутренние процессы человеческой психики,

складываются на основе интерпсихологичес�

ких, то есть межличностных, социальных про�

цессов, в которых главным является развитие

психики человека как усвоение социальных, ис�

торически сложившихся видов и форм деятель�

ности. Эти усвоенные формы деятельности, сис�

темы знаков преобразуются во внутренние

процессы личности. Таким образом, «внешнее»

и его «внутренняя» природа оказываются свя�

занными как генетически, так и функционально.

Процесс приобщения индивида к социаль�

ному опыту выступает как двусторонний

процесс: «либо человек овладевает готовым, за�

ранее данным стандартом общественного со�

знания, либо те или иные идеи человека стано�

вятся общим достоянием, то есть в некотором

смысле общественным стандартом. Так или

иначе, сознание индивида противостоит обще�

ственному сознанию как чему�то внешнему»

[1]: «…я научилась хорошим манерам…раньше я

не умела сдерживаться, кричала, ругалась по

каждому поводу…Я забыла свой родной язык и

могу говорить только на вашем…я буду не в со�

стоянии жить с простым грубым человеком…[6,

317, 319, 327].

Так, в процессе социализации простая цве�

точница Элиза Дулиттл превращается в светс�

кую даму: «Раз уж я не получу любви, то, по

крайней мере, сохраню независимость…Если

вы способны проповедовать, то и я способна

преподавать. Я стану учительницей …берусь

сделать то же самое из любой уличной девчон�

ки… [6, c. 328–329].

Рассматривая позицию профессора Хиггин�

са как педагога, необходимо отметить, что сис�

темообразующим элементом его процесса обу�

чения и воспитания является наличие у него

творческого подхода к делу [8]. 

В общеметодологическом смысле творчест�

во — это процесс создания нового вида деятель�

ности, отличной от шаблонной, стереотипной.

В философских учениях под творчеством пони�

мается условие и механизм продуктивного раз�

вития. Творчество в аспекте психологии являет�

ся продуктом мыслительной деятельности, где

саморегуляция и самореализация играют важную

роль в деятельности педагога. Высший уровень

саморегуляции характеризует личность как

субъект деятельности, вырабатывающий опре�

деленную свою стратегию и тактику поведения.

Центральным звеном этого явления выступает

рефлексия как познание и самоанализ челове�

ком собственной деятельности [9, 10, 11, 12].

Творческая деятельность контролируется раз�

личными видами рефлексии. При решении

творческих задач проявляется интеллектуаль�

ная и личностная рефлексия. Переосмысление

роли рефлексии в процессе обучения в процес�

се творческого мышления приводит к тому, что

строится новый образ «Я» преподавателя.
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де к обучению занимает одна из характеристик

творческой управленческой деятельности —

эмпатийность. Эмпатия является необходимым

условием творчества не только педагога и пси�

холога, но и других руководящих лиц в образо�

вании.

Например, в психологии эмпатия понимает�

ся как процесс моделирования «Я» личности

другого человека путем формирования личной

способности становиться на точку зрения этого

другого «Я»: «…берите пример с этой леди:

думайте о чужом будущем, но никогда не раз�

мышляйте о своем собственном…если вы буде�

те слушаться и делать то, что вам скажут, вы бу�

дете спать в хорошей спальне, есть вволю,

покупать конфеты и разъезжать в такси…» [6,

c. 267–268].

Современный преподаватель, по определе�

нию Р. Х. Шакурова, обладает внутренней гар�

монией и целостностью, что обеспечивает

эффективное управление в конкретных услови�

ях [13, c. 41].

Стоит отметить тот факт, что Бернард Шоу

не испытывал большого уважения к тогдашней

системе образования и данное произведение —

«Пигмалион» — послужило напутствием для

молодого поколения, в частности, для молодых

педагогов [14].

Управленческо�педагогическая деятельность

осуществляется в условиях субъект�субъектно�

го взаимодействия людей в конкретных услови�

ях и в ситуациях большой неопределенности,

где креативность становится системообразую�

щим свойством стиля управленческо�педагоги�

ческой деятельности [12].

При этом применяется при управлении отк�

рытые системы, которые ориентированы на ус�

пех, свободу, жесткость, самоорганизацию и

склонность к действию.

Анализируя творческий процесс обучения

Элизы Дулиттл, следует отметить, что позиция

профессора Хиггинса с точки зрения педагога

следующая:

– он пытается вызвать интерес и желание

учиться у Элизы, оптимизируя образование за

счет своих умений, навыков и способностей,

так как его цель: «Поймите же, мама, вы даже

не представляете себе, как интересно взять че�

ловека, наделить его речью и с помощью этой

речи сделать его совершенно иным. Ведь это

значит уничтожить пропасть, разделяющую

классы и души людей» [6, c. 296–297]. Он ее до�

бивается за достаточно короткий срок, что и

показывает высокий профессиональный уро�

вень его как педагога и психолога; «Я ушла с

Уимпол�стрит, я навсегда покончила с Тотен�

хем�Корт�Роуд» [6, c. 319];

– он создает доверие, условия для свободы и

творчества Элизы, зная, при этом, что создание

доверия требует определенного риска;

– он не ожидает совершенства, но постоян�

но способствует улучшению качества образо�

ванности: «Я ни на секунду не перестаю думать

об этой девушке и ее проклятых гласных и сог�

ласных. Я измучился, думая о ней, наблюдая за

ней, за ее губами, языком, не говоря уже о ее ду�

ше…» [6, c. 296];

В современной психологии широко предс�

тавлены теоретические и эмпирические иссле�

дования закономерностей развития субъекта

в двух отдельно взятых парадигмах — гуманис�

тической и экзистенциональной. В теории оте�

чественной психологии С. Л. Рубинштейн оп�

ределяет функционал субъекта через выбор

значимых для личности ситуаций. Он есть каче�

ственно определенный способ самоорганиза�

ции, саморегуляции, согласования внешних и

внутренних условий активности, центр коорди�

нации всех психических процессов, состояний,

свойств, способностей и возможностей личнос�

ти соотносительно с объективными и субъек�

тивными (целями, притязаниями, задачами) ус�

ловиями деятельности и общения [1]. Как

способ самоорганизации функционал субъекта,

он репрезентирует его в самом общем смысле,

где слиты воедино представления о своих по�

тенциальных возможностях, о «Я» настоящем,

«Я» будущем, ценностное и этическое отноше�

ние к совершаемому [1].

Полученные знания, а также использование

принципа единства сознания и деятельности

обеспечивают проявление основного качества

субъекта — самостоятельности. При этом дея�

тельность является онтологической категорией,

раскрывающей сущность бытия, способ бытия

и бытие человека, а сознание выступает как

идеальное, субъективное. Придав сознанию он�

тологический статус на основе положения

детерминизма: «внешнее через внутреннее»,

С. Л. Рубинштейн тем самым подчеркнул

субъективный статус внутренней активности —

сущности субъекта — самодеятельности в выс�

шем смысле слова [1]. Деятельность субъекта

развития обусловливает совершенствование

личности, достижение ею той вершины, с кото�

рой открываются новые горизонты дальнейше�

го саморазвития субъекта. 

А. В. Брушлинский считает, что личность

всегда является субъектом, но надо быть лич�

ностью, чтобы стать субъектом [2[. Исследуя

личностные особенности социальных предс�

тавлений главной героини пьесы «Пигмалион»,

К. А. Абульханова отмечает, что личность мыс�

лит о внутреннем мире и социальной действи�

тельности в целом, одновременно очеркивая
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своим сознанием ту сферу, в которой она осу�

ществляет себя, проходит этапы своего станов�

ления на жизненном пути [2]. Ее сознание

обеспечивает определенность представления о

самоосуществлении в социальной действитель�

ности, выявляет связи и противоречия, имею�

щие всеобщее значение и смысл для данной

личности и, таким образом, определяет способ

проявления субъекта, его развития: «Как я низ�

ко пала после Тотенхем Корт�Роуд. Там я про�

давала цветы, но не себя. Теперь, когда вы сде�

лали из меня леди, мне не остается ничего

другого, как торговать собой. Лучше бы вы ос�

тавили меня на улице» [6, c. 305].

Элиза Дулиттл нашла свое «Я» в среде того

общества, к которому принадлежал профессор

Хиггинс, но проблема «заброшенности ее в этот

мир — Мир Вест�Энда» оставалась неразреши�

мой: «C профессором Хиггинсом я навсегда оста�

нусь цветочницей, потому что он вел себя и будет

вести себя со мной, как с цветочницей» [6, c. 318].

Анализ процесса обучения и воспитания,

проведенного профессором Хиггинсом, и расп�

ространенного в Англии, потребовал пересмот�

ра теории и практики образования как за рубе�

жом, так и в нашей стране. Профессиональный

педагог прежде всего должен понять общую

философию образования, в которой сочетаются

три основных подхода: 1) психологическая тео�

рия человеческой персоны, которой следует

«давать образование; 2) социальная теория

об обществе, которое пытается создать или

сохранить распространяемые идеалы культуры;

3) мировоззрение, или космогония, теория о

месте человека во вселенной, где он выступает

как зритель и актер [1].

Образование является и должно являться

непрерывным процессом от рождения и до

смерти, назначение которого состоит не столь�

ко в стяжании знания, сколько в расширении

сознания. Знание само по себе мертво, если не

влияет на взаимоотношения человека со своим

окружением, социальную ответственность, ис�

торические тенденции, частные и мировые

условия, а, главным образом, на эволюцию соз�

нания, вводя безграничные просторы неведо�

мой вселенной в сферу ограниченного челове�

ческого ума: «Ах вы наглая, бессовестная

девчонка! Но все равно, это лучше, чем ныть,

лучше, чем подавать туфли и находить очки,

правда?» [6, c. 329].

Образование должно удовлетворять нужды

человеческого духа. Оно должно помогать лю�

дям вырабатывать соответствующую личную

философию и чувство ценностей; воспитывать

вкус к литературе, музыке и искусству; взращи�

вать способность анализировать проблемы и

приходить к разумным выводам.

Обучение должно отталкиваться от методов

прошлого и обеспечивать сферу для приложе�

ния усилий в настоящем, а также нести даль�

нейшее просвещение тем, кто преуспел или

преуспевает в достижении указанных целей.

Должно быть обозначено в каждом педагоге

профессионального уровня духовное будущее,

так как всякая активность, которая ведет чело�

веческое существо вперед к каким�либо фор�

мам развития — физического, эмоционального,

ментального, интуитивного или общественно�

го, указывает на жизнеспособность внутренней

сущности человека [15].

Имя Дж. Бернарда Шоу бессмертно в силу

того, что он создавал великолепные шедевры

зарубежной классики, в которых отразил проб�

лемы не только того времени, в котором он

жил, но также и дух современности, в котором

живем мы. Его дух вечно пребывает, прогресси�

руя от точки к точке и от ступени к ступени по

Пути Эволюции, раскрывая неуклонно и пос�

ледовательно божественные атрибуты и аспек�

ты нашей жизни, в которой образованию отве�

дено действительно почетное место.

Давая объективную оценку тому процессу

обучения, в которое была погружена героиня

пьесы, нельзя сказать, что профессор Хиггинс

не добился поставленной цели. Он сделал из

Элизы самостоятельную личность, которая

впоследствии смогла идти по жизни сама. В то

же время, изменив ее мировоззрение, он изме�

нился и сам, так как в системе «учитель — уче�
ник», «преподаватель — студент», выбирая те

или иные методы и приемы в работе, учитель

или преподаватель отталкивается, прежде все�

го, от личности того или иного ученика или сту�

дента. Если преподаватель не начинает «жить»

жизнью своего ученика или студента, учебный

процесс не может называться эффективным в

силу одного из главных, пожалуй, факторов —

непонимания, непринятия учителем своего

ученика или преподавателем — студента. Нель�

зя сказать, что профессор Хиггинс действовал

неэффективно. Как он сам однажды сказал сво�

ему другу — полковнику Пикерингу: «Если я

недостаточно вразумительно высказывался, то

делал это лишь из боязни ранить ее или ваши

чувства» [6, c. 264]; «Вы должны понимать это,

как человек военный. Ей надо приказывать —

вот и все, что требуется» [6, c. 268].

Новизна проведенного исследовании заклю�

чается в том, что еще на рубеже 19–20�го веков,

на примере эксперимента с обучением Элизы

Дулиттл, Д. Б. Шоу показал важнейшую роль

при формировании функционал субъекта твор�

ческого подхода к обучению, необходимость

учета социальных условий и процессов, или, го�

воря языком современности — использования
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ность, рефлексия, эмпатийность. 
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У статті представлений загальний огляд
праць вітчизняних психологів, у яких робляться
спроби розкрити механізм трансформації образ�
ності до понятійного оволодіння іноземною мовою
у традиційній та сучасній психологічній науці.

Ключові слова: асоціації, значення, образ,

опанування, поняття, сприймання, уявлення.

В статье представлен обзор трудов отечест�
венных психологов, которые расскрывают меха�
низм трансформации образности до понятийного
овладения иностранным языком в традиционной и
современной психологической науке.

Ключевые слова: ассоциации, значение, об�

раз, овладение, понятие, восприятие, представ�
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The article  shows the general review of the works of
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the  mechanism of transformation the   imagine  to con�
ception mastering the foreign language in traditional
and modern psychological sciences.

Key words: association, meaning, imagine, mas�

tering, conception, perception, idea.

На сучасному етапі розвитку наукової думки

існують різні моделі, що з’ясовують ефектив�

ність оволодіння іноземною мовою. Особливо�

го значення вони набувають тепер в умовах

невпинного нарощування потенціалу знань.

Асиметричні концетуальні моделі — когнітивна

і гносеологічна, знаходяться між собою в

стосунках доповнення: антропоцентристська

(іконична) і системоцентрична (індексально�

знакова). Іконічна картина світу формується

з опорою на особистісний досвід, етнічні конс�

танти, архетипічні образи колективного несві�

домого, внаслідок чого виникає розуміння. Га�

лунов запевняє, що існує два способи  обробки

інформації: цілісний і сегментний. Сегментний

спосіб — розпізнавання повідомлення виперед�

жає процес виділення часових складників, що

відповідають лінгвістичним одиницям (фоне�

мам) визначення характеристик і ідентифікація

цих складників. Цілісний — базується на

співставленні сигналів, що зберігаються в

пам’яті еталонами акустичного образу цих слів.

При цьому механізм цілісного сприйняття

можливий тільки за наявності в пам’яті акус�

тичних еталонів для кожного слова. В процесі

сприйняття задіяні два способи обробки інфор�

мації, що забезпечує високу швидкість і на�

дійність впізнавання [12,с. 156].

Слово — це місце зіткнення вершин двох три�

кутників, двох суб’єктивних значень, кожне з

яких містить в собі індивідуальний досвід,

особистісні значення, власні інтерпретації — за�

уважували В. фон Гумбольдт і О. А. Потебня, що

більшою мірою залежить від усвідомлення ме�

ханізму трансформації образності до понятійно�

го оволодіння іноземною мовою, бо як вказував

О. М. Раєвський, встановлюючи взаємовідно�

шення чуттєвого і раціонального в змісті слова,

можливі найрізноманітніші сполучення абстра�

ктно — понятійного та конкретно�образного,

чуттєвого змісту мислення і тільки внаслідок

розкриття своєрідності цього сполучення мож�

ливе правильне розуміння смислового змісту

слова, яка дозволяє відбирати і  проводити кате�

горізацію всієї інформаціі, що поступає із

зовнішнього світу в процесі пізнання та  інтегрує

її в єдине ціле — структуру суб’єктивного  зна�

чення [9, c. 76]. 

Метою статті є теоретичне дослідження ме�

ханізму трансформації образності до понятій�

ного оволодіння іноземною мовою, що забезпе�

чує необхідне опанування смисловим змістом

слова у процесі мовного розвитку. З’ясування

основної передумови не тільки формально�

логічного визначення понятійної сторони цього

змісту, а й усвідомлення тієї сторони, яка являє

собою конкретно�чуттєве в ньому.

О. А. Потебня розрізняє в слові зовнішню

форму — звукову оболонку, зміст, що вираже�

ний через звук і внутрішньо — етимологічне

значення слова. Внутрішня форма лексеми —

це уявлення, що виникає в зв’язку зі словом і

показує, як уявляється людині його власна дум�

ка... є центром образу, один із його ознак, що

домінує над всіма іншими. Це «той спосіб, при

якому виражається зміст слова» [8, с. 160]. 

Тітченер Е. відзначав, що, знаходячись під

постійним напливом нових вражень, ми відмі�
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Тільки ця частина зовнішніх вражень і

внутрішніх відчуттів, що виділяється нашою

увагою, виступає в вигляді образів, фіксується

пам’яттю, становляться поняттям. 

А. А. Лєонтьєв вказував, що поняття об’єднує

в собі безпосередньо ситуативне відображення

дійсності і свідоме (рефлексивне) відображення

[6, с. 116]. Основою формування поняття є об�

разне переживання, емоційний тон, які предс�

тавлені у вигляді конотативного значення та

чуттєвої матерії. 

Це значення є не певним знанням про

об’єкт, а емоційним ставленням до цього

об’єкта, що пов’язане із особистісним пережи�

ванням, соціальними установками, стереотипа�

ми та іншими емоційно насиченими та мало

структурованими формами категоріального уза�

гальнення. Формування цього значення не�

одмінно пов’язане із афективною сферою

індивіда і є необхідною умовою для успішної

інтелектуальної діяльності людини. [4]

В процесі сприйняття  об’єктів реального

світу психологи розрізняють два рівня: поверхо�

вий і ядерний. Поверховий рівень сприйняття

поставляє сенсорний материал, що дозволяє бу�

дувати гіпотези про сутність об’єкта, що сприй�

мається і коректується раніше засвоєною і

суспільно затвердженою системою перцептив�

них еталонів и нормативно�пізнавальних дій.

Ядерний рівень — це рівень формування сут�

ності об’єкта, що сприймається, формування

уявлення про нього, яке складається із знань,

вироблених суспільною практикою [9, c. 54].

У створенні наочних образів тих чи інших

конкретних об’єктів приймають участь процеси

сприймання, спостереження, що виступають як

перцептивні дії. Процеси пам’яті стають спе�

цифічними діями (мнемічними, репродуктивни�

ми). В умовах, коли є мета створити образи

об’єктів, ситуацій, які особистість безпосередньо

не сприймала, беруть участь процеси уяви і ста�

ють імажінативними діями. Провідну роль у зас�

воєнні системи понять відіграють мислленнєні

дії. Поняття — це продукти мисленнєвого

пізнання людьми об’єктивної дійсності. Важливу

роль відіграють зовнішні і внутрішні  мовні дії [5,

c. 426], бо ці знання не тільки конструюються в

індивідуальній свідомості, але і є надбанням тіль�

ки цієї індивідуальної свідомості до тих пір, поки

не виникає необхідність «передати» його іншим

членам суспільства [9, c. 54].

При появі певної потреби в  понятті тільки в

процесі якоїсь осмисленої цілеспрямованої

діяльності, спрямованої на досягнення певної

мети або розв’язання певного завдання, може

виникнути і сформуватися поняття, вказували

М. Ах і Римат, націлюючи на продуктивний і

творчий характер в виникненні поняття. Вико�

ристовуючи чуттєву основу досвіду на новій ос�

нові, створюючи складні форми сприймання,

що включені в вербальнологічні коди, складні

форми логічної довільної пам’яті, активної ува�

ги і логічного мислення [7, с. 603], тоді комп�

лекс певних звуків набуває певного значення:

отже, воно перетворюється в слово чи поняття.

Якщо не було б цього функціонального момен�

ту — взаєморозуміння, — то ні один комплекс

звуків не міг бути носієм значення і, таким чи�

ном, не виникло ні одного поняття [11, с. 76].

На думку Б. Ф. Ломова, базовим в системі

образного відображення є рівень сенсорно�пер�

цептивних процесів, що виникає в умовах без�

посередньої дії предметів та їх властивостей на

органи чуття і мають просторово�часову лока�

лізацію.

Наступим ступенем є формування уявлень,

що виникають без  безпосередньої дії предметів

на органи чуття людини, де мають місце еле�

ментарні узагальнення і абстракції, селекція

ознак об’єкта, їх інтеграція і трансформація —

проходить схематизація предметного образу за

рахунок виділення одних ознак і редукування

інших. Проходить перетворення сукцесивного

перцептивного процесу в симультанний образ.

Те, що людина сприймала послідовно, транс�

формується в  миттєву розумову картинку.

Третій рівень когнітивних процесів — рівень

понятійного відображення це рівень раціональ�

ного пізнання. На якому ніби розриваються

обмежені рамки індивідуального досвіду. І пред�

метність індивідуального пізнання опосередко�

вується через оперування поняттями, що

склалися в процесі розвитку суспільства. Для

упредметнення результатів узагальнення і

абстрагування, для використання їх в ко�

мунікації використовуються знакові системи,

правила [3, c. 13–16].

Л. С. Виготський наголошував, що спочатку

йде утворення синкретичних образів. Перший

синкретичний образ, який утворює значення

слова, є образом випадкової групи предметів,

що утворюється на основі просторових або ча�

сових зустрічей окремих елементів, безпосе�

реднього контакту або складніших відносин,

котрі виникають між ними у процесі безпосе�

реднього сприймання. Загальне значення фор�

мується не в результаті виділення об’єктивних

ознак, властивих предметам, а на підставі того
спільного, що виступає у загальному враженні

дитини від предметів при їх сприйманні. На

більш високому рівні в основі значення слова

лежать зв’язки, які є результатом не поодиноко�

го сприймання, а утворюються внаслідок

об’єднання предметів, група яких була створена

раніше. Наступний етап, на думку вченого,



характеризується здійсненням узагальнення
відповідно до об’єктивно існуючих зв’язків

між предметами чи явищами, в основі якого ле�

жить добір за ознакою функціонального допов�

нення — «...це є узагальнення на основі співу�

часті узагальнюваних предметів в єдиній

практичній операції на підставі їх функціональ�
ного співробітництва» [1, c. 137–140]. 

Трансформація образності до поняття, за

О. В. Скрипченком, відзначається чотирма ета�

пами:

– етап сприймання що відбувається на ос�

нові аналізу, порівняння та узагальнення

об’єкта сприймання. 

– активність особистості, яка сприймає

об’єкт. Безпосередній вплив подразника на ор�

гани чуття не забезпечує його сприймання —

для одержання перцептивного образу необхідна

ще й зустрічна активність особистості;

– єдність змісту і форми образу сприймання.

Так, сприймання тексту передбачає виділення

лексичної і граматичної форми та смислового

його змісту. Сприймання лексичної, граматич�

ної і фонетичної мовної форми полегшує ро�

зуміння тексту;

– аперцепція, тобто залежність змісту

сприймання від минулого досвіду особистості, її

інтересів, установок, вікових й індивідуальних

особливостей. 

На першому рівні — особистість спираться на

загальні положення, представлені у вигляді гото�

вих штампів чи правил. Вони є абстракціями

оскільки були завчені в готовому вигляді без

порівняння, аналізу та узагальнення конкретних

мовних ситуацій. Таке засвоєння абстрактних

положень дозволяє в деяких межах оперувати

словом. Проте таке оперування має поверховий

характер. Ця поверховість має свою психо�

логічну основу у відсутності належного співвід�

ношення абстрактно�узагальнених і конкретно�

образних знань про ситуації вживання слова,

належного взаємозв’язку між абстрактним і

конкретним, між словом і образом. Правильне

співвідношення абстрактно�узагальнених і кон�

кретно�образних компонентів поступово скла�

дається на другому, третьому і четвертому рівнях

усвідомлення ними значення слова. Проте, лише

на четвертому рівні співвідношення слова і обра�

зу набувають такого змісту, при якому учні

можуть користуватися різнорідними уявлення�

ми, конкретизуючи вживаність окремого слова і

його поєднання у словосполученнях та вислов�

люваннях [13, c. 7–8]. 

С. Х. Раппопорт [10, с. 219–227], виділяючи

сприйняття, які можуть перетинатись, чергува�

тися, мінятися місцями наголошує, що перша

фаза — передкомунікативна — вона готує ту «за�

гальну аперцепцію», без якої неможливе

розуміння. Цю фазу не можна зафіксувати в

часі: так чи інакше , але вона охоплює майже все

наше життя. Наслідком цієї фази є формуван�

ня загальної психологічної настанови і настано�

ви — перед готовності до контакту з даним ма�

теріалом. Друга фаза — комунікативна. Вона

поділяється на низку стадій. Перша з них

відзначається створенням у реципієнта «попе�

редньої емоції», яка посилює або гальмує, по�

слаблює мобілізуючу, спрямовану дію попе�

редньої окремої настанови. Друга стадія

комунікативної фази — формування образів і

опанування їх значень, оволодіння інфор�

мацією. Цю стадію дослідник визначає як

«синтез спостережень і переживань у цілісне

уявлення про дійсність, у роздуми про неї

й оцінювання». Ця стадія органічно переходить

у наступну, третю — посткомунікативну. Тут

відбувається осмислення прочитаного, побаче�

ного, почутого, пережитого та передуманого. На

етапі функціонування третьої стадії відбувається

розвиток образного мислення особистості.

Сприйняття візуальної інформації (образів) і

складних подій має складну структуру: для її

інтеграції і опрацювання необхідні макроправи�

ла: як на рівні сприймання, так і на рівні події,

мовленнєвого акту і розуміння мови. Інфор�

мація повинна функціонально організовуватися

і редукуватися. Організація її є ієрархічною. За

кожним соціальним контекстом закріплений

набір можливих фреймів, які, в свою чергу,

задають велику кількість позицій, функцій,

властивостей і відношень для учасників ко�

мунікації — членів соціуму. Більш того, кон�

венціальна природа соціальної взаємодії  сама

сприяє утворенню епістемічних фреймів з ме�

тою їх наступного використання як ефективно�

го засобу організації нашого більш загального

знання про соціальні фрейми.

Інформація, що поступає, не тільки органі�

зується, але й одночасно редукується  до макро�

структур зразу декількох рівнів. Так, послідов�

ність  дій людини може бути розглянута як одна

глобальна  дія, для характеристики якого значи�

мим є тільки загальний очікуваний від нього

результат або його глобальний зв’язок, як він

бачиться самій діючій особі. Ця макроредукція

є можливою завдяки конвенціальному знанню,

що входить у фрейми і визначає, які глобальні

дії, з якими умовами, компонентами і послідов�

ностями асоційовані. Ірархічна структура епі�

стемічних фреймів, в свою чергу, робить можли�

вим гнучкий і швидкий аналіз всіх рівнів і

компонентів, що беруть участь у розумінні цієї

соціальної взаємодії. Що стосується більш ви�

сокого рівня, то ми також маємо загальне знан�

ня про структуру дії — кожна послідовність нак�

ладається на це глобальне  уявлення, і ми
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І»можемо фокусувати увагу на результатах, які ма�

ють значимість і наслідків (цілей) дій [2, c. 38].

Саме в процесі такої діяльності виникає

пізнання культури/слова и включення змісту в

свій внутрішній «образ світу» в цілому, і в

змістову структуру слова, зокрема [9, c. 76].

З позиції діяльнісного підходу О. A. Леонтьєв

стверджував, що опанування матеріалом має

місце там і тоді, де діяльність людини керується

свідомою метою засвоїти певні знання, навич�

ки, вміння й форми поведінки та діяльності. Як

специфічний вид діяльності вона стає можли�

вою лише на певному щаблі розвитку психіки

людини, коли остання стає спроможною регу�

лювати свої дії свідомо поставленою метою.

Виходячи з основних закономірностей про�

цесу навчання й прийнятої структури пізнаваль�

ної діяльності: мета => мотив => об’єкт => зра�

зок => операція => результат => оцінка =>

корекція — розрізняють такі етапи: констатація,

мотивація, осмислення, застосування та перенос.

На етапі констатації виявляється  наявний

рівень сформованості певного прийому. Для

цього активно використовуються опитування,

спостереження, бесіди й письмові роботи.

На етапі мотивації створюється атмосфера

зацікавленості учнів в опануванні прийомів

розумової праці. Тут корисно докладно про�

аналізувати кілька робіт або завдань, які містять

типові помилки в застосуванні певного прийо�

му, а потім указати на них.

Етап осмислення прийому й правил його

реалізації передбачає з’ясування суті прийому

та усвідомлення правил самостійного викорис�

тання його на практиці.

На етапі застосування прийому передба�

чається активне самостійне відпрацювання йо�

го учнями при виконанні класної й домашньої

робіт, розв’язанні стандартних і творчих задач

(колективно або індивідуально). Помічено, що

в умовах активної пошукової діяльності спосо�

би навчальної роботи формуються значно

швидше, ніж при простому одержуванні гото�

вих знань та їх безпосередньому відтворюванні.

Підсумковим у формуванні прийомів на�

вчальної діяльності є етап переносу прийому на

інші теми і предмети. Прийнято розрізняти два

види переносу: ближній та дальній. Ближній

перенос потребує вміння самостійно застосову�

вати певний прийом при вивчанні іншої теми

того самого предмета. Дальній перенос вимагає

від учня вміння переносити прийоми роботи на

інші предмети, а також у різні види позакласної

й позашкільної роботи. Як наслідок такого пе�

реносу стає можливим і узагальнення прийому

як найвищий щабель його інтеріоризації. 

Застосування прийомів розумової діяльності

поступово набуває згорнутого скороченого ха�

рактеру: тобто, якщо на початку розумова дія

здійснюється повністю розгорнуто, за елемен�

тами й під контролем свідомості, то в постійно�

му виконанні вона автоматизується, стає звич�

ною навичкою й вже не потребує пильного

контролю з боку суб’єкта. 

Щерба зауважував, що початком опанування

іноземною мовою служить пусковий момент. Він

може бути стимульований зовні, так і внут�

рішніми процесами, що визвані потребами

індивіда. Він включає в дію послідовність трьох

взаємопов’язанних процесів: процес побудови

образу, результату, дії; процесс смислового прог�

рамування; процес реалізації смислової програ�

ми. Кожний із цих процесів створює відповідний

продукт: образ — результат дії; процес смислово�

го програмування — змістову програму; процес

реалізації смислової програми — висловлення.

Цілеспрямований процес, що складається з

операцій, які грають роль засобів для розв’язан�

ня основної задачі. Само по собі заучування

слова і співвідношення їх із предметами не при�

водять до утворення поняття; потрібно, щоб

виникло завдання, яке не може бути розв’язане

інакше, як за допомогою утворення понять. 

Механізм реалізації образу в діях людини

відбувається за допомогою перетворення енергії

зовнішнього подразнення в факт свідомості, що

характеризує процес виникнення відчуттів.

Властивості об’єкта «кодуються» в нервових

процесах, створюють своєрідну нервову модель,

що є фізіологічною основою образу… В мозку

нервові процеси «декодуються», виникає су�

б’єктивний образ… Образ предмета означається

словом і тим самим стає фактом свідомості лю�

дини… Відповідність образу об’єктові завжди

відносна… Вона залежить від потреб суб’єкта

його активного вибіркого ставлення до тих чи

інший об’єктів, від попереднього досвіду, від

певної внутріщньої організації, яка складається

в процесі його життя і діяльності. Внаслідок

взаємозв’язку об’єктивного і суб’єктивного

відбувається аналітико�синтетична робота моз�

ку, що приводить до утворення перцептивних

уявлень. Перцептивні уявлення активізують

мислення [5, c. 27–34], на основі яких здійсню�

ються спеціальні форми образного (візуально�

го) мислення, продуктом якого є наочні понят�

тя. Мозок  дорослої людини здатен виробляти і

зводити в систему велику кількість нових

зв’язків, що мають відношення до другої  мови.

Якщо їх вироблення буде здійснюватись при�

родним і ефективним шляхом, то ці системи

(або декілька систем) нейронних звязків

зможуть функціонувати в мозку і психіці

людини не перемішуючись і не в режимі

інтерференції, а параллельно і незалежно. Ці

зв’язки утворюються внаслідок багаторазової



і багатофакторної дії  зовнішніх подразників на

органи  відчуття і через  них — на систему анали�

заторів: складний нервовий апарат, що включає

в себе механізми від первинних рецепторів до

коркових зон головного мозку і здійснює

функцію аналізу і синтезу подразників (сприй�

мання мови); для вироблення нервових  зв’язків. 

Утворення зв’язків здійснюється також

внаслідок неодноразового відтворення мов�

леннєвих сигналів. Але не стільки частота дії,

скільки багатство і різносторонність стимулів, є

визначальним для вироблення великої кількості

необхідних нейронних зв’язків. Мовний сигнал

не поступає в мозок ізольовано у вигляді мов�

них знаків, він завжди супроводжується вели�

кою кількістю екстралінгвістичних стимулів, і в

його сприйнятті працюють зразу всі види

аналізаторів. Фонетичні, граматичні, лексичні

явища постійно акомпануються великою кіль�

кістю чуттєвих і рухових відчуттів, внаслідок чо�

го виробляються нейронні зв’язки, що відпо�

відають за мовну здібність і являють не тільки

«систему потенціальних мовленнєвих  правил»,

але й її сплав з внутрішніми чуттєво�руховими

кодами. Приймаючи  мовленнєвий код,  мозок

через комплекс відчуттів і уявлень  постійно шу�

кає зміст в інформації, що надходить, саме тому

нейронні звязки, що утворюються ними, отри�

мали назву змістовних [7, с. 603].

Висновок. Отже, оволодіння іноземною мо�

вою здійснюється на базі внутрішнього світу

при взаємодії цілого комплексу психічних фак�

торів, які визначають успішність  діяльності.

Рух думки і в логічному, і в образно�сим�

волічному мисленні йде від чуттєво�конкретно�

го пізнання об’єктів дійсності до абстрактного.

Але, якщо результатом логічного мислення є

подальший рух від абстрактного до конкретно�

го, то в образно�символічному мисленні — від

абстрактного — думка спрямовується до смис�

лової конкретності, що досягається іншим спо�

собом — абстрагування, узагальнення. Таким

чином формується система наукових понять,

що виражають сутність предмета як об’єктивної

реальності. 
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У статті розглянуто проблеми, що впливають
на розвиток соціально�культурної сфери Причор�
номорського регіону та їх вплив на процес соціаль�
ної орієнтації молоді.

Ключові слова: соціологізація, соціально�

культурна сфера, соціальна орієнтація.

В статье рассмотрены проблемы, которые
влияют на развитие социально�культурной сферы
Причерноморского региона та их влияние на про�
цесс соцыальной ориентации молодежи.

Ключевые слова: социологизация, социаль�

но�культурная сфера, социальная ориентация.

The article deals with the problems, which influ�
ence on the development of social�and�cultural sphere
of Prichernomorskiy region and their impact on the
process of social orientation of the youth.

Key words: sociologization, social�and�cultural

sphere, social orientation.

Інтеграційною парадигмою сучасної науки

стала концепція мотивованої поведінки в умо�

вах соціальної організації [2]. Ціннісно�орієнто�

вана поведінка перетворилася у своєрідну мо�

дель економічної дії. «Економічна» людина

(трудові ресурси) одночасно є «психологічною»

людиною, діючи під впливом стимулів по�

ведінки, і «соціологічною», виконуючи роль, ма�

ючи певний статус і посідаючи певну позицію у

соціальній структурі суспільства.

В наш час науково�технічна революція ство�

рює передумови для розвитку відносно вільної

індивідуальності [4]. Особистість виступає як

самоціль загальнолюдського розвитку. Водно�

час особистість є головним знаряддям прогресу.

Вибір мети, шляхи її досягнення, а також ор�

ганізація безпосереднього трудового процесу у

постіндустріальному суспільстві стають не тех�

нологічною, а гуманітарною задачею. Це обу�

мовлює високий ступінь самостійності кожної

людини, надає праці справжнього вільного

творчого змісту. Очевидно, що ринкове господа�

рство створює відповідний йому тип людини —

«homo economicus», і постіндустріальному

суспільству буде відповідати своя форма

соціальності — вільна індивідуальність.

Протягом останнього часу у світі зростала

кількість осіб, зайнятих у сфері послуг, що за�

безпечує задоволення зростаючих потреб осо�

бистості (таблиця 1), сприяє її соціологізації

(таблиця 1).

Таблиця 1 — Розподіл зайнятого населення за галузями на/
родного господарства у 2008 р. [5]

Як свідчить статистика, в Україні розподіл

зайнятого населення між сферою послуг і інши�

ми галузями не відповідає загальносвітовій тен�

денції [5]. Певна частина галузей сфери послуг

складається із закладів і організацій соціально�

культурної сфери, тому дослідження проблем її

функціонування є актуальними.

Соціально�культурна сфера — складне, не�

однозначне поняття. Деякі автори визначають

соціально�культурну сферу як сукупність під�

приємств, що випускають продукт, пов’язаний з

життєдіяльністю людей, і в цьому випадку до

соціально�культурної сфери належать багато га�

лузей економіки, таких як автомобілебудуван�

ня, виробництво побутової техніки та ін [3].

Інші вкладають у поняття соціально�культурної

сфери сукупність підприємств, що виконують

соціально�культурні функції і мають значення

Країна Всього Послуги

ЄС 100 53,7

Україна 100 27,1
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для культурного рівня суспільства взагалі [4].

В даному випадку до соціально�культурної сфе�

ри залучається вузький перелік підприємств —

театри, бібліотеки, клуби, музеї. У працях таких

відомих фахівців в цьому питанні, як В. Е. Тріо�

дін, М. А. Аріарський, С. М. Іконніков,

Г. М. Бережняк не існує єдиної думки про

сутність і склад соціально�культурної сфери [6].

Об’єктом розгляду зазначеної статті є соціаль�

но�культурна сфера Причорноморського регіону.

Предметом дослідження — соціально�еко�

номічні проблеми, що впливають на подальший

розвиток змістової складової соціально�культур�

ної сфери регіону і на процес соціологізації

молоді. 

Ці дослідження проведено в межах розробки

комплексної теми науково�дослідної роботи

факультету менеджменту і інформаційних сис�

тем ММІРл Університету «Україна».

Під соціально�культурною сферою ми, як і

більшість науковців [6], будемо розуміти сукуп�

ність галузей, підприємства яких виготовляють

товари і послуги, необхідні для задоволення

соціально�культурних потреб людини.

Діяльність організацій соціально�культурної

сфери має два аспекти: змістовий і еконо�

мічний. Змістовий аспект обумовлюється соціа�

льно�культурним характером, зміст якого

заключається у збереженні, виробництві,

розповсюдженні і засвоєнні культурних ціннос�

тей, в ході чого змінюються відносини і зв’язки

між людьми [6].

Соціально�культурна природа обумовлює

здійснення значущих для держави «місій»: куль�

турне просвітництво, сприяння формуванню

ціннісних орієнтацій окремих особистостей,

соціальних груп, і пов’язана з тією роллю, яку

покликана грати культура у функціонуванні

цивілізованого суспільства [4]. 

Cоціокультурний аспект діяльності ор�

ганізацій соціально�культурної сфери передба�

чає, з одного боку, наявність у окремих груп на�

селення і особистостей певних культурних

потреб, з іншої — наявність у організацій мож�

ливостей для їх задоволення. Здатність задо�

вольняти соціально значущі потреби пов’язана

не тільки з рівнем попиту на той чи інший про�

дукт культурної діяльності, але й з ресурсними

можливостями (матеріальними, трудовими,

фінансовими) соціально�культурної сфери.

Мова йде про економічний аспект їх функціо�

нування. Він передбачає певний організаційно�

правовий статус організацій соціально�культур�

ної сфери, наявність матеріально�технічної

бази, джерел фінансування, механізмів плану�

вання, ціноутворення тощо.

Політичні і соціально�культурні зміни, що

відбулися в Україні за останні десятиріччя, ви�

сувають економічний аспект діяльності орга�

нізацій соціально�культурної сфери на перший

план. Важливою особливістю сучасного етапу

розвитку соціально�культурної сфери є, на наш

погляд, її значна реструктуризація. В ній поряд

із традиційними видами закладів культури і

мистецтва (театрами, музеями, бібліотеками і

т. п.) вагоме місце посіли нові високодохідні га�

лузі: кабельне і супутникове телебачення, ви�

робництво аудіо� і відеопродукції, рекламний і

модельний бізнес, антреприза, гральний бізнес,

шоу�бізнес, туризм. Ці організації якісно зміни�

ли традиційну уяву про характер соціально�

культурної діяльності. Соціально�культурна

сфера у світі розглядається не тільки як вироб�

ник і зберігач культурних цінностей, але і як

важливий сектор економіки, що забезпечує

зростання зайнятості, розвиток наукоємних га�

лузей, значний приплив доходів і податкових

платежів у державні бюджети [3].

Констатуючи наявність в діяльності органі�

зацій соціально�культурної сфери двох аспектів:

змістового і соціально�економічного, важливо

розрізняти пріоритети кожного з них, а також їх

об’єктивні обмеження.

Можна допустити, що пріоритет змістового

над соціально�економічним закономірно вини�

кає у тих організацій, основне призначення

яких полягає у задоволенні духовних і естетич�

них потреб людей. Таке припущення передба�

чає забезпечення максимальної доступності на�

селення до культурних цінностей, що мають

місце. В цьому випадку закономірним стає вве�

дення певних обмежень в цінову політику гос�

подарюючих суб’єктів, що обов’язково призве�

дуть до зниження дохідності і збитковому, з

економічної точки зору, характері їх діяльності,

про що свідчить падіння відвідування населен�

ням музеїв, театрів, концертних організацій,

кіно (таблиця 2).

Таким чином, соціальна орієнтація діяль�

ності ряду організацій соціально�культурної

сфери зумовлена завданнями збереження і від�

родження вітчизняної культури, неминуче всту�

пає у протиріччя з їх матеріально�технічними і

фінансовими можливостями, яке їм важко

вирішити самостійно.

Водночас у соціально�культурній сфері функ�

ціонують організації, для яких економічний

пріоритет є природнім. При цьому їх діяльність

також базується на культурних потребах насе�

лення, як правило, в галузі організації відпо�

чинку і розваг. Визначальним є стійкий попит

на конкретні види діяльності, іноді незалежно

від їх значущості. Очевидно, що ці продукти ви�

робляються, оскільки існує попит на них. До

тих пір, доки послуги казино, нічних клубів,

шоп�турів тощо будуть користуватися попитом,
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»вони будуть надаватися відповідними органі�

заціями з економічною вигодою для них.

Таблиця 2  — Відвідування населенням закладів культури та
мистецтв по регіонах [5]

Таким чином, соціально�економічна харак�

теристика функціональної ролі організацій

соціально�культурної сфери визначається в

кінцевому варіанті пріоритетом змістового або

економічного аспектів їх діяльності. Тільки дер�

жава своєю політикою здатна регулювати цей

процес, активно підтримуючи ті організації, в

яких пріоритетом виступає змістова сторона.

Дослідники виокремлюють три етапи у від�

носинах держави і культури в межах Радянсько�

го Союзу. Так, на початковому етапі розвитку

радянської влади політика в цій галузі будува�

лась на ідеологічно�виховному трактуванні

культури, а її призначенням було слугувати

інструментом «ідеологічної уніфікації соціаль�

ної картини світу, організації культурної актив�

ності у колективних формах, маніфестації за до�

помогою нового мистецтва соціалістичного

способу життя і цінностей» [4].

Потім, починаючи з п’ятидесятих років,

сформувалося нове уявлення про культуру, і на

перший план висунулося завдання обслугову�

вання населення. Культура представлялася в ка�

тегоріях «закладів обслуговування, послуг, по�

треб, споживання».

У 70–80 роки у практичному здійсненні

культурної політики робили акцент на само�

діяльність населення, культура стала трактува�

тися як «живе, активне начало». Це знаходило

своє відображення в ідеї вільного вибору куль�

турних послуг, у створенні аматорських клубних

об’єднань, у розвитку процесів самоуправління

і самоорганізації при здійсненні культурно�

дозвільної діяльності. При цьому до середини

вісімдесятих років було накопичено достатній

культурний потенціал, збережено і збагачено

цінності, створено розгалужено мережу закладів

культури і мистецтва (таблиця 3).

Таблиця 3 — Соціально/культурне забезпечення населення
[5]

До початку 90�х років у зазначеній сфері

намітилася серйозна криза, передумовами якої

стали негативні наслідки надлишкової регла�

ментації життєдіяльності організацій  соціаль�

но�культурної сфери з боку владних структур.

Сфера культури являла собою моносистему, що

слабо адаптувалася до умов, що змінювалися, і

реальних потреб населення, особливо молоді.

При формуванні бюджетних коштів домінував

«остаточний принцип», нормативи відрахувань

не відповідали реальним потребам. Діяльність

закладів культури і мистецтва оцінювалася за

допомогою кількісних показників. Певний іде�

ологічний диктат, неадекватний рівень оплати

(таблиця 4) і намагання жорсткого нормування

творчої праці призвело до відтоку кваліфікова�

них кадрів, зробили більшість професій еко�

номічно і соціальне непривабливими для мо�

лоді (таблиця 5).

Таблиця 4 — Середньомісячна заробітна плата за галузями
економіки, грн. [5]

Галузі 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Всього 73 126 143 153 178 231 311

У тому числі: культура 41 82 98 107 128 180 241

мистецтво 55 97 105 119 141 173 237

По�

казни�

ки /

роки

Книжковий фонд

бібліотек, примір�

ників

Кількість місць

для глядачів у зак�

ладах зі стаціонар�

ними установками

Кількість місць у

закладах культури

клубного типу

2006 2007 2008 20092006 2007 2008 2009 20062007 2008 2009
Україна 822 806 717 700 11 11 7 3 3 3 2 1
АР

Крим
770 725 654 680 16 14 5 2 4 3 9 1

Області

Мико�

лаївсь�

ка
875 882 836 820 13 13 3 2 15 15 13 13

Одесь�

ка
967 975 838 853 12 9 7 6 11 10 11 10

Хер�

сонсь�

ка
809 728 652 646 15 15 10 8 16 15 14 13

Показни�

ки і роки
Україна

АР

Крим

Області України

МиколаївськаОдеськаХерсонська

На 100 населення музеїв

2005 64 278 27 64 22

2006 61 308 26 78 21

2008 34 89 24 44 22

2009 35 93 26 30 27

тетрів

2005 41 36 44 74 40

2006 34 33 39 52 25

2008 16 21 30 29 20

2009 12 17 21 20 16

концертних організацій

1985 41 36 44 74 40

1990 34 33 39 52 25

1995 16 21 30 29 20

2005 12 17 21 20 16

на 1 жителя кіносеансів

1985 16 26 17 15 19

1990 26 15 11 11 14

1995 17 0,5 0,3 11 0,5

2005 15 0,2 0,1 14 0,3



Таблиця 5 — Кількість зайнятого населення за галузями еко/
номіки, млн. [5]

Політичні і економічні реформи дев’яностих

років внесли суттєві корективи у взаємовідно�

сини держави і організацій культури і мистецт�

ва, що мали як позитивні, так і негативні

наслідки. До позитивних можна віднести такі

явища:

– оголошений, і в багатьох випадках здійсне�

ний плюралізм, зробив доступними більшість

творів мистецтва і літератури, які раніше за іде�

ологічними міркуваннями або просто заборо�

нялися, або були доступні обмеженому колу

осіб;

– поява нових видів організацій (антреприз,

відеосалонів, прокатних контор, приватних

клубів, художніх галерей, ігорного бізнесу) зро�

било ринок культурних послуг більш насиченим

і різноманітним;

– більшість традиційних закладів культури і

мистецтва зі скороченням бюджетного фінансу�

вання активізували свою діяльність у пошуках

додаткових джерел доходу за рахунок пошуку

нових форм і методів господарювання;

– активізувалися літературні культурні зв’язки.

Таким чином, в наш час соціальні і еко�

номічні аспекти діяльності організацій соціаль�

но�культурної сфери знаходяться у стані нес�

табільності і незбалансованості. Ті організації,

для яких соціально�культурна значущість

функцій, що виконуються, як і раніше залиши�

лася головною, неминуче залишається у більш

складному фінансовому стані, ніж ті, в діяль�

ності яких переважали міркування економічної

вигоди. Деякі явища і тенденції, що існують в

наш час, викликають занепокоєння, свідчать

про кризову ситуацію в культурі і мистецтві; для

подолання цих тенденцій необхідні заходи що�

до формування нової культурної політики.

Культурна політика, що полягає лише у роз�

робці та ініціюванні різних соціокультурних

програм, не може бути життєздатною в умовах

недостатності фінансових коштів і економічної

нестабільності хоча б тому, що ці явища не доз�

воляють забезпечувати реалізацію заплановано�

го. Неможливо підтримувати і розвивати куль�

туру і мистецтво країни або регіону взагалі.

Культурна політика в державі і регіоні повинна

спиратися на конкретні суспільні інститути,

здатні реалізувати чітко сформульовані завдан�

ня з подолання кризових явищ в культурі і мис�

тецтві. При цьому важливо, щоб реалізація

найбільш значущих для духовного і культурного

відродження країни напрямків доповнювалася

реалізацією системи економічних і адміністра�

тивно�правових важелів впливу на організацію

соціально�культурної сфери.
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У статті розглядаються інтеграційні харак�
теристики компонентів структури міжособис�
тісних взаємин в учнівському колективі підлітків
та провідні аспекти готовності майбутніх учи�
телів до їх формування.

Ключові слова: міжособистісні взаємини,

учнівський колектив підлітків, готовність, ком�

поненти готовності майбутнього учителя до

формування міжособистісних взаємин.

В статье рассматриваются интеграционные
характеристики компонентов структуры меж�
личностных взаимоотношений в ученическом кол�
лективе подростков, а также ведущие аспекты
готовности будущих учителей к их формирова�
нию.

Ключевые слова: межличностные взаимоот�

ношения, ученический коллектив подростков,

готовность, компоненты готовности будущего

учителя к формированию межличностных взаи�

моотношений.

This article deals with the problem of integration
characteristics of the personal relationships in the
teenagers’ pupil group structure components. It also
describes the leading aspects of the future teacher’s
preparedness to their formation.

Key words: personal relationships, teenagers’

pupil group, preparedness, components of the future

teachers’ preparedness in creating personal relation�

ships in the teenagers’ pupil group.

Сьогодні учитель, акцентуючи увагу на вико�

нання вимог програми, у більшості випадків за�

лишає осторонь учня, його внутрішній світ не

через відсутність бажання, а через незнання

психологічних особливостей учнів. Результатом

поверхневого оцінювання психологічних особ�

ливостей учнів є домінування статусу об’єкта,

що спричинює виникнення підвищеного нега�

тивізму школярів у ставленні до вчителя, несп�

риятливого психологічного клімату у класі,

формування в учнів неадекватної самооцінки.

Особливо актуальною майже в кожного школя�

ра є проблема міжособистісних взаємин з ро�

весниками, ставлення до шкільного колективу,

його несформованість, яка характеризується

підвищеною конфліктністю. Наше дослідження

зумовлене пошуком шляхів, які б забезпечували

успіх професійної діяльності майбутнього учи�

теля в умовах особистісно орієнтованої освіти.

Професійна діяльність педагога передбачає ре�

алізацію готовності у забезпеченні сприятливої

психологічної атмосфери в учнівському колек�

тиві, формуванні міжособистісних взаємин

школярів, котрі сприяли б продуктивності нав�

чально�виховного процесу. Оскільки профе�

сійна діяльність учителя — це процес взаємодії з

вихованцями безпосередньо в учнівському ко�

лективі, доцільно розглянути площину, у якій

будуються взаємини учасників навчально�ви�

ховного процесу. Соціальним простором для

учнів є освітнє середовище, а процес взаємодії

здійснюється безпосередньо у колективі шко�

лярів.

Мета нашого дослідження полягає в аналізі та

виявленні взаємозв’язків між структурними

компонентами міжособистісних взаємин в

учнівському підлітковому колективі та станом

готовності майбутніх учителів до їх формування.

Дослідженням про положення особистості

залежно від соціальних умов займались вітчиз�

няні та зарубіжні вчені, визначаючи роль засобів

соціалізації у процесі становлення особистісних

якостей індивіда (К. Абульханова�Славська,

Б. Ананьєв, А. Бойко, С. Гончаренко, Я. Коло�

мінський, Г. Костюк, В. Оржеховська, О. Скрип�

ченко, О. Соколова, В. Столін та ін.), вплив сти�

лю спілкування у процесі соціалізації особистості

(А. Андреєв, Г. Мешко), створення відповідних

умов щодо позитивного розвитку особистості

(С. Колот, Н. Максимова, Д. Фельдштейн та ін.)

та її ціннісних орієнтацій (А. Асмолов, Б. Братусь,

Л. Бурлачук, А. Петровський, Ю. Максименко,

І. Маноха, А. Москаленко, М. Рокіч, В. Столін,

В. Татенко, Т. Титаренко, О. Фанталова).

Одним із перших дослідників «дитячого

співтовариства, колективу? став С. Шацький. У

його працях висвітлена проблематика того, як

привчити дітей жити разом, працюючи спільно,

допомагаючи один одному, і дати їм відчути, що

179

Р
о

зд
іл

 V
II 

«В
ІК

О
В

А
 Т

А
 П

Е
Д

А
ГО

ГІ
Ч

Н
А

П
С

И
Х

О
Л

О
ГІ

Я
»ІНТЕГРАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУРНИХ 

КОМПОНЕНТІВ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН 
В УЧНІВСЬКОМУ КОЛЕКТИВІ ПІДЛІТКІВ ТА ГОТОВНОСТІ

МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ДО ЇХ ФОРМУВАННЯ

Мирослава Чорній, аспірантка Тернопільського національного педагогічного університету 

імені В. Гнатюка

УДК 373.2



спільними зусиллями можна зробити значно

більше, ніж кожний зокрема [11, с. 104]. 

Міжособистісні взаємини є однією із основ�

них складових, котрі становлять основу струк�

тури учнівських колективів. Провідною детер�

мінантою групових процесів у первинних

колективах є міжособистісні взаємини, опосе�

редковані змістом групової діяльності та її

суспільною значимістю. Згідно концепції, зап�

ропонованої В. М’ясищевим, відносини фор�

муються у процесі взаємодії людини із зов�

нішнім світом і складають інтегральну систему

вибіркових свідомих зв’язків особистості з

різними сторонами об’єктивної дійсності і ви�

ражаються в діях, реакціях та переживаннях лю�

дини та відображають її основні потреби та інте�

реси [4, с. 15–38]. 

Поняття «міжособистісні» означає не лише

те, що об’єктом відносин виступає інша люди�

на, а вказує на взаємну спрямованість стосун�

ків. Беручи за основу твердження, що змістом

взаємозв’язків між людьми у процесі спільної

діяльності та спілкування є характер їх впливів

та дій, потреби та інтереси, ми вживаємо термін

міжособистісні взаємини, які виражають оцінку

та переживання зв’язків іншими суб’єктами

взаємодії, розвиваються і обумовлені віком,

статтю, цінностями, на яких базується спілку�

вання людей, та факторами соціального впливу. 

Вчені відзначають, що міжособистісні сто�

сунки включають систему установок, ціннісних

орієнтацій, очікувань, стереотипів, через які

люди сприймають і оцінюють один одного. До

структури міжособистісних стосунків автори

відносять когнітивний, емоційний та інте�

ракційний компоненти. [7, с. 423].

Міжособистісні стосунки в учнівському

колективі в період підлітковості мають свою

специфіку. Щодо підліткового віку дискусії на�

вколо провідних видів діяльності не завершені

[6, с. 152–153]. Для підлітків провідним видом

діяльності, в процесі якого у школярів розвива�

ються потреби, інтереси, формується науковий

світогляд та переконання. залишається навчання

[10, с. 288]. Разом з тим, у дитячій психології не

наведено експериментальних доказів, що мож�

на вважати один вид діяльності як провідний

для розвитку особистості на кожному віковому

етапі. Побутує думка, що розвиток особистості

визначає діяльнісно�опосередкований тип

взаємин. 

Ми вважаємо, що підходи щодо визначення

провідної діяльності для підліткового віку

взаємопов’язані, вони є атрибутами здійснення

діяльності, тому що вони суміжні, адже для

підліткового етапу характерна діяльність, яка

завжди спільна, водночас з прагненням спілку�

вання з однолітками. 

Соціальним середовищем підлітка виступає

переважно шкільний світ. У цьому віці втрача�

ють свою актуальність стосунки з батьками,

вчителями, провідне місце займають взаємини з

однолітками. Чим гірші стосунки підлітка з до�

рослими, тим частіше він звертається до ровес�

ників і більше від них залежить. Референтні гру�

пи займають важливе місце у становленні і

особистісному самовизначенні підлітків.

Ціннісні орієнтації визначають соціально�пси�

хологічне обличчя підлітків [5]. Для підлітків

важливо не лише бути разом з однолітками,

спілкуватися з ними, але й займати серед них

сприятливе положення.

Група є єдиною площиною прояву підлітка,

тому саме вона являється формуючою силою

його особистості. Те, що отримує підліток від

групи і те, що він може віддати групі, залежить

від рівня розвитку групи, у якій він перебуває, і

від особливостей міжособистісних взаємин, які

склались у ній. Характер міжособистісних

взаємин в учнівському підлітковому колективі

визначається, залежно від особливостей вікової

групи. Ступінь задоволеності взаєминами з од�

нокласниками впливає на усвідомлення підліт�

ками свого становища у системі ділових й осо�

бистих стосунків і є індикатором наявного

мікроклімату у колективі.

Цілісна система відносин, за В. М’ясище�

вим, включає три взаємопов’язаних компонен�

ти: ставлення людини до інших, до себе і до

зовнішнього світу [4, с. 15–38.]. 

З іншої точки зору, психолого�педагогічна

структура міжособистісних взаємин складаєть�

ся із трьох взаємопов’язаних компонентів:

когнітивного, мотиваційного і діяльнісного.

Емоційно�мотиваційний компонент структури

міжособистісних взаємин підлітків становлять

почуття, емоції, потреби, мотиви підлітка. Мо�

тиви розвиваються і формуються на основі пот�

реб. Найбільш важливими для підлітка, за

ієрархією потреб А. Маслоу, є потреби щодо

статусно�рольового визначення, визнання,

спілкування, пов’язані із власним «Я», тобто

потреби у самоствердженні. Потреби, транс�

формуючись у мотиви, детермінують поведінку

підлітка, яка набуває етичної цінності за умови

сформованості відповідних умінь та навичок у

підлітка.

Когнітивний компонент передбачає форму�

вання знань про норми моралі, загальнолюдські

цінності, етику взаємин між людьми. Від того,

які ціннісні орієнтації сформувались у підлітка,

якими принципами і нормами він керується у

своїй діяльності, поведінці, значною мірою за�

лежить його здатність до конструктивних

взаємодій. Когнітивний компонент набуває мо�

ральної цінності у структурі міжособистісних
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взаємин підлітків за умови органічного злиття із

почуттям особистості [1, с. 112–114].

Діяльнісний компонент є провідним у струк�

турі міжособистісних взаємин, що включає ру�

хи, дії, мову, вчинки, пов’язані із регуляцією

діяльності суб’єктів і їх взаємодією, тобто, як

вважають автори [3, с. 42], із конкретними

вміннями і навичками поведінки і самокеруван�

ням власною поведінкою. 

Організація учителем міжособистісних взає�

мин визначається рівнем готовності учителя до

означеного аспекту професійної діяльності. Ми

розглядаємо готовність, в першу чергу, як про�

фесійну готовність, як суб’єктивний стан осо�

бистості, яка вважає себе здатною та підготов�

леною до виконання визначеної професійної

діяльності й прагнення до її втілення [9, с. 46].

У психолого�педагогічній літературі немає

одностайності у визначенні поняття готовності

до здійснення професійної діяльності. У педа�

гогіці готовність до педагогічної діяльності виз�

начається сукупністю професійно зумовлених

вимог до вчителя або як високий рівень про�

фесіоналізму, творча активність На наш погляд,

більш повно зміст і структурні компоненти та�

кої готовності виділені у роботах М. Дяченка і

Л. Кандибовича. Розглядаючи готовність як

складне психологічне утворення, вони виділя�

ють у структурі її змісту такі компоненти: моти�

ваційний, орієнтаційний, операційний, вольо�

вий і оцінювальний.

Цікавим є підхід Л. Кондрашової, яка мо�

рально�психологічну готовність розглядає як

важливі показники професійної надійності осо�

бистості. Цей вид являє собою багатомірну сис�

тему, що включає в себе в стійкій єдності такі

компоненти: мотиваційний (професійні уста�

новки, інтереси, прагнення займатися педа�

гогічною роботою); орієнтаційний (ціннісно�

професійні орієнтації, основою яких є

професійна етика, професійно�педагогічні ідеа�

ли, погляди, принципи, переконання, го�

товність діяти відповідно до них); пізнавально�
операційний (професійна спрямованість уваги,

уявлень, сприймання, пам’яті, педагогічне мис�

лення, педагогічні здібності, знання, дії, опера�

ції і заходи, необхідні для успішного здійснення

професійної діяльності); емоційно�вольовий (по�

чуття, вольові процеси, що забезпечують

успішний перебіг і результативність діяльності

педагога; емоційний тонус, емоційна сприйнят�

ливість, цілеспрямованість, самовладання, на�

полегливість, ініціативність, рішучість, са�

мостійність, самокритичність, самоконтроль);

психофізіологічний (властивості і здібності, які

забезпечують вчителю високу працездатність у

виконанні професійних функцій: впевненість у

своїх силах, прагнення наполегливо і до кінця

доводити розпочату справу, здатність вільно ке�

рувати своєю поведінкою і поведінкою інших,

професійна працездатність, активність і само�

регулювання, урівноваженість і витримка);

оцінювальний (самооцінка своєї професійної

підготовки і відповідність процесу розв’язання

професійних завдань оптимальним педа�

гогічним зразкам) [2].

В. Сластьонін [8, с. 147–149] розглядає го�

товність до педагогічної діяльності у структурі

педагогічної компетентності, виділяючи теоре�

тичну і практичну готовність майбутнього вчи�

теля до здійснення професійної діяльності.

Компонентами готовності доцільно розгля�

дати ставлення до діяльності, мотиви, знання

про предмет і способи діяльності, навички та

вміння їх практичного втілення. Щодо готов�

ності до педагогічної праці ці компоненти мо�

жуть бути конкретизовані такими ознаками:

– емоційно�зацікавлене позитивне ставлен�

ня до суб’єкта (учня), об’єкта (педагогічного

процесу) та способу діяльності (виховання та

навчання);

– знання про структуру особистості, її вікові

зміни, цілі та способи педагогічного впливу в

процесі її формування й розвитку;

– педагогічні вміння щодо організації та

здійсненні навчального і виховного впливу на

особистість, яка формується;

– прагнення спілкуватися з дітьми, переда�

вати їм свій досвід, знання відповідно до змісту

і способів діяльності [8, с. 147–149].

На основі аналізу науково�педагогічної літе�

ратури ми виокремили такі компоненти готов�

ності майбутнього учителя до формування міжо�

собистісних взаємин в учнівському колективі

підлітків: а) потребнісно�мотиваційний компо�

нент для означення мотивів і ставлення до діяль�

ності педагога, б) когнітивний компонент для

відображення рівня знань про предмет, в) функ�

ціонально�технологічний компонент, що визна�

чає володіння способами діяльності, навичками

та вміннями їх практичного втілення.

Потребнісно�мотиваційний компонент го�

товності майбутнього учителя до формування

міжособистісних взаємин в учнівському колек�

тиві підлітків виражає ставлення педагога до

означеного аспекту професійної діяльності. Пе�

редумовою усієї діяльності, в тому числі педа�

гогічної, служить потреба. Проте, потреба не

може визначати конкретну спрямованість

діяльності, а входить до її предмету. Потреба

формується на підставі внутрішніх переконань

особистості. Професійна мотивація включає не

лише усвідомлені і неусвідомлені дії, а й світог�

ляд, переконання, ідеали, установки особистості,

нахили, бажання, інтереси, потреби, ціннісні

орієнтації, особистісний сенс, всі чинники, що
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спонукають і спрямовують професійну діяль�

ність та оволодіння нею, є її основою. 

Сформованість когнітивного компоненту го�

товності учителя до досліджуваного аспекту ха�

рактеризується аналітичними вміннями, що

визначаються глибокими знаннями принципів,

змісту та способів організації дитячого колекти�

ву, створення в ньому умов емоційного комфор�

ту та психологічного благополуччя для учнів,

знання вікових особливостей учнів і специфіки

провідної діяльності для підлітків, знання осо�

бистісних функцій і актуалізація особистісного

досвіду учнів. Когнітивний аспект передбачає

вироблення прогностичних вмінь, здатність

чітко формулювати педагогічні цілі та завдання,

передбачати результат діяльності, рефлексивні

вміння: здатність до самоаналізу і самооцінки

усіх учасників педагогічної діяльності.

Володіння функціонально�технологічним

компонентом готовності включає не лише тео�

ретичне засвоєння знань, умінь та навичок, а

необхідний особистий досвід учителя в ре�

алізації досліджуваного явища у своїй про�

фесійній діяльності. Розвиток функціонально�

технологічного компоненту готовності вказує

на те, що майбутній учитель засвоїв засоби і

прийоми організації міжособистісних взаємин в

учнівському колективі підлітків, а також вміє

застосовувати їх на практиці. Формування

міжособистісних взаємин пов’язане не тільки з

засобами функціонального, методичного харак�

теру, а й з залученням власної особистості, зу�

мовлюючи цим врахування психологічного ста�

ну педагога під час здійснення практичної

діяльності.

Отже, готовність майбутнього вчителя до ор�

ганізації міжособистісних взаємин в учнівсько�

му підлітковому колективі має складну структу�

ру і співвідноситься з компонентами структури

міжособистісних взаємин підлітків, які не�

обхідно розвивати для особистісного станов�

лення підлітка та формування культури міжосо�

бистісних взаємин учнівського колективу.

Діагностика розвитку міжособистісних

взаємин неможлива без визначення рівня осо�

бистісного розвитку підлітка. Розвиток осо�

бистісного становлення у шкільному віці визна�

чається тим, наскільки успішно та соціально

схвалено підліток реалізує свою активність у

домінантних сферах своєї життєдіяльності, які

притаманні для його віку. Виховання повинно

спрямовуватися на те, щоб підлітки пізнали та

зрозуміли цінності і норми, необхідні для

соціального простору, визнали їх за власні і по�

водилися відповідно до них. Ефективність ви�

ховання вимірюється змінами, які виникли в

особистісному розвитку підлітка і учнівського

колективу в цілому. Ці якості і необхідно розви�

нути в майбутнього педагога для формування

міжособистісних взаємин в учнівському колек�

тиві підлітків.

Подальші дослідження передбачається про�

вести у напрямку виявлення продуктивних

засобів та шляхів формування учителем опти�

мальних міжособистісних взаємин в учнівсько�

му колективі підлітків та аналізу стану підготов�

ки майбутніх учителів до означеного аспекту

професійної діяльності.
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В статті розглядається проблема психо�
логічного і духовного старіння молодих людей сьо�
годення. Причини цього закорінені у відсутності
буттєвих основ в освітянському процесі. Людині
від народження необхідно включення в розуміння
оточуючого її світу як єдиного способу буття, що
дозволяє стати єдиною істотою, яка усвідомлює
свою тілесну, духовну і мисленнєву цілісність.

Ключові слова: буття, освіта, розуміння, ви�

ховання, духовність, мислення, моральність,

тілесність, культура, буттєва освіта, образ, місце

в бутті, мова, цілісність, самоусвідомлення.

В статье рассматривается проблема психоло�
гического и духовного старения молодых людей
сегодняшнего времени. Причины этого коренятся
в отсутствии бытийных оснований в образова�
тельном процессе. Человеку от рождения необхо�
димо включение в понимание окружающего его
мира как единственного способа бытия, что поз�
волит ему стать единым существом, осознающим
свою телесную, духовную и мыслительную цело�
стность.

Ключевые слова: бытие, образование, пони�

мание, воспитание, духовность, мышление,

нравственность, телесность, культура, бытий�

ное образование, образ, место в бытии, речь,

целостность, самосознание. 

The article deals with the problem of the psycholog�
ical and spiritual ageing of young people nowadays.
The causes of this tendency are in absences of existence
bases of educational process. A human since birth
needs to understand the world as the only way of exis�
tence, and this would help him to become the integral
person, who realizes his own body, spiritual and intel�
lective intact. 

Key words: existence, education, understanding,

upbringing, spiritual world, thinking, moral, corpo�

ral world, culture, image, a place in being, speech,

intact, self�consciousness.

Образование является каналом и способом

трансляции культурных ценностей, с одной

стороны. С другой — это единственная и уни�

кальная возможность включения человека в бы�

тие как составной части и как целостности, яв�

ляющей собой бытие. Именно в культурном

пространстве бытия происходит последователь�

ная адаптация человека как существа социаль�

ного — его социализация. Образование является

той системой, где не только происходит наибо�

лее широкая подготовка человека к жизни, но

протекает, собственно, неповторимая настоя�

щая жизнь отдельного человека. Тенденции, на

которые хочется обратить внимание, на наш

взгляд, являются тревожными симптомами, ха�

рактеризующие деградацию современной моло�

дежи. Симптомы старости, возникающие уже в

конце жизни человека, проглядывают в ходе об�

щения с молодыми людьми сегодняшнего вре�

мени. Крайне важно выяснить характерные осо�

бенности и истоки такого поведения, поскольку

подобного рода тенденции свидетельствуют о

кризисе в молодежной культуре, что является

целью предлагаемого исследования

Современное молодое поколение требует

особого внимания и чуткости со стороны обще�

ства и государства, которым оно как раз и не

балует. Невостребованность образованных, ши�

роко мыслящих людей превращает страну в чер�

ную дыру, которой никакие технологии и ре�

формы уже не понадобятся. Сегодня молодежь

подвержена в большей мере ударам со стороны

реформ государства и вязнет в пассивности

общества, чем другие слои социума. Это спосо�

бствует жесткому расслоению в умах и поведе�

нии юного поколения. Образовательная поли�

тика советского государства была направлена

на создание гражданина средне�унифициро�

ванного статуса с хорошим уровнем образова�

ния, но в рамках единой политической идеи,

выше и дальше которой могли пойти немногие.

Сегодняшняя цель образовательных реформ

государства ориентирована на создание технок�

ратической личности, способной встроиться

в механизм государственного регулирования.

Отсутствие единой социально�политической

идеи снимает ранее сдерживающие барьеры

и открывает бескрайние пути свободной реали�

зации личности. Сегодня молодой человек

сдерживается и направляется не политизиро�

ванной внешней идеей государственных инте�

ресов, а нравственной внутренней компонен�

той, составляющей этико�моральную сторону

социальной сферы. И здесь в свободном про�

цессе самоопределения личности важнейшую

роль играет воспитание индивида. Именно

в ходе воспитания закладываются основы
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нравственного развития и познавательный ин�

терес, так необходимый для дальнейшего ста�

новления юной личности.

В характеристике старости особо хочется

остановиться на слове «стариковство». Это

понятие выбрано не случайно. Слово «старик»

содержит в себе определенного рода негатив�

ные черты пожилого периода жизни человека.

Старость как этап социализирующейся личнос�

ти предполагает определенный набор общих

признаков, характерных для большинства су�

бъектов. В ролевом наборе данного периода

развития присутствуют особые ярко выражен�

ные черты. Характерными признаками этого

этапа можно считать поглощенность заботами,

безнадежность и отсутствие ожиданий, потеря

интереса к жизни, безверие, выражающееся в

недоверии и к неприятию нового, неуверен�

ность в своих силах, преобладание пессимизма

над оптимистическими взглядами, осуждающая

позиция в обширном пространстве скепсиса,

слабая мобильность, пассивный образ жизни,

связанный с мыслью о завершенности пути. В

связи с этим необходимо отметить тот факт, что

предложенные характерные особенности ста�

рости выражают негативную сторону предлага�

емого этапа социализации и не высвечивают

положительных черт упомянутого периода.

Специфика этого возраста интересует нас лишь

в контексте исследуемой темы, как специфи�

ческие черты, проявляющиеся в психологии

молодых людей сегодняшнего времени.

Отдельно хочется сказать об особенности

понятия «старчество». Использование подобно�

го термина связано в русском языке с муд�

ростью, присущей человеку, который прожил

достаточно для того, чтобы раскрыть тайны

природы и человеческого существования, и от�

ражают уважительное отношение общества

к социальному статусу пожилого человека.

Особенно широко это понятие используется в

православной религиозной литературе, где

старчество выступает определенной формой

подвижничества. В данной работе проводится

разведение этих различных терминов, имеющих

общую корневую основу, но существенно раз�

личающуюся при внимательном рассмотрении.

Сегодня в молодежной среде наблюдается

проявление особенностей, характерных для лю�

дей пожилого возраста. Важно разобраться в

причинах подобных явлений, тогда возможны и

поиски выхода из сложной ситуации. На наш

взгляд, важнейшей причиной «старения» моло�

дежи необходимо назвать отсутствие в системе

воспитания онтологических оснований. Поис�

ки онтологической основы во всем, что связано

с существованием человека, жизненно ему не�

обходимо. Погружение в бытие отрывает чело�

века от насущных проблем, придающих озабо�

ченность его жизни и превращающих бытие

в быт. Выход за рамки обыденности дает

прикосновение к началам начал. В мышление

человека такой выход предполагает целевую

устремленность от человека к бытию. Однако

необходимо затронуть и обратновекторный

процесс, когда бытие проникает в человеческое

через человека. Бытийность — это активное

погружение в бытие того, что оторвалось от на�

чальных основ. А оторванным можно признать

и социальную сферу, и политическую, и многие

другие области нашей общественной жизни,

которые утеряли изначальность своего предна�

значения, ту нить, которая соединяет с бытием. 

Социализация индивида, формирование

юной личности предполагает усвоение мирово�

зренческих и культурных универсалий, а,

значит, и усвоение того «целостного образа

человеческого мира, который формирует

своеобразную матрицу для развертывания раз�

нообразных конкретных образцов деятельнос�

ти» [2, с. 12.]. Представляется необходимым

отметить некоторые черты, отличающие совре�

менного молодого человека: это интерес ко все�

му новому, готовность к изменениям; разнооб�

разие взглядов; ориентация на смысловую

значимость информации, на ее понимание, а не

только на усвоение и автоматическое запомина�

ние; это эффективность в смысле рациональной

экономичности, планирование времени; личное

достоинство, сохранение индивидуальных осо�

бенностей и определенный оптимизм. Закреп�

ление вышеназванных характеристик, прису�

щих духу времени, в образе отдельной личности,

связано с ломкой привычного и устаревшего,

осуществляющейся каждый раз при переходе от

одного качественного состояния к другому. Об�

разовывать можно только, с одной стороны,

опираясь на некий предзаданный образец, с

другой, ориентируясь на образ, данный в про�

цессе воспитания. Это переходящее вживание

человеческого существа из одной в каждую за�

ново предоставляемую ему область жизни есть

суть того, что Платон называет  [1, с.

124]. Пайдейя есть некоторый переход из необ�

разованности в образованность. Этот переход

происходит, по мнению М. Хайдеггера, в ре�

зультате постижения нового состояния, с пози�

ции которого можно увидеть свое прежнее бы�

тие [7, с. 350]. Сложность процесса становления

личности как раз и объясняется, с одной сторо�

ны, изменением формы ментальности и уста�

новлением доминирующего типа ценностно�

нравственной системы в ходе социализации, а с

другой — необходимостью обязательной смены

бытийной ориентации в пространстве и во вре�

мени. 
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В логике объяснения признаков старости у

молодежи одним из решающих значений при�

обретает случай, прецедент. Игнорирование

мгновений нового и интересного является тен�

денцией потери чувства радости, сопровождаю�

щей удивление, присущие детству. В ребенке

неотъемлемой особенностью можно считать

доверительное ожидание чуда, переходящее в

зрелом возрасте в форму некоего ожидания пре�

цедента, предвосхищения импульса новизны,

первотолчка, столь необходимого для разверты�

вания логико�рациональной цепи рассужде�

ний. Умение ухватить, вписать это новое в свою

деятельность, отказавшись от клише и стерео�

типов, и составляет ту особенность типа мыш�

ления взрослеющего человека в современном

познании, которая нуждается в дополнитель�

ных усилиях по ее культивированию и укорене�

нию в процессе образования человека. Способ�

ность не только видеть типичное в явлении и

событиях, но и замечать особенное и индивиду�

альное сохраняется в дальнейшем лишь в пра�

вильной системе образования, выстроенной на

базе бытийных основ становления личности.

В этой связи представляется особенно важ�

ной роль понимания как способа бытия, так как

именно благодаря этому человек не только пос�

тигает целостный образ мира, но и обретает

свой человеческий и человечный, глубоко лич�

ностный образ. Становление человека предс�

тавляет собой процесс нахождения его индиви�

дуального места в бытии. Образование должно

помочь свершиться бытийному определению

человека. Формирование образа человека про�

исходит через образование человека. Образова�

ние необходимо рассматривать как творческий

акт, способствующий становлению «образа

человеческого». Вокруг формирования этого

образа строится весь образовательный процесс,

закономерной целью которого необходимо счи�

тать становление человека как целостного

существа. Эта способность создавать независи�

мые образы действительности и является той

способностью, из которой должно исходить

образование.

Важным оказывается не только то, что чело�

век есть, а еще и то, что он несёт с собой. Так

человек поступает по отношению ко всему, что

его окружает: предметам, явлениям, вещам и

существам. Он берёт от них дары, формируя

себя самого через них. Через предметы и явле�

ния, вещи и сущности человек формирует себя

и чувствует близость окружающего мира.

Поэтому всё, что входит в сферу взаимодей�

ствия с человеком, имеет, по преимуществу,

воспитательный и образовательный характер.

Задача заключается в том, чтобы вещную среду,

воздействующую механически на личность,

заставить заговорить, то есть раскрыть в ней по�

тенциальное слово и тон, поскольку образ мира

слагается из всего, что нас окружает с детства.

Слышать звуки космоса, частью которого явля�

ется сам человек, распознавать их и воздейство�

вать, влияя на звучание через формирование

мышления, это важное умение, которым дол�

жен овладеть каждый ребенок. Разговор, в кото�

рый включается с момента начала социализа�

ции человек, едва появившийся на свет, имеет

важный момент. Каждое понятие отпечатывает�

ся в виде некоего образа. Образ будет незакон�

ченным и не четким, если он не раскрыт через

понимание. Чем полнее осмысляется картина

образа, тем объемнее и содержательнее она хра�

нится в памяти. Чем менее объясним и понятен

образ, тем неясен будет термин, тем хаотичнее

будет мышление ребенка, а отсюда и торможе�

ние работы механизма вопрос�ответной формы.

Процесс освоения речи имеет обоюдовек�

торную направленность: не только со стороны

воспитывающих, но и обязательно со стороны

воспитуемых. Если мы не поддерживаем врож�

денный интерес ребенка, выражающийся через

вопрос�ответную форму, не удовлетворяем его

потребности в понимании на начальном этапе

становления личности, то мы не позволяем сло�

житься целостной личности, способной радо�

ваться и удивляться, соединяя молодость и муд�

рость до старости. 

Здесь возможна иная модель понимающего

образования, где основой отношений обучаю�

щего и обучающегося являются не устаревшие

субъект�объектные, и даже не инновационные

субъект�субъектные отношения, а отношения,

где ребенок становится фигурой понимающей,

т. е. познающим, активным субъектом пости�

жения всего окружающего его мира. Споры

педагогики о взаимоотношениях субъекта и

объекта можно примирить, если объединить все

эти комбинации в единую систему, где на раз�

личных этапах образования личности возмож�

ны все предложенные комбинации субъекта и

объекта. Причем нужно обязательно учитывать

сложность взаимодействия трех составляющих,

участвующих в процессе воспитания человека:

это общество, природа и сам человек. Объеди�

няющим основополагающим фактором, зачас�

тую упускаемым из виду в процессе воспитания,

является бытие.

Если рассматривать образование с позиции

конкретного состояния системы в определен�

ный период времени и пространства, то его

можно представить как некую бытийную струк�

туру, включающую в себя человека, из которого

она исходит, через него протекающую в окружа�

ющий мир, в то бытие, в котором человек пре�

бывает. Вобрав в себя основной набор жизненно
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важных понятий, человек обретает некоторое

интуитивное представление, позволяющее го�

ворить об образовательном поле, сформирован�

ном вокруг него бытийным течением и протека�

ющим сквозь него, дающем возможность

человеку непрерывно продолжать процесс свое�

го становления. Человек формирует образ,

выходя за границы себя, растворяясь в бытии,

проникая в него, и становясь в нём. 

Формирование молодого человека необхо�

димо рассматривать как единую целостную

систему с позиции становления не только мен�

тальности и нравственности, но и телесности.

Разобщенность этих трех основных составляю�

щих: ума, души и тела, не позволяют человеку

обрести место в бытийном пространстве мироз�

дания. Необходимо признать, что современная

цивилизация осознает себя все более и более

хаптичной. По мнению философов, занимаю�

щихся проблемой персонологии и потенциро�

вания бытия, В. В. Налимова, М. Эпштейна,

Г. Л. Тульчинского «телесные практики совре�

менной культуры показывают не только «что

есть телесное», но «что есть я в теле», открыва�

ют перспективы новой, постчеловеческой пер�

сонологии» [ 4, с. 5]. 

Воспитание ребенка должно быть целостным,

где развитие и мышление необходимо соединять

с ценностными установками в диапазоне слуша�

ния своего тела. Неосуществимость этого разби�

вает человека. Образование создает частичного,

ограниченного субъекта, у которого создается

иллюзорное мнение о законченности постиже�

ния себя и мира и бесперспективности дальней�

шего развития, о невозможности заново обрести

себя в мире, а мир в себе и ощутить бытийность

своего существования. В этом лежат основы пси�

хологического старения молодых людей.

Любое осмысление есть попытка конечного,

т. е. ограниченного в пространстве и времени

существа понять бесконечный мир. Оно обре�

чено занимать какую�то позицию в этом мире,

очерченную осязательными границами, покро�

вом, через который оно полагает свою инако�

вость тому, что оно осмысляет. Поэтому любое

осмысление оказывается всегда выходом за оп�

ределенные предыдущим ходом мышления гра�

ницы в некий осязаемый контекст, который и

определяет, задает смысл. М. Шелер обращал

внимание на то, что в основе любого самовосп�

риятия и самосознания лежит направленность

на себя как «другого» и на самом первом уровне

в качестве такого в качестве такого «другого»

выступает собственное тело [9, с. 56]. Оно выс�

тупает хранилищем памяти, содержащем мно�

гочисленные образы, накопленные в процессе

воспитания и образования, посредником

в понимании как способа бытия человека. Че�

ловеческое бытие суть событие, а сознание — не

что иное, как совесть. В сознании (совести) ре�

ализуется личная экзистенция человека, оно

требует личных усилий понимания происходя�

щего, в то время как разум нуждается только в

ясном выражении знаний и соблюдении объек�

тивных правил оперирования ими.

Понимание того, что ответственность должна

стоять на первом месте, а ум и разум только на

втором, должно лечь в основу воспитательного

процесса и помочь процессу взросления молодо�

го поколения. «Познавать меру и глубину ответ�

ственности человек может только традиционны�

ми рациональными методами (теоретическое

знание, моделирование и т. д.). Но меняется век�

тор. Не ответственность ради рационального

произвола, а разумность как путь осознания

меры и глубины ответственности». [5, с. 337].

Мир человека — это мир личностный, не случай�

ный, весь наполненный ответственным выбо�

ром. И центром этой ответственности является

личность, занимающая неповторимое, а, значит,

и ответственное место в ткани бытия. 

«Человек, проводя первые годы своего раз�

вития в объяснениях Природы, составляя с нею

одно и то же существо, развивает и укрепляет в

себе врожденные семена познания». [6, с. 71]

Возвысившись над чувством, наполнявшим

первоначальное существование, и образовав

идею о своем Я, отличающейся от того, что на�

зывает он миром, человек живет в постоянном

противодействии с природой. Он не доволь�

ствуется уже отражением в себе множественных

образов, представленных его мышлению, но

связывает их по правилам, в которых сам себе

дать отчета не может. В ходе современного обра�

зования сущностная природа человека не затра�

гивается, а разнообразие образовательных

практик детерминировано только культурными

и историческими представлениями о том образ�

це, под который подводится человек. Роль

образования в современном обществе стано�

вится все более значимой, оно стало многофак�

торным явлением, активно влияющим на все

стороны общества. По сути, оно частично взяло

на себя функции, ранее выполняемые цер�

ковью, семьей и некоторыми другими социаль�

ными институтами, тем не менее, не справляясь

с ними. Это находит отражение в тенденции

психологического старения молодого поколе�

ния, что отражается в пассивном, безрадост�

ном, пессимистичном отношении к окружаю�

щему миру. Глубинные истоки этой проблемы

имеют социокультурную и психологическую

природу, свидетельствуя о серьезном антропном

кризисе, порождаемом отставанием духовно�

нравственного развития человечества от науч�

но�технического прогресса. Это отставание
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фиксирует и усугубляет система образования,

утверждая в сознании людей идею господства

над внешней природой в ущерб познания при�

роды «внутренней», собственно�человеческих

чувственно�интеллектуальных, эстетических и

нравственных сил. И получается, что сегодня

люди с высоким уровнем образования, широ�

кими взглядами на жизнь и с глубокими мо�

рально�ценностными установками не требуют�

ся нашему обществу. Печаль вызывает еще и тот

факт, что если не будут приняты какие�то сроч�

ные меры для того, чтобы создать у нас фунда�

мент высоких технологий, науки и культуры,

где нужны люди с достаточно высоким уровнем

образования, которые в будущем могли бы сыг�

рать роль основы развития постиндустриальной

цивилизации, — то страна лишь будет перехо�

дить от одного этапа кризиса к другому. 
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У статті розкрито психологічні особливості
формування самоакцептації та  моральної само�
оцінки сучасних підлітків. Відзначено залежність
системи морального самооцінювання підлітків від
низки соціально�психологічних детермінант та її
важливу роль в особистісній самореалізації.

Ключові слова: самосвідомість, самоакцеп�

тація, моральна самооцінка, підлітки, саморе�

алізація.

В статье раскрыты психологические особеннос�
ти  формирования самоакцептации и  моральной
самооценки современных подростков. Отмечена
зависимость системы морального самооценивания
подростков от ряда социально� психологических
детерминант и ее важную роль в личностной само�
реализации. 

Ключевые слова: самосознание, самоакцеп�

тация, моральная самооценка, подростки, са�

мореализация.

The psychological features  of forming of accept�
ance and  moral self�appraisal of modern teenagers are
exposed in the article. Dependence of the system of
moral evaluation of teenagers is marked on the row of
socially psychological determinant and it important
role in personality self�realization.

Key words: consciousness, acceptance, moral

self�appraisal, teenagers, self�realization

В умовах модернізації сучасного українсько�

го шкільництва особливої актуальності набуває

проблема самоусвідомлення всіх суб’єктів

освітнього процесу. Контекст життєіснування

чи не кожної особистості зазнає численних

деформацій економічного, політичного, мора�

льного, ментального та іншого характеру, що

особливо гостро відчувається на рівні школи, де

людина, відіграючи різною мірою власні

соціально�вікові ролі, переживає низку комфо�

ртних чи деструктивних психоемоційних станів.

Процес самоосмислення в умовах нестабільно�

го соціуму  активно  впливає на різновекторну

самореалізацію особистості як на рівні міжосо�

бистісних взаємин, так і в площинах індивіду�

альної самоактуалізації. Тому сучасна система

освіти нагально потребує гуманізації навчаль�

но�виховного процесу і різнобічного вивчення

самосвідомості особистості як головного

суб’єкта  освітньої теорії і практики [1; 5; 6; 7].

Вітчизняна психолого�педагогічна думка схо�

диться на потребі утвердження особистісно

концентрованої моделі виховання, що передба�

чає в центрі уваги людину, яка активно усвідом�

лює себе й самореалізується в процесі творчої

діяльності. Однак реалії виховної практики

свідчать про наявність значної кризи, своєрід�

ного когнітивно�духовного вакууму, що уне�

можливлюють повноцінний розвиток особис�

тості. Лише глибоке вивчення психологічних

особливостей, механізмів і детермінант само�

свідомості людини може призвести до  віднай�

дення універсальних, однак глибоко інтимних

і неповторних індивідуальних сенсів її особис�

тісного  самоусвідомлення та самоствердження,

особливо ж у вимірах високих моральних стан�

дартів і абсолютів. 

Актуальної значущості   набуває окреслена

проблематика тоді, коли йдеться про само�

свідомість сучасних підлітків, зокрема про стан

розвитку і функціонування їхньої самоакцеп�

тації та моральної самооцінки. Моральний роз�

виток особистості залежить від низки соціокуль�

турних чинників, які впливають на формування

самосвідомості, тому моральне самооцінювання

підлітків суттєво ускладнюється соціально�віко�

вими детермінантами перехідного періоду, зок�

рема його кризовими модальностями як на рівні

сприйняття власного фізичного образу Я, так і

на рівні внутрішньоособистісних конструктів

ідентифікації. Тому в ідеалі оптимізація навчаль�

но�виховного процесу можлива, на нашу думку,

насамперед тоді, коли йдеться про гармонійне

функціонування особистостей, які мають пози�

тивну самоакцептацію та адекватну моральну

самооцінку, тобто прийняття себе відбувається

на тлі високих моральних стандартів і само�

оцінок.

Згідно з нашими теоретичними викладками,

самоакцептація є активністю особистості, що

спрямована на усвідомлення об’єкта власного

Я та прийняття його на рівні екзистенційної

суб’єктності. Вона є діяльністю індивіда у

віднайденні свого феноменологічного Я. Це

полімодальне емоційно�ціннісне ставлення до

себе, сформоване на підставі результатів само�

сприймання і самоосмислення. Це самопізнан�
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ня й самовизнання як особливі процеси людсь�

кої психіки, що мають пізнавальну, емоційну,

вольову форми прояву й усталюються в особис�

тості разом з когнітивно регульованим образом

Я, адекватною самооцінкою та позитивною

Я�концепцією.

Особливістю самоакцептації  є наявність по�

зитивного настановлення щодо себе, яке фор�

мується під впливом зовнішніх акцептуючих

настановлень до індивіда у процесі його непере�

рвної соціалізації. Прийняття себе як само�

цінності можливе, насамперед, як гармонійне

поєднання виваженого, відфільтрованого й уз�

годженого спектру чужих оцінок і власних са�

мооцінок.

Шлях самоакцептації  долається  стадіально  і

проминає ті ж етапи, що й усвідомлення

об’єктів зовнішнього світу — від елементарних

самовідчуттів до самосприймання, самоуявлен�

ня, розуміння себе і, насамкінець, до загального

самоприйняття.

Самоакцептація особистості, маючи пізна�

вальний, ціннісний, комунікативний, творчий і

естетичний потенціали, проявляється на рівні та�

ких основних сфер: фізично�гігієнічної, інтелек�

туально�когнітивної, морально�вольової, істо�

рично�культурної та соціально�перцептивної.

Самоакцептація, реалізуючись як синтез

розумових, мовленнєвих, перцептивних, мате�

ріальних дій людини, може бути адекватною

і неадекватною, глобальною і парціальною,

постійною і тимчасовою тощо.

Ми виходимо з позицій, що моральна само�

оцінка, будучи своєрідною когнітивно�емо�

ційною схемою, яка узагальнює минулий досвід

особистості й організовує нову інформацію про

власну самість, потребує активного розвитку

в найрізноманітніших векторах самореалізації

людини. Самооцінка експлікує деякі моральні

самоуявлення про етичні параметри, здібності й

потенційні можливості особистості, виражаючи

тим самим певний рівень її домагань у багатьох

сферах, зокрема в плані морального зростання

та самовдосконалення. У такому ракурсі само�

оцінка постає дієвим засобом самоствердження

як створення в навколишніх людей  прихильно�

го враження про себе та власний морально�

етичний рівень презентації.

У дослідженнях багатьох учених (М. І. Алек�

сєєва, Л. І. Божович, В. В. Давидов, С. Д. Макси�

менко, Р. В. Павелків, В. В.Столін, П. Р. Чамата

та ін.) прямо чи опосередковано розглядається

феномен самооцінювання як один з основних

компонентів самосвідомості. Водночас окремо�

го фундаментального вивчення моральної само�

оцінки особистості, насамперед у плані загаль�

ної самоакцептації, на жаль, не проводилося.

Серед нечисленних дослідженнь проблеми

можна назвати праці зарубіжних науковців

А. Рое, М. Сігельмана, A. Kolodziej, M. Jacunska

та інноваційні роботи вітчизняних учених

М. І. Алексєєвої, О. Б. Насонової, Р. В. Па�

велківа. Звичайно,  потужним теоретико�мето�

дологічним тлом є концептуальні лінії вивчення

моральності особистості таких учених, як

І. Д. Бех, С. Д. Максименко, В. П. Москалець та

ін., які на прикладі різновікових вибірок осмис�

лили й дослідили філософсько�психологічну

сутність аналізованого феномена. Загалом,

майже в усіх науково�психологічних концепціях

[1; 5; 6; 7] відзначається суттєва залежність

морального розвитку особистості від культуро�

логічних впливів, умов соціалізації, особливос�

тей виховання і, насамперед, навколишнього

соціального середовища, які потужним симбі�

озом детермінують становлення як моральної

самоцінки, так і загальних конструктів самоак�

цептації та самосвідомості. 

Розвиток самоакцептації та моральної са�

мооцінки підлітка відбувається у контексті

різнотипних суперечностей, спричинених роз�

біжностями (іноді й латентними чи явними

конфліктами) між нормативно�регламентуючим

статусом суспільства («суспільні табу») й особ�

ливостями становлення внутрішнього світу ди�

тини, яка досить часто складно й неоднозначно

накопичує індивідуальний моральний досвід

шляхом спроб і помилок. Тому доводиться конс�

татувати суперечності між сконструйованим

досвідом моральної поведінки дитини й устале�

ними вимогами суспільства, між ідеальними мо�

ральними знаннями та реальною практикою по�

ведінки, між ідеалістично�високоморальними

намірами і виконанням дитячо�егоїстичних ба�

жань, між знанням і незнанням моральних норм

поведінки у конкретній ситуації тощо. Лише до�

лаючи цілу низку суперечностей, навчаючись на

власних і чужих помилках, підліток здійснює

для самого себе вагомі й значущі моральні вчин�

ки і тим самим збагачує власний досвід мораль�

ної поведінки, а, отже, і самооцінки. 

Таким чином, важливими джерелами супе�

речностей, які спонукають особистість підлітка

до моральних дій, до оцінювання інших та са�

мооцінювання в ракурсі моральності, слід вва�

жати систему біогенних і соціогенних потреб,

інтересів, мотивів, ідеалів, настановлень,

орієнтацій, вартостей тощо.  

На формування моральної самооцінки й са�

моакцептації підлітків значний вплив мають

мікроклімат і взаємини в сім’ї. Оскільки на

рівні сімейної пари трапляється повне чи част�

кове прийняття або, навпаки, неприйняття

(знехтування), що охоплює всі сфери сімейного

життя — від високої й духовної до повсякденно

побутової та сексуальної, то можлива пряма
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екстраполяція подібного на самоприйняття й

моральне самооцінювання дітей. На нашу дум�

ку, діючи за аналогією, діти, зокрема підлітки,

можуть винести із сім’ї акцентовані стереотипи

прийняття�неприйняття, що матимуть вирі�

шальне значення у формуванні власної самоак�

цептивної атрибуції та загального морального

розвитку за принципом позитивності або нега�

тивності.

На становлення моральної самооцінки під�

літків, крім чинників соціального характеру,

значний вплив мають загальновікові законо�

мірності й особливості статеворольового само�

визначення, а також культурологічно�ментальна

специфіка сімейного (родинного) виховання,

морально�психологічний мікроклімат довкілля

та інші фактори [6]. Здебільшого спостерігається

розбалансування їхньої самоакцептації, само�

оцінки (зокрема, моральної),  конфлікт між

власними атрибутивними проекціями та реаль�

ними установками довколишніх людей, що час�

то супроводжується підвищеним рівнем тривож�

ності та іншими психологічно дискомфортними

станами [1].

Недостатньо вивченими є майже всі струк�

турно�функціональні параметри моральної са�

мооцінки, її спонукально�мотиваційна, регуля�

тивна, аксіологічна та інші складові.  Складність

морального самооцінювання підлітка полягає в

тому, що в соціальному й емоційному плані

дозрівання він засвоює нові шляхи оцінки світу і

свого ставлення до нього. Підліток може приду�

мувати ідеальні сім’ї, релігії, філософські систе�

ми, суспільні устрої, а потім порівнювати їх із

недосконалими особистостями та організація�

ми, знання про які він отримав з власного, поки

що обмеженого досвіду.

Проаналізувавши сутнісно�функціональні

параметри моральної самооцінки, ми пропо�

нуємо таку дефініцію:

Моральна самооцінка — це оцінювання осо�

бистістю своїх духовних можливостей, якостей і

місця серед морально�аксіологічних поглядів і

норм певного суспільства, певної ментально�

історичної спільноти людей. Вона є усвідомлен�

ням моральних аспектів власної ідентичності

незалежно від мінливих умов середовища, про�

явом самосвідомості індивіда.

Моральна самооцінка істотно впливає на

ефективність духовної та матеріальної діяль�

ності людини та на загальний культурологічний

статус і становлення особистості на всіх етапах

розвитку. 

Адекватна моральна самооцінка як поліфун�

даментальне об’єктивне ставлення людини до са�

мої себе крізь призму духовно�моральних канонів

і норм є одним з найважливіших індикаторів її

морального розвитку, мірилом  істинної життєвої

позиції, яка може призвести до внутрішньої

гармонії та вдосконалення, а, отже, до гуманізації

та гармонізації всього суспільства [2; 3; 4].

Розглядаючи моральну самооцінку в кон�

тексті саморозуміння як важливого структурно�

го блоку самосвідомості, ми  виходили з пози�

цій, що якраз власне такий термін, як

«розуміння», є тим психологічним явищем і ка�

тегорією, яке створює, а, можливо, і здійснює

реальний зв’язок між продуктами свідо�

мості/самосвідомості, повсякденною дійсністю

та моральними канонами певної цивілізаційної

спільноти, яких дотримується чи не дотри�

мується особистість. Безперечно, якщо цей

зв’язок розбалансований і неузгоджений, а між

моральними нормами самоусвідомлення і ре�

альною дійсністю виникають суперечності, то

фактично актуалізується ситуація нерозуміння,

яка стимулюватиме діяльність особистості,

спрямовану на розуміння й оцінювання себе у

дуже специфічних моральних вимірах, які іноді

межуть або і є аморальними для загалу. 

Ми вважаємо, що в ракурсі моральності по�

ведінка особистості співвідноситься з її уявлен�

нями про саму себе і з тим, якою вона повинна

бути (Я�реальне, Я�жадане і Я�ідеальне), тому

досить часто вона, зокрема на підлітковому

етапі онтогенезу, може піддаватися бажанню

презентувати кращі (якісніші, моральніші,

поціновуваніші)  моделі власного Я, а, отже й

формує неадекватну (здебільшого завищену)

моральну самооцінку як елемент системи влас�

ного психозахисту і самоствердження. Тому

вивчення властивостей і особливостей мораль�

ної самооцінки у контексті розуміння/саморо�

зуміння має не тільки теоретичний, але і прак�

тичний інтерес у зв’язку з формуванням

особистості підлітка та його біосоціальним

дозріванням.

Висновки. Самоакцептацiя особистості, вiд�

буваючись як синтез оцінно�моральних наста�

новлень референтного довкілля (уникнення,

акцептацiя, емоцiйна концентрацiя), по�рiзно�

му проявляється на рiвнi характеру й зовнiш�

ностi, у соцiальнiй поведiнцi i ставленнi до ви�

конання справ. Це позначається на становленнi

образу самого себе, орiєнтацiї й самореалiзацiї в

гендерних i соцiальних ролях, моральному са�

мовдосконаленні та на розвитку самосвiдомостi

загалом.

Можна стверджувати, що переведення міжо�

собистісного спілкування з рівня суб’єкт�

об’єктних взаємин (комунікативно�інтерак�

тивні складові) на суб’єкт�суб’єктну парадигму

(перцептивні складові) сприймання і розуміння

суттєво покращить рівень адекватності само�

оцінювання підлітків, зокрема у аспекті мо�

ральності
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Нами встановлено залежність розвитку мо�

ральної самооцінки підлітків від особистісних

детермінант результативності їхньої іден�

тифікації з образом позитивних чи негативних

морально�оцінних еталонів. Оскільки провід�

ною лінією розвитку підлітка є спроби відчути

себе самостійним і дорослим, то виникають

нагальні потреби постійного порівняння й іден�

тифікації з однолітками, дорослими, самоспос�

тереження із самовдосконаленням, які врахову�

ють моральні аспекти різнобічної взаємодії.

Підліток потребує посісти гідне місце в системі

міжособистісних взаємин і чільне у процесі

вужчої підліткової стратифікації, а підліткове

почуття психологічної дорослості є не лише

домінантою розвитку, але й важливою ознакою

особистісної моральної зрілості. До того ж усі

стратегії і тактики морального самооцінювання

як самоствердження, що реалізуються насампе�

ред через ідентифікацію з моральними нормами

інших (референтних) осіб, усталюються як  на�

магання бути автономним, дорослим і морально

дозрілим. 

Моральній самооцінці підлітків часто прита�

манні амбівалентні ознаки, які засвідчують пере�

пади в загальному модусі самосвідомості. Поряд

з явними ознаками існують латентні особли�

вості, що дуже чутливі до зміни домінуючих пси�

хологічних станів і моральних норм як наслідків

зміни соціально�психологічних детермінант, у

першу чергу, — рівня моральності ставлень

оточуючих людей (батьків, однолітків, учителів

та ін.), а також сугестивного впливу засобів масо�

вої інформації, насамперед телебачення та Інтер�

нету. Внутрішній розвиток морального само�

оцінювання перебігає як неперервний перепад

локусів контролю, що напряму впливає на роз�

виток моральності і самосвідомості особистості,

ускладнює тактики й стратегії життя, захаращує

картину світу. Загалом, моральне самооцінюван�

ня підлітка підпорядковане глобальній потребі

самоприйняття й самоусвідомлення, тобто утве�

рдженню себе як психосоціальної моральної

істоти, суб’єкта певної суспільної єдності та її

моралі, а також виступає потужним чинником

особистісної самоактуалізації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алексєєва М. І., Насонова О. Б. Внутрішньо�

сімейна взаємодія та самоакцептація підлітків //

Психологія: науково�метод. зб. — К. : Освіта, 1993. —

Вип. 40. — С. 63–73.

2. Гошовська Д. Проблеми моральної іденти�

фікації сучасних підлітків у контексті генетичної

психології // Наукові записки Інституту психології

імені Г. С. Костюка АПН України / за ред. академіка

С. Д. Максименка. — К. : Міленіум, 2006. — Вип. 29.

— С. 32–37.

3. Гошовська Д. Психологічні особливості мораль�

ної самооцінки підлітків та умови її гармонійного

розвитку // Особистість у розбудові відкритого де�

мократичного суспільства в Україні. Збірник ма�

теріалів другої міжнародної науково�практичної

конференції. — Дрогобич: Коло, 2005. — С. 283–292.

4. Гошовська Д. Соціально�психологічна спе�

цифіка системи морального самооцінювання осо�

бистості // Професійна психологія: реалії та перс�

пективи розвитку: збірник матеріалів конференції /

за заг. ред. проф. Ж. П. Вірної. — Луцьк: Волин. нац.

ун�т ім. Лесі Українки, 2008. — С. 24–27.

5. Максименко С. Д. Розвиток психіки в онтоге�

незі:[ В 2 т.] – К. : Форум, 2002. — С. 319–335.

6. Павелків Р. В. Аналіз розвитку морального ста�

новлення дітей як центральна проблема психо�

логічної теорії та педагогічної практики // Нова пе�

дагогічна думка. — 2006. — №1. — С. 5–10.

7. Павелків Р. В. Розвиток моральної свідомості та

самосвідомості у дитячому віці: монографія. —

Рівне: Волинські обереги, 2004. — 247 с.

191

Р
о

зд
іл

 V
II 

«В
ІК

О
В

А
 Т

А
 П

Е
Д

А
ГО

ГІ
Ч

Н
А

П
С

И
Х

О
Л

О
ГІ

Я
»



У статті розкрито особливості впливу розлу�
чення батьків на психічний стан підлітка, предс�
тавлено ряд психологічних змін у їх психічному
стані, що виявлені на основі емпіричних до�
сліджень.

Ключові слова: сім’я, розлучення, підлітки,

конфлікти.

У статье расскрыто особенности влияния раз�
вода родителей на психическое состояние подро�
стка, представлен ряд психологических изменений
в их психическом состояние, что выявлено на ос�
нове эмпирических исследований.

Ключевые слова: семья, развод, подростки,

конфликты.

The article deals with the peculiarities of the impact
of parents’ divorce on the  teenager’s  mental condition,
a number of psychological changes in their mental
state, that are found on the basis of empirical research
are represented. 

Key words: Family, divorce, teenagers,  teen con�

flicts.

Усі людські проблеми починаються і закінчу�

ються у сім’ї. Сім’я — це основа збереження

культури, етичних норм, традицій, основа

соціальної естафети суспільства, основа вижи�

вання суспільства та окремої особистості,

всебічної підтримки людини.

У всі часи головні функції сім’ї об’єднували�

ся навколо однієї — виховання дітей. Сім’я

репрезентує суспільство в цілому, є його

мініатюрним відображенням. У ній здійснюєть�

ся соціалізація людини. Досвід, якого людина

набуває у сім’ї, визначає її індивідуальну по�

ведінку, створює внутрішню конструкцію

реальності, на основі якої особистість сприймає

навколишнє середовище. 

Частота розлучень в усьому світі, в тому числі

і в нашій країні, досягає високого рівня і про�

довжує збільшуватися, що спричиняє серйозну

занепокоєність громадськості і останнім часом

є предметом досліджень (С. Т. Агарков, 2004;

Г. Ф. Келлі, 2000).

Питання сімейного і шкільного виховання,

взаємовідносин між батьками, батьками і діть�

ми, підготовки їх до сімейного життя розгляда�

лися у дослідженнях педагогів Т. Алєксєєнко,

Л. Арутюнової, М. Боришевського, Н. Ватуті�

ної, А. Дяконової, Б. Кобзаря, В. Кравця, Л. Пе�

липенко, О. Савченко, В. Сенько, І. Шалімової,

Н. Шевченко.

Вплив сім’ї на ціннісні орієнтації в житті

дітей розглянуті в роботах В. Гапонова, Г. Джо�

рабаєва, Д. Дзінтере, О. Докукіної, З. Єлісєєвої,

В. Закірової, Л. Литвинової, Т. Лодкіної,

О. Нікуленко, Л. Сапожникової, В. Титаренка,

Є. Васильєвої, Е. Петрової, Т. Черкаської; вплив

батьківської сім’ї на становлення молодої сім’ї

досліджено в роботах А. Захарова, С. Ковальова,

В. Куца, Е. Тійта. Специфіку сімейного вихо�

вання та його вплив на формування особистості

дитини висвітлено в роботах О. Кононко,

О. Максимович, Т. Титаренко, Ю. Смородської,

Н. Стародубової.

Мотиви та причини розлучень, психологічні

особливості наслідків розриву сімейних відно�

син досліджуються в роботах М. Орідороги,

А. Волкова, А. Келама, І. Еббсра, Г. Навайтіса,

А. Сінельникова, В. Солодникова, В. Сисенко,

Д. Чечет та ін.

Окремі питання життєдіяльності розлученої

сім’ї розглянуті в працях педагогів і психологів.

Так, Г. Філонов розкриває об’єктивні та суб’єк�

тивні передумови деформації процесу вихован�

ня в неповних сім’ях. У дослідженні В. Костіва

показано негативний вплив неповної сім’ї на

моральне виховання підлітків. Ю. Вавілов і

А. Демидов розглядають загальні проблеми ви�

ховання дітей у розлученій сім’ї, а Т. Лютова

відмічає дефіцит спілкування дорослих з дітьми

із неповних сімей. Проблеми впливу розпаду

сім’ї на дітей дошкільного віку висвітлює Т. Гав�

рилова.

У дослідженнях В. Попова, Е. Васильєвої,

Т. Черкаської, Л. Лисенко піддано аналізу

взаємозв’язок успішності і правопорушень під�

літків із повних і неповних сімей. У роботах

В. Єрмакова, Г. Міньковського, І. Невського,

Ю. Лісіцина, Н. Копита розглядається пробле�

ма впливу розлучених батьків на правопору�

шення підлітків та ін. [11].

На думку соціологів, такі риси характеру як

терпіння, поступливість, добродушність, добро�

зичливість сприяють співробітництву і взаємодії
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у сім’ї, взаємному розумінню і спілкуванню, а

підозрілість, грубість, скупість, егоїзм і ряд

інших негативних рис характеру перешкоджа�

ють встановленню нормальних стосунків у сім’ї

[12, 121]. 

В умовах конфліктної сім’ї дитина набуває

негативного досвіду спілкування. Вона ба�

чить, відчуває ворожі, недружні взаємовідно�

сини між батьками і перестає вірити у мож�

ливість існування позитивних стосунків між

людьми.

Негативний досвід конфліктної сім’ї для

майбутнього сімейного життя виражається в то�

му, що:

а) дитина росте в умовах протирічів, неузгод�

жених вимог батька і матері;

б) духовна атмосфера сім’ї не має спокою,

миру, благополуччя, стабільності, тобто всіх тих

умов, які необхідні для повноцінного духовного

і психічного розвитку дитини;

в) різко зростає ризик нервово�психічних

захворювань;

г) росте бездоглядність і безконтрольність

поведінки;

ґ) знижується здатність дитини до адаптації;

д) дитина не засвоює цілий ряд моральних

загальнолюдських норм;

е) зростають дефекти морального порядку;

є) дуже часто у дітей формуються супереч�

ливі почуття до своїх батьків, а інколи навіть і

ворожі почуття до одного з них чи обох [12, 112].

Сильним негативним фактором у вихованні

дітей виступає сам факт розлучення, що нерідко

має руйнівний вплив на їх психічний стан.

Розлучення двояке: з однієї сторони — воно і

рятує людей, з іншої — завдає їм важких ду�

шевних ран (табл. 1). Є два види розлучень:

егоїстичні, недобрі, з турботою більше про себе;

і вимушені, вистраждані, захисні, які розрива�

ють ланцюг нещастя і полегшують людям життя.

Таблиця 1 — Вплив розлучення на сучасну сім’ю

3а даними соціологічного обстеження, про�

веденого Всеросійським центром вивчення гро�

мадської думки, на питання «Як ви думаєте, які

нині причини розлучень?», було одержано

відповіді, представлені в таблиці 2 [4,72].

Таблиця 2 — Причини розлучення за даними соціологічного
дослідження 

Отже, аналізуючи ці дані, можна зробити

висновок, що найвагомішою причиною розлу�

чення є матеріальні, побутові проблеми у сім’ї

(55%).

На думку деяких зарубіжних дослідників

(Дж. Макдермот, Дж. Валлерштейн та ін.),

найбільш гострі переживання і відповідні

наслідки від розлучення батьків виникають у

дітей молодшого дошкільного віку (2,5–3,5 р.).

Це підвищена лякливість, розлади сну, знижен�

ня пізнавальних інтересів. У середніх і старших

дошкільників наслідком розлучення є виражена

тривога, переживання втрати, депресія, роздра�

тованість, агресивність, бідність фантазії, зани�

ження самооцінки. 

На думку зарубіжних вчених (Дж. Валлерш�

тейна і Дж. Келлі), підлітки проявляли значну

активність у бажанні справитися з тими супе�

речливими почуттями і побоюваннями, які в

них виникли. Діти, які не бажали говорити на

цю тему, зовнішньо зберігаючи спокій, демонс�

труючи байдужість, все заперечували і не бажа�

ли спілкуватися. Інші ледве стримували своє

хвилювання, вони не могли спокійно сидіти на

місці. Біль від розлучення батьків у дітей довго

не проходив і ще багато часу нагадував про себе.

Страждання дітей були зумовлені тим, що втра�

чена звична структура сім’ї через розлучення

батьків, до якої звикла дитина, і страх перед не�

визначеним майбутнім.

Ще гостріше, реагували діти середнього під�

літкового віку. Ці діти характеризуються підви�

щеною емоційністю, неврівноваженістю, хво�

робливою чутливістю, властивими перехідному

віку, які мають у підлітка з розлученої сім’ї

гіпертрофований характер й роблять його

психіку особливо вразливою. Почуття болю і

сорому, власної неповноцінності, скривдже�

ності, почуття покинутості й одинокості стали

причинами жорстокості, дратівливості, неко�

мунікабельності дітей. Вони втрачали інтерес до

навчання, громадської роботи і т. д. [6, 230]. 

№ Причини розлучення Результати, %

1. Матеріальні, побутові проблеми 55%

2. Пияцтво одного із членів подружжя 39%

3.
Послаблення цінності сім’ї для сучас�

ного покоління 
27%

4. Подружня зрада 19%

5. Психологічна несумісність 17%

6. Монотонність подружнього життя 12%

7. Нове кохання 11 %

8. Відсутність дітей 7%

9. Інше 8%

Позитивні чинники Негативні чинники

Змінює на краще умови

формування особистості

дитини. Подружні

конфлікти не впливають

негативно на психіку

дитини.

Дитина звинувачує себе

у всіх проблемах, що

склалися в сім’ї

Сім’я перестає виконувати ос�

новну функцію — виховання

дітей. Атмосфера напруже�

ності і конфліктних сімейних

ситуацій діє на дитину нега�

тивно. Порушення стабіль�

ності сімейної системи. В умо�

вах конфліктної сім’ї дитина

отримує негативний досвід

спілкування.
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Лише у старшому підлітковому віці дітям

властиво загострено сприймати сам факт розлу�

чення, відчувати його суть. Результати

дослідження емоційних стосунків підлітків про�

тилежних статей із повних і неповних сімей,

проведеного В. Костівим у 22 класних колекти�

вах, підтвердили думку про вплив відсутності

батьківської опіки на моральну підготовку для

майбутнього сімейного життя уже в старшому

шкільному віці. Індекс емоційної допустимості

(симпатій і антипатій) дітей протилежної статі

складає у хлопчиків із повних сімей +0,07, а у

дівчат — 0,21, тоді як у хлопчиків із неповних

сімей — +0,20, а у дівчат — +0,18. Тобто,

найбільші відхилення в емоційних стосунках

підлітків протилежної статі зафіксовані у дівчат

з неповних сімей: число відхилень (антипатій)

або переваг (симпатій) у них складає 56%, при�

чому відхилень у три рази більше, ніж переваг, у

той час, як у дівчат з повних сімей воно складає

лиш 25% [2, 128].

Таким чином, уже в підлітковому віці спос�

терігається тенденція майбутнього неприйняття

жінками своїх чоловіків: умова неповної сім’ї не

сприяє формуванню правильних стосунків

хлопчиків і дівчат, а в майбутньому — збережен�

ню їх повної сім’ї [7, 52].

Метою нашого дослідження є аналіз структу�

ри Я�концепції у підлітків, батьки яких розлу�

чилися.

Були використані такі методики: Бехтєрєвсь�

кий тест дослідження суб’єктивного контролю

(Дж. Роттера); методика самоставлення В. В. Сто�

ліна, С. Р. Пантилеєва.

Опитувальник В. В. Століна та С. Р. Панти�

леєва призначений для діагностики самовідно�

шення особистості до власного «Я», що має

важливе значення для процесу соціальної, про�

фесійної адаптації та регуляції поведінки

підлітків, що пережили розлучення батьків.

Результати, одержані за допомогою опиту�

вальника «Самоставлення» В. В. Століна та

С. Р. Пантилеєва, засвідчили, що переважна

більшість обстежуваних у цілому позитивно

ставляться до самих себе ( у середньому 74,4%),

в структурі їх самоставлення загалом переважа�

ло почуття «за» власне Я. Кількість тих, в кого

виявлено нижче середнього рівня ставлення до

себе — 25,6%. Серед елементів структури самос�

тавлення найвищі показники прослідковуються

за шкалою «самоінтересу» (середній показник

69,9 % з 100 можливих). Такі результати свідчать

про великий інтерес більшості опитаних до

власної особистості та внутрішнього світу вза�

галі. Отриманні середні показники по шкалі

«самозвинувачення» (в середньому 38,5 %) —

схильність звинувачувати себе у всіх невдачах.

Серед них 5,3 % учнів із низьким рівнем самоз�

винувачення, 22,6 % із середнім рівнем та 10,6%

із високими проявами даного показника. «Само/
повага» учнів�підлітків у середньому дорівнює

56,3 %, що виступає як соціальний аспект, нор�

мативна самооцінка. Серед 56,3 % учнів 6,2 % із

низькими проявами самоповаги, 31,1% із се�

редніми та 18,6% учнів із високими показника�

ми досліджуваного феномену. За такого рівня

чітко фіксується оцінковий компонент самос�

тавлення, що передбачає порівняння себе, своїх

дій та вчинків з іншими; або ж внутрішнє

обґрунтування, пояснення того, чому певні

власні вчинки оцінюються позитивно, а інші

навпаки. Уявлення кожного учня про себе як

«самоцінність» — дорівнює у середньому 59,9%,

що виражає підкорення почуття неприязні —

приязні, непривабливості — привабливості

суб’єкта самого для себе. Серед 59,9 % (у се�

редньому) 17,7 % учнів із низькими проявами

даного феномену, 20 % із середнім показником

та 22,2 % із високими показниками.

Рис. 1 — Показники по шкалам за методикою «Самостав/
лення» В. В. Століна та С. Р. Пантилеєва

«Бєхтєрєвський опитувальник рівня суб’єк�

тивного контролю» (РСК) Дж. Роттера дозволяє

швидко й ефективно визначити рівень сформо�

ваності суб’єктивного контролю.

За даними дослідження 60,3 % учнів прита�

манний екстернальний локус контролю, за яко�

го підлітки вважають, що всі події, які відбува�

ються з ними у житті, є результатами зовнішніх

сил, інших людей. В іншому випадку 39,7 %

підлітків має інтернальний локус контролю, що

інтерпритують значимі події як результат влас�

ної діяльності. Інтернали більш активно

шукають інформацію і, зазвичай, більш орієн�

тованіші у ситуації, ніж екстернали. Досліджен�

ня, що пов’язують екстернальність — інтер�

нальність, з міжособистісними обставинами,

показали, що у інтерналів більш високий психо�

логічний статус, вони більш добродушні та про�

являють велике терпіння. Із 39,7 % інтерналів

22 % учнів мають високі показники інтерналь�

ності, що відповідає високому рівню суб’єктив�

ного контролю над будь�якими значущими

випадками. Люди, які мають такий локус конт�

ролю, емоційно стабільніші, вперті, рішучі,

відрізняються комунікабельністю, значимим

самоконтролем та стриманістю, стійкою пози�
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тивною самооцінкою і великим співпаданням

реального та ідеального Я. 17,7 % учнів мають

середній рівень інтернальності. Особливості

їхнього суб’єктивного контролю можуть зміню�

ватися залежно від того, чи здається людині си�

туація складною або простою, приємною або

неприємною. Хоча підліткова поведінка і

психологічне почуття відповідальності за неї

залежить від конкретних соціальних ситуацій,

усе ж можна і в них встановити перевагу того чи

іншого локусу контролю. У інтерналів дослід�

жена більш активна позиція по відношенню до

власного здоров’я; вони більш поінформовані

про своє здоров’я і частіше за все звертаються за

профілактичною допомогою. 

Рис. 2 — Рівень суб’єктивного контролю за Дж. Роттером

Отже, як свідчать результати дослідження,

переважна більшість обстежуваних у цілому по�

зитивно ставилась до самих себе (74,4 %), в

структурі їх самоставлення загалом переважало

почуття «за» власне Я. Кількість тих учнів, в

яких виявлено нижче середнього рівня ставлен�

ня до себе — 25,6 %. Варто звернути увагу на по�

казники по шкалі «самозвинувачення», де 22,6 %

із середнім та 10,6% із високим рівнями. Адже

це може свідчити про те, що підлітки вважають

себе винними у тому, що батьки розлучилися,

що в подальшому може спричинити негативні

прояви у їхній поведінці. Причому 37,9%

підлітків має інтернальний локус контролю —

інтерпритує значимі події як результат власної

діяльності.

Отже, розлучення сім’ї може викликати у ди�

тини депресію і ряд інших симптомів неврозу, у

них знижується успішність, знижується дис�

ципліна вдома та в школі, вони потребують

особливої уваги у навчально�виховному про�

цесі, йдуть з дому, виникають конфлікти з дру�

зями, вчителями, батьками. Досвід, який дити�

на набуває у сім’ї, визначає її індивідуальну

поведінку, створює внутрішню конструкцію ре�

альності, формує складові Я�концепції, на ос�

нові якої особистість сприймає навколишнє се�

редовище.

Таким чином, сім’я, яка розлучилася, — є

важливою соціально�педагогічною проблемою

сучасності: у ряді соціально�педагогічних до�

сліджень указані особливості впливу на пси�

хічний стан підлітків. Тому варто поставити пи�

тання про необхідність особливої уваги до такої

сім’ї, оскільки вона може негативно впливати

на формування Я�концепції, успішність дітей,

їх мораль, майбутню життєву позицію, підго�

товку до сімейного життя.
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У даній статті подається аналіз поінформова�
ності підлітків про статеве життя на основі
результатів, отриманих в ході емпіричного
дослідження. Вказується на важливість програм
статевого виховання у навчальних закладах.
Робиться спроба стислого порівняльного аналізу
отриманих даних з результатами інших вітчиз�
няних і зарубіжних досліджень в цій сфері.

Ключові слова: підлітковий вік, інформація

про статеве життя, перший статевий досвід, ста�

теве виховання.

В статье дается анализ осведомленности под�
ростков о половой жизни на основе результатов,
полученных в ходе эмпирического исследования.
Указывается на важность программ полового
воспитания в учебных заведениях. Делается
попытка краткого сравнительного анализа полу�
ченных данных с результатами других отечест�
венных и зарубежных исследований в этой сфере.

Ключевые слова: подростковый возраст, ин�

формация о половой жизни, первуй половой

опыт, половое воспитание.

This article shall analyze adolescent sexual knowl�
edge and their first sexual experience on the basis of the
results obtained in the course of empirical research.
Specifies the importance of sex education programs in
schools. Attempt a brief comparative analysis of data
with results of other national and international
research in this area.

Key words: teens, sexual information, first sexual

experience, sex education.

Актуальність цієї проблеми на сьогодні поля�

гає в тому, що статеві контакти підлітків проявля�

ються в достатньо ранньому віці. Правил, які

регламентують період початку статевого життя,

не існує. Підлітки керуються власними уявлення�

ми про це явище, рівнем моральності, етнічними

та релігійними настановами, проте, найбільшу

роль тут відіграє суб’єктивний фактор.

Дослідження з цієї проблематики вже прово�

дилися в межах України (в 2004 році за підтрим�

ки ФНООН; в 2008 році соцопитування,  прове�

дене Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та

Українським інститутом соціальних досліджень

ім. О. Яременка [1; 2]). Проте, всі вони загалом

орієнтовані на вивчення поширеності ВІЛ/

Сніду серед молоді. Більш детально ця проблема

висвітлена у дослідженнях російських науков�

ців — Т. Ю. Кожуховської [3], Т. І. Захарової [4],

І. П. Івченко [5], М. Б. Денисенко [6], Т. П. Рез�

нікової [7], І. С. Кона [8–10] та інших [11].

Новизна нашої роботи полягає саме в тому,

що на фоні значної кількості публікацій та

емпіричних досліджень не достатньо розробле�

на проблема вивчення статевої поведінки

підлітків на регіональному рівні. Саме тому

здійснено спробу проаналізувати зазначену

проблему на прикладі існуючих реалій м. Чер�

нівців.

Метою роботи виступає вивчення статевої

поведінки школярів, аналіз окремих чинників,

які обумовлюють ранню зацікавленість стате�

вим життям та її наслідків.

Для реалізації поставленої мети висуваються

наступні завдання:
1. Огляд теоретичного та емпіричного мате�

ріалу з даної проблематики, виокремлення

основних аспектів вивчення статевої поведінки

підлітків на основі існуючих публікації та

результатів досліджень.

2. Аналіз результатів, отриманих в ході емпі�

ричного дослідження, їх узагальнення та стисле

порівняння з даними подібних досліджень

вітчизняних і зарубіжних науковців.

При виконанні поставлених завдань було ви�

користано контент�аналіз теоретичних джерел,

соціологічне опитування на основі анонімного

анкетування з урахуванням репрезентативної,

квотної вибірки. Розмір похибки становить 10%

(за таблицею Інституту Геллапа), проте, якщо

врахувати, що вибіркова сукупність характери�

зується всіма основними властивостями гене�

ральної сукупності, похибка є незначною. Це

також видно із співставлення отриманих нами

даних із результатами інших досліджень з цієї

проблематики.

Опитування проводилося у квітні 2009 року.

Об’єктом дослідження стали чернівецькі учні

9�х та 11�х класів, а це, відповідно, підлітки

14–15 та 16–17 років. Загальна кількість рес�

пондентів становить 111 чоловік. Загалом, було

проанкетовано 61 юнака та 50 дівчат, а це,

відповідно, 55% та 45%, тому значного перева�

жання у поглядах і відповідях за гендерним
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аспектом немає. Так само, проаналізувавши от�

римані дані, можна сказати, що у процентному

відношенні відповіді обох вікових груп на

більшість питань співпадають, тому ми будемо

розглядати отримані результати за узагальнени�

ми показниками, і лише декілька питань будуть

проаналізовані окремо для 9�х та 11�х класів.

Підлітковий вік — це період фізичних та

емоційних змін, коли молода людина формує

свій світогляд та життєву програму. Батьки та

вчителі забороняють, а телебачення, фільми,

журнали, навпаки, розповідають про успішних

людей, які ведуть вільний спосіб життя. Тому,

окрім проблем, пов’язаних із дорослішанням,

підлітки реально не отримують повної та

відповідної інформації про спосіб життя [12; 13].

Проте, самі вони вважають, що володіють дос�

татньою інформацією про статеві стосунки —

67% проти 32%.

На думку школярів, найоптимальніший вік,

з якого потрібно отримувати інформацію про

статеве життя, коливається в межах 12–14 років

(17,2–18%), а також 10 років (13,5%).

Аналізуючи джерела, з яких підліток вперше

дізнався про статеві стосунки, перше місце зай�

має телебачення (25,4%), далі — друзі (22,8%),

шкільні лекції�бесіди (15,5%), Інтернет (12,4%),

журнали (5,2%), спеціалізовані видання (4,7%)

та інше (3,0%).

На запитання «Чи проводилися у твоїй школі

лекції�бесіди про статеві стосунки?» школярі з

одних і тих же класів давали різні відповіді, що

може свідчити або про те, що деякі учні просто

не потрапляли на подібні лекції (через свою

відсутність на заняттях), або про те, що, можли�

во, деякі підлітки розуміють під такими

лекціями тематичні заняття з якихось предметів

(наприклад біології). Проте більшість учнів все

ж відмітили одноразове проведення лекції�

бесіди на цю тему (52,3%), трохи менше зазна�

чили, що подібні заняття проводяться регуляр�

но (32,4%), зовсім заперечили наявність даних

обговорень 13,5% опитаних, і 1,8% не змогли

взагалі відповісти на дане питання.

Важливо, що 85,6% опитаних школярів вва�

жають необхідним введення в школах спеціаль�

них програм зі статевого виховання [Див. 14–16],

і лише 7,2% зазначили, що досить і тих занять,

які є на уроках біології та ОБЖ. Серед оригіналь�

них відповідей можна зазначити наступну: «Такі

заняття потрібно проводити лише для дівчат що�

до застосування контрацепції так само, як у аме�

рикансько�європейських школах».

Щодо того, чи підлітки поглиблюють свої

знання про статеві стосунки, отримані результа�

ти прямо пропорційно різняться серед учнів 9�х

та 11�х класів (Див. табл. 1): перші не цікавлять�

ся подібною інформацією, вважаючи, що зна�

ють вже достатньо; і навпаки, старші підлітки

цілеспрямовано досліджують цю тему, щоб, за

словами декількох респондентів, бути більш

досвідченими та професійними у статевому

житті.

Таблиця 1 — «Чи поглиблюють підлітки свої знання про ста/
теві стосунки»

Аналізуючи джерела отримання та поглиб�

лення інформації щодо статевих стосунків, мож�

на зробити наступні висновки: найчастіше

підлітки отримують нову інформацію про статеві

стосунки від друзів (26,3%), з телебачення

(23,0%), Інтернету (20,7%), від батьків (9,7%), з

часописів (9,2%), спеціалізованих видань (8,8%),

з власного досвіду (1,0%), інше (1,3%). Неорди�

нарним варіантом відповіді на це запитання

можна вважати «власну розбещену фантазію».

На запитання «Через який проміжок часу

після знайомства з іншою особою можна всту�

пити в статеві стосунки?» більшість підлітків

відповіли, що це не має значення (43,6% опита�

них) — все залежить від людини, з якою поз�

найомився, від серйозності стосунків, які скла�

лися, та ситуації. Водночас російські науковці

дають наступні дані: для 62% опитаних час

дійсно не має значення, проте, «потерпіти»

півроку готові лише 12%, а до укладення шлюбу

лише 3% [3, с. 344], що радикально відрізняєть�

ся від наших результатів (Див. гістограма 1.).

На запитання «Чи маєш ти статевий досвід?»

більшість опитаних підлітків, звісно, відповіли,

що ні (59,5%) (проте, варто враховувати, що

відповіді можуть бути як правдивими, так і ні),

статевий акт мали 28,8%, оральний — 8,1%,

мастурбували 8,1% опитаних школярів.

Подальші дослідження ми проводили, вихо�

дячи з даних, наданих 38 підлітками (34,2% всіх

опитаних).

Відповідь 9 клас 11 клас

1. Так. 29,0% 59,2%

2. Ні. 19,4% 10,2%

3. Інколи, якщо випадково нат�

рапляю на якусь інформацію.
51,6% 30,6%
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Вік, у якому підлітки вперше вступили у ста�

тевий контакт з іншою особою, коливається в

межах від 12 до 16 років, але найпоширенішою

відповіддю виявилися 14 років (Див. табл. 2).

Схожі дані можна побачити і за результатами

опитування, проведеного Дитячим фондом

ООН (ЮНІСЕФ) та Українським інститутом

соціальних досліджень ім. О. Яременка, за яки�

ми все більше українських підлітків отримують

перший статевий досвід у 13–14 років [1; 2, с. 1].

Таблиця 2 — Перший статевий контакт

Цікаво, що за більшістю джерел російських

науковців цей вік дещо вищий — 15,5–16 років

[3, с. 343; 4, с. 20], але у працях одного із

провідних спеціалістів цієї галузі, І. Кона, за�

значено, що підлітки втрачають цноту у 12–14

років [9, с. 1]. А за даними американських

дослідників перший статевий контакт припадає

на 16,5–17,4 роки [8, с. 1].

Найчастіше підлітки отримують свій перший

статевий досвід через звичайний статевий акт

(68,4%), рідше через оральний секс (26,7%).

Інші 7,9% відмовилися від відповіді.

Аналіз відповідей на питання «Чи був/була

Ти готовий/ва до першого статевого контакту з

іншою особою?» дав наступні результати (Див.

діаграма 1.).

Діаграма 1 — Моральна готовність підлітків до першого
статевого контакту

Щодо вражень, отриманих підлітками від пер�

шого статевого контакту, то переважаючим є

відповідь «сподобалося» (71,1%), і зовсім не спо�

добалося лише 2,6%, в той час, як 13,2% не

пам’ятають «як це було» і 13,2% не захотіли

відповісти. Серед цікавих думок з цього приводу

можна зазначити, що сам статевий акт сподобав�

ся, але усвідомлення втрати цноти — не дуже.

Подібні цифри знаходимо і у працях І. Кона —

більше половини опитаних були задоволені своїм

першим статевим контактом і 24% — ні [8, с. 1].

Досить поширеною є думка про те, що

підлітки найчастіше втрачають цноту у стані

алкогольного сп’яніння. Результати нашого

дослідження майже повністю спростовують цю

інформацію, адже лише 28,9% підлітків були під

дією алкоголю під час свого першого статевого

акту, і, відповідно, 63,2% опитаних — ні. Так

само, 26,3% опитаних зазначили, що їхній

партнер був у стані алкогольного сп’яніння, і

65,8% — що ні. З цього можна зробити висновок

про те, що якщо підлітки вступають в статевий

контакт під дією алкоголю, то обидва партнери

знаходилися в стані сп’яніння.

Важливим також є той факт, що більшість

підлітків не мають постійного статевого партне�

ра (60,5%) і лише 18,4% — мають; 23,7% утрима�

лися від відповіді. Проте, цікавим є й те, що ли�

ше 28,9% опитаних школярів мали статеві

стосунки з малознайомою/випадковою люди�

ною, і відповідно 71,1% — таких не мали. Тобто,

попри те, що підлітки не мають постійного сек�

суального партнера, вони все ж не шукають йо�

го будь�де. А тому, їхнє статеве життя є скоріше

не регулярним (73,7%), аніж регулярним

(21,1%).

Важливим також є і той факт, що значна час�

тина опитаних школярів використовували засо�

би контрацепції (презерватив) при своєму пер�

шому статевому акті (61,1%), і, відповідно, не

використовували — 38,9%. 

Аналіз того, чи користуються підлітки засо�

бами контрацепції у своєму статевому житті

[Див. 7], дав наступні результати: завжди корис�

туються 55,3%, користуються, але не завжди

23,7%, не користуються взагалі 13,2%, дуже

рідко — 2,5%, і 5,3% опитаних підлітків утрима�

лися від відповіді.

В ході дослідження також виявилося, що

підлітки надають перевагу використанню пре�

зервативів (80,5%), а також перерваному акту

(7,3%) та гормональній контрацепції (7,3%).

Подібні дані ми знаходимо і у російських

соціологів: 81,8% використовують презервати�

ви, 21,4% — перерваний акт і 14,5% — гормо�

нальні засоби [4, с.21].

Серед причин, через які підлітки не викорис�

товують засоби контрацепції, виявилися нас�

тупні: «не подобається відчуття» (58,3%), «вони

дорого коштують» (16,7%), «лінь, як би це ба�

нально не звучало» (16,7%), «їх важко застосо�

вувати» (8,3%).

Також важливим є те, що загалом школярі

нормально реагували на запропоновану їм ан�

кету, проте певна частина опитаних все ж зазна�

чили, що було соромно відповідати на всі пи�

тання, які стосувалися статевого життя,

особливо на питання «Чи маєш ти статевий

досвід?».

Вік, 

роки
10 12 13 14 15 16 17

Не захотіли

відповісти

% опи�

таних
2,5 7,9 13,2 18,4 13,2 13,2 5,3 26,3
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Більшість учнів 11�х та частина 9�х класів у

відкритих питаннях зазначили, що подібне

дослідження є дуже важливим і його потрібно

ввести як обов’язкове, а також розширити коло

питань про статеве життя і ?проводити бесіди та

тестування з цієї тематики. Недоліком проведе�

ного соціологічного опитування підлітки зазна�

чили те, що анкету потрібно заповнювати нао�

динці, а не в класі.

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити

наступні висновки:
1) проведене дослідження поклало початок

вивченню питання про статеве життя підлітків

на регіональному рівні і є певним внеском у ак�

туалізацію проблеми статевого виховання в Ук�

раїні. Виявлено, що статева поведінка підлітків

потребує регуляції, оскільки від цього залежить

демографічна ситуація в країні;

2) статева освіта, яка починається до того, як

підлітки починають жити статевим життям,

допомагає молодим людям утримуватися від нь�

ого та користуватися засобами контрацепції,

коли вони вже будуть готові до статевої актив�

ності;

3) статеве виховання повинно поєднувати у

собі моральні, етичні та гігієнічні елементи, як

це впроваджено у багатьох країнах світу.
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У статті аналізуються особливості грома�
дянської соціалізації старшокласників в загально�
освітніх навчальних закладах України. Схаракте�
ризовані вікові особливості старшокласників у
процесі громадянської соціалізації. Визначені
основні проблеми сучасного суспільства та їх
вплив на процес громадянської соціалізації учнівсь�
кої молоді.

Ключові слова: громадянська соціалізація,

вікові особливості старшокласників, грома�

дянська самовизначеність, самореалізація, ак�

тивність, відповідальність. 

В статье анализируются особенности граж�
данской саоциализации старшеклассников в об�
щеобразовательных учебных заведениях Украины.
Охарактеризованы возрастные особенности
старшеклассников в процессе гражданской социа�
лизции. Определены основне проблемы современно�
го общества и их влияние на процесс гражданской
социализации ученической молодежи. 

Ключевые слова: гражданская социализация,

возрастные особенности старшеклассников,

гражданское самоопределение, самореализа�

ция, активность, ответственность.

The features of Ukrainian general schools senior
pupils’ civil socialization are analysed in the article.
Senior pupils’ age features in the civil socialization
process are characterised. Modern society basic prob�
lems and their influence on the students’ civil social�
ization process are specified.

Key words: civil socialization, senior pupils’ age

features, civil self determination, self�realization,

activity, responsibility.

Наприкінці ХХ — початку ХХІ століття

українське суспільство увійшло до смуги склад�

них та суперечливих трансформацій, які

охоплюють економічні, соціально�політичні,

духовно�моральні підвалини соціального жит�

тя. Особливої актуальності проблема грома�

дянської соціалізації набуває саме в умовах

трансформації суспільства, коли відбувається

становлення нових соціальних форм, нових

принципів соціального устрою і виникнення

нових соціальних інститутів. Одночасне існу�

вання в цей період різноманітних цінностей ут�

руднюють ситуацію громадянського вибору і

прийняття громадянських норм, а в кінцевому

результаті ускладнюють процес громадянської

соціалізації в цілому. У такі перехідні періоди

відмічається неминуча розмитість ідеалів,

хибність пропагованих еталонів поведінки гро�

мадянина. 

Кризові явища впливають значною мірою

на стан та ефективність формування громадяни�

на та патріота, оскільки людина завжди фор�

мується в певних соціальних умовах. Отже, перед

педагогами, вихователями, соціальними праців�

никами стоїть важливе завдання — урахування

наявних у суспільстві кризових явищ в орга�

нізації виховної роботи на сучасному етапі роз�

витку держави. Все це підтверджує необхідність

насичення громадянськими цінностями змісту

освітньої системи, бо рівень громадянськості на

сьогодні стає важливим критерієм визначення

цивілізованості суспільства та відіграє основну

роль у становленні державності.

Аналіз досліджень і публікацій. Визначення

ролі та місця молодого покоління як особливої

соціально�демографічної групи висвітлено

у роботах В. Дряпіка, А. Дубасенюк, І. Звєрєвої,

В. Іванова, Н. Лавриченко, Р. Пріми, Л. Соро�

кіна. У роботах П. Ігнатенка, Г. Філіпчука,

Ю. Завалевського, Н. Дерев’янко та інших

підкреслюється значущість громадянського ви�

ховання саме старшокласників, а у досліджен�

нях Л. Виготського, Л. Божович, А. Мудрика,

М. Боришевського представлений аналіз фор�

мування громадянської відомості та її вікових

особливостей. Особливості соціалізації молоді

знайшли своє відображення у роботах Г. Аве�

р’янової, Н. Дембицької, В. Москаленко, Т. Со�

рочан, О. Рудіної, А. Ковальової. 

Однак, незважаючи на ґрунтовні дослідження

у галузі громадянського виховання старшоклас�

ників, їх вікових особливостей у процесі

соціалізації, проблеми громадянської соціа�

лізації саме старшокласників, особливості цього

процесу недостатньо висвітлені у працях на�

уковців. 

Метою статті є визначення особливостей

громадянської соціалізації старшокласників.

Трансформаційні процеси, які відбуваються

в Україні, по�новому висвітлюють проблему

громадянської соціалізації молоді. По�перше,
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сьогоднішні старшокласники вже завтра вклю�

чаться в політичне та економічне життя країни:

стануть виборцями, поповнять економічно

активне населення країни, отже, почнуть

суттєво впливати на майбутнє України. По�дру�

ге, актуальність громадянської соціалізації

обумовлена складнощами часу, в якому опини�

лася учнівська молодь. З одного боку, саме мо�

лодь готова та відкрита до інновацій, саме

представники молодого покоління складають

значну частину нових соціальних верств насе�

лення — підприємців, менеджерів, банківських

працівників. Збільшилася кількість молодих

осіб, які очолюють громадські рухи та орга�

нізації. З іншого боку, молодь залишилася

однією із самих незахищених соціальних груп,

значно погіршилося її матеріальне становище,

сповільнилося соціальне просування, спос�

терігається глибоке протиріччя, яке викликане

розбіжностями нових соціально�економічних

вимог та якостей особистості молодої людини.

У процесі громадянської соціалізації стар�

шокласників потрібно спиратися на вікові

особливості старшокласників. У психологічно�

му плані старшокласники вирішують задачі

завершального самовизначення та інтеграції

у спільність дорослих людей (набуття Его�іден�

тичності за Е. Еріксоном, самовизначення за

Д. Ельконіним, життєвого плану за І. Коном,

інтелектуального дозрівання за Ж. Піаже,

Г. Костюком, пошук сенсу життя за В. Франк�

лом, К. Обуховським, самореалізації та індивіду�

ального розвитку за А. Маслоу, прагнення до

успіху в діяльності за А. В. Мудриком, зростан�

ням сили «Я» та здатності проявити свою

індивідуальність в умовах групової діяльності та

інтимної близькості, дружби за Г. Абрамовою,

становлення якісно нової самосвідомості або

«Я�концепції» за Р. Бернсом, М. Боришевським,

П. Чаматою, І. Чесноковою, встановлення

моральної свідомості за Л. Кольбергом тощо) [2,

с. 199].

Відповідно до Закону України «Про середню

освіту» та Концепції загальної середньої освіти

(12�річна школа), старшою школою вважаються

10–12 класи, що співпадає у віковому плані з

15–18 роками. Більшість вчених визначає цей

період як ранню юність. Юність розглядається

як фаза переходу від залежного дитинства до са�

мостійної і відповідальної дорослості, що пе�

редбачає, з одного боку, завершення фізичного,

зокрема статевого дозрівання, а з іншого, — до�

сягнення соціальної зрілості. І. Кон наголошу�

вав, що юнацький вік — це не фаза «підготовки

до життя», а надзвичайно важливий, який має

самостійну, абсолютну цінність етап життєвого

шляху [4].

Багато дослідників вважають основним

новоутворенням у старшому шкільному віці

самовизначення. Усвідомлення свого місця у

майбутньому, своєї життєвої перспективи, фор�

мування світогляду та його вплив на само�

свідомість та моральну свідомість є централь�

ним моментом психічного та особистісного

розвитку в цьому віці [1]. Ускладнення життєвої

діяльності та розширення кола осіб, з якими

юнак мусить узгоджувати свою поведінку,

активізує у юнацькому віці ціннісно�орієнтова�

ну діяльність. Наявність певної системи ціннос�

тей особистості є необхідною умовою для

формування зрілих життєвих планів, самовиз�

начення юнаків. Саме цей період є особливо

відповідальним і соціалізаційно насиченим.

Старшокласники професійно визначаються,

відбувається формування засадових світогляд�

них позицій, цілісної системи уявлень про влас�

ну особистість та суспільство, в якому вони жи�

тимуть і діятимуть [5, с. 58]. 

У старшокласників формуються соціальні та

духовні потреби людини, його моральні та

соціальні якості, посилюється зацікавленість до

етичних проблем, йде активний пошук усвідом�

лення моральних та етичних понять, формуван�

ня ідеалів. В. А. Сухомлинський відмічав у шко�

лярів у цьому віці прояви зацікавленості до

світоглядних питань, прагнення оцінювати

власними розумовими зусиллями ті чи інші

події, бажання мати власні судження, думку з

того чи іншого питання [8, с. 119]. Юність — це

головний етап становлення світогляду, саме в

цей період визрівають його когнітивні та

емоційно�особистісні передумови. 

Багато вчених вважають, що найбільш інтен�

сивне формування громадянськості особистості

здійснюється саме в юнацькому віці. У старшій

школі відбувається інтенсивне розширення

знань учнів про процеси та явища суспільного

життя, права людини, основи життя суспі�

льства, формування громадянської позиції лю�

дини, її соціально�політичні орієнтації. Цей

період характеризується ще й усвідомленням

учнівською молоддю значимості громадянських

якостей, розуміння того, наскільки ці якості є

важливим для майбутнього самостійного життя.

Особливістю формування громадянських умінь

в старшій школі є здатність учня свідомо засто�

совувати набуті знання, уміння та навички для

вирішення проблем власного життя, життя гро�

мади, держави і суспільства, орієнтуючись на

цінності громадянського суспільства. 

Саме в юнацькому віці відбуваються якісні

перетворення, бурхливий розвиток процесів

самосвідомості, становлення цілісного образу

«Я», який включає в себе образ «Я�громадянин

України» [7, с. 106]. Громадянський аспект

самосвідомості в юнацькому віці має вже досить
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складну структуру: уявлення себе як громадяни�

на своєї держави і пов’язані з цим уявлення про

свої права та обов’язки, оцінка власних вчинків,

рис характеру з точки зору системи суспільних

та особистих громадянських цінностей. Щодо

старшокласників вже можна говорити про на�

явність громадянської позиції, яка виявляється

у високій громадянській активності, наявності

системи усвідомлених просоціальних ціннос�

тей, високої активності їх відстоювання, мо�

ральної регуляції поведінки [7, с. 41]. Система

ціннісних орієнтацій, що складається в процесі

громадянської соціалізації, виступає як цент�

ральна ланка свідомості особистості, взятій в ії

ставленні до світу й до себе самої. Юнацький вік

є дуже сприятливим для утворення ціннісних

орієнтацій як стійкої риси особистості, що сти�

мулює становлення світогляду учнів, їх ставлен�

ня до навколишньої дійсності. 

Але соціологічні опитування останніх років

виявляють у молодого покоління ціннісну та

нормативну кризу. Аналіз результатів запевняє,

що у середовищі учнівської молоді відбуваються

складні процеси, які свідчать про переоцінку

культурних цінностей попередніх поколінь,

порушенні наступності в передаванні соціоку�

льтурного досвіду. Тобто, хід і напрями грома�

дянської соціалізації учнівської молоді залежать

від зовнішніх умов і параметрів. Соціально�еко�

номічна, політична криза сучасного українсь�

кого суспільства призводить до руйнування іде�

алів, загострення нігілізму, апатії в молодого

покоління. З одного боку, підвищення особис�

тої відповідальності молоді за власну долю, що

поставило їх перед необхідністю вибору, з іншо�

го, — спостерігається неготовність більшості з

них включитися в нові суспільні відносини.

Економічні негаразди і, як наслідок — значне

розшарування суспільства, призводить до того,

що вибір життєвого шляху у більшості старшок�

ласників визначається не здібностями та інтере�

сами молодої людини, а конкретними обстави�

нами. Тобто, наші випускники являють собою

найбільш перспективну вікову категорію у

плані здійснення соціальної та професійної

кар’єри, але через соціальну, матеріальну, тери�

торіальну нерівність можливості отримання

освіти та самореалізації такі перспективи мають

далеко не всі старшокласники. Відсутність

перспектив змін подібного стану та пропагуван�

ня «красивого життя» і «легких грошей» масо�

вою культурою призводять до цинічних

ціннісних настанов, а у гіршому випадку — до

криміналізації молодого покоління.

Відповідно, актуальна особливість грома�

дянської соціалізації підростаючого покоління

міститься у тому, що процес самовизначення

відбувається в ситуації нестабільності суспі�

льства у цілому та кризи звичних норм і ціннос�

тей. Таким чином, потенційна об’єктивна за�

даність труднощів юнацького самовизначення

випливає передусім з самого факту дес�

табілізації соціального життя, яке проявляється

у відсутності чітко структурованих нормативних

моделей. Сучасний старшокласник опиняється

не стільки на традиційному «перехресті» вибору,

але й в ситуації, коли встановлені на ньому

суспільні «світлофори» дають суперечливу

інформацію, або ж не працюють зовсім. Отже,

невизначеність, суперечливість соціально�

політичних орієнтацій суспільства, держави

значною мірою ускладнюють процес виховання

молодого покоління, у тому числі й громадянсь�

кого. Тому йде постійний пошук нових ефек�

тивних форм і методів впливу на громадян дер�

жави щодо їх громадянського виховання. 

В. О. Сухомлинський зазначав, що «вихован�

ня громадянина�патріота починається з сім’ї.

Сім’я — це найменша клітинка нашого

суспільства, в якій, як у фокусі, відображається

все життя нашої держави. І тим сильніший ви�

ховний вплив робить сім’я на особистість дити�

ни, чим активнішу життєву позицію займають

батьки в суспільстві, чим вищі їхні моральні

якості і культурний рівень» [8, с. 6]. Родина ви�

ховує члена суспільства, національно свідомого

громадянина. Це можливо лише за умов, якщо

вміст сімейно�родинних цінностей відзначаєть�

ся високим громадянським змістом, тоді вони

здатні забезпечувати належний розвиток грома�

дянської спрямованості дитини. 

Хоча сьогодні сім’я й залишається найваж�

ливішим інститутом соціалізації, але втрачає

пріоритет саме у громадянській соціалізації. Це

обумовлено низкою причин: пріоритети мате�

ріального характеру серед батьків (економічне,

а іноді й фізичне виживання в сучасних умовах

економічної кризи), які призводять до їх самоу�

сунення від проблем громадянського станов�

лення дитини; правова та економічна некомпе�

тентність батьків у сфері своїх повноважень та

обов’язків по відношенню до розвитку дитини;

збільшення розриву між рівнем психолого�пе�

дагогічної культури батьків та виховним по�

тенціалом суспільства. Також відбулися зміни й

в соціокультурних цінностях батьків. Зміню�

ються як основні життєві цінності, так і засоби

їх досягнення. Різка диференціація сімей за

рівнем достатку негативно впливає на психічне

формування дитини, а також на його моральні

орієнтації. 

Достатньо об’єктивним є той факт, що сьо�

годні відбувається передача знань, настанов,

цінностей не лише від батьків до дітей, а й у зво�

ротному напрямку. Сучасна молодь швидше

засвоює нові знання, досягнення інформацій�
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ного суспільства, швидше за дорослих орієнту�

ється у мінливому світі, здатна виявляти іні�

ціативу, ризикувати, діяти. Ці особливості гро�

мадянської соціалізації були враховані

східноєвропейськими педагогами при вирішен�

ні завдань виховання патріотів та громадян

після розпаду комуністичного табору. Саме че�

рез громадянську освіту та виховання юного по�

коління відбувався вплив на формування

відповідних ціннісних настанов у старшого по�

коління. 

У старшокласників з’являється потреба у са�

мореалізації, вона вже готова бути соціально ак�

тивною особистістю, виконувати відповідальні

доручення, вступати у рівноправні стосунки з

оточенням, тобто, відбувається перехід від за�

лежного дитинства до самостійної і відповідаль�

ної діяльності дорослої людини [7, с. 17–19].

Юнаки все більше входять у загальне життя

суспільства, вони починають демонструвати

успіхи у конкретному виді діяльності, вислов�

лювати думки про майбутнє. Інтереси юнаків

стають більш диференційованими і стійкими, з

яскраво вираженою орієнтацією на доросле

життя. Практика показує, що для учнівської мо�

лоді старшого віку, яка виходить на самостійний

рівень особистісного розвитку, особливо важли�

вим є факт зв’язку із соціумом. Саме цей зв’язок

стає для неї регулярним і постійним завдяки

поступовому залученню її у різноманітні види

діяльності Дослідження свідчать також, що са�

моствердження особистості є повноцінним на�

самперед у процесі її соціально цінної й осо�

бистісно значимої діяльності. 

В юнацькому віці відбувається формування

активної життєвої позиції особистості, зростає

адекватність оцінювання власного життєвого

шляху, розширюється світогляд особистості.

Відбувається зміна одних уявлень про норми мо�

ралі на інші, корекція правил поведінки в пев�

них проблемних ситуаціях, зростає громадянсь�

ка компетентність. Систематизація і вироблення

певної ієрархії цінностей, здатність застосовува�

ти в життєвих колізіях свою життєву позицію —

виступають умовою становлення громадянської

спрямованості особистості [7, с. 121].

Молодь вважається найбільш активною час�

тиною нашого суспільства, а реалізувати цю

активність не завжди вдається. На жаль, саме

дорослі подають молоді приклади пасивної по�

ведінки, засновуючи свої принципи грома�

дянського життя на відомих всім приказках:

«Моя хата з краю», «Один в полі не воїн».

Водночас, необхідно враховувати, що старшок�

ласники дуже чутливі до схвалення їх дій, що

можливо та необхідно враховувати при стиму�

люванні їх громадянської активності. Тобто, як�

що навколо юної людини панує доброзичлива

атмосфера, яку створює сім’я, шкільне середо�

вище, однолітки, від схвалення її активності та

діяльності залежить рівень її прояву. Безумовно,

ми маємо на увазі суспільно схвалювану актив�

ність та діяльність.

Формами активності виступають ініціатива

та відповідальність — якості особистості, які

розвиваються в залежності від того, наскільки

суспільством їй надана свобода та наскільки во�

на сприймає суспільну необхідність. Разом з

тим необхідно усвідомлювати, що простір діяль�

ності об’єктивно обмежений як віковими особ�

ливостями й статусом молоді, так і тими умова�

ми, в яких розгортається її навчально�виховна

діяльність. [6, с. 1–7]. Старшокласники вже об�

минули період підліткових криз та конфліктів, в

них покращуються комунікативність та загаль�

ний емоційний стан, відмічається більша дифе�

ренційованість його емоційних реакцій та спо�

собів вираження емоційних станів, підвищення

самоконтролю й саморегуляції [4, с. 23]. Але

старший шкільний вік не позбавлений труд�

нощів. В першу чергу це стосується невідпо�

відності між фізичною і психологічною зрілістю

та соціальним статусом. Старшокласник, який

досяг фізіологічної зрілості та за інтелектуаль�

ним розвитком іноді перевищує своїх настав�

ників, знаходиться на утриманні своїх батьків,

його діяльність строго регламентована доросли�

ми, а можливості прояву ініціативи обмежені як

формами шкільного життя, так і об’єктивними

обставинами оточуючого середовища. 

Таким чином, набуття особистістю таких

якостей, як громадянська активність та

відповідальність цілком залежать від оточуючо�

го середовища. Наприклад, якщо учитель вико�

ристовує авторитарні форми спілкування з уч�

нями, у дітей накопичується негативний досвід

переживань. Отже, дитина починає орієнтува�

тися не на власні внутрішні переконання щодо

відповідальної поведінки, а орієнтується на

зовнішній контроль з боку вчителя. Основним

мотивом дотримання норм поведінки стають не

власні переконання, а власне благополуччя,

фактично, мова йде про формування позиції

пристосуванця. Ще однією з особливостей про�

яву ініціативи та відповідальності у старшому

шкільному віці є недостатня готовність молодої

людини до самовіддачі заради майбутньої ре�

алізації свої намагань. Все це необхідно врахо�

вувати при організації педагогічної діяльності у

загальноосвітньому навчальному закладі.

Сучасна школа, здійснюючи громадянську

соціалізацію, не повинна обмежуватися лише

правовою площиною, а спрямовувати свою

діяльність на опанування школярами множини

суспільних відносин — економічних, правових,

політичних, сімейних, національних, духовних
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тощо. Найголовнішим компонентом грома�

дянської соціалізації учнів у школі повинно ста�

ти прищеплення їм громадянських якостей і,

насамперед — патріотизму. 

Виконання зазначених завдань можливо за

умов партнерських взаємовідносин школи як з

родинами своїх вихованців, так з іншими

соціальними інститутами: бізнесовими структу�

рами, громадськими організаціями, державни�

ми установами, міжнародними організаціями,

засобами масової інформації. На зміну моно�

польному становищу школи, де педагог висту�

пав з позиції абсолютної моральної й соціальної

істини, прийшла соціальна та культурна

взаємодія всіх інститутів соціалізації, які діють у

межах правового простору. Складний процес

перебудови суспільства на початку ХХІ століття

органічно включає в себе зміну тривало існую�

чої тенденції «підготовки учнів до життя» на

тенденцію активного включення їх у життя,

розширення поля їх соціального життя, продов�

ження їм суверенного світу дитинства. Саме ці

питання може розв’язати школа шляхом залу�

чення старшокласників до активної, соціально

цінної діяльності, що допомагає вирішити зав�

дання розв’язання різних суспільних проблем,

формування нових стосунків, що, у свою чергу,

зумовлює нові обов’язки й значно вищі вимоги

до діяльності.

Саме шкільний досвід дозволяє засвоювати

ті норми, за якими існує дорослий світ, способи

існування в межах цих законів (різноманітні

соціальні ролі, міжособистісні відносини та ін.).

Трансляція їх відбувається переважно через

саму атмосферу життя школи, норми, за якими

вона живе. Отже, спосіб життя школи повинен

випереджувати, прогнозувати спосіб життя у

майбутньому суспільстві. Демократизація шко�

ли передбачає створення умов для отримання

учнями справжнього досвіду громадянських

дій, коли весь педагогічний колектив сприймає

формування громадянськості в учнів як головну

мету своєї роботи. 

Зазначено, що в період соціальних потрясінь

різко зростає роль малих груп в житті людини,

оскільки саме в такому середовищі вона відчу�

ває власну захищеність, знаходить порозуміння,

підтримку, любов. Реалізація потреби до само�

ствердження пов’язана із наявністю певної сфе�

ри діяльності, яка дозволяє людині повною

мірою реалізувати себе, а також із наявності

визнання власної діяльності, що виявляється

через схвалення референтної групи однолітків.

Відсутність успішності та діяльності, у якій

старшокласник може реалізувати себе призво�

дить до психологічного дискомфорту, відчуття

незадоволення, конфліктам, веде до відчуження

від однокласників, зниженню його референтної

значущості, пошуків іншої групи однолітків.

Сам факт пошуку свого місця та знаходження

його у неформальній групі не обов’язково

потрібно розглядати з негативної точки зору.

Для особистості, яка формується, особливу

цінність являє можливість виявити свою самос�

тійність. Ця потреба не завжди задовольняється

в формальній групі (класі, школі), тому що в ній

більшість справ здійснюється за вказівкою вчи�

телів. Якщо ж потреба спілкування та самостве�

рдження реалізується у референтній групі од�

нолітків, яка сформована на основі соціально

значущої діяльності, тоді самоствердження

старшокласників відбувається на основі різно�

манітного кола корисних справ, участі в органах

учнівського самоврядування, спортивних зма�

ганнях, культурних заходах тощо. Правильно

організований процес громадянського вихован�

ня як фактору громадянської соціалізації дає

можливість проявити самостійність старшок�

ласникам у визначенні тих видів діяльності, які

їх приваблюють. Завдання педагога в тому, щоб

спрямовувати діяльність вихованців та допома�

гати їм у пошуках суспільно схвалюваної діяль�

ності, у якій можна реалізувати різноманітні

потреби молоді. 

Висновки. Саме юне покоління багато у чому

визначатиме зміст і характер майбутнього

суспільства. Отже, суспільство, якщо воно праг�

не вижити і розвиватись, повинно в центр своєї

уваги поставити людину, насамперед, підроста�

ючу, з її потенціалом здібностей. Але ситуація

ускладнюється тим, що в трансформаційний

період українського суспільства молодь мен�

шою мірою може і хоче використовувати знан�

ня, соціальний досвід старших поколінь, ідеї,

погляди, мораль, настанови юного покоління

не завжди збігаються з позиціями старшого.

Однією з ознак життєсприйняття молодої лю�

дини став нігілізм, зневага до справ і проблем

дорослих. Спостерігається тенденція негатив�

ного ставлення молодих людей до своєї країни,

неприйняття громадянських норм і цінностей.

Таким чином, з огляду на це, своєчасним, на

наш погляд, є наукова розробка й практичне за�

безпечення громадянської соціалізації, основ�

ним ядром якої є формування та розвиток в мо�

лоді комплексу громадянських якостей,

глибоке розуміння нею належності до українсь�

кого народу, своєї Батьківщини — України,

внутрішню потребу й готовність відстоювати та

захищати її інтереси, реалізувати свій потенціал

на благо зміцнення Української держави.

Перспективою подальшого дослідження заз�

ноченої проблеми є розробка моделі грома�

дянської соціалізації старшокласників у позак�

ласній діяльності. 
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У статті  порівнюються  особливості смисло'
життєвих орієнтацій та рівня домагань між
юнаками, які навчаються у ВНЗ та тими, які
відбувають покарання у ВТК. Здійснений коре'
ляційний аналіз між отриманими результатами
демонструє специфіку між життєвими цілями
та прагненням їх реалізувати.

Ключові слова: життєва стратегія, смисло�
життєві орієнтації, рівень домагань. 

Цель исследования сравнение особенностей
смысложизненных ориентаций и уровня притяза'
ний среди юношей, которые учатся в вузах и теми,
кто отбывает наказание в ИТК. Корреляционный
анализ полученных результатов демонстрирует
специфику жизненных целей и желаний их реали'
зовать.

Ключевые слова: жизненная стратегия, смыс�
ложизненные ориентации, уровень притяза�
ний. 

The purpose of this exploring was to compare the
peculiarities of life'sense orientations and level of aim'
ing among juveniles, who study at universities, and
juveniles, who serve their sentence in colonies.
Correlation analysis of the results shows the specific
among life purposes and wishes to realize them. 

Key words: life strategy, life�sense orientations,
level of aiming.

Юність — той період, коли особистість нама�
гається знайти своє місце у світі, вибудувати
стратегію і тактику життя, яка буде найбільш
прийнятною, керуючись власними інтересами
[2]. Сучасне суспільство поставило молоду лю�
дину в становище, в якому вона має право оби�
рати для себе свій неповторний шлях. Свобода
вибору породжує у людини задоволення від
власної автономії та незалежності з одного боку,
але з іншого, — втрату почуття повної безпеки і
постійно ставить особистість в умови вибору,
що, до речі, є однією з причин виникнення
внутрішніх конфліктів [4].

В юності досить важко усвідомити (причому
усвідомити без зовнішньої допомоги) те, що
там, де є свобода, повинна бути і відпові�
дальність. І свобода, така бажана для молоді, не
може бути банальною втечею від своїх
обов’язків, суспільних норм, а свободою для чо�
гось, для якоїсь конкретної мети, діяльності,

ідеї, інакше вона може виродитись у звичайне
свавілля.

У цьому віці людина задумується над сенсом

свого життя і шукає його у різних видах саморе�

алізації. В силу свого віку і незрілості людина

може шукати сенс життя в крайніх способах са�

мовираження та піддаватись впливу різних

псевдоідеологій, псевдопророків, у субкульту�

рах, контркультурах. Так, сучасний юнак може

як досягнути духовних, моральних висот, так і

перейти до псевдобогемного способу життя і

деградувати як особистість.

Сьогодні досить частою серед молодих лю�

дей є проблема нудьги, розчарування, депресії,

зниження мотивації до життя, підвищеної три�

вожності, тому ми говоримо зараз про почуття

браку у людей життєвого сенсу. Це явище про�

являється у таких фактах сьогодення, як поши�

рення духу скептицизму, девальвація цінностей

попередніх поколінь, бездуховність, надмірна

кількість культурної продукції, поширення нар�

команії, алкоголізму, суїциду.

Проблема сенсу є однією з традиційних

проблем філософії і теології, а також  художньої

літератури і естетики, в яких вона реалізується

переважно зі змістової сторони: в чому полягає

смисл життя, який смисл можна вважати істин�

ним, добрим, достойним. Питання, в чому по�

лягає смисл життя, не входить в компетенцію

психології. В сферу інтересів психології особис�

тості входить, проте, питання, який вплив

справляє пошук смислу життя або переживання

його відсутності на життя людини, а також

проблема психологічних причин втрати і шляхів

знаходження смислу [5]. Смисл життя — це

психологічна реальність незалежно від того, в

чому людина бачить цей смисл. У психології

смисл життя вивчається переважно під кутом

зору того, як і під впливом яких факторів відбу�

вається формування смислу життя в індивіду�

альному розвитку і як сформований смисл

життя або його відсутність впливає на життє�

діяльність особистості [3].   

Поняття смислу прийшло в психологію із до�

наукових спроб пояснення людської поведінки,

які базувались на здоровому глузді і уявленнях

побутової свідомості. Суть такої форми пояс�

нення, яка була єдиною протягом багатьох

століть, полягає в тому, що дії і психічні фено�

мени наділялись смислом завдяки встановлен�

ня їх зв’язку з наміром. Виявити зв’язок чого�
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небудь з переслідуваною суб’єктом метою —

означає розкрити його смисл, значить забезпе�

чити певне розуміння, найбільш примітивне і

найбільш фундаментальне [1].
Аналіз наукових теорій з обраної проблемати�

ки показав, що в основі структури смислів лежить
ієрархія смислів, співвідношення «великих» і «ма�
лих» смислів. Тобто, становлення і функціонуван�
ня смислу життя як психологічного феномену
визначається не тільки змістом «головного смис�
лу», але й характером  його співвідношення з
іншими життєвими смислами. В ній час від часу
час від часу відбуваються зміни. Тому суттєвого
значення набуває характер цієї динаміки. 

На практиці критеріями якості формулювання
смислу життя конкретної людини можуть бути:

1. Щастя, що переживається як почуття пов�
ноти самореалізації, як показник духовного
здоров’я, як стан радості і вдячності;

2. Рівень захищеності, стійкості до негативних
впливів, до стресів у екстремальних ситуаціях.

В процесі розвитку у людини виробляється
деяка свідома або несвідома програма, що пере�
дує її активності або слідує за нею, в якій так чи
інакше моделюється весь (або частково) кон�
текст її активності, передбачаються її наслідки,
оцінки оточуючими, вимоги суспільства щодо
цієї активності [4].

Активність має певну структуру, в якій одне з
найважливіших місць займають домагання осо�
бистості. Домагання — більш узагальнений ме�
ханізм особистості, ніж її мотиви. Якщо мотив
можна розглядати як окрему спонуку, спрямова�
ну на свій предмет, то домагання охоплюють ту
зону (смисловий простір), в якій можуть виник�
нути мотиви. Якщо мотив може бути ситуатив�
ним, то домагання — особистісне вираження
потреб. Домагання виражають єдність намагань
особистості і її вимог до того способу, яким вони
повинні бути задоволені. Якщо мотив — струк�
турна складова діяльності, то домагання — важ�
лива складова особистісної активності. Домаган�
ня включають не тільки предметну, а й ціннісну
особливість зв’язку особистості з дійсністю, а та�
кож вони є аспектом самовираження [2].

Предмет нашого дослідження: особливості
смисложиттєвих орієнтацій та рівень домагань
осіб юнацького віку.

Гіпотеза: існує взаємозв’язок між смисло�
життєвими орієнтаціями юнаків та рівнем їх до�
магань.

Для реалізації мети — вивчити особливості
взаємозв’язку смисложиттєвих орієнтацій та
рівня домагань осіб юнацького віку, ми вико�
ристали ряд діагностичних методик. Всього
в дослідженні  приймали участь 150 осіб, з них
75 — студенти ВНУ ім. Лесі Українки, представ�
ники різних факультетів віком 17–20 років.
Інші  респонденти — юнаки, які відбувають по�

карання у ВТК, що знаходиться на території
смт. Маневичі, Волинської обл.

Керуючись отриманими результатами, ми
провели кореляційний аналіз. Він засвідчив
яскраво виражений позитивний зв’язок між
рівнем домагань студентів та рівнем осмисле�
ності їх життя (r = 0,75). Це означає, що чим ви�
щий у людини рівень осмисленості життя, тим
вищий рівень її домагань, і навпаки.

Також спостерігається взаємозв’язок між
рівнем домагань студентів та їх результатами за
шкалою «Цілі в житті» (r = 0,60), тобто від наяв�
ності в житті людини цілей і орієнтації на май�
бутнє залежить рівень її домагань і навпаки.

Згідно результатів кореляційного аналізу ви�
явлено сильний взаємозв’язок між рівнем дома�
гань студентів та їхніми результатами за шкалою
«Процес життя чи цікавість і емоційна наси�
ченість життя» (r = 0,67). Це свідчить про те, що
особистості, котрі сприймають сам процес сво�
го життя як цікавий, емоційно насичений і на�
повнений смислом, відзначаються також висо�
ким рівнем домагань і навпаки.

Що стосується ще однієї складової життя лю�
дини, в якій вона може черпати смисл, а саме
оцінки пройденого відрізку життя чи результатив�
ності життя, то тут також спостерігається вираже�
ний позитивний взаємозв’язок із рівнем домагань
на даній частині вибірки (r = 0,68). Тому ми може�
мо стверджувати, що люди, котрі задоволені про�
дуктивністю прожитої частини життя, відзнача�
ються високим рівнем домагань, і навпаки.

На даній частині вибірки також виявлено
взаємозв’язок (r = 0,46) між рівнем домагань
студентів та уявленням їх про себе як про сильну
особистість, яка володіє достатньою свободою
вибору, щоб побудувати своє життя відповідно
до своїх цілей. Тобто високий рівень домагань
характеризує особистість з внутрішнім локусом
контролю, впевнену у своїх силах і навпаки.

Виявлено взаємозв’язок між рівнем домагань
студентів та переконаністю їх у тому, що людина
може керувати своїм життям, вільно приймати
рішення і втілювати їх у життя (r = 0,69). Тобто,
люди, які характеризуються вірою в те, що їх
життя підвладне свідомому контролю і людина
може і повинна володіти свободою вибору,
здебільшого відзначаються наявністю в них ви�
сокого рівня домагань.

Значно відрізняються результати досліджен�
ня смисложиттєвих орієнтацій та рівня домагань
юнаків, які відбувають покарання, від резуль�
татів студентів. В загальному показники за всіма
шкалами методик є низькими.

Зокрема для цієї частини вибірки характер�

ний середній та низький рівні домагань (середнє

значення за результатами цього тесту становить

10,2 бали, найвище значення — 15, найнижче —

5 балів, найчастіше зустрічається результат 9
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балів). Це свідчить про схильність юнаків, котрі

відбувають покарання, свідомо не ставити перед

собою високі цілі, не нести відповідальність за

свої вчинки та не довіряти своїм силам.
Характеризуючи результати дослідження

особливостей смисложиттєвих орієнтацій юна�
ків, котрі відбувають покарання, можна говори�
ти про наявність у них низьких показників.

Аналізуючи рівень загального показника
осмисленості життя серед представників даної
вибірки, неможливо не звернути увагу на те, що
він виявився дуже низьким (84,25). Найвище
значення дорівнює 103, найнижче — 64, най�
частіше зустрічається значення 76. Тому можна
стверджувати, що в загальному для юнаків,
котрі відбувають покарання, характерна відсут�
ність осмисленості свого життя, як би це сумно
не звучало, особливо, коли мова йде про осіб
юнацького віку. 

Дана частина вибірки характеризується від�
сутністю у житті цілей щодо майбутнього, які
б додавали життю осмисленості, спрямованості
та часової перспективи. Про це свідчить середнє
значення їх результатів за шкалою «Цілі в житті»
(27,2). Найвище значення — 38, найнижче — 17.
найчастіше зустрічається значення 29.

Серед юнаків, котрі відбувають покарання,
не спостерігається сприйняття процесу свого
життя як цікавого, емоційно насиченого і на�
повненого змістом. Це ознака невдоволеності
своїм життям у сьогоденні (25). Найвище зна�
чення за цією шкалою дорівнює 33, найнижче —
17. Найчастіше зустрічається значення 23. 

Також виявлено досить значний рівень неза�
доволення прожитою частиною свого життя у
засуджених (21). Найвище значення за шкалою
«Результативність життя чи задоволеність само�
реалізацією» становить 30, найнижче — 11,
найбільш часто зустрічається результат 29 балів.
Отже, юнаки, котрі відбувають покарання, не
схильні високо оцінювати пройдений відрізок
свого життя, не вважають його продуктивним та
наповненим смислом.

За шкалою «Локус контролю — Я» знову ж
таки виявлено невисокі результати серед предс�
тавників цієї частини вибірки (середнє значен�
ня — 18,6, максимальне — 24, мінімальне — 10,
мода — 17). Це говорить про те, що засуджені
юнаки не схильні довіряти своїм силам, контро�
лювати події власного життя, не характеризу�
ються уявленням про себе як про сильну осо�
бистість, що володіє достатньою волею вибору,
щоб побудувати своє життя у відповідності зі
своїми цілями і уявленнями про його зміст.

Серед юнаків, котрі відбувають покарання,
спостерігається переконаність у тому, що життя
людини не підвладне свідомому контролю, що
воля вибору ілюзорна і безглуздо що�небудь за�
гадувати на майбутнє. Про це свідчать низькі

показники за шкалою «Локус контролю — жит�
тя чи керованість життям». Середнє значення
тут дорівнює 21,41, найвище — 29, найнижче —
11, найчастіше зустрічається значення 22.

Як уже наголошувалось раніше, результати
дослідження смисложиттєвих орієнтацій та рівня
домагань суттєво відрізняються у юнаків, котрі
відбувають покарання, у порівнянні з результата�
ми студентів. Це стосується також і результатів
кореляційного аналізу. Загалом, для результатів
цієї частини вибірки характерний виражений
взаємозв’язок за деякими шкалами методик, але
між більшістю — слабкий або відсутній.

Відмітимо, що яскраво вираженого взаємо�
зв’язку між рівнем домагань та особливостями
смисложиттєвих орієнтацій у юнаків, котрі
відбувають покарання, не встановлено. Між ним
та всіма іншими субшкалами коефіцієнт коре�
ляції виявився нижчим за 0,5. Тому говорити про
те, що існує взаємозалежність між цими пара�
метрами (для даної частини вибірки) не можна.

Проте виявлено взаємозв’язок між наявністю
у засуджених юнаків цілей у житті та оцінкою
ними результативності пройденого відрізку жит�
тя (r = 0,6). Це означає, що при задоволенні само�
реалізацією у них спостерігатиметься наявність
цілей, котрі надають життю осмисленості, спря�
мованості та часової перспективи.

Знову ж таки у даній частині вибірки виявле�
но взаємозв’язок між наявністю цілей у житті та
уявленням про себе як про сильну особистість
(r = 0,55). Тому можна говорити, що цілеспрямо�
вані особистості схильні довіряти своїм силам,
контролювати події власного життя і навпаки.

Також встановлено позитивний взаємо�
зв’язок між наявністю цілей у житті юнаків, які
відбувають покарання і загальним показником
осмисленості життя (r = 0,76). Це означає, що
юнаки, зорієнтовані на досягнення у майбутнь�
ому загалом відчувають, що їх життя проходить
цікаво і наповнене смислом, тобто у них висо�
кий рівень осмисленості життя.

Для даної частини вибірки також характер�
ний взаємозв’язок між загальним рівнем осмис�
леності життя  і задоволеністю самореалізацією
(результатами пройденого відрізку життя) та
уявленням про себе як про сильну особистість
(r = 0,71 і r = 0,73 відповідно). Отже, при задо�
воленості результативністю свого життя і ба�
жанні самому творити його і відповідати за пе�
ребіг  його подій у людини буде наявний
високий рівень осмисленості життя і навпаки.

Висновок. Таким чином, загальна картина
результатів дослідження смисложиттєвих орієн�
тацій та рівня домагань осіб юнацького віку по�
казує, що вони суттєво відрізняються між тими,
які навчаються і тими, які відбувають покарання.

Зокрема, для студентської частини вибірки
можна зробити висновок про те, що екзис�
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тенційний вакуум їм не загрожує. У них виявле�
но досить високий рівень осмисленості життя.
Вони черпають смисл життя у результатах прой�
деної його частини. У них виявлено високий
рівень цілепокладання та яскравіше виражена
тенденція довіряти своїм силам, контролювати
події власного життя, переконаність у тому, що
людині дано вільно приймати рішення і нести
відповідальність за їх втілення. Відповідно, такі
орієнтації  є для юнаків джерелом смислу життя.

Для даної частини вибірки характерний се�
редній рівень домагань, що говорить про те, що
студенти, складаючи програму своєї внутрішньої
готовності на досягнення, намагаються врахову�
вати свої реальні здібності і можливості, особли�
вості конкретної ситуації і можливість невдачі.

Для юнаків, котрі відбувають покарання у
місцях позбавлення волі, характерний середній
і низький рівні домагань. Це свідчить про
схильність ув’язнених свідомо не ставити перед
собою високі цілі, недостатність відповідаль�
ності у них за творення власного життя, не�
довіру до власних сил.

Також у представників цієї частини вибірки
виявлено низький рівень осмисленості життя,
відсутність у житті цілей у майбутньому, які б
надавали життю спрямованості і перспективи,
незадоволеність своїм життям у сьогоденні та
прожитою його частиною, недовіру до своїх сил
контролювати події власного життя, фаталізм,
переконаність у тім, що воля вибору ілюзорна і
безглуздо що�небудь загадувати на майбутнє.

Така відмінність між результатами студентів і
юнаків, які відбувають покарання, імовірно, зу�
мовлена специфічністю загальної картини роз�
витку представників цих двох різних прошарків
юнацтва. Адже хто, як не студенти вищого нав�
чального закладу повинні добре осмислювати
своє життя, орієнтуватись на майбутнє і бути за�
доволеними результатами прожитої його части�
ни. До того ж, у студентів, на відміну від ув’яз�
нених, є всі шанси для того, щоб зробити
процес свого життя цікавим, емоційно насиче�
ним і продуктивним.

Варто зазначити, що згідно результатів до�
слідження наша гіпотеза підтвердилась і взає�
мозв’язок між смисложиттєвими орієнтаціями
та рівнем домагань осіб юнацького віку існує.
Проявляється він у тому, що для особистостей з
високим рівнем домагань характерна наявність
високого рівня осмисленості життя, орієнтація
на майбутнє, задоволення від процесу свого
життя та результатами прожитої його частини,
почування себе хазяїном свого життя, здатності
керувати своїм життям та вільно приймати
рішення.

Відмітимо також, що яскраво вираженого
взаємозв’язку між рівнем домагань та особли�
востями смисложиттєвих орієнтацій у юнаків,

котрі відбувають покарання, не встановлено.
Між ним та всіма іншими субшкалами ко�
ефіцієнт кореляції виявився нижчим за 0,5. То�
му говорити про те, що існує взаємозалежність
між цими параметрами (для даної частини
вибірки), не можна.

Проте виявлено взаємозв’язок між на�
явністю у засуджених юнаків цілей у житті та
оцінкою ними результативності пройденого
відрізку життя (r = 0,6). Це означає, що при за�
доволенні самореалізацією у них спостерігати�
меться наявність цілей, котрі надають життю
осмисленості, спрямованості та часової перс�
пективи.

Знову ж таки в даній частині вибірки виявле�
но взаємозв’язок між наявністю цілей у житті та
уявленням про себе як про сильну особистість
(r = 0,55). Тому можна говорити, що цілеспря�
мовані особистості схильні довіряти своїм
силам, контролювати події власного життя і
навпаки.

Також встановлено позитивний взаємо�
зв’язок між наявністю цілей у житті юнаків, які
відбувають покарання, і загальним показником
осмисленості життя (r = 0,76). Це означає, що
юнаки, зорієнтовані на досягнення у май�
бутньому, загалом відчувають, що їх життя про�
ходить цікаво і наповнене смислом, тобто у них
високий рівень осмисленості життя.

Для даної частини вибірки також характер�
ний взаємозв’язок між загальним рівнем осмис�
леності життя  і задоволеністю самореалізацією
(результатами пройденого відрізку життя) та
уявленням про себе як про сильну особистість
(r = 0,71 і r = 0,73 відповідно). Отже, при задо�
воленості результативністю свого життя і ба�
жанні самому творити його і відповідати за пе�
ребіг  його подій у людини буде наявний
високий рівень осмисленості життя і навпаки.
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У статті представлено результати форму'
вального експерименту з розвитку саногенних по'
чуттів в учнів ПТНЗ.

Ключові слова: патогенні емоції та саногенні

почуття, результати констатувального експери�

менту, формувальний експеримент, програма і

методика формувального експерименту з роз�

витку саногенних почуттів, авторський спец�

курс.

В статье представлены результаты формиро'
вального эксперимента с развития саногенных
чувств в учеников ПТУЗ.

Ключевые слова: патогенные емоции и сано�

генные чувства, результаты констатирующего

эксперимента, формирующей эксперимент,

программа и методика формирующего экспери�

мента по развитию саногенных чувств, авторс�

кий спецкурс.

The results of the forming experiment on the devel'
opment of sanogen feelings of pupils is presented in the
article.

Key words: pathogenic emotions and sanogenic,

results of the establishing experiment, forming

experiment programme and method of forming

experiment for sanogenic senses development,

author’s special course.

У сучасному світі в цілому та в Україні зокре�

ма збереження здоров’я людини є однією з най�

важливіших проблем.

Одним із шляхів досягнення цієї мети, а саме

збереження здоров’я молодого покоління, є

розвиток саногенних почуттів учнівської мо�

лоді. Саногенні почуття, на нашу думку, покра�

щують стан здоров’я людини і зменшують

вплив патогенних емоцій на наше здоров’я та

успішність навчання.

Теоретичними передумовами виховання здо�

рового способу життя є емоційно�почуттєве

виховання особистості. Словацький лікар

В. Зікмунд підкреслює, що джерело здоров’я і

хвороб знаходиться не тільки у навколишньому

середовищі, але й у власному організмі людини.

З цього випливає, що необхідно навчати учнів

керувати своїми переживаннями, емоціями, по�

чуттями, прагнути того, щоб учнівська молодь

конструктивно організовувала свій емоційний

простір.

Емоційно�почуттєва сфера особистості вивча�

лась в наукових працях таких видатних психологів,

як Л. С. Виготський, Б. І. Додонов, Д. Б. Ельконін,

К. Ізард, Є. П. Ільїн, О. М. Лук, А. Е. Ольшанніко�

ва, Я. Рейковський, П. М. Якобсон та ін.

Українська психологічна наука має незапе�

речні здобутки у цьому напрямку досліджень,

що представлені у працях І. А. Зязюна, Т. С. Ки�

риленко, Г. С. Костюка, О. І. Кульчицької,

С. Д. Максименка, І. П. Манохи, Е. О. Помит�

кіна, М. В. Савчина, О. П. Саннікової, О. Я. Чє�

бикіна, Т. С. Яценко та інших. 

Крім того, питання впливу емоційної сфери

на стан здоров’я особистості поступово

виокремлювалась у розробках таких вчених,

як Б. Г. Ананьєв, П. К. Анохін, В. М. Бєхтєрєв,

С. І. Болтівець, Б. С. Братусь, В. І. Гарбузов,

Т. С. Кириленко, В. С. Лук’янов, А. Р. Лурія,

С. Д. Максименко, П. В. Нікольський, Ю. М. Ор�

лов, І. П. Павлов, К. І. Платонов, О. П. Санніко�

ва, П. В. Сімонов, Г. Сєльє, І. М. Сєчєнов,

Б. М. Федоров, О. Я. Чєбикін та ін.

Істотне значення мають дослідження О. Я. Чє�

бикіна, щодо емоційної регуляції навчальної

діяльності та дослідження О. П. Саннікової, що�

до впливу емоцій на кризові стани особистості.

Мета дослідження: оздоровлення учнів шля�

хом розвитку саногенних почуттів та підвищен�

ня на цій основі ефективності їх навчально�ви�

ховної діяльності.

Розглянемо результати формувального екс�

перименту з розвитку саногенних почуттів

в учнів ПТНЗ. Для цього ми провели психодіаг�

ностичне дослідження проявів патогенних

емоцій та саногенних почуттів, здоров’я та

успішності навчання до і після формувального

експерименту. 

Основна вибіркова сукупність становила 164

учня Хмельницького професійного ліцею сфери

послуг, Хмельницького професійного ліцею

електроніки та Хмельницького професійного

торгово�кулінарного ліцею. Перша вибірка —

це учні Хмельницького професійного ліцею

сфери послуг та Хмельницького професійного

торгово�кулінарного ліцею — 82 особи, які вис�

тупали у якості експериментальної групи. Друга

вибірка — це 82 учня Хмельницького про�

фесійного ліцею електроніки та Хмельницького
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професійного ліцею сфери послуг, які були у на�

шому дослідженні контрольною групою.

Моніторинг ефективності розробленої програ�

ми розвитку саногенних почуттів проводився у

три етапи, як у контрольній, так і в експеримен�

тальній групах. 

Перший етап передбачав дослідження про�

явів патогенних емоцій і саногенних почуттів як

у контрольній, так і у експериментальній гру�

пах. Отримані дані наведені у таблицях 1, 2.

За результатами психодіагностичного дослід�

ження визначено прояви розвинутості патоген�

них емоцій та саногенних почуттів у контроль�

них та експериментальних групах до і після

формувального експерименту .

Розглянемо аналіз результатів вивчення про�

явів патогенних емоцій та саногенних почуттів в

контрольних та експериментальних групах

учнів ПТНЗ до формувального експерименту

(табл. 1).

Патогенні емоції
Рівні розвитку(у % від кількості 

обстежуваних)
Саногенні почуття

Рівні розвитку (у % від кількості

обстежуваних)

Контрольна Гру�

па (КГ)

Експерименталь�

на група (ЕГ)

Контрольна гру�

па(КГ)

Експерименталь�

на група (ЕГ)

В С Н В С Н В С Н В С Н

Емоції і афекти ворожості 21 62 17 13 66 21 доброзичливості 0 83 17 0 96 4

жорстокості 26 57 17 32 49 19 милосердя 11 71 18 17 61 22

провини 13 78 9 25 57 18 невинуватості 9 78 13 18 57 25

образи 19 72 9 19 61 20 прощення 9 72 19 19 61 20

нетерпимості 16 71 13 16 52 32 толерантності 11 73 16 32 52 16

гніву 12 79 9 18 72 10 миролюбності 9 72 19 7 72 21

тривожності 33 56 11 37 50 13 спокою 30 43 27 27 43 30

невпевненості 27 41 32 24 43 33 впевненості 27 52 21 24 54 22

неадекватного 

самосприйняття 
5 85 10 9 80 11

реалізму у само�

сприйнятті
10 85 5 11 80 9

незадоволення від вико�

нання навчальних завдань
26 57 17 22 61 17

задоволення від ви�

конання навчаль�

них завдань

17 57 26 21 57 22

залежності від стереотипів

і штампів
5 83 12 14 68 18

свободи від стерео�

типів і штампів
12 83 5 18 68 14

страху 18 44 20 17 41 24 сміливості 7 66 27 7 68 25

журби 33 4 23 32 40 28 радості 18 46 18 26 52 22

емоційний, некерований

дистрес
19 49 32 10 63 27

Конструктивний,

керований

емоційний стрес 

24 59 17 18 70 12
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Таблиця 1 — Результати експериментального дослідження патогенних емоцій та саногенних почуттів в експериментальній та
контрольній групах до початку формувального експерименту

* Примітка. Скорочення позначок рівнів у таблиці 1: Н — низький, С — середній, В — високий рівень показника.

Як показує змістовий аналіз даних таблиці 1,

на початку формувального експерименту спос�

терігається високий рівень розвитку  патоген�

них емоцій як у контрольних, так і у експери�

ментальних групах. А саме: емоція ворожості у

КГ — 21%, відповідно, у ЕГ — 13%; емоція

жорстокості у КГ — 26%, відповідно, у ЕГ —

32%; емоція провини у КГ — 13%, відповідно, у

ЕГ — 25%;  емоція образи у КГ �19%, відповідно

у ЕГ — 19%;  емоція нетерпимості у КГ — 16%,

відповідно, у ЕГ — 16%; емоція гніву у КГ —

12%, відповідно у ЕГ — 18%; емоція тривож�

ності у КГ — 33%, відповідно, у ЕГ — 37%;

емоція невпевненості у КГ —27%, відповідно, у

ЕГ — 24%; емоція неадекватного самосприйнят�

тя у КГ — 5%, відповідно, у ЕГ — 9%; емоція не�

задоволення від виконання навчальних завдань у

КГ — 26%, відповідно, у ЕГ — 22%; емоція залеж�

ності від стереотипів і штампів у КГ — 5%,

відповідно, у ЕГ — 14%; емоція  страху у КГ —

18%, відповідно, у ЕГ — 17%; емоція журби у КГ —

33%, відповідно, у ЕГ — 32%; емоційний, неке�

рований дистрес у КГ — 19%, відповідно, у ЕГ —

10%. Слід зазначити, що патогенний вплив на



стан здоров’я особистості мають саме емоції,

що надмірно виражені і є некерованими. 

Аналіз даних таблиці 1, показав, що на почат�

ку формувального експерименту спостерігаєть�

ся низький рівень розвитку саногенних почуттів

як у контрольних так і у експериментальних гру�

пах. А саме: почуття доброзичливості у КГ — 17%,

відповідно, у ЕГ — 4%; почуття милосердя у

КГ — 18%, відповідно, у ЕГ — 22%; почуття

невинуватості у КГ —13%, відповідно у ЕГ —

25%;  почуття прощення у КГ — 19%,

відповідно, у ЕГ — 20%; почуття толерантності у

КГ — 16%, відповідно у ЕГ — 16%; почуття ми�

ролюбності у КГ – 19%, відповідно у ЕГ — 21%;

почуття спокою у КГ — 27%, відповідно у ЕГ —

30%; почуття впевненості у КГ — 21%, відповід�

но у ЕГ — 22%; почуття реалізму у самосприй�

нятті у КГ — 5%, відповідно у ЕГ — 9%; почуття

задоволення від виконання навчальних завдань у

КГ — 26%, відповідно у ЕГ — 22%; почуття свобо�

ди від стереотипів і штампів у КГ — 5%, відпо�

відно у ЕГ — 14%; почуття сміливості у КГ — 27%,

відповідно, у ЕГ — 25%; почуття радості у КГ —

18%, відповідно, у ЕГ — 22%; конструктивний,

керований емоційний стрес у КГ — 17%, від�

повідно у ЕГ — 12%. 

Патогенні емоції

Рівні розвитку(у % від

кількості обстежуваних)
Саногенні почуття

Рівні розвитку (у % від кількості

обстежуваних)

контрольна
експеримен�

тальна
контрольна

експерименталь�

на

В С Н В С Н В С Н В С Н

Емоції і афекти ворожості 18 65 17 4 73 23 доброзичливості 1 84 15 1,22 97,56 1,22

жорстокості 24 59 17 19,5 61 19,5 милосердя 11 72 17 18 75 7

провини 10 78 12 9 79 12 невинуватості 11 79 10 12 79 9

образи 2 70 8 7 73 20 прощення 5 73 22 20 73 7

нетерпимості 15 72 13 8 60 32 толерантності 7,31 74,39 18,30 24 67 9

гніву 8 71 21 1 73 26 миролюбності 9 79 12 14 85 1

тривожності 29 60 11 12 74 14 спокою 29 47 24 30,49 57,32 12,19

невпевненості 22 46 32 6 61 33 впевненості 27 55 18 33 61 6

неадекватного самосприйняття 5 84 11 2,5 84 13,5
реалізму 

у самосприйнятті
8 87 5 13,5 84 2,5

незадоволення від виконання 

навчальних завдань
24 56 20 11 59 30

задоволення від виконан�

ня навчальних завдань
16 59 25 22 67 11

залежності від стереотипів 

і штампів
5 77 18 6 57 37

свободи від стереотипів 

і штампів
11 84 5 21 73 6

страху 19 55 26 6 62 32 сміливості 6 67 27 18 76 6

журби 31 46 21 29 65 6 радості 22 57 21 29 65 6

Емоційний, некерований 

дистрес
17 51 32 1 62 37

Конструктивний, керова�

ний емоційний стрес 
23 60 17 20 79 1
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Таблиця 2 — Результати експериментального дослідження патогенних емоцій та саногенних почуттів в експериментальній та
контрольній групах після формувального експерименту

Як показує змістовий аналіз даних таблиці 2,

після проведення експериментальної програми

«Розвиток саногенних почуттів в учнів ПТНЗ»,

зменьшилася кількість учнів із низьким рівнем

розвитку саногенних почуттів та  збільшилася

кількість учнів із середнім та високим рівнем як

у Ег так і у КГ, але у КГ значно менше. А саме:

низький рівень почуття доброзичливості змен�

шився у КГ — з 17% до 15%, відповідно у ЕГ —

з 4% до 1,22%; низький рівень почуття милосер�

дя зменшився у КГ — з 18% до 17%, відповідно

у ЕГ — з 22% до 7%; низький рівень почуття не�

виновності зменшився у КГ — з 13% до 10%,

відповідно у ЕГ — з 25% до 9%; низький рівень

почуття прощення збільшився у КГ — з 19% до

22 %, а у ЕГ зменшився — з 20% до7 %; низький

рівень почуття толерантності збільшився у КГ —

з 16% до 18,30%, у ЕГ зменшився — з 16% до9 %;

низький рівень почуття миролюбності зменшив�

ся у КГ — з 19%, до 12%, відповідно у ЕГ — з 21%

до 1%; низький рівень почуття спокою зменшив�

ся у КГ — з 27% до 24 %, відповідно? у ЕГ — з

30% до 12,19 %; низький рівень почуття впевне�

ності зменшився у КГ — з 21% до 18 %, відпо�

відно у ЕГ — з 22% до 6%; низький рівень почут�

тя реалізму у самосприйнятті не змінився у КГ

(5%), відповідно у ЕГ зменшився — з 9% до 2,5%;

низький рівень почуття задоволення від вико�

нання навчальних завдань зменшився у КГ —

з 26% до 25%, відповідно у ЕГ — з 22% до 11%;



низький рівень почуття свободи від стереотипів

і штампів не змінився у КГ (5%), відповідно у

ЕГ зменшився з — 14% до 6%; низький рівень

почуття сміливості зменшився у КГ — з 27% до

26%, відповідно у ЕГ — з 25% до 6%; низький

рівень почуття радості збільшився у КГ — з 18%

до 21%, а у ЕГ зменшився — з 22% до 6%; низь�

кий рівень конструктивного, керованого емо�

ційного стресу не змінився у КГ (17%), а у ЕГ

зменшився — з 12% до 1 %.

Розглянемо на скільки збільшилася кількість

учнів із середнім рівнем саногенних почуттів

Так, середній рівень почуття доброзичливості

збільшився у КГ — з 83% до 84%, відповідно, у

ЕГ — з  96% до 97,56%; середній рівень почуття

милосердя збільшився у КГ — з 71% до 72%,

відповідно, у ЕГ — з 61% до 75%; середній рівень

почуття невинуватості збільшився у КГ — з 78%

до 79%, відповідно, у ЕГ — з 57% до 79%; се�

редній рівень почуття прощення збільшився у

КГ — з 71% до 73 %, відповідно, у ЕГ — з 61% до

73%; середній рівень почуття толерантності

збільшився у КГ — з 73% до 74,39 %, відповідно,

у ЕГ — з 52% до 67%; середній рівень почуття

миролюбності збільшився у КГ — з 72%, до

79%, відповідно, у ЕГ — з 72% до 85%; середній

рівень почуття спокою збільшився у КГ — з 43%

до 47 %, відповідно, у ЕГ — з 43% до 57,32%; се�

редній рівень почуття впевненості збільшився у

КГ — з 52% до 55%, відповідно, у ЕГ — з 54% до

61%; середній рівень почуття реалізму у самосп�

рийнятті збільшився у КГ — з 85% до 87%,

відповідно, у ЕГ — з 80% до 84%; середній

рівень почуття задоволення від виконання нав�

чальних завдань збільшився у КГ — з 57% до

59%, відповідно, у ЕГ з — 57% до 67%; середній

рівень почуття свободи від стереотипів і

штампів збільшився у КГ з 83% до 84%,,

відповідно, у ЕГ з — 68% до 73%; середній

рівень  почуття сміливості збільшився у КГ з

66% до 67%, відповідно, у ЕГ з — 68% до 76%;

середній рівень почуття радості збільшився у КГ

з 46% до 57%, відповідно, у ЕГ з — 52% до 65%;

середній рівень конструктивного, керованого

емоційного стресу збільшився у КГ з 59% до

60%, відповідно, у ЕГ — з 70% до 79%.

Відповідно до цього змінився високий рівень

розвитку саногенних почуттів у експеримен�

тальній групі та у контрольній. Так, високий

рівень почуття доброзичливості збільшився у

КГ — з 0% до 1%, відповідно, у ЕГ — з 0% до

1,22%; високий рівень почуття милосердя не

змінився у КГ (11%), та збільшився у ЕГ — з

17% до 18%; високий рівень почуття неви�

новатості збільшився у КГ — з 9% до 11%, а у ЕГ

зменшився — з 18% до 12%; високий рівень

почуття прощення зменшився у КГ — з 9% до

5%, а у ЕГ збільшився — з 19% до20%; високий

рівень почуття толерантності зменшився у КГ —

з 11% до7,31 %, а у ЕГ зменшився — з 32% до

24%; високий рівень почуття миролюбності

змінився у КГ (9%), та збільшився у ЕГ — з 7%

до 14%; високий рівень почуття спокою змень�

шився у КГ — з 30% до 29 %, відповідно, у ЕГ —

з 27% до 30,49%; високий рівень почуття впев�

неності не змінився у КГ (27%), та збільшився у

ЕГ — з 24% до 33%; високий рівень почуття ре�

алізму у самосприйнятті зменьшився у КГ — з

10% до 8%, та збільшився у ЕГ — з 11% до 13,5%;

високий рівень почуття задоволення від вико�

нання навчальних завдань зменшився у КГ — з

17% до 16%, відповідно, у ЕГ — з 21% до 22%;

високий рівень почуття свободи від стереотипів

і штампів зменшився у КГ — з 12% до 11%, та

збільшився у ЕГ — з 18% до 21%; високий рівень

почуття сміливості зменьшився у КГ — з 7% до

6%, та збільшився у ЕГ — з 7% до 18%; високий

рівень почуття радості збільшився у КГ — з 18%

до 22%, відповідно, у ЕГ — з 26% до 29%; висо�

кий рівень конструктивного, керованого емо�

ційного стресу зменшився у КГ з 24% до 23%, та

збільшився у ЕГ — з 18% до 20%.

Таким чином, після проведення психо�

логічного експерименту з розвитку саногенних

почуттів зменшилася кількість учнів із низьким

рівнем розвитку саногенних почуттів та збіль�

шилася кількість учнів із середнім та високим

рівнем саногенних почуттів На наш погляд, от�

римані дані є достатньо вагомим показником

ефективності реалізації програми розвитку са�

ногенних почуттів в учнів ПТНЗ.

Оскільки розвиток саногенних почуттів, за

нашою гіпотезою, сприяє оздоровленню учнів,

то другий етап психодіагностичного досліджен�

ня був спрямований на дослідження стану здо�

ров’я учнів. Як показує змістовий аналіз даних

таблиці 3, після проведення експериментальної

програми «Розвиток саногенних почуттів в

учнів ПТНЗ» зменшилася кількість учнів із

низьким рівнем розвитку здоров’я та збільши�

лася кількість учнів із середнім та високим

рівнем здоров’я як у Ег так і у КГ, але у КГ знач�

но менше. А саме: низький рівень духовного

здоров’я зменьшився у КГ — з 7% до 6%,

відповідно у ЕГ — з 5% до 1%; низький рівень

соціального здоров’я зменшився у КГ з 84% до

83%, відповідно у ЕГ — з 77% до 49%; низький

рівень психологічного здоров’я зменшився у КГ

— з 34% до 30,5%, відповідно у ЕГ — з 30% до

22%; низький рівень фізичного здоров’я не

змінився у КГ — 16%, а у ЕГ зменшився з — 10%

до 6%. 

Розглянемо, на скільки збільшилася кіль�

кість учнів із середнім рівнем розвитку здоров’я.

Так: середній рівень духовного здоров’я збіль�

шився у КГ — з 76% до 77%, відповідно у ЕГ —
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Назва показника Успішність навчання

Група Контрольна група Експериментальна група 

Рівень В С Н В С Н

На початок 

експерименту (%)
18 55 27 16 51 33

На кінець 

експерименту(%)
18 56 26 19,5 58,5 22

з 76% до 78%; середній рівень соціального здо�

ров’я збільшився у КГ — з 16% до 17%, відповідно

у ЕГ — з 23% до 51%; середній рівень психо�

логічного здоров’я збільшився у КГ — з 40% до

44%, відповідно у ЕГ — з 43% до 49%; середній

рівень фізичного здоров’я збільшився у КГ — з

71% до 72%, відповідно у ЕГ — з 77% до 80,5%.

Відповідно до цього змінився високий рівень

розвитку здоров’я у експериментальній групі та

у контрольній. Так, високий рівень духовного

здоров’я не змінився у КГ — (176%) , та збіль�

шився у ЕГ з — 19% до 21%; високий рівень

соціального здоров’я у обох групах не змінився

(на нашу думку це пов’язано з економічною за�

лежністю учнів); високий рівень психологічно�

го здоров’я зменшився у КГ — з 26% до 25,5%,

але збільшився у ЕГ — з 27% до 29%; високий

рівень фізичного здоров’я зменшився у КГ — з

13% до 12%, але збільшився у ЕГ — з 13% до

13,5%.

Складові здоров’я особистості
Показники рівня розвитку

здоров’я особистості

До формувального 

експерименту (%)

Після формувального

експерименту

КГ ЕГ КГ ЕГ

Духовне здоров’я особистості 

Високий 17 19 17 21

Середній 76 76 77 78

Низький 7 5 6 1

Соціальне здоров’я особистості

Високий 0 0 0 0

Середній 16 23 17 51

Низький 84 77 83 49

Психологічне здоров’я особистості

Високий 26 27 25,5 29

Середній 40 43 44 49

Низький 34 30 30,5 22

Фізичне здоров’я особистості

Високий 13 13 12 13,5

Середній 71 77 72 80,5

Низький 16 10 16 6
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Таблиця 3.— Аналіз результатів вивчення стану здоров’я до і після формувального експерименту в контрольній та експеримен5
тальній групах

Експериментальний аналіз, проведений

після формувального експерименту, дозволив

зробити висновок, що розвиток саногенних по�

чуттів покращив стан здоров’я учнів в експери�

ментальній групі (ЕГ), тоді як у контрольній

групі (КГ), де формувальний експеримент не

проводився, воно змінилося несуттєво (табл. 2.)

Статистична обробка даних формувального

етапу експерименту дозволила встановити, що

в експериментальній групі відбулися значущі

зміни у духовному, соціальному, психологічно�

му, фізичному здоров’ї учнів. 

Третій етап психодіагностичного досліджен�

ня був спрямований на підтвердження нашої

гіпотези про вплив саногенних почуттів на

успішність навчання учнів ПТНЗ. Аналіз ре�

зультатів вивчення успішності навчання до і

після формувального експерименту в конт�

рольній та експериментальній групах наведе�

ний у табл. 4:

Таблиця 4. — Результати експериментального дослідження успішності навчання учнів ПТНЗ до і після формувального експе5
рименту



Як показує змістовий аналіз даних табл. 4,

після проведення експериментальної програми

«Розвиток саногенних почуттів в учнів ПТНЗ»

зменшилася кількість учнів із низьким рівнем

успішності навчання та  збільшилася кількість

учнів із середнім та високим рівнем успішності

навчання як у Ег так і у КГ, але у КГ значно мен�

ше. А саме: низький рівень успішності навчання

зменьшився у КГ — з 27% до 26%, відповідно, у

ЕГ — з 33% до 22%; середній рівень успішності

навчання збільшився у КГ — з 55% до 56%,

відповідно, у ЕГ — з 51% до 58,5%; високий

рівень успішності навчання не змінився у КГ�

(18%), але збільшився у ЕГ — з 16% до 19,5%.

Експериментальна перевірка підтвердила

ефективність запропонованої програми, про що

свідчать результати формувального експери�

менту. Порівняльний аналіз результатів дослід�

ження в експериментальній і контрольній

групах дозволив зробити висновок про покра�

щення стану здоров’я, самопочуття і успішності

навчання.

Помітне зниження низьких та зростання

середніх і високих показників здоров’я особис�

тості в експериментальній групі в ході форму�

вального експерименту свідчить про доціль�

ність використання обраної програми та

методики формувального експерименту. 

Здійснене дослідження не вичерпує всіх ас�

пектів проблеми розвитку саногенних почуттів

в учнів ПТНЗ. Подальші дослідження у цьому

напрямку передбачають вивчення внутрішніх

індивідуально�психологічних чинників, що

впливають на процес розвитку саногенних по�

чуттів; дослідження специфіки цього процесу в

інших вікових групах, в різних умовах навчан�

ня; з’ясування готовності педагогів до впровад�

ження програм саногенного розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Левицька Л. В. Аналіз кореляції патогенних

емоцій та саногенних почуттів із станом здоров’я

особистості / Л. В. Левицька. // Науковий вісник

Чернівецького університету: збірник наукових

праць. — Випуск 338. Педагогіка та психологія. �

Чернівці : Рута, 2009. 

2. Кармелюк Г. І. Теорія ймовірностей та матема�

тична статистика : посібник з розв’язування задач :

навчальний посібник / Г. І. Кармелюк. — К. : Центр

учбової літератури, 2007 — 576 с.

3. Сеньо П. С. Теорія ймовірностей та математична

статистика: підручник / П. С. Сеньо. — Київ : Центр

навчальної літератури, 2004. — 448 с.

215

Р
о

зд
іл

 V
II 

«В
ІК

О
В

А
 Т

А
 П

Е
Д

А
ГО

ГІ
Ч

Н
А

П
С

И
Х

О
Л

О
ГІ

Я
»



Автор у статті розкриває механізми форму'
вання моральних установок молодших школярів як
основу формування просоціальної поведінки.
Представлено аналіз теорій, які розкривають
систему вивчення формування соціальної компе'
тентності. Моральні установки молодших шко'
лярів автор зводить до проявів просоціальної по'
ведінки, орієнтованих на соціальне або внутрішнє
схвалення. 

Ключові слова: молодші школярі, мораль�

ність, моральні установки, просоціальна по�

ведінка, теорії соціального розвитку. 

Автор раскрывает механизмы формирования
моральных установок младших школьников как
основы формирования просоциального поведения.
Представлено анализ теорий, которые раскрыва'
ют систему изучения формирования социальной
компетенции. Моральные установки младших
школьников автор сводит к проявлениям просоци'
ального поведения, ориентированных на социаль'
ное или внутренне одобрение. 

Ключевые слова: младший школьник, мо�

ральность, моральные установки, просоциаль�

ное поведение, теории социального развития. 

The author of the article reveals the mechanisms of
junior schoolchildren’s moral settings forming as a
basis for forming prosocial behaviour. Presented by
The analysis of theories, that reveal of the system of
studying of the formation of the social competencies, is
presented. The moral installation of younger school'
children the author brings to the exertions of prosaical'
ly behaviour,  targeted on  social or interior approvals. 

Key words: junior schoolchildren, morality,

moral settings, prosocial behaviour, theories of

social development.

Моральний вчинок — це складний процес

дотримання моральних норм, що пояснюється

шляхом встановлення зв’язку між аморальним

вчинком і негативними переживаннями, ре�

алізується як вчинок при свідомому, несвідомо�

му або опосередкованому виборі. Результат

внутрішньої діяльності дитини над власними

переживаннями та певна реакція на покарання

чи похвалу і допомагають сформувати основи

просоціальної поведінки. Актуальність вчасно�

го формування у молодших школярів передумов

морального вчинкового вибору із врахуванням

розуміння потреби в моральності як когнітив�

ної складової та бажання здійснити правильний

вибір як мотиваційної складової забезпечує

психологу необхідний грунт для формування

основ стійких проявів просоціальної поведінки.  

Розглядаючи передумови формування просо�

ціальної поведінки, а саме когнітивно�моти�

ваційний компонент вчинку, необхідно зазначити

вплив середовища. Так, Б. Ф. Скіннер [7] виділяє

середовище як основне джерело контролю мо�

рального характеру вчинків. Шварцман К. А.

стверджував, що [6], залежно від того — схвале�

ний або не схвалений вчинок дорослим — фор�

муються критерії моральності в дитини. Також

біхевіористи відмічають значення наслідування

як фактора соціального научіння, вказують на

важливу роль зразків поведінки дорослого.

Оригінальну позицію щодо специфіки мораль�

ного розвитку виявляємо в соціально�когні�

тивній теорії А. Бандури. На думку А. Бандури,

поведінка посилюється саморегулюючими спо�

нуками через мотиваційну сферу. В результаті

досягнення певних цілей виникає самозадово�

лення, яке тягне за собою формування мотиву

прикладати максимум зусиль, необхідних для

досягнення бажаної поведінки. Рівень мимові�

льної мотивації суб’єкта залежить від типу й

цінності спонукань і природи норм поведінки.

А. Бандура виділяє три процеси, що становлять

саморегулювання поведінки: самоспостережен�

ня, самооцінка й самовідповідь [1].

Мета роботи — проаналізувати теоретичний

компонент  передумов морального вчинку, виз�

начити характеристики моральних установок

молодших школярів як основної передумови

для формування просоціальної поведінки мо�

лодшого школяра.

Були визначені основні шляхи вивчення тео�

ретичного компоненту морального характеру

вчинку, як первісного компоненту про соціаль�

ної дії, визначення впливу контролюючого се�

редовища в контексті в соціально�когнітивніх

та біхевіоральних теорій. При постановці проб�

леми враховувалась важливість практичного

завдання вивчення аспектів формування про�

соціальної поведінки, як головного профілак�

тичного заходу запобігання аморальності та
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асоціального розвитку дитини молодшого

шкільного віку. 

Залежно від особистих стандартів поведінка

оцінюється як гідна схвалення, що заохочує,

або як незадовільна, що призводить до покаран�

ня. Загалом, поведінку, що відповідає внутріш�

нім нормам, вважають позитивною, а не відпо�

відну — негативною. Самооцінка визначається

також минулою поведінкою — її впливом на

постановку цілей. Інший фактор, що впливає на

самооцінку, що регулює поведінку — особиста

зацікавленість у діяльності. У тих сферах життя,

які впливають на благополуччя й самоповагу,

самооцінка виробляється постійно. Значною

мірою на самооцінку впливає те, яким чином

люди сприймають причини своєї поведінки.

А. Бандура стверджує, що реакції самооцінки

регулюють великий спектр поведінки людини

й, у першу чергу поведінки відповідно до мо�

ральних вимог, норм. Коли люди порушують

свої внутрішні норми поведінки, вони схильні

засуджувати себе й тривожитися, тому що в ході

соціалізації дитина неодноразово переживала

послідовність подій: провина — внутрішній

дискомфорт — покарання — полегшення [1].

Зважаючи на цю схему, дії, що не відповідають

внутрішнім нормам, викликають самоосуд, не�

гативну самооцінку, що не проходять доти, поки

не наступить покарання. Засуджуючи себе за не

варті осуду в моральному відношенні вчинки,

люди перестають мучитись через минулу по�

ведінку. У крайніх випадках тривале самопока�

рання, засноване на занадто строгих нормах са�

мооцінки, викликає негативні наслідки у формі

депресії, апатії, відчуття нікчемності.

Дослідження морального розвитку в рамках

біхевіоризму значною мірою зводяться до форму�

вання моральної позиції особистості, до розвитку

просоціальної поведінки, формування соціальної

компетентності. Як основне завдання морального

розвитку виділяється завдання соціалізації

маленьких дітей — навчити їх спрямовувати свої

агресивні почуття в певне русло водночас спону�

кати їх до позитивнї соціальної поведінки. Про�

соціальна поведінка включає в себе співробіт�

ництво, прагнення допомогти іншим. Результати

експериментальних досліджень в цьому напрямку

показали, що просоціальна поведінка заставляє

людину чимось жертвувати, передбачає певні вит�

рати або навіть ризик і може бути реакцією на по�

зитивні мотиваційні або емоційні стани. Про�

соціальна поведінка формується під впливом

соціального середовища і опосередковується

дружніми відносинами, піклуванням, соціальним

розумінням, або навпаки, провокує прояви асо�

ціальної поведінки (рис. 1).
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Рис 1. Характеристика дій морального вибору



Дослідження показали, що просоціальна по�

ведінка бере початок у дошкільному дитинстві й

може бути виявлена в дітей уже в ранньому віці.

Так, деякі дослідники припускають, що мораль�

не почуття виникає на другому році життя дити�

ни. Ряд досліджень, проведених останнім ча�

сом, дозволяє нам припустити, що діти

раннього віку демонструють емпатійні відноси�

ни як первинне осмислення стандартів про�

соціальної поведінки, як фактор, що визначає

подальший розвиток моральної свідомості. 

Соціальне научіння як основа для про�

соціальної поведінки розглядається в двох но�

вих підходах до морального розвитку: теорія

соціального обміну й теорія соціальних норм.

Обидві теорії поєднує підхід, за якого альтруїс�

тична поведінка проявляється в двох типах про�

соціальної поведінки: спільний обмін або парт�

нерство «ти — мені, я — тобі» і надання

допомоги, що визначається тільки внутрішньою

волею індивіда.

Теорія соціального обміну оцінює моральні

взаємини як своєрідні угоди, що обирають

своєю метою збільшити «винагороду» і зменши�

ти «витрати» (Д. Майерс) [4]. Допомога може

бути мотивована зовнішніми й внутрішніми ви�

нагородами, прагненнями допомогти найбіль�

ше тим, хто привабливий. Альтруїстичні вчинки

підсилюють наше почуття власної гідності; за�

безпечують нам самовинагороду, зменшують

стрес. По суті, ця теорія являє собою теорію

егоїзму — особистий інтерес визначає всю по�

ведінку.

Прихильники теорії соціальних норм інтерп�

ретують альтруїстичну поведінку, виходячи із

двох суспільних норм. Вони вважають, що альт�

руїстична поведінка мотивується або нормою

взаємності, або нормою соціальної відповідаль�

ності. Надання допомоги тим, хто надає допо�

могу, очікування «дивідендів» після того, як

вкладено зусилля, і почуття необхідності

відповідати взаємністю, коли приймається до�

помога. Допомога мотивується нормою соціаль�

ної відповідальності — залежне положення не

дозволяє дати стільки ж, скільки отримуєш.

Робота Б. О. Ніколаєвіча [6] присвячена

дослідженню процесу моральної соціалізації.

Розкриває етапність цього процесу на ряді

етапів.

Перший етап — доморальний — це час

наслідування дорослого. Дитина молодшого

шкільного віку дуже залежить від дорослих, і

будь�яка негативна оцінка з їх боку порушує ту

рівновагу в її відносинах з дорослими, які їй в

цьому віці так необхідні. Підкорюючись вимо�

гам дорослих, діти поки що не розуміють мо�

рального змісту вимог. Наслідування обумовле�

не потребою в схваленні дорослих. Важливо, що

ця потреба стає усвідомленим мотивом, а по�

ведінка, що задовольняє її — самостійним, про�

соціальним вчинком. 

Другий етап, названий автором етапом
орієнтації на задані ззовні моральні вимоги, харак�

теризується тим, що інстинктивне наслідування

дитини змінюється усвідомленням вимог стар�

ших, так як останні виступають в ролі морально�

го зразка. Норми поведінки, які пропонуються

дорослими, хоч і приходять в свідомість дитини

ззовні, але володіють мотивуючою силою вже

самі по собі. Незалежно від авторитету їх джере�

ла — батьків, вчителів. Дитині просто нема

звідки взяти інші норми, через це вона виходить

з норм, отриманих у дорослих. Тепер вона надає

їм особистісного змісту, сприймаючи їх цінними

для себе. А це можна рахувати ознакою специ�

фічної моральної регуляції. На думку Б. О. Ніко�

лаєвіча, поведінка дитини стає моральною, коли

виконувані норми забарвлюються особистісним

сенсом [6]. Така поведінка спостерігається приб�

лизно в старшому дошкільному віці і в молод�

шому шкільному віці.

На етапі орієнтації на власні моральні прин�

ципи — третьому етапі — ступінь моральності

підвищується. Самоцінними для особистості

стають вже не виняткові норми, а цілі моральні

системи, які людина вибирає самостійно, спи�

раючись на розширений світогляд і можливості.

Для того, щоб поведінкова дія була визнана мо�

рально усвідомленою, людина повинна

усвідомлювати не тільки об’єктивне значення,

але й суб’єктивний особистісний зміст цієї дії.

Дж. Мур [5] вказував, що люди при визна�

ченні правильності чи неправильності вчинків і

суджень можуть займати певну психологічну

позицію, яка включає в себе такі аспекти: 

– наявність певних моральних почуттів;

– наявність певних моральних переконань і

суджень;

– наявність орієнтації вольової сфери на мо�

ральну оцінку в категоріях сприяння — заборо�

ни. Критерієм визначення типу є відображення

змісту знання моральних норм та правил, став�

лення до них та реальна дія в інтересах інших,

що виявляються у моральній поведінці учнів

молодших класів. Чим більшою мірою у мо�

ральній поведінці присутнє безкорисливе праг�

нення діяти в інтересах інших без реальної

винагороди за це — тим вище рівень альт�

руїстичності учнів. На основі уявлень Т. П. Гав�

рилової щодо характеристики емпатії: про спря�

мованість (альтруїстичну, егоїстичну), та про

стійкість прояву (стійку чи нестійку), нами були

виділені 5 типів мотивації моральної поведінки

молодших школярів [3].

Стійкий альтруїстичний тип — для учнів цьо�

го типу властиве добре знання моральних норм
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та правил, позитивне ставлення до них, безко�

рисливі дії в інтересах інших.

Нестійкий альтруїстичний тип — учні цього

типу характеризуються знанням норм та правил

поведінки, позитивним відношенням до них,

діями залежно від змісту ситуації.

Нестійкий егоїстичний тип — учні, яким

властивий цей тип, характеризуються недос�

татнім знанням норм та правил поведінки,

ситуативним ставленням до них, діями залежно

від змісту ситуації, значущості об’єкту альт�

руїзму.

Стійкий егоїстичний тип — для учнів цього

типу характерне недостатнє знання норм та

правил поведінки, негативне ставлення до них,

дії в інтересах власного добробуту. Тип невизна�

ченої мотивації — учням цього типу властиві

стійкі коливання поведінки від альтруїстичної

до егоїстичної. Перша серія являє собою вико�

нання дітьми завдань трудового характеру при

виготовленні човників, вітрячків, годівниць для

птахів. З’ясовується характер емоційного став�

лення учнів до однолітків, поведінка дітей при

виконанні завдань.

В результаті узагальнення отриманих даних

були виділені три групи досліджуваних з різним

ставленням до однолітків, друзів:

1) із позитивно�активним ставленням;

2) із нейтральним та недостатньо дружнім;

3) із негативним, відчуженим, а, часом, і во�

рожим ставленням. Отримані дані наведено у

табл. 1.

Таблиця 1 — Ставлення молодших школярів до однолітків в
умовах морального вибору

Як видно з таблиці 1, ставлення молодших

школярів до однолітків в умовах морального ви�

бору наступне:

– у 1 класі: позитивне — 42,9%, нейтральне

— на 17,7% менше, негативне — на 11%) менше;

– у 2 класі: позитивне — 48,9%, нейтральне

— зменшується на 25,8%, негативне — змен�

шується на 20,9%;

– у 3 класі: позитивне — 59,2%>, нейтральне

— зменшується на 38,2%), негативне — змен�

шується на 39,4%>.

Результати дослідження свідчать про зрос�

тання позитивного ставлення молодших шко�

лярів до однолітків в умовах морального вибору,

що пояснюється набуттям ними соціального

досвіду. З даної таблиці спостерігаємо, що пере�

важна більшість учнів в 1 класі — 42,9 %, в 2

класі — 48,9% о, в 3 класі — 59,2%о позитивно

ставляться до своїх однолітків. З віком ставлен�

ня до однолітків покращується. Нейтральне

ставлення до однолітків в усіх трьох вікових гру�

пах у відсотковому співвідношенні відрізняєть�

ся, але несуттєво: 1 клас — 25,2%, 2 клас —

23,1%, 3 клас — 21,0%.

Молодші школярі, що мають негативне,

нестійке ставлення до однолітків, характеризу�

ються стійкими і нестійкими формами егоїс�

тичної поведінки, але ця група в відсотковому

співвідношенні зменшується від першого

(31,9%) до третього класу (19,8%).

Дані про характер ставлення молодших шко�

лярів до друзів наведено у табл. 2.

Таблиця 2 — Ставлення молодших школярів до друзів в умо5
вах морального вибору

З таблиці 2. видно, що ставлення молодших

школярів до друзів в умовах морального вибору

проявляється наступним чином:

– у 1 класі: позитивне — 47,2%, нейтральне

— зменшується на 22,9%, негативне — змен�

шується на 18,7%;

– у 2 класі: позитивне — 53,3%, нейтральне

— на 30,8% менше, негативне — зменшується

на 29,1%;

– у 3 класі: позитивне — 62,5%, нейтральне

— на 41,9% менше, негативне — зменшується

на 45,6%. З даної таблиці спостерігаємо, що

рівень позитивного ставлення молодших шко�

лярів до друзів значно зростає від першого

(47,2%) до третього класу (62,5%). Це пов’язано

зі зміною сфери соціальних взаємодій у класно�

му колективі між вчителем, однолітками і дру�

зями, де діти віддають перевагу в спілкуванні з

друзями. Позитивне ставлення учнів до друзів

впливає на поведінку дітей у процесі виконання

ними трудового завдання з виготовлення чов�

ника з вітрилом, вітрячка, годівниць для птахів.

Висновки 
Результати експериментального дослідження

з дітьми молодшого шкільного віку підтвер�

джують що, переважно кількість дітей мають по�

зитивний нахил морального вибору — 62,7%,

але особлива увага психолога повинна бути

спрямована на дітей, які мають нахил до нейт�

рального та негативного морального вибору —

37,3%. Враховуючи біхевіоральний підхід до

розуміння морального розвитку, моральність

зводиться до просоціальної поведінки, орієнта�

ції на вигоду, соціальне або внутрішнє схвалення

Види ставлення 

до однолітків

Кількість учнів, %

1 клас 2 клас 3 клас

позитивне 42,9 48,9 59,2

нейтральне 25,2 23,1 21,0

негативне 31,9 28,0 19,8
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Види ставлення 

до однолітків

Кількість учнів, %

1 клас 2 клас 3 клас

позитивне 47,2 53,3 62,5

нейтральне 24,3 22,5 20,6

негативне 28,5 24,2 16,9



приписується фактично всім проявам мораль�

ної поведінки. Разом з тим в рамках теорії

научіння був виділений взірець моральної по�

ведінки дорослого як фактор морального роз�

витку. 

Результати експерименту не обмежують коло

зацікавленості проблемою констатації мораль�

ної спрямованості у дітей молодшого шкільного

віку. Подальші дослідження спрямовуються на

підготовку розвиваючої програми формування

просоціальної поведінки у дітей молодшого

шкільного віку. 
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У статті висвітлюються деякі аспекти
взаємозв`язку тривожності і агресії в поведінці
молодших школярів у  конфліктних ситуаціях. 

Ключові слова: поведінка, конфліктна ситу�

ація, емоції, тривожніть, агресія.

В статье освещаются некоторые аспекты
взаимосвязи тревожности и агрессии в поведении
младших школьников в  конфликтных ситуациях.

Ключевые слова: поведение, конфликтная

ситуация, эмоции, тривожность, агрессия. 

In the article some certain aspects of methodologi'
cal and methodical aspects of study of psychological
features of conduct of anxious junior schoolboys in
conflict situations are lighted. 

Key words: conduct, conflict situation, emotions,

aggression.

Значної актуальності набуває проблема

оптимізації розвитку особистості як одна із най�

вагоміших у галузі вікової і педагогічної психо�

логії. Суб’єктивне ставлення особистості до

навколишнього середовища, пов’язане з її

емоційною сферою, формується у процесі ви�

ховання дитини і набуває особливої синзитив�

ності  у молодшому шкільному віці. При цьому

значно актуалізується вивчення психологічних

особливостей поведінки школяра у конфлікт�

них ситуаціях, врахування яких необхідне для

забезпечення найкращих умов повноцінного

формування особистості. Дитина молодшого

шкільного віку по�різному реагує на ту чи іншу

конфліктну ситуацію. Від рівня сформованості

в молодшому шкільному віці тих особистісних

якостей і рис, що забезпечують успішну адап�

тацію, значною мірою залежить поведінка до�

рослої людини у будь�яких життєвих ситуаціях.

Метою цієї статті є висвітлення результатів

експериментального дослідження впливу емоцій�

них проявів молодших школярів на вибір стратегії

поведінки у вирішенні конфліктів. Відповідно ос�

новними завданнями стали: 

1. Теоретичні аспекти та визначення основ�

них методів діагностичного дослідження.

2. Аналіз результатів діагностики.

3. Характеристика системи психокорекцій�

них заходів експериментального дослідження. 

4. Висвітлення результатів екпериментально�

го дослідження.

Вивченню проблем дитячої поведінки прис�

вятили свої праці П. К. Анохін, Н. Н. Василевсь�

кий, Г. Д. Волков, А. Б. Георгіївський, В. І. Мед�

ведєв, Н. Б. Оконська, С. И. Сороко та ін. 

Вивчення конфліктів у соціальному кон�

тексті, висвітлено в працях Ф. М. Бородкіна,

І. В. Ващенко, А. Т. Ішмуратова, Л. М.Кара�

мушки, Н. Л. Коломінського, Г. В. Ложкіна,

М. І. Пірен, Н. І. Повякель, В. Т. Циби[6;8].

Детермінація та природа особистісних та міжо�

собистісних конфліктів досліджується, зокрема,

у працях Л. Ф. Бурлачука, О. А. Донченко,

Н. Ю. Максимової, Т. Н. Титаренко.

Поведінка тісно корелюється із проявами

тривожності, конфліктності, агресії. Вагомою

методологічною засадою нашого дослідження є

концептуальні положення щодо розвитку пси�

хіки та особистості в діяльності а зокрема те, про

що зазначено в багатьох наукових працях

(Г. С. Костюк, І. С. Кон, О. Н. Лєоньєв, С. Д. Мак�

сименко) емоційно�вольова сфера людини знач�

ною мірою уцілому впливає на її самопочуття,

поведінку, соціальні контакти, життєву енергію

[2; 53].

У психологічній літературі ця проблема поки

що не знайшла широкого висвітлення, що нега�

тивно впливає на її практичне розв’язання.

Дослідження вітчизняних і зарубіжних психо�

логів поведінкових проблем  молодших шко�

лярів свідчать, що недостатній рівень сформо�

ваності вищезгаданих компонентів емоційної

зрілості спричинює дефіцитність соціальної

компетентності в сфері інтерперсонального

спілкування та підсилює ймовірність застосу�

вання особистістю деструктивних форм по�

ведінки в соціальній взаємодії[2; 12].

Разом з тим, за висновками науковців

Н. С. Лейтеса, П. М. Якобсона[5; 132], у молод�

ших школярів вже поступово розвивається

усвідомлення своїх емоцій і почуттів, а також

розуміння необхідності їх виявлення в інших

людей, що спонукає до бурхливого вираження

свого ставлення до оточуючих, яке згодом, за

відповідних обставин, переростає у конфлікт.  

За І. М. Андрєєвою, основною причиною  та�

ких афективних станів, що інколи трапляються

у молодших школярів, є передусім розбіжності

між домаганнями і можливостями їх задоволь�

нити, прагненням до більш високої оцінки своїх
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особистісних якостей і реальними взаємосто�

сунками з людьми тощо [5; 58]. Як наслідок, за

вищеозначених обставин дитина може виявля�

ти грубість, запальність, забіякуватість та інші

форми емоційної неврівноваженості, що скла�

дає особливості її поведінки у конфліктних си�

туаціях.

На підставі експериментального вивчення

В. В. Бойко стверджує, що вагомою віковою

особливістю молодших школярів є їх емоційна

вразливість, яка нерідко призводить до конф�

ліктів з оточуючими [5; 23]. 

Отже, життя в класному колективі виступає

як фактор формування у молодших школярів

моральних почуттів, зокрема дружби, товарись�

кості, обов’язку, гуманності, що мінімізують ви�

никнення конфліктів. При цьому молодші шко�

лярі схильні переоцінювати власні моральні

якості і недооцінювати їх у своїх однолітків.

Проте з віком вони стають більш самокритич�

ними.

Конфліктостійкість молодших школярів, на

думку Б. Я. Шведіна, — це специфічний прояв

психологічної стійкості. Вона розглядається як

здатність дитини оптимально організувати свою

поведінку у важких ситуаціях соціальної

взаємодії, безконфліктно вирішувати виникаючі

проблеми у відносинах з оточуючими [1; 223].

Високий рівень конфліктостійкості припус�

кає грамотні дії і поведінку в конфліктних ситу�

аціях, оптимізацію взаємодії в конфлікті, недо�

пущення втягування себе в його ескалацію,

зосередження зусиль на конструктивних діях.

У конфліктології широко використовується

двомірна модель К. Томаса і Р. Кілмена стра�

тегій поведінки молодших школярів.

Основу моделі сладає орієнтація учасників

конфлікту на інтереси як власні, так і проти�

лежної сторони. Якісна характеристика по�

ведінки — оцінка інтересів в конфлікті, яка

співвідноситься з кількісними параметрами:

низьким, середнім, високим рівнем спрямова�

ності на інтереси [6; 156].

Експериментальне діагностичне дослідження.
З метою дослідження емоційних проявів у по�

ведінці молодших школярів у конфліктних си�

туаціях було використано методику «Тест по�

ведінки у конфлікті К.Томаса», методику

«Шкала ситуативної (реактивної) тривожності

Ч. Д. Спілбергера — Ю. Л. Ханіна», методику

«Тест шкільної  тривожності Філліпса» та мето�

дику діагностики проявів агресії «Басса�Дарки».

Також було проведено додаткове діагностичне

дослідження за допомогою проективної мето�

дики «Людина під дощем» та проективного ма�

люнка «Мої страхи».

Експериментальне дослідження було прове�

дене на базі Квасилівського гуманітарного

ліцею Здолбунівського району Рівненської об�

ласті. Досліджувалось 50 молодших школярів

експериментальній (3�Б) та контрольній (3�А)

групах (по 25 учнів у кожній) віком 8–9 років.

Першим етапом нашого експерименту було

дослідження рівня тривожності молодших шко�

лярів як особистісної властивості, що обумов�

лює їхню   конфліктну поведінку.

Для визначення рівня тривожності було вико�

ристано методику «Шкала ситуативної (реактив�

ної) і особистісної тривожності Ч. Д. Спілберге�

ра — Ю. Л. Ханіна». Оцінка дитиною свого стану

в цьому відношенні є істотним компонентом са�

моконтролю і самовиховання. Ситуативна або

реактивна тривожність як стан характеризується

суб’єктивно пережитими емоціями: напругою,

занепокоєнням, заклопотаністю, нервозністю.

Цей стан виникає як емоційна реакція на стресо�

ву ситуацію і може бути різним за інтенсивністю

і динамічністю в часі.

За значенням у балах, отриманих під час діаг�

ностики реактивної тривожності, відкривається

можливість оцінки параметра реактивності

особистості, її заглибленості в діяльність, у си�

туацію внутрішньої і зовнішньої взаємодії. Зок�

рема, у реактивності бачимо прояв індивідуаль�

них властивостей молодшого школяра. 

Аналіз результатів діагностики особистісної і

реактивної тривожності молодших школярів

експериментального класу (3�Б) показав, що

переважає середній і високий рівень тривож�

ності.

Одночасно рівень тривожності молодших

школярів вивчався за методикою «Тест шкіль�

ної тривожності Філліпса». 

Для визначення типу поведінки у конф�

ліктних ситуаціях нами була застосована «Мето�

дика вибору стилю поведінки у конфлікті К. То�

маса». Основним показником визначення типу

поведінки у конфліктах вважається двовимірна

модель регулювання конфліктів, основними

компонентами якої є компроміс і наполегливість. 

Аналіз результатів діагностики вибору стилю

поведінки молодших школярів експеримен�

тального класу (3�Б) показав, що учні переваж�

но вибирають стиль змагання, а стилі співпраці

і уникнення зустрічаються поодиноко.  

Для діагностики проявів агресії був застосо�

ваний опитувальник «Басса�Дарки». Індекс

агресивності визначався сумою показників

фізичної агресії, роздратування та вербальної

агресії. Рівень ворожості діагностувався за по�

казниками образливості та підозрілості. Резуль�

тати діагностичного дослідження показали, що

високий рівень тривожності у молодших шко�

лярів відповідає високому рівню агресивності та

ворожості. Причому високий рівень реактивної

тривожності притаманний дітям з високим
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рівнем агресії, а діти з високим рівнем осо�

бистісної  тривожності мають високі показники

ворожості. 

Для аналізу комплексного діагностичного

дослідження експериментального класу (3�Б) за

цими чотирма методиками результати показані

у таблиці № 1.

Аналізуючи результати дослідження вибору

стратегії поведінки, можемо стверджувати, що

рівень особистісної, реактивної та загальної

шкільної тривожності молодших школярів

суттєво впливає на характер поведінки у

кофліктних ситуаціях.

№

за/п
Прізвище, ім’я

Реакт. трив.

(бал/рів)

Особ. трив.

(бал/рів)

Заг.шк трив.

(бал/рів)

Індекс 

агресії (бал)

Індекс 

ворож. (бал)

Стратегія

повед.

1 Бол.Сергій 24 — Н 26 — Н 20 — Н 10 5 Прист.

2 Влас. Валерія 18 — Н 26 — Н 16 — Н 8 4 Уникн.

3 Гал. Ірина 28 — Н 30 — Н 27 — Н 9 5 Співпр.

4 Гриц. Олекс. 34 — С 34 — С 23 — Н 10 7 Прист.

5 Дуб. Анна 35 — С 34 — С 24 — Н 12 9 Компр.

6 Ілл. Юлія 26 — Н 31 — С 21 — Н 7 5 Прист.

7 Зінч. Ірина 30 — С 32 — С 29 — С 9 5 Компр.

8 Катер. Дмитро 46 — В 41 — С 37 — С 19 10 Змаган.

9 Масл. Ілля 36 — С 34 — С 23 — Н 9 5 Компр.

10 Мушк. Роман 49 — В 40 — С 33 — С 19 9 Змаган.

11 Новік. Надія 36 — С 38 — С 32 — С 9 6 Уникн.

12 Осейч. Юлія 32 — С 33 — С 26 — Н 10 5 Прист.

13 Петр. Євгенія 25 — Н 30 — С 25 — Н 6 5 Співпр.

14 Печен. Анаст. 46 — В 47 — В 48 — В 18 13 Прист.

15 Пляш. Олекс. 46 — В 50 — В 37 — С 27 14 Змаган.

16 Полов. Дмитро 48 — В 49 — В 31 — С 22 13 Змаган.

17 Пел. Андрій 47 — В 49 — В 41 — В 20 13 Змаган.

18 Пєн. Олена 30 — Н 34 — С 27 — Н 12 9 Співпр.

19 Прим. Анаст. 33 — С 35 — С 24 — Н 11 7 Компр.

20 Ром. Владислав 48 — В 41 — С 36 — С 19 11 Змаган.

21 Слив. Тарас 46 — В 53 — В 37 — С 18 9 Змаган.

22 Хар. Іван 38 — С 46 — В 35 — С 8 5 Прист.

23 Шал. Валерія 47 — В 48 — В 39 — С 18 9 Змаган.

24 Шеп. Аліна 28 — Н 31 — С 20 — Н 7 4 Уникн.

25 Шеп. Каріна 32 — С 36 — С 25 — Н 8 5 Компр.
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Таблиця 1 — Результати діагностики за методикою Ч. Спілбергера і Ю. Ханіна, методикою Філліпса та методикою Томаса

Клас 3�Б (експериментальний)

n = 25

Реактивна тривожність — 9 (високий рівень) — 36 %;

9 (середній рівень) — 36 %;

7 (низький рівень) — 28 %.

Особистісна тривожність — 7 (високий рівень) — 28 %;

15 (середній рівень) — 60 %;

7 (низький рівень) 1 28 %.



Аналіз результатів діагностичного дослідження
розкрив характер проявів конфліктів у молод�

ших школярів, що дало змогу виявити певну

тенденцію вибору стратегії поведінки як в екс�

периментальній, так і в контрольній групах. Так,

стратегія змагання характерна переважно для

дітей з високим і середнім рівнем тривожності,

причому переважно реактивного характеру,

стратегію пристосування обирають учні з низь�

ким і середнім рівнем тривожності, стратегія

компромісу характерна для дітей з середнім по�

казником  тривожності як реактивної, так і осо�

бистісної. Стратегію уникнення використову�

ють у конфліктних ситуаціях діти з низьким і

середнім рівнем тривожності, а співробітництво

притаманне учням з низьким рівнем тривож�

ності, переважно реактивного характеру.

Порівнюючи результати цих досліджень з ре�

зультатами отриманими за допомогою анкети

кількості проявів конфліктів  можемо стверджу�

вати те, що молодші школярі з високим рівнем

тривожності частіше потрапляють у конфліктні

ситуації і для їх вирішення обирають переважно

стратегію боротьби та суперництва. 

Відповідно до шкал методики Філліпса у мо�

лодших школярів виявлено різні показники

шкільної тривожності за всіма 8 факторами, що

засвідчує широкий діапазон проявів цієї якості у

дітей згаданого віку. Результати діагностики за

факторами шкільної тривожності показали, що у

школярів з високим рівнем реактивної тривож�

ності переважають переживання соціального

стресу та низька фізіологічна опірність йому. Си�

туативна, реактивна тривожність є виявом

емоційної реакції на стресові ситуації, об’єктив�

но переживається через емоційну напруженість,

стурбованість, нервозність і характеризується

індивідуальною інтенсивністю та динамікою. У

молодших школярів з високим рівнем осо�

бистісної тривожності домінують фактори страху

самовираження та невідповідності очікуванням

оточуючих. Оскільки особистісна тривожність є

стійкою індивідуальною характеристикою дити�

ни, вона передбачає тенденцію сприймати безліч

ситуацій як загрозливі, стресові.

Також було проведено діагностичне дослід�

ження за допомогою проективної методики

«Людина під дощем» та проективного малюнка

«Мої страхи». Аналіз проективних малюнків

підтвердив високий рівень тривожності та агре�

сивності у школярів з високими показниками

ситуативної і особистісної тривожності за

«Шкалою тривожності Ч. Д. Спілбергера —

Ю. Л. Ханіна» та «Тестом шкільної тривожності

Філліпса».

Система психокорекційних заходів у формі

тренінгів складалась із двох блоків: реконструк�

тивно�формуючого та закріплюючого. 

Тренінги «Я і мої страхи» та «Я і конфлікт»

реконструктивно�формуючого блоку допомага�

ли діяти усвідомлювати і долати негативні риси

своєї вдачі, набувати і розвивати позитивні,

зіставляти свої домагання з можливостями їх

досягнення, адекватно сприймати себе за допо�

могою позитивного і негативного образного

зв’язку, долати тривожні стани, адекватно

оцінювати свій емоційний стан і стан оточую�

чих і відповідно до цього здійснювати самоко�

нтроль своєї поведінки. Під час проведення за�

нять цього блоку було важливо закріпити новий

досвід спілкування, що склався в учасників гру�

пи для того, щоб діти могли вільно переносити

його у власне життя. Практикувався пошук і об�

говорення способів поведінки, вироблення

власного  ставлення до  конфліктної поведінки.

Метою тренінгу «Ми команда» закріплю�

ючого блоку  було підведення підсумків всієї ро�

боти. У зв’язку з цим вважаємо за доцільне пов�

торити з дітьми все, чому навчилися на

попередніх заняттях. Крім узагальнюючих і

закріплюючих, розв’язуються також діагнос�

тичні задачі. Так, при формуванні пар або ко�

манд зверталась увага на те, хто з ким є в парі

або в одній команді. На цьому етапі дітьми зас�

воюються і закріплюються конструктивні фор�

ми поведінки у конфліктних ситуаціях, дола�

ються бар’єри в спілкуванні з однолітками. Для

ефективної роботи з попередження конфліктної

поведінки молодших школярів надано реко�

мендації для батькам і вчителям.

Система психокорекційних заходів тривала чо�

тири місяці у кожній з експериментальних груп. 

Аналіз ефективності психокорекційної роботи.
Для аналізу ефективності психокорекційної ро�

боти було проведено контрольне діагностуван�

ня за використаними нами методиками.

Результати експериментального дослідження

в Квасилівському гуманітарному ліцеї Здол�

бунівського району Рівненської області показали:

1. Після проведення психокорекційної програ�

ми рівень ситуативної тривожності в групі Е�1

знизився на 15,3% (84,6 балів), рівень осо�

бистісної тривожності зменшився на 8,8% (9,1 ба�

ли);

2. Рівень конфліктної поведінки групи Е�1

змінився в позитивному напрямку:

Констатувальна частина — 

стиль змагання — 8;

стиль пристосування — 2.

Формувальна частина — 

стиль змагання — 4;

стиль компромісу — 5;

стиль уникнення — 1;

3. За результами повторної діагностики в

контрольних групах за трьома методиками по�

казники майже не змінилися.
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Для вчителів і батьків  розроблені рекомен�

дації, що налаштовані на збільшення уваги до

потреб дитини, створення умов, що сприяють

формуванню у неї впевненості у своїх силах, оп�

тимальному стилі поведінки у конфліктних си�

туаціях, адекватній самооцінці.

Проведена корекційна робота показує ефек�

тивність її використання, цікавість і доступність

для дітей. Саме тому пропонується для практич�

них психологів використання тренінгових прог�

рам та засобів ігротерапії при роботі з дітьми

молодшого шкільного віку.
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Статтю присвячено визначенню особливостей
впливу тривожності на психофізіологічний стан
дитини молодшого шкільного віку та умов, що йо'
го зумовлюють.

Ключові слова: тривога, тривожність, ситуа�

тивна тривожність, особистісна тривожність,

страх, молодший шкільний вік, психофізіоло�

гічний стан.

Статья посвящена определению особенностей
влияния тревожности на психофизиологическое
состояние ребенка младшего школьного возраста
и вызивающие его условий.

Ключевые слова: тривога, тривожность, ситу�

ативная тривожность, личностная тривож�

ность, страх, младший школьный возраст, пси�

хофизиологическое состояние.

This article is devoted to the definition of the special
features’ influence of uneasyness on the psyhophisio'
logical state of child of younger school age and the con'
ditions that lead to it.

Key words: anxiety, uneasyness, situational

uneasyness, individual uneasyness, fear, younger

school age, psyhophisiological state.

Всебічний розвиток і виховання підростаю�

чого покоління — не лише завдання, а й обо�

в’язкова умова побудови нового гуманно�де�

мократичного суспільства, що стосується

основних проблем, пов’язаних з розбудовою

державності України. Вирішення цього загаль�

ного завдання реалізується через формування

духовно та фізично здорової людини. У зв’язку з

цим в психолого�педагогічній науці і практиці

особливу актуальність мають прикладні експе�

риментальні дослідження, спрямовані на подо�

лання негативних явищ, які супроводжують

розвиток особистості. В умовах нестабільного

сьогодення з його соціально�економічними не�

гараздами, невпевненістю в завтрашньому дні,

ростом насилля у суспільстві все частіше розви�

ток дитини супроводжується переживаннями

негативної модальності і, перш за все, високою

тривожністю, що дегармонізує становлення

особистості. 

Високий рівень тривожності може спричини�

ти розвиток неврозу у дітей та ускладнити про�

цес формування її особистості. Також , як відомо

[1; c. 552], відчуття тривоги призводить до підви�

щення артеріального тиску, збільшення частоти

дихання, серцебиття, зниження порогу чутли�

вості, збільшення загальної збудливості, а якщо

дитина схильна до частого та інтенсивного пере�

живання стану тривоги, то перераховані вище

характеристики у неї проявлятимуться  частіше

та з більшою інтенсивністю, що може негативно

вплинути на психофізіологічний стан дитини.

Саме тому необхідним є визначення особливос�

тей впливу тривожності на психофізіологічний

стан молодшого школяра.

Мета: виявити основні особливості впливу

тривожності на психофізіологічний стан дити�

ни молодшого шкільного віку.

Завдання: 

1. Провести аналіз останніх досліджень.

2. Експериментально виявити основні особ�

ливості впливу тривожності на психофізіо�

логічний стан молодшого школяра.

Тривогу як стан і як рису, яка виникає  у про�

цесі адаптації до середовища та виконання

різних видів діяльності,  вивчали Ю. А. Алекса�

ндровський, А. Б. Леонова, Ю. Л. Ханін. У де�

яких дослідженнях тривожність розглядається

як реакція на соціальні впливи при певних

індивідуальних психофізіологічних особливос�

тях (М. Авенер, Г. Айзенк, В. Р. Кисловська,

М. Ландерс, Н. Д. Левітов, Ч. Д. Спілбергер,

Є. К. Шотт), а також як така, що може виника�

ти при різних психосоматичних захворюваннях

(В. М. Мясищев, Є. І. Соколов та ін.). Вплив са�

мооцінки та рівня домагань на розвиток три�

вожності вивчали Л. В. Бороздіна, А. М. При�

хожан, О. Т. Соколова. 

У ряді досліджень з проблем профілактики і ко�

рекції тривожності значна увага приділялась

прийомам зняття нервово�м’язової напруги

(М. І. Буянов); прогресивної релаксації (Ш. К. Ле�

віс); прийомам психогім�настики (Ю. Н. Ємелья�

нов); аутогенного тренування (А. В. Алєксєєв,

В. Л. Леві); методам соціально�психологічного

навчання (В. В. Петровський, К. О. Роджерс,

Т. С. Яценко). 

При розгляді питання тривожності дошкіль�

ників, молодших школярів і молодших підлітків
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основна увага приділялась вивченню таких її

чинників, як соціальна ситуація розвитку дити�

ни, особливості сімейних стосунків та взаємодія

вчителів і вихователів з дітьми в процесі вико�

нання різних видів діяльності (Г. С. Абрамова,

Б. Г. Ананьєв, І. Д. Андрєєва, В. Г. Бочарова,

І. В. Дубровіна, Н. В. Карабанова, В. Є. Каган,

Р. В. Овчарова, А. М. Прихожан, А. С. Співа�

ківська, Т. М. Титаренко). 

Вивчалися  питання впливу на виникнення,

розвиток і закріплення тривожності в реальних

умовах спільної діяльності, які проявляються в

міжособистісній, внутрішньо�груповій та міжгру�

повій взаємодії (Г. С. Абрамова, 1995; І. В. Дуб�

ровіна, 1991; Ч. Д. Спілбергер 1985; Ю. Л. Ханін,

1991).

Є ряд досліджень, присвячених проблемам

діагностики тривожності (А. М. Прихожан,

1984 — 1987; Ч. Д. Спілберегер, 1972; С. В. Ва�

ськівська, 1993; Т. І. Ольховецька, 1995;

Т. М. Титаренко, 1993).

Окремі питання прояву та корекції тривожності

молодших школярів розглядалися С. В. Васьківсь�

кою (1994); І. В. Дубровіною (1995); Р. В. Овча�

ровою (1996). 

Вивчення проблеми показало відсутність

досліджень, де були б чітко визначені особли�

вості впливу тривожності на психофізіологіч�

ний стан молодшого школяра.

Основними новоутвореннями психіки дити�

ни молодшого шкільного віку є довільність як

особлива якість психічних процесів, внутрішній

план дій та рефлексія. Саме завдяки їм психіка

молодшого школяра досягає рівня розвитку, не�

обхідного для подальшого навчання в середніх

класах, переходу до підліткового віку з його особ�

ливими вимогами та можливостями [2; c. 60]. 

Діти цього віку дуже емоційні, але поступово

вони оволодівають умінням керувати своїми

емоціями, стають стриманішими, врівнова�

женішими. Поступово розвивається усвідом�

лення своїх почуттів і розуміння їх вияву інши�

ми людьми [2; c. 68–69]. 

В цьому віці основною причиною виникнен�

ня тривожності є порушення дитячо�батьківсь�

ких стосунків, коли батьки висувають до дитини

суперечливі, неадекватні або негативні вимоги. 

Потрібно відрізняти тривогу від тривож�

ності. Якщо тривога — це епізодичні прояви

неспокою, хвилювання дитини, то тривожність

є стійким станом. Наприклад, трапляється, що

дитина хвилюється перед виступом на святі або

коли відповідає біля дошки. Але цей неспокій

проявляється не завжди. Інколи у таких самих

ситуаціях вона залишається спокійною. Це —

прояв тривоги. Якщо ж стан тривоги повто�

рюється досить часто і в різних ситуаціях, то

можна говорити про тривожність. 

Тривожність не пов’язана з визначеною си�

туацією і прявляється майже завжди. Цей стан

супроводжує людину в будь�якому виді діяль�

ності. Але коли людина боїться чогось конкрет�

ного, ми говоримо про прояв страху. Наприк�

лад, страх темряви, висоти, закритого простору.

Таким чином: тривога — це комбінація деяких

емоцій, а страх — лише одна з них [3; c. 2]. 

У людини тривога на фізіологічному рівні

проявляється в посиленні серцебиття, підви�

щенні артеріального тиску, прискореному

диханні, зростанні загальної активності і підви�

щенні чутливості до дії навколишніх подраз�

ників. У психологічному аспекті тривога пере�

живається як стан психологічної напруженості,

нервозності, передчуття можливої невдачі, що

змушує людину активно шукати її джерело.

За стабільністю проявів розрізняють осо�

бистісну і ситуативну (реактивну) тривожність.

Особистісна тривожність — це базова риса осо�

бистості, яка формується та закріплюється в

ранньому дитинстві і проявляється підвищеним

хвилюванням в ситуації, яка загрожує особис�

тості або здається такою. Ситуативна три�

вожність — це стан особистості в певних умовах,

які суб’єктивно характеризуються переживан�

ням напруження і тривоги, що супроводжується

соматичними змінами [4; c. 367].

З вищенаведеного випливає, що тривога та

тривожність пов’язані з психофізіологічним

станом дитини і можуть здійснювати на нього

вплив. Психофізіологічний стан являє собою

складну ієрархічну систему, що саморегулюєть�

ся, і являє собою динамічну (за складом і в часі)

єдність внутрішніх компонентів (біоенергетич�

ного, фізіологічного, психічного, поведінково�

го, особистісного, соціально�психологічного),

що організовані за принципом взаємоспівдії для

забезпечення досягнення цілей діяльності, які

формуються під впливом інтеріоризованих лю�

диною як організмом, індивідом, особистістю,

елементом соціуму зовнішніх компонентів —

соціальних, фізико�хімічних факторів середо�

вища і діяльності (А. М. Карпухіна) [5; c. 130].

При цьому майбутнім результатом і системоут�

ворювальним фактором функціональної систе�

ми психофізіологічного стану є досягнення

суб’єктом мети діяльності.

Можна навести і більш стислі визначення

психофізілогічного стану, в яких він розуміється

як цілісна реакція особистості на зовнішні та

внутрішні стимули, спрямована на досягнення

корисного результату (Є. П. Ільїн) [6; c. 10]; чи

система психофізіологічних та психічних

функцій, що визначають продуктивність про�

фесійної діяльності і працездатність людини на

даному відрізку часу (Л. Г. Дика) [5; c. 130].
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Для дослідження впливу тривожності на пси�

хофізіологічний стан дитини будо використано

тест «Тривожність» (Р. Темл, М. Доркі, В. Амен)

[7; c. 106–115], методику вивчення станів

емоційної напруженості та емоційної стійкості

[8; c. 216–217] та була складена анкета з чо�

тирьох питань, яка дозволяє більш глибше

дослідити цей вплив.

Тест «Тривожність» являє собою серію ма�

люнків із 14 картинок у двох варіантах (для

хлопчиків і для дівчаток). Кожен малюнок

сюжетно передає типову для життя дитини си�

туацію. Дітям давалась така інструкція: «Поди�

вись уважно на картинку. Як ти думаєш, яке об�

личчя  у цієї дитини — сумне чи веселе?

Вибери». Вибір дітей та їх висловлювання зано�

сились до спеціального протоколу. Пізніше

проводився аналіз отриманих протоколів і ви�

значався рівень тривожності у дітей.

При проведенні наступної методики було

використано програму дослідження авторсько�

го колективу у складі В.Марищука, Ю. Блудова,

В. Плахтієнка, Л. Сєрової. Згідно з їх концеп�

цією емоційна напруженість викликає

«...тимчасове зниження стійкості психічних і

психомоторних процесів, що, у свою чергу, суп�

роводжується  різними, досить вираженими

вегетативними реакціями та зовнішніми виява�

ми емоцій» [8; c. 216].

Стан напруженості оцінюється аналізом

трьох компонентів: зовнішніх проявів емоцій,

вегетативних фізіологічних реакцій, стійкості

психічних, психомоторних процесів. 

Зовнішні (тілесні) прояви напруженості

1. Емоційні реакції на рівні міміки.

2. Різноманітні виразні рухи (пантоміміка).

3. Прояви скутості як показник розвитку ми�

мовільного напруження м’язів.

4. Прояви тремору (тремтіння) рук, ніг, об�

личчя.

5. Почервоніння шкіри на обличчі (особливо

у вигляді плям), блідість.

6. Виражені мимовільні рухи очей («блукаючі

зіниці»), у тому числі помітне розширення або

звуження зіниць.

7. Піломоторні реакції («гусяча шкіра», «во�

лосся дибом»).

8. Зміни у фонації та артикуляції мовлення. 

Крім даних двох методик для дослідження

впливу тривожності на психофізіологічний стан

дитини була розроблена та використана анкета,

питання якої стосувались того, наскільки силь�

но дитина є тривожною і як це впливає на її са�

мопочуття.

При проведенні дослідження за тестом «Три�

вожність» діти охоче виконували завдання, про�

те мало висловлювалися з приводу сюжетів,

зображених на картинках. Під час проведення

дослідження за наступною методикою проводи�

лося спостереження за дітьми перед уроком, на

якому мало відбутися усне опитування учнів

біля дошки. В результаті цього спостереження

були оцінені зовнішні прояви тривожності у

дітей. В даному випадку чим вищий бал, тим

слабші зовнішні прояви.

Дані, отримані в результаті дослідження за

тестом «Тривожність», подані у вигляді діаграм.

Діаграма 1 (вибір дітьми веселих обличь)

Діаграма 2 (вибір дітьми сумних обличь)

Діаграма 3 (результати дослідження за тестом
«Тривожність»)

З наведених діаграм видно, що малюнки 1, 2,

5 і 13 у всіх дітей не викликали негативних пере�

живань, а малюнки під номерами 3, 8, 10, 11 і 12

у всіх дітей викликали негативні переживання,

пов’язані із зображеними на цих малюнках сю�

жетами. На малюнках 3, 8 і 10 зображені

емоційно негативні ситуації, що й зумовило та�

кий вибір дітей. Малюнки 11 та 12 викликали

негативну реакцію у дітей в зв’язку з тим, що їм

не дають достатньо гратися іграшками та інші

діти з ними неохоче граються. На малюнку 4

більшість дітей вибрали сумні обличчя, виходя�

чи з їх висловлювань, це зумовлено небажанням

дітей кудись іти (зокрема, в школу). Також на
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малюнок 7 — 60% дітей вибрали сумні обличчя,

виходячи з їх висловлювань, це пов’язано з їх

небажанням вставати рано і кудись збиратись.

На малюнок 14 тільки 40% дітей вибрали сумне

обличчя і висловили небажання зображених на

малюнку дітей їсти. Це зумовлено тим, що їх

батьки надто стурбовані правильним харчуван�

ням й примушують дитину «їсти те, що

потрібно», незважаючи на її бажання.

Під час цього дослідження найвищий рівень

тривожності було виявлено у двох дітей (хлоп�

чика та дівчинки). Відповідно до їх результатів,

в них досить суворий режим виховання, що й

зумовило такий рівень тривожності. Проте в

хлопчика такий рівень тривожності досить не�

гативно впливає на його психофізіологічний

стан (згідно з результатами анкетування), ніж в

дівчинки (відповідно до результатів досліджен�

ня за методикою вивчення станів емоційної

напруженості та емоційної стійкості).

Крім дослідження дітей за тестом «Три�

вожність» було проведено їх анкетування (Діаг�

рами 4, 5, 6, 7). Його результати показали на�

явність значного впливу тривожності на

психофізіологічний стан дітей (Діаграма 8).

Діаграма 4

Діаграма 5

Діаграма 6

Діаграма 7

Діаграма 8

Було також проведене дослідження дітей за

методикою вивчення станів емоційної напру�

женості та емоційної стійкості. Її результати по�

казали, що тривожність у дітей найбільш вира�

жається за допомогою міміки, хоча має й інші

прояви (Діаграма 9). 

Діаграма 9

Загалом, в досліджуваних дітей був високий

або добрий рівень тривожності (Діаграма 3) та

високий чи середній рівень впливу тривожності

на психофізіологічний стан (Діаграма 8), що до�

водить наявність такого впливу, який в різних

дітей виражається по�різному (в когось може

боліти голова при сильних переживаннях та

тривозі, в когось серце, а в когось живіт), проте

найбільш сильними є його мімічні прояви

(Діаграма 9).

Висновки щодо подальшого дослідження. Як

показало дослідження, тривожність дійсно

впливає на психофізіологічний стан і може

призвести до деяких його змін. Також було

виявлено, що на рівень тривожності впливає як

соціальне середовище розвитку дитини, так і

особливості самої дитини. Проте ця тема

потребує глибшого вивчення та детальнішого

дослідження умов, що впливють на рівень три�

вожності дитини і збільшують її вплив на пси�

хофізіологічний стан молодшого школяра. Це
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дало б можливість розробити відповідну ко�

рекційну програму, яка б сприяла розвитку ди�

тини та зменшувала б вплив тривожності на її

психофізіологвчний стан.
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У статті розглядається питання про результа'
ти психолого'педагогічного дослідження страхів у
дітей дошкільного віку. Аналізуються точки зору
психологів на означену проблему.

Ключові слова: страх, паніка, тривожність,

індивідуальні страхи, егоцентричні страхи, пси�

хологічна структура тривожності.

В статье рассматривается вопрос, касаю'
щийся результатов психолого'педагогического ис'
следования страхов у детей дошкольного возрас'
та. Анализируются точки зрения психологов на
указанную проблему. 

Ключевые слова: страх, паника, тревожность,

индивидуальные страхи, эгоцентричные страхи,

психологическая структура тревожности.

The article deals with the results of psychological
and pedagogical research of the preschool children’
fear feeling. The psychologists’ views on the problem
are determined. 

Key words: fear, fright, anxiety, individual panics,

egocentric fears, the psychological structure of anx�

iety. 

Страх — психічний стан, що виникає на ос�

нові інстинкту самозбереження як реакція на

дійсну або уявну небезпеку. Страх має багато

причин як суб’єктивного (мотивація, емоційно�

вольова стійкість і ін.), так і об’єктивного поряд�

ку (особливості ситуації, складність завдань, пе�

решкоди і т. п.), виявляється як у окремих осіб,

так і у груп, великих мас. Ступінь, форми його

прояву різноманітні, але це — галузь перш за все

індивідуальної психології. Існують різні форми

страху: переляк, боязнь, афектний страх — най�

сильніший. Страх, що виникає із�за серйозного

емоційного неблагополуччя, може мати крайні

форми вираження (жах, емоційний шок, пот�

рясіння), затяжну, важкопереборне протікання,

повну відсутність контролю з боку свідомості,

несприятливу дію на формування характеру, на

відносини з оточуючими і пристосування до

зовнішнього світу [7, с. 8].

Більшість дітей, починаючи з 3�річного віку,

бояться: залишатися одні в кімнаті, квартирі;

нападу бандитів; захворіти, заразитися; помер�

ти; смерті батьків; якихось людей; тата або ма�

му, покарання; казкових персонажів (Баба Яга,

Кощій і т. п.); запізнення в дитячий садок;

страшних снів; деяких тварин (вовк, собака,

змій, павук і т. п.); транспорту (машина, поїзд);

стихійного лиха; висоти; глибини; замкнутого

простору; води; вогню; пожежі; крові; уколів;

лікарів; болю; несподіваних різких звуків.

Середнє число страхів у дівчаток вище, ніж у

хлопчиків. Найбільш чутливі до страхів діти

6–7�річного віку [2, с. 11].

Л. А. Петровська, Т. М. Мішина, А. С. Співа�

ковська підкреслювали, що однією з найпоши�

реніших причин появи дитячих страхів є непра�

вильне виховання дитини в сім’ї, складні

сімейні відносини [1, с. 22]. Так, представники

різних теоретичних напрямів в психології і пе�

дагогіці сходяться у визнанні негативного впли�

ву порушених внутрішньо�сімейних відносин

на психічний розвиток дитини. Серед причин

формування і розвитку різних патологічних рис

вдачі і невротичних симптомів, що лежать в об�

ласті сім’ї, виділяють наступні: внутрішньо�

сімейні конфлікти; неадекватні виховні позиції

батьків; порушення контакту дитини з батьками

внаслідок розпаду сім’ї або довгої відсутності

одного з батьків; рання ізоляція дитини від

сімейного оточення; особові характеристики

батьків і деякі інші. Неадекватна батьківська

поведінка приводить до руйнування емоційного

контакту з оточенням, що у вітчизняній психо�

логії розглядається як один з механізмів форму�

вання і розвитку особистісних аномалій.

Необхідно відзначити, що боязливість і страх

в дошкільному віці не є стійкою рисою вдачі і

піддаються корекції при адекватному до них

підході з боку дорослих. Проте важливість

активної роботи з дитячими страхами обумов�

лена тим, що сам по собі страх здатний робити

патогенний вплив на розвиток різних сфер осо�

бистості. К. Д. Ушинський відзначав, що саме

страх здатний спровокувати людину на негатив�

ний вчинок, знівечити його морально і убити

душу [1, с. 26].

У зв’язку з вищесказаним гостро постає не�

обхідність комплексного підходу до вирішення

проблеми корекції дитячих страхів, зокрема, за�

лучення сім’ї. Ця робота може виражатися як в

ознайомленні батьків з результатами дослід�
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ження в допустимій формі, так і у направленні

батьків на консультацію до фахівця з сімейних

питань. Такий підхід може впливати не тільки

на зовнішні сторони прояву страхів, але і на

обставини, що породжують його.

Джерела тривожності слід шукати в ранньо�

му дитинстві [2, с. 26 ]. Вже на другому році

життя вона може виникнути як результат непра�

вильного виховання. Дитина боїться втратити

матір з поля зору і у прямому розумінні слова

тримається за її спідницю. Вона постійно чекає

якої�небудь страшної «події»: уважно вдив�

ляється в обличчя незнайомих людей, не

підпускає до себе сторонніх, ховається за матір,

плаче при різких звуках, боїться іграшок, які ви�

дають будь�які звуки (мукають, пищать, шару�

дять, грають). Особливий страх можуть викли�

кати іграшки, що стрибають, ляскають

крилами, із спалахуючими очима, маски, які

передають характерні емоційні стани (біль,

страх, сарказм), а також спотворені частини ли�

ця, що мають великі очі, розтягнутий зубастий

рот, висунутий язик, великий ніс, вуха, котрі

неприродно стирчать, і тому подібне. Як вже

наголошувалося, для дітей другого року життя

характерна загострена орієнтована реакція на

новизну. Емоційно негативні враження ранньо�

го дитинства можуть стати причиною тривож�

ності і формування такої небажаної риси вдачі,

як боязливість. Дорослі не повинні провокувати

страхи, що призводять до тривожності. Про�

філактика тривожності — чуйне, уважне відно�

шення до дитини, охорона її нервової системи.

Близька до страху (за своїми проявами і ме�

ханізмом) індивідуальна паніка [7, с. 112]. Вона

відрізняється від страху більшою неадек�

ватністю реальному розміру небезпеки. Основ�

на межа панічної поведінки — прагнення люди�

ни до самозбереження. На перший план

виступають захисні емоції, які знижують рівень

самоконтролю і примушують фізично уникнути

небезпеки. 

Подолати страх й індивідуальну паніку мож�

на різними шляхами: активізувати зовнішню

поведінку, переключити увагу на звичні дії,

відвернутися від об’єкта, що викликає важкий

стан, вселити впевненість, загострити відчуття

обов’язку і так далі. Вирішальна роль в такій си�

туації належить мужній поведінці якоїсь части�

ни людей, твердому керівництву, чітким

вказівкам, розрахованим на мобілізацію звичної

поведінки і орієнтацію на доцільну діяльність

тих, хто в цих умовах може показати приклад

витримки і мужності. Особливо необхідний

приклад самоконтролю, активізуючий у людей

совість, відчуття відповідальності. У критичній

ситуації особистий приклад керівника може

стати головним засобом керування поведінкою

людей, які піддалися страху або паніці.

У науково�методичній літературі виділяють�

ся соціально�культурні і психологічні переду�

мови розвитку страху [6, с. 44]. По мірі розвитку

психіки людини і ускладнення форм його життя

страх набував соціально опосередкований ха�

рактер і виражав все більш психологічно тонку

гамму морально�етичних почуттів і переживань.

Тільки поступово складається об’єктивний ха�

рактер уявлень, коли вчаться розрізняти відчут�

тя, справлятися з почуттями і мислити абстра�

ктно — логічно. Ускладнюється і психологічна

структура страхів разом з умінням планувати

свої дії і передбачати дії інших, з’являється

здатність до співпереживання, відчуття сорому,

провини, гордості і самолюбства.

Егоцентричні, засновані на інстинкті самоз�

береження, страхи доповнюються соціально�

опосередкованими, такими, що зачіпають жит�

тя і благополуччя інших, спочатку батьків і тих,

хто доглядає за дитиною, а потім і людей поза

сферою її безпосереднього спілкування. Розгля�

нутий процес диференціації страху в історично�

му і особистісному аспектах — це шлях від стра�

ху до тривоги, про яку можна вже говорити в

старшому дошкільному віці і яка як соціально

опосередкована форма страху набуває особли�

вого значення в шкільному віці.

На різних етапах цивілізації діти в своєму

розвитку випробовують ряд загальних страхів:

у дошкільному віці — страх відділення від ма�

тері, страх перед тваринами, темнотою, в 6–8

років — страх смерті. Це служить доказом за�

гальних закономірностей розвитку, коли

дозріваючі психічні структури під впливом

соціальних чинників стають основою для проя�

ву одних і тих самих страхів. Наскільки буде ви�

ражений той або інший страх і чи буде він вира�

жений взагалі, залежить від індивідуальних

особливостей психічного розвитку і конкретних

соціальних умов, в яких відбувається формуван�

ня особистості дитини [2, с. 31].

Процес урбанізації, що триває зараз, віддаляє

людину від природного простору існування, ве�

де до ускладнення міжособистісних відносин,

інтенсифікації темпу життя. У дітей, що живуть

в приватних будинках, страхи зустрічаються

частіше, ніж у дітей із багатоквартирних бу�

динків, особливо у дівчаток. У багатоквартирно�

му будинку багато дорослих, більше однолітків,

можливостей для спільних ігор і менше страхів.

У приватних будинках діти позбавлені безпосе�

реднього контакту один з одним. У них більша

вірогідність появи страхів самоти, темноти,

страшних снів, чудовиськ і так далі. В першу

чергу, це стосується дітей, які в сім’ї є єдиною
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дитиною, по відношенню до них дорослі прояв�

ляють більше уваги і опіки.

Недостатня рухова й ігрова активність, а та�

кож втрата навичок колективної гри сприяють

розвитку у дітей неспокою. Більшість з них вже

не можуть з азартом грати в хованки, «козаки�

розбійники» і так далі. Відсутність емоційно�

насичених, галасливих і рухомих ігор істотно

збіднює емоційне життя, приводить до над�

мірно ранньої і односторонньої інтелекту�

алізації психіки. Водночас гра була і залишаєть�

ся найприроднішим способом зживання

страхів, оскільки в ній у формі іносказання

відтворюються безліч життєвих колізій, що

викликають страхи. В результаті, щоб усунути

страхи, доводиться застосовувати вже в

спеціально створюваних умовах ті ж ігри, в які

могли б грати, але не грають сучасні діти. Не

грають же вони не тільки тому, що живуть у ве�

ликому побудованому для дорослих місті, але

ще і тому, що мають дуже строгих батьків, які

вважають гру пустощами і пустим проведенням

часу. Крім того, багато батьків побоюються ігор,

оскільки бояться за дітей, адже, граючи, дитина

завжди може отримати травму, злякатися.

Спілкування з дітьми у батьків, що постійно ля�

каються, будується переважно на абстрактно�

відвернутому, а не на наочно�конкретному, об�

разному рівні. Внаслідок цього дитина вчиться

безпідставно турбуватися з приводу того, що мо�

же відбутися, а не активно і упевнено долати

різні життєві труднощі [3, с. 85].

Страх, неспокій у дітей можуть викликати

постійне переживання матір’ю нервово�пси�

хічних перевантажень унаслідок вимушеної або

навмисної підміни сімейних ролей (перш за все

ролі батька). Так, хлопчики і дівчатка бояться

частіше, якщо вважають головними в сім’ї

матір, а не батька. Працююча і домінуюча в сім’ї

мати часто неспокійна і дратівлива у відносинах

з дітьми, викликаючи в них у відповідь реакції

неспокою. Домінування матері також вказує на

недостатньо активну позицію і авторитет батька

в сім’ї, що затрудняє спілкування з ним хлоп�

чиків і збільшує можливість передачі неспокою

з боку матері. Якщо хлопчики 5–7 років в уяв�

ній грі «Сім’я» вибирають роль не батька, як це

роблять більшість їх однолітків, а матері, то

страхів у них більше.

Неспокій у емоційно�чутливих дітей перших

років життя виникає і внаслідок прагнення дея�

ких матерів якомога раніше вийти на роботу, де

зосереджена основна частина їх інтересів. Ці ма�

тері переживають постійну внутрішню супе�

речність із�за боротьби мотивів, бажання одно�

часно встигнути на двох фронтах. Вони рано

віддають дітей до дошкільних дитячих установ, на

піклування бабусь, дідусів, інших родичів, нянь і

недостатньо враховують їх емоційні запити.

Честолюбні, не в міру принципові, з хвороб�

ливо загостреним відчуттям обов’язку, безкомп�

ромісні матері надмірно вимогливо і формально

поводяться з дітьми, які завжди не влаштовують

їх відносно статі, темпераменту або характеру.

У гіперсоціалізованих мам турбота виявляється

головним чином в тривозі з приводу можливих,

а тому і непередбачуваних нещасть з дитиною.

Типова ж для них строгість викликана нав’язли�

вим прагненням зумовити його спосіб життя за

заздалегідь складеним планом, що виконує роль

своєрідного ритуального розпорядження. А

емоційно чутливі і вразливі діти дошкільного

віку формально правильне, але недостатньо

тепле і ніжне відношення мами сприймають з

неспокоєм, оскільки саме в цьому віці вони

потребують, як ніколи, любові і підтримки до�

рослих.

Вже до кінця старшого дошкільного віку діти

в цих умовах емоційно «загартовуються» до та�

кого ступеня, що перестають реагувати на

надмірно вимогливе відношення матері, відго�

роджуючись від неї стіною байдужості, упер�

тості і негативізму. Вони занурюються в свій світ

переживань, а іноді їх поведінка стає схожою на

поведінку матері. Інші влаштовують істерики з

приводу недостатньої уваги матері або, пережи�

ваючи таке її відношення до себе, стають нес�

покійними, пригніченими, невпевненими.

Зростаюча з покоління в покоління емоційна

чутливість дітей і потреба в теплому та дбайли�

вому відношенні вступають, таким чином, в су�

перечність з прагненнями деяких мам звільни�

тися від догляду за дитиною і формалізувати

процес її виховання [3, с. 88 ].

Найбільш чутливі до конфліктних відносин

батьків діти�дошкільники. Якщо вони бачать,

що батьки часто сваряться, то число їх страхів

вище, ніж коли відносини в сім’ї хороші.

Дівчатка емоційно вразливіше, ніж хлопчики,

сприймають відносини в сім’ї. За конфліктної

ситуації дівчинка швидше, ніж хлопчик, відмо�

виться вибирати роль батьків тієї ж статі в

уявній грі «Сім’я», вважаючи за краще залиша�

тися сама собою. Тоді мати може надовго втра�

тити свій авторитет у дочки. Заслуговує увагу

виявлення у дітей�дошкільників з конфліктних

сімей частіші страхи перед тваринами (у дівча�

ток) стихією, захворюванням, зараженням і

смертю, а також страхів кошмарних снів і

батьків (у хлопчиків). Всі ці страхи є своєрідни�

ми емоційними відгуками на конфліктну ситу�

ацію в сім’ї [5, с. 62 ].

У дівчаток не тільки більше страхів, чим у

хлопчиків, але й їх страхи тісніше зв’язані між
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собою, тобто більшою мірою впливають один на

одного як в дошкільному, так і в шкільному віці.

Іншими словами, страхи у дівчаток міцніше

пов’язані зі структурою особистості, що фор�

мується, і перш за все з її емоційною сферою. Як

у дівчаток, так і у хлопчиків інтенсивність

зв’язків між страхами найбільша в 3–5 років. Це

вік, коли страхи «чіпляються один за одного» і

складають єдину психологічну структуру неспо�

кою. Оскільки це співпадає з інтенсивним роз�

витком емоційної сфери особистості, то можна

припускати, що страхи в цьому віці найбільш

скріплені і мотивовані. Максимум страхів спос�

терігається в 5–8 років, при зменшенні інтен�

сивності зв’язків між страхами, але страх при

цьому більш складно психологічно мотивова�

ний і несе в собі більший пізнавальний заряд.

Як відомо, емоційний розвиток в основних ри�

сах закінчується до 6 років, коли емоції вже

відрізняються відомою зрілістю і стійкістю. По�

чинаючи з 5 років на перший план виходить

інтелектуальний розвиток, в першу чергу мис�

лення (от чому в багатьох країнах з цього віку

починається навчання в школі). Дитина біль�

шою мірою, ніж раніше, починає розуміти, що

здатне заподіяти їй шкоду, чого слід боятися,

уникати. Отже, у віці страхів, що найчастіше ви�

являються, тобто в старшому дошкільному віці,

можна вже говорити не тільки про емоційну, але

й про раціональну основу страхів як нову

психічну структуру особистості, що формується

[4, с. 98 ].

На кількість страхів впливає склад сім’ї.

У дівчаток і хлопчиків старшого дошкільного

віку число страхів помітно вище в неповних

сім’ях, що підкреслює особливу чутливість цьо�

го віку до розриву відносин між батьками. Саме

в 5–7 років діти найбільшою мірою прагнуть

ідентифікувати себе з батьками тієї ж статі, тоб�

то хлопчики хочуть бути у всьому схожими на

найбільш авторитетного для них в ці роки бать�

ка, як представника чоловічої статі, а дівчатка —

на свою матір, що додає їм упевненості в спілку�

ванні з однолітками своєї статі. Якщо у хлоп�

чиків відсутність батька, незахищеність і над�

мірна опіка матері ведуть до несамостійності,

інфантильності і страхів, то у дівчаток нарос�

тання страхів залежить, швидше, від самого

факту спілкування з неспокійною, позбавленої

опори матір’ю.

Найбільш схильні до страху єдині діти в сім’ї

як епіцентр батьківських турбот і тривог. Єдина

дитина знаходиться, як правило, в тіснішому

емоційному контакті з батьками і легше перей�

має їх неспокій. Батьки, нерідко охоплені

тривогою не встигнути що�небудь зробити для

розвитку дитини, прагнуть максимально інтен�

сифікувати і інтелектуалізувати виховання, по�

боюючись, що їх чадо не відповідатиме не�

помірно високим в їх уявленні соціальним стан�

дартам. В результаті у дітей виникають, часто не

обґрунтовані страхи не відповідати чому�не�

будь, бути невизнаним ким�небудь. Нерідко во�

ни не можуть справитися зі своїми переживан�

нями і страхами і відчувають себе нещасними в

своєму «щасливому» дитинстві.

Збільшення числа дітей в сім’ї, коли є з ким

поспілкуватися, пограти, зазвичай сприяє

зменшенню страхів, тоді як збільшення числа

дорослих може діяти протилежним чином, як�

що вони замінюють дитині весь навколишній

світ, створюючи штучне середовище, в якому

немає місця одноліткам, дитячому сміху, ра�

дості, витівкам, безпосередньому вираженні

відчуттів. Неможливість в цих умовах бути са�

мим собою породжує хронічне відчуття

емоційної незадоволеності і неспокою, особли�

во за небажання або нездатності грати ролі, що

нав’язуються дорослими. Якщо додати і часті

конфлікти між дорослими з приводу виховання

дитини, коли вона, проти своєї волі виявляєть�

ся яблуком розбрату, то її стан стає ще більш не�

завидним.

Вік батьків також має важливе значення для

виникнення страхів у дітей. Як правило, у моло�

дих, емоційно безпосередніх і життєрадісних

батьків діти менш схильні до проявів неспокою

і тривоги. У «немолодих» батьків (після 30 і

особливо після 35 років) діти неспокійніші, що

відображає переважно тривожність матері, яка

пізно вийшла заміж і довго не мала дітей. Не

дивний розвиток «пізніх» дітей під знаком

надмірних турбот і неспокоїв. Вбираючи, як

губка, тривогу батьків, вони рано виявляють оз�

наки неспокою, що переростає потім в інфан�

тильність і невпевненість в собі. Якщо ж стан

тривоги повторюється часто і в різних ситуаціях

( відповідаючи біля дошки, у спілкуванні з нез�

найомими дорослими тощо), то слід говорити

про тривожність.

Отже, дитячі страхи тією чи іншою мірою

обумовлені віковими особливостями і мають

тимчасовий характер. Страх грає важливу роль

в житті дитини, з одного боку, він може уберег�

ти від необдуманих і ризикованих вчинків.

З іншої — позитивні і стійкі страхи перешкод�

жають розвитку особи дитини, сковують творчу

енергію, сприяють формуванню невпевненості і

підвищеної тривожності.

Страхи неминуче супроводжують розвиток

дитини і появу різних емоційних порушень,

психологічних проблем, пов’язаних з несприят�

ливими подіями в дитинстві.

Профілактика страхів полягає, перш за все, у

вихованні таких якостей, як оптимізм, упев�
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неність в собі, самостійність. Дитина повинна

знати те, що їй належить знати за віком, про

реальні небезпеки і погрози і ставитися до цьо�

го адекватно. Існуючі способи зниження і конт�

ролю страху ґрунтуються, перш за все, на теорії

навчання. 
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Стаття присвячена дослідженню де'
термінант прояву шкільних страхів у молодших
школярів. У статті здійснено теоретичне уза'
гальнення та експериментальне дослідження
проблеми шкільних страхів, виявлено основні пси'
хологічні детермінанти виникнення, особливості
та закономірності шкільних страхів у молодших
школярів, обґрунтовано засоби їх своєчасної пси'
хопрофілактики та психокорекції. 

Ключові слова: страхи, шкільні страхи, пси�

хологічні детермінанти, індивідуально�осо�

бистісні особливості, значущі дорослі, психо�

соціальна ситуація розвитку, психологічний

супровід.

Статья посвящена исследованию детерми'
нант проявления школьных страхов у младших
школьников. В статье осуществлено теоретичес'
кое обобщение и экспериментальное исследование
проблемы школьных страхов, выявлены основные
психологические детерминанты возникновения,
особенности и закономерности школьных страхов
у младших школьников, обоснованы средства их
своевременной психопрофилактики и психокор'
рекции. 

Ключевые слова: страхи, школьные страхи,

психологические детерминанты, индивидуаль�

но�личностные особенности, значимые взрос�

лые, психосоциальная ситуация развития, пси�

хологическое сопровождение.

The article is devoted to the determinants of school
manifestation of fears in young schoolchildren.
Theoretical and experimental study of school fears is
made, the main determinants of psychological origin,
characteristics and patterns of school fears in younger
ones, reasonable means of timely and psychoprophy'
lactics and psychocorrection are determined. 

Key words: fear, school fears, psychological

determinants, individual characteristics of personal�

ity, significant adults, psycho�social situation of

development, psychological support.

Всебічний розвиток та виховання підростаю�

чої особистості є однією з головних умов побу�

дови нового гуманно�демократичного суспі�

льства. Кардинальні зміни в соціокультурній

ситуації, що відбуваються в Україні останнім

часом, створюють нові умови для виховання

кожної дитини як особистості з широким

світоглядом, відкритої для сприйняття позитив�

ного досвіду. Шкільні роки є важливим етапом в

житті людини, протягом якого формується осо�

бистість, відбувається психічний розвиток,

який нерідко супроводжується наявністю

шкільних страхів. Навчальна діяльність, яка,

згідно з психологічною теорією діяльності, є

провідною для дітей молодшого шкільного віку,

розвиває пізнавальні потреби дітей, що висту�

пає основою набуття нових знань та позитивно�

го життєвого досвіду. Шкільні страхи стриму�

ють пізнавальні потреби дитини, можуть

виступати серйозною перешкодою у гар�

монійному розвитку, заважати повноцінній

соціалізації і виступають передумовою невроти�

зації дитини.

Дослідження феномена страхів безпосеред�

ньо пов’язане з вивченням проблеми емоцій,

яка ще недостатньо розроблена у психологічній

науці. Деякі аспекти емоційних проявів осо�

бистості, що так чи інакше пов’язані з виник�

ненням страхів, досліджувалися у працях

Л. Н. Аболіна, П. К. Анохіна, А. М. Ананьєва,

Г. М. Бреслава, В. К. Вілюнаса, Б. І. Додонова,

О. В. Запорожця, К. Ізорда, Є. П. Ільїна та ін. 

Переважна кількість психологічних дослід�

жень, що присвячені проблемі страхів, зосеред�

жені на вивченні їх вікових особливостей у

дітей, та незначна кількість праць певною

мірою спрямована на дослідження шкільних

страхів (О. І. Захаров, Н. В. Карпенко, Є. В. Лі�

сіна, Н. Ю. Максимова, К. Л. Мілютіна,

Є. В. Новикова, М. В. Осоріна, О. М. Прихожан

та ін.) [29; 272].

Проблема шкільних страхів становить інте�

рес для психологічної науки, оскільки її розроб�

ка є надзвичайно актуальною та важливою для

вирішення цілої низки питань освітянської

практики, зокрема, пов’язаною з успішною

адаптацією дитини до школи, а також поперед�

женням виникнення в неї невротичних проявів,

які пов’язані з відвідуванням школи й неадек�

ватною поведінкою вчителів і батьків. Разом з
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тим, у вітчизняній психології практично

відсутні відомості про специфіку психологічної

обумовленості шкільних страхів у молодших

школярів. Дослідження з цієї проблеми не

містять цілісного уявлення про зазначений вид

страхів. Зважаючи на науково�практичне зна�

чення проблеми шкільних страхів молодших

школярів та на недостатню її розробленість у су�

часній психологічній науці, особливо в експе�

риментальному плані, була обрана тема дослід�

ження «Психологічні детермінанти проявів

шкільних страхів у молодших школярів «.

Актуальність вивчення проблеми визначаєть�

ся ще й тим, що з віком у дітей змінюються мо�

тиви поведінки, відношення до навколишнього

світу, дорослих, однолітків. І від того, чи змо�

жуть батьки та педагоги вловити ці перетворен�

ня, зрозуміти зміни, які відбуваються з дитиною,

та в зв’язку з цим змінити і своє відношення, бу�

де залежить той позитивний емоціональний

контакт, котрий являється основою нервового та

психічного здоров’я дитини.

Таким чином була обрана тема досліджен�

ня — провести аналіз психологічних детермі�

нант, що впливають на формування та прояви

шкільних страхів у молодшому шкільному віці. 

Метою дослідження було виявлення психо�

логічних закономірностей виникнення шкіль�

них страхів у молодших школярів, визначенні їх

особливостей, та проявів. 

Обрана мета обумовила такі завдання дослі�
дження: 

1. Визначити теоретичні підходи до вивчення

феномена страхів та їх особливостей у молод�

ших школярів. 

2. Дослідити основні психологічні детер�

мінанти виникнення, особливості та зако�

номірності шкільних страхів у молодших шко�

лярів.

3. Обґрунтувати систему роботи щодо роз�

витку умінь подолання шкільних страхів у мо�

лодших школярів.

Страх є найбільш небезпечною емоцією.

Проблема страхів у дітей молодшого шкільного

віку дуже актуальна в наш час і становить вели�

кий інтерес для психологічної науки, а її експе�

риментальна розробка набуває все більшого

значення у сучасній практичній діяльності

фахівців.

У сучасних тлумаченнях цього феномена

страх визначають як негативну емоцію, нестій�

кий стан, почуття, афективно�загострений

стан, негативне емоційне переживання. Інтен�

сивне переживання страху запам’ятовується на

довго. Страх складається з певних та спе�

цифічних фізіологічних змін, експресивної по�

ведінки та специфічного хвилювання, виника�

ючого через очікування загрози або небезпеки.

У дітей молодшого шкільного віку відчуття

загрози чи небезпеки пов’язано з фізичним дис�

комфортом, з неблагополуччям фізичного «Я»

[75; 245].

Аналіз літератури дослідження проблеми

страхів, зокрема, шкільних страхів у молодших

школярів  зумовив необхідність визначення по�

няття «шкільні страхи». Шкільні страхи як нега�

тивні емоційні стани дитини, що виникають у

школі або у зв’язку із згадуванням про школу

пов’язані із відображенням у свідомості конк�

ретної загрози емоційному благополуччю. Крім

того, мають прояв у очікуванні й передбаченні

дитиною невдачі при здійсненні конкретної дії,

що має бути виконана на уроці або у позау�

рочній ситуації. Загалом, теоретичний аналіз

проблеми дозволяє визначити, що страхи у ви�

падку нормального розвитку є важливою лан�

кою в регуляції поведінки дитини і, у цілому,

мають як негативну, так і позитивну адаптивну

функцію і зміст. Що ж до самого поняття страху,

то над ним працювали і його розробляли багато

вчених і воно має різні визначення. Артур Ребер

трактує страх як «емоційний стан, виникаючий

в присутності небезпеки чи небезпечного сти�

мулу» [129; 71].

Розуміння небезпеки, її усвідомлення фор�

мується в процесі життєвого досвіду та міжосо�

бових відносин, коли деякі байдужі для дитини

молодшого шкільного віку подразники посту�

пово набувають загрозливого характеру. Тобто,

появу травмуючого досвіду (переляк, біль,

конфлікт, захворювання та інші). У психології

та педагогіці існують різні класифікації страхів

(рис. 1). 

Рис. 1 — Види страхів за Р. В. Овчаровою

Молодший шкільний вік — важливий етап

становлення особистості, від позитивного пе�

ребігу якого залежить розвиток інтелекту осо�

бистості, бажання й уміння навчатися, віра у

свої сили і, поза всяким сумнівом, подальша
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Види страхів

Вікові страхи – у емоційно�

чуттєвих дітей як відображення 

їх психічного та особистісного

розвитку. Виникають вони під 

дією наступних факторів:

Невротичні страхи —

характеризуються великою

емоціональною

інтенсивністю та напругою,

поганим впливом на

формування характеру 

та особистості

Наявність страхів у батьків,

тривожні відносини з дитиною,

зайве застереження від

небезпек та ізоляція від

спілкування з однолітками

Конфліктні відносини, сварки

між батьками, психічні травми,

психологічне зараження

страхами під час спілкування з

однолітками та дорослими.



життєдіяльність людини. Саме в цей період у ди�

тини може виникати страх перед навчальним

процесом. Як зазначають дослідники, у дітей мо�

лодшого шкільного віку відбувається процес

адаптації до соціальних умов, зокрема, до шкіль�

них. У цей період формується здатність вчитися і

здатність до соціальної взаємодії, тому молод�

ший шкільний вік надзвичайно важливий період

у формуванні соціальної поведінки [29; 61; 205].

Аналізуючи детермінанти, що впливають на

формування страху дітей молодшого шкільного

віку необхідно зазначити ряд факторів: розви�

ток абстрактного мислення, сформовані жит�

тєві цінності, відчуття дому, родини, з’являється

відчуття відповідальності за свою поведінку,

вчинки, з’являються нові страхи. 

З початком шкільного життя батьки почина�

ють розмовляти з дітьми про школу, навчання,

відносини з однолітками. Пояснюючи при цьо�

му важливість гарних оцінок і отримання

освіти. В цей період у дітей з’являється страх не

підтвердити надії та очікування своїх батьків та

страх бути осоромленим. Крім того, на це впли�

ває також поява нових контактів. Також під

впливом таких факторів дитина на несвідомому

рівні робить висновки, які ведуть до появи

новий страхів — відповідати, виходити до дош�

ки, а потім і страх йти до школи. 

Для того, щоб краще зрозуміти шкільні страхи в

молодших школярів, була випробувана методика

«Що лякає мене в школі?». З дітьми була проведе�

на індивідуальна бесіда, під час якої було виділено

4 групи найяскравіше виражених шкільних

страхів. На рисунку 2 в результаті проведеного екс�

перименту було виявлено види та особливості про�

яву шкільних страхів у молодших школярів: страхи

самовираження — 50,2%; страхи ситуацій пе�

ревірки знань — 52,7%; страхи не відповідати

очікуванням оточуючих — 47,2%; страхи, що ви�

никають у спілкуванні з вчителями — 22,8%.

Рис. 2 — Характеристика
страхів дітей молодшого
шкільного віку в школі

На основі цього експерименту можна зроби�

ти такий висновок, що дві групи шкільних

страхів, а саме: страхи ситуацій перевірок знань

та страхи самовираження, які, за результатами

дослідження, найбільш інтенсивно проявля�

ються у молодших школярів, визначаємо як

провідні у молодшому шкільному віці. Проведе�

ний аналіз малюнків дітей вказував на базову

тему малюнку: школу та вчителя, однолітків. «Я

в школі» див. рис 3.

Рис. 3 — Аналіз рисун5
ка дитини  «Я в школі»

Дітям було запропоновано намалювати ма�

люнок на тему «Я в школі» про їх взаємовідно�

сини з однолітками. Найважливіше, на що

потрібно було звернути увагу, було те, як саме

дитина намалює фігури однолітків та себе, а та�

кож, як вона почуває себе серед них. Аналізую�

чи малюнки, було виявлено, що більшість дітей

намалювали тільки себе і школу — 70%; інші се�

бе серед однолітків — 17%, з них: 3% дітей, на�

малювали себе в центрі групи — це діти з істе�

ричними рисами характеру; 5% дітей, у яких на

малюнку виявилось мало однолітків, або вони

відсутні зовсім — це діти з невротичними ре�

акціями. Це також виражає проблеми взаєморо�

зуміння з однолітками. У 7% дітей на малюнку

мало однолітків, то це вказує на труднощі в над�

банні дружніх, міцних контактів та через

надмірну опіку в родині. 13% дітей — намалюва�

ли тільки себе. Якщо ж на малюнку такої дити�

ни зображена тільки школа, тоді в цієї дитини

дуже мало, або немає зовсім друзів в школі,

класі — результати представлені на рис. 4. 

Рис. 4 — Аналіз рисунка
дитини «Моя родина»
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Дітям дається завдання намалювати свою ро�

дину, для того щоб краще зрозуміти відносини

дитини з батьками і місце дитини у родині. 

Вивчення страхів за допомогою малюнків

дітей показав, що найбільша кількість дітей на�

малювала себе між батьками — 39%, це свідчить

про прив’язаність до обох батьків. В цих малюн�

ках має велике значення порядок та близькість

розташування фігур, особливо місце дитини.

Дитина ближче до мами — 15%, до батька —

16%; дитина відсторонена від родини — 13%.

Коли дитина малювала себе віддалено від роди�

ни, часто з сумним лицем, — це свідчить, що в

родині дитині приділяють занадто мало уваги,

тому дитина часто відчуває себе покинутою.

17% учнів з класу не намалювали себе серед ро�

дини — тільки своїх батьків. Ці діти не прийма�

ють участі в сімейному житті, вони відчувають

себе чужими, непотрібними. Перед дітьми ста�

вилось завдання відобразити найбільш яскра�

вий страх. Який саме, дітям не пояснюється,

дитина повинна обрати його самостійно. На ос�

нові дослідження було виявлено, що 9% дітей не

намалювали страх зовсім, пояснюючи це тим,

що не можуть намалювати свій страх, тому що

не знають, як він виглядає, або бояться його ма�

лювати. 91% інших дітей класу змогли намалю�

вати малюнок та побороти перепону страху в

своїй свідомості, і відобразити вольовим,

цілеспрямованим зусиллям те, про що вони на�

магалися не думати.

Малювання страхів дітьми не призводить до

його посилення, а, навпаки, зменшує напругу

від тривожного очікування його реакції. Крім

того, сам процес малювання відбувається в

дружній атмосфері спілкування з однолітками,

забезпечує їх підтримку. Останнім етапом було

дослідження страхів у молодшого шкільного

віку. Процес зображення страхів допомагав ди�

тині познайомитися зі своїм страхом, зрозуміти

його. Відтак, можна зробити висновок, що роз�

роблений комплекс методик дозволив успішно

впоратися з поставленою метою — дослідити

виявлення психологічних закономірностей ви�

никнення шкільних страхів у молодших шко�

лярів, визначення їх особливостей та проявів.

Тому на основі цього можна підвести підсумок

того, що з віком у дітей змінюються мотиви по�

ведінки, відношення до навколишнього світу,

дорослих, однолітків. І від того, чи зможуть

батьки та вчителі вловити ці зміни, зрозуміти їх

і змінити своє відношення, буде залежати той

позитивний емоційний контакт, котрий є осно�

вою нервово�психічного здоров’я дитини.

Висновок. Шкільні дитячі страхи, якщо пра�

вильно до них ставитись, розуміти причини їх

появи, частіш за все зникають безслідно. Якщо

ж вони хворобливо загострені або зберігаються

достатньо довгий час, тоді це свідчить про неб�

лагополуччя, фізичну та нервову ослабленість

дитини. Для того, щоб вплинути на дитину, до�

помогти їй звільнитись від страху, вчителям не�

обхідно знати, що таке страх, яку функцію він

виконує, як виникає та розвивається, чого

більш за все бояться діти і чому. Дитячі страхи

потребують раннього усунення з метою попе�

редження появи неврозів як психічного захво�

рювання дитини.

За результатами проведеного дослідження

можна констатувати наступне: 

1. Основними психологічними детермінанта�

ми шкільних страхів є індивідуально�осо�

бистісні особливості суб’єкта (тривожність мо�

лодших школярів; неадекватна занижена

самооцінка, яка є проявом, перш за все, нега�

тивного уявлення учня про себе у цілому); вплив

особливостей форм навчання і виховання.

2. Основними шкільними страхами молод�

ших школярів є: страхи самовираження, які

зберігають свою інтенсивність впродовж усього

молодшого шкільного віку; страхи не відповіда�

ти очікуванням інших, які мають тенденцію до

зменшення у кінці навчання в молодшій школі;

страхи, що виникають при спілкуванні з учите�

лем, які зберігають свою інтенсивність майже

на одному рівні впродовж молодшого шкільно�

го віку; страхи ситуацій перевірки знань.

3. Найбільш інтенсивний прояв щодо фізіо�

логічного, поведінкового та когнітивного ас�

пектів у молодших школярів мають страхи

самовираження (страхи виглядати безглуздо,

виявитись об’єктом насмішок, публічних вис�

тупів, виявлення ініціативи, вступу в суперечку

та ін.) та страхи ситуацій перевірки знань (стра�

хи тестування, контрольних та самостійних

робіт, «відкритих» уроків, поганих оцінок та

ін.). Ці дві групи шкільних страхів є провідними

у молодшому шкільному віці. 

4. Провідними психологічними механізмами

та засобами подолання тенденцій дитини до ви�

никнення шкільних страхів, у першу чергу, є за�

безпечення успішної адаптації до шкільного

навчання, формування умінь саморегуляції та

комунікативних умінь. 

Перспективи подальших досліджень пробле�

ми шкільних страхів у молодших школярів

вбачається в таких напрямках: виявлення

взаємозв’язку шкільних страхів та психологіч�

ного здоров’я дитини, відмінностей шкільних

страхів у різних вікових групах; особливостей

шкільних страхів у обдарованих дітей, гендер�

них  проявів шкільних страхів; поглиблене вив�

чення ролі значущого середовища дитини у ви�

никненні та закріпленні шкільних страхів.
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Аналізується проблема формування ставлення
особистості до себе з врахуванням особливостей
психічного та фізичного розвитку. Особлива увага
приділяється аналізу специфіки самооцінки,
емоційно'ціннісного самоставлення студентів з
особливими потребами.

Ключові слова: самоставлення, самооцінка,

позитивне та негативне самосприйняття.

Анализируется проблема формирования само'
отношения с учётом особенностей психического и
физического развития личности. Внимание уделя'
ется анализу специфики самооценки, эмоциональ'
но'ценностного  самоотношения студентов с осо'
бенными потребностями.

Ключевые слова: самоотношение, самооцен�

ка, положительное и отрицательное самовосп�

риятие.

The article analyses the formation of personality
self'attitude taking into consideration the peculiarities
of mental and physical development. Special attention
is paid to the analysis of students’ with special needs
self'estimation specific and emotional self'attitude.

Key words: self�attitude, self�appraisal, positive

and negative self�perception.

Досягнення людства в науково�технічній

сфері, здобутки інформаційної революції та

втілення їх у різноманітних сферах людського

життя не лише виявляються в поліпшених умо�

вах існування й функціонування людини, а й

обертаються іншою стороною — погіршенням

відношень у тріаді «людина — навколишнє се�

редовище — природа». І річ не тільки в тому, що

місце живого співрозмовника�мовця дедалі

частіше займає комп’ютерна програма, яка не

охоплює емоційно�мотиваційного тла людсько�

го спілкування, природності та окультуреності

індивідуального мовлення, а й у тому, що

погіршення відносин із природою призводить

до численних генетичних, екологічних пору�

шень, які позначаються на здоров’ї молодого

покоління української нації.

Загострення проблеми людського здоров’я

зумовлює низку фундаментальних досліджень,

які виокремлюються в галузі психології здоро�

в’я та екологічної психології, де стрижневими

поняттями є здоровий спосіб життя, екологічна

свідомість, екологічна культура тощо. Слід за�

значити, що проблеми здоров’я, психологічно�

го розвитку дітей і юнаків з особливими потре�

бами у нашій країні мають специфіку внаслідок

слабкої соціальної захищеності осіб цієї групи.

Це висуває перед вітчизняними психологами

низку проблем, результат розв’язання яких по�

лягатиме в поліпшенні умов життя інвалідів,

розробці психолого�педагогічних технологій

їхнього розвитку, упровадженні тренінгових

програм їхньої соціалізації.

В Україні за останні роки загострилися

питання екології, медичного обслуговування,

що призводить до погіршення стану здоров’я

населення. Даються взнаки наслідки Чорно�

бильської катастрофи. Дедалі знижується га�
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рантія народження здорової дитини. Тому мож�

на прогнозувати найближчим часом зміну

змісту поняття «люди з обмеженими можливос�

тями» та критеріїв норми.

Принципом демократичного суспільства є

забезпечення сприятливих умов для реалізації

потенціалу кожної особи незалежно від її

національної, релігійної, статево�вікової на�

лежності. Однак об’єктивні умови сучасного

світу такі, що не кожна особа має однакові мож�

ливості порівняно з іншими. У так званій «групі

ризику» найчастіше опиняються люди з вадами

фізичного здоров’я, яким украй важко відстою�

вати свої інтереси [13].

З огляду на це актуальним стає питання ме�

ханізмів взаємодії людини з особливими потре�

бами із сучасним соціумом, пошуку ефективних

моделей такої взаємодії, які б сприяли адаптації

людини в суспільстві.

Таким чином, завданням цієї праці є теоре�

тичний аналіз проблеми формування самостав�

лення осіб з особливими потребами.

У сучасній науці є чимало підходів до теоре�

тичного осмислення проблем соціалізації та

адаптації осіб з обмеженими можливостями, які

можна об’єднати в дві основні групи — таких,

що випливають із соціоцентристських теорій і

таких, що ґрунтуються на теоретико�методо�

логічних основах антропоцентризму.

Проте особливості формування самостав�

лення людей із вадами фізичного здоров’я зали�

шається в сучасній науці нерозкритими. Немає

ґрунтовних досліджень, які могли б пояснити

механізми соціальної адаптації людини з обме�

женими можливостями, не розроблено конк�

ретних методологічних засад сприяння проце�

сові адаптації інвалідів у суспільстві.

Проблема психічного розвитку та особистіс�

ного становлення осіб з особливими потребами

сьогодні є особливо актуальною для різних га�

лузей психології. Психологічні феномени саме

цієї категорії починають все більше привертати

увагу науковців�психологів, незважаючи на те,

що суспільна практика постійно стикається з

цим соціальним явищем. На складності цієї

проблеми наголошували дослідники різних

часів (Л. С. Виготський [5], Л. І. Божович [3],

В. С. Мухіна [11] та ін.).

В цілому самоставлення реалізується через

афективну складову самосвідомості, яка нероз�

ривно пов’язана з когнітивним компонентом,

оскільки саме на основі знань про себе в люди�

ни виникає ставлення до власної особистості,

яке може бути позитивним чи негативним,

адекватним чи ні. І вже на основі самоставлен�

ня будується модель вчинків та дій, яка і утво�

рює поведінковий чи регулятивний компонент

самоставлення. Узагальнюючи вищесказане,

слід зазначити, що саме самоставлення є одним

із важливих елементів самосвідомості. Воно має

свою структуру, функції, полюси та специфічні

особливості.

Побудова адекватного образу «Я» і образу

оточуючих здійснюється за участю когнітивно�

го (образ «Я», образ іншого), емоційного

(ставлення до себе та іншого) і мотиваційного

компонентів (інтерес до пізнання себе та оточу�

ючих) при пізнанні себе й іншого. Як при

пізнанні себе, так і при пізнанні оточуючих на

адекватність образу «Я» і образу іншого вплива�

ють як емоційний, так і мотиваційний компо�

ненти. Виключення з аналізу одного з них при�

водить до перекрученої реконструкції картини

умов, при яких розуміння себе і розуміння

іншої людини відбувається найбільш повно і

адекватно [12].

На адекватність образу «Я» насамперед впли�

ває самоповага і відсутність внутрішньої кон�

фліктності. Тобто, найбільш добре розбираються

у власній особистості ті юнаки, яким притаман�

на висока самоповага при низькій конфлікт�

ності, і найменш добре розуміють себе юнаки, у

яких відсутня повага до себе і яким притаманна

внутрішня конфліктність. Наявність інтересу до

себе підвищує адекватність саморозуміння, а йо�

го відсутність — знижує адекватність образу «Я».

Вивчаючи проблему формування самостав�

лення людей з особливими потребами, ми мали

на увазі осіб із порушеннями фізичного здо�

ров’я, але зі збереженим інтелектом. Проте було

виявлено, що поряд із фізичними є й психо�

логічні розлади, що виявляються вторинним

утворенням.

Усвідомлення фізичних вад, власної непов�

ноцінності не може не позначатись на спе�

цифіці формування ставлення особистості до

себе. Така людина часто концентрується на

своїх недоліках, не помічаючи власних позитив�

них рис та сильних сторін свого «Я». При

спілкуванні з оточуючими увага акцентується

саме на негативних оцінках та висловлюваннях,

що слугують підтвердженням власної точки зо�

ру, тоді як позитивні оцінки нівелюються та

знецінюються.

Відповідно до концепції А. Маслоу, моти�

вація уникнення невдач, яка переважає в людей

з особливими потребами, пов’язана зі страхом

перед реалізацією особистістю власного потен�

ціалу. Будь�яка мета передбачає ризик та

відповідальність за можливі наслідки. Людині,

яка має занижену самооцінку та попередні

очікування поразки, доводиться занижувати

рівень власних домагань, щоб уникнути неми�

нучих болісних переживань у разі невдачі[10].
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Основний факт, що трапляється в розвитку,

ускладненому дефектом, є двоїста роль орга�

нічної вади у процесі формування особистості: з

одного боку, дефект зумовлює обмеження,

слабкість, сповільнення розвитку; із другого —

саме тому, що він створює труднощі, він стиму�

лює підвищений, посилений рух уперед, тобто,

дає стимули для вироблення компенсації.

Людина може компенсувати труднощі агре�

сивною поведінкою щодо соціального середо�

вища, у якому перебуває. У неї може розвину�

тись підвищена дратівливість, упертість, вона

намагатиметься агресивними способами здобу�

ти те, чого позбавляє її вада. До певної міри ця

компенсація є реальною, тому що людина дома�

гається іншими шляхами того, чого позбавляє її

вада, і водночас, звичайно, фіктивного, бо за

допомогою впертості, сили особа домагається

бажаного, але не переборює реально труднощів,

які перед нею постають [10].

За Л. С. Виготським, проблема недостатньої

соціальної адаптації фізично обмежених осіб

підсилюється свідомою ізоляцією цих людей від

решти суспільства. Він указував на те, що саме

змішані колективи здатні забезпечити нормаль�

ний розвиток людини — як фізично здорової, так

і тієї, що має певні порушення. Л. С. Виготський

пояснював це явище процесом взаємного обслу�

говування, коли з боку більш пристосованих осіб

надається підтримка менш адаптованим, останні

ж мають приклад для наслідування і розширюють

власну зону можливого розвитку [5, с. 207–210].

На думку А. Адлера, характер людини детер�

міновано її «життєвим стилем», який є систе�

мою цілеспрямованих прагнень, що компенсу�

ють почуття неповноцінності [1, с. 49–53].

Особи з особливими потребами протягом

всього життя відчувають на собі негативний

вплив хвороби у вигляді ставлення оточуючих,

яке часто є упередженим. Людину оцінюють не

як особистість, а як носія хвороби. Формування

фізичного «Я�образу» осіб з особливими потре�

бами залежить, імовірно, від ступеня важкості

проявів симптоматики, наявності супутніх роз�

ладів, поглядів на виховання, яких дотримують�

ся батьки, ставлення соціального оточення,

особистісних якостей хворого та ін. Залежно від

умов психосоціального розвитку особи з особ�

ливими потребами можуть по�різному сприй�

мати негативні моменти, пов’язані з проявами

хвороби. Одні намагаються знайти такий спосіб

компенсації вади, який дав би їм змогу саморе�

алізуватися, рости в своїх очах та очах оточую�

чих, незалежно від зовнішнього вигляду, в

інших усвідомлення наявного дефекту викликає

появу внутрішніх конфліктів і, відповідно, зни�

ження самооцінки, психоемоційне напружен�

ня, часті та значні негативні переживання, зни�

ження якості й інтенсивності діяльності, пору�

шення нормального механізму адаптації, підси�

лення психологічного стресу та ін. [8].

Усвідомлення наявності власного дефекту

людьми з особливими потребами і, відповідно,

фізичного «Я» поряд з іншими умовами психо�

соціального розвитку можуть призвести до

формування негативного  ставлення особис�

тості до самої себе, до свого «Я», що, в свою

чергу, справляє значний вплив практично на всі

аспекти поведінки, відіграє дуже важливу роль

у формуванні міжособистісних відносин, фор�

мулюванні та досягненні цілей, у виборі ме�

тодів психологічного захисту та ін. Розв’язання

вищезазначених питань є необхідною переду�

мовою створення та ефективного проведення

психокорекційних і психотерапевтичних за�

ходів, що є досить актуальним для сучасної

психології. 

Поняття образу тіла чи фізичного «Я» — ли�

ше одна зі складових образу «Я» людини, який є

більш загальним та містить уявлення про своє

тіло нарівні з іншими компонентами. У різні

періоди розвитку психологічного вчення дос�

ліджувалися то переважно соціальні компонен�

ти «Я» людини, то духовні. Питання тілесного

досвіду, вплив останнього на особистість майже

не розглядалися. Але все ж існує низка теорій,

автори яких приділяють увагу як концепції «Я»

загалом, так і образу фізичного «Я» [8]. Серед

таких теорій варто згадати теорію «Я�концепції»

Р. Бернса [2], погляди О. Лоуєна [9] та вагомі

напрацювання в руслі психоаналітичної тра�

диції.

Для О. Лоуєна тіло є тим фундаментом, на

якому будується людське життя. На його пог�

ляд, найбільший прошарок усвідомлення себе

людиною — це відчуття своєї самості, на�

явність контакту з вітальним аспектом існу�

вання, ототожнення з власним тілом. Вона пе�

реживає реальність світу лише через власне

тіло (через відчуття). Образ тіла стає реальним,

коли поєднується з почуттям або відчуттям.

«Ментальне здоров’я» означає, що образ

збігається з реальністю. В цьому випадку образ

«Я» узгоджений із зовнішнім виглядом тіла та

почуттям [9]. 

Інший напрямок досліджень пов’язаний з

такою характеристикою, як «зовнішність». У

цих дослідженнях тіло розглядається, з одного

боку, як носій особистих і соціальних значень,

цінностей, а з іншого, як об’єкт, що має певний

розмір та форму. Аналізується вплив зовніш�

ності на особливості самоставлення. Згідно із

цим розподілом можна виділити два підходи.

Представники першого акцентують увагу на
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емоційно�ціннісному ставленні до власної

зовнішності. Це ставлення можна оцінити, виз�

начаючи цінність, яку люди приписують різним

частинам свого тіла [8].

Зарахування людини до категорії осіб з особ�

ливими потребами може спричинити різну

психологічну реакцію. Іноді особистість почу�

ває себе жертвою та займає маніпулятивну по�

зицію. Саме роль «жертви» звільнює осіб піль�

гових категорій від відповідальності за своє

життя: «Якщо ти жертва, а світ такий жорсто�

кий, то не варто відповідати за невдачі перед

собою, не варто намагатися щось змінити в

собі, у своїх уявленнях, докласти зусиль, вип�

равляючи свої помилки, невдачі». Застосовую�

чи механізм маніпуляції, особистість

сподівається, що інші думатимуть за неї, таку

«слабку і безпомічну». Головна ідея маніпуля�

торів: «Ти — сильний, здоровий, а я — слабкий,

хворий». Тобі все в житті вдається, а в мене не

виходить, тому ти повинен мені допомогти».

Якщо очікування не виправдовується, виникає

конфлікт [8].

У період, який передує конфлікту, може про�

являтися тривога, страх, невпевненість, ворожі

почуття тощо. Внутрішній стан особистості й

переживання породжують неврівноваженість

системи «Я» — інші», яка впливає на осо�

бистість, у свою чергу, викликає неузгодженість

внутрішнього і зовнішнього стану, негативно

впливає на сприйняття особистістю її оточення.

У особистості може проявитися підвищена

дратівливість, негативна реакція на людей, сло�

ва, предмети, явища та інше. Неузгодженість у

психічній структурі особистості призводить до

виникнення критичного стану, для якого дос�

татньо незначної дії, щоб виник конфлікт. Тому

важливо своєчасно нейтралізувати перед�

конфліктний стан. Найважче — пробудити у та�

кої людини бажання з упевненістю переборю�

вати труднощі у своєму житті, а також приймати

відповідальність за своє життя [8].

Принцип виховання дитини з фізичними де�

фектами, за глибоким переконанням Л. С. Ви�

готського, повинен базуватися на правилі ком�

пенсації дефекту через поширення соціального

досвіду та наближення особистості до нормаль�

них форм поведінки [5]. 

Студенти з особливими потребами часто

проявляють емоційну нестійкість, схильність до

непередбачених афектів, напругу при встанов�

ленні нових контактів, немотивоване почуття

провини, підвищену конформність. Такі харак�

теристики свідчать про наявність соціальної де�

задаптації, негативного самосприйняття, неза�

хищеності перед труднощами життя та втрату

звичного образу взаємодії.

Висновок: самоставлення студентів з особли�

вими потребами має свою специфіку, та зале�

жить від рівня розвитку самосвідомості, реф�

лексії, виховних впливів та індивідуальних

особливостей особистості. Так, якщо в людини

недостатньо розвиненою є самосвідомість та

немає рефлексивних здібностей, її самоставлен�

ня буде негативним та неадекватним, що спри�

чинить виникнення негативних емоційних

станів, внутрішніх конфліктів, незадоволеності

власним життям та собою. Можливий прояв

маніпулятивної тенденції, спрямований на

перекладання відповідальності за власне життя

на оточуючих, привернення їхньої уваги до

власних вад з ціллю отримання певної вигоди.

Якщо ж особистості притаманний високий

рівень розвитку рефлексії та по відношенню до

неї застосовували оптимально підібрані виховні

впливи, її самоставлення буде позитивним та

адекватним. Особистість буде намагатися ком�

пенсувати власні недоліки та самореалізуватися

в доступній для неї сфері діяльності, що сприя�

тиме її гармонійному розвитку в цілому.

Перспективним напрямком роботи є розроб�

ка шляхів та методів психологічної допомоги

особам з особливими потребами, спрямованих

на формування адекватного позитивного са�

моставлення. Модель психологічної допомоги

повинна стати природно зцілюючим засобом,

який би органічно поєднував всі методи та

техніки психологічного впливу на повсякденне

життя особистості, сприяв би створенню для неї

середовища з реабілітаційними та розвиваючи�

ми можливостями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Адлер А. Наука жить. — К.: Прогрес, 1997. — 256 с.

2. Бернс Р. Развитие Я�концепции и воспитания /

Р. Бернс; [пер. с англ.]. — М. : Прогресс, 1986. — 421 с.

3. Божович Л. И. Проблемы формирования лич�

ности: под ред. Д. И. Фельдштейна / Вступительная

статья Д. И. Фельдштейна. 2�е изд. / — Л. И. Божо�

вич. — М. : Институт практической психологии, Во�

ронеж: НПО МОДЭК, 1997. — 352 с. 

4. Василькова О. І. Психологічний супровід дітей

пільгових категорій як проблема вікової і педа�

гогічної психології // Науковий часопис НПУ імені

М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки:

Зб. наукових праць. — К. : НПУ імені М. П. Драгома�

нова, 2006. — № 10 (34). — С. 73–78.

5. Выготский Л. С. Коллектив как фактор разви�

тия дефективного ребенка // Собр. соч.: в 6 т. / под

ред. Т. А. Власовой. — М. : Педагогика, 1983. Т. 5.:

Основы дефектологии. — С. 207–210.

6. Выготский Л. С. Мышление и речь. — М. : Ла�

биринт, 2001. — 256 с.

7. Засєкіна Л. Особливості мовленнєво�мис�

леннєвої діяльності юнаків з особливими потребами

«О
С

В
ІТ

А
 Р

Е
ГІ

О
Н

У
» 

№
1

, 
2

0
1

0

244



і шляхи оптимізації їхнього інтелектуального роз�

витку // Психологічні перспективи. — К., 2007. —

Вип. 9. — С. 27–34.

8. Кисляк О. П. Співставлення фізичного Я�обра�

зу і самоставлення у хворих на дитячий церебраль�

ний параліч // Проблеми загальної та педагогічної

психології: збірник наукових праць Інституту психо�

логії ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред.

С. Д. Максименка. — Т. VІІ, вип. 6. — К., 2005.

9. Лоуэн А. Психология тела: биоэнергетический

анализ тела / пер. с англ. С. Коледа. — М.: Институт

общегуманитарных исследований, 200. — 156 с.

10. Маслоу А. Новые рубежи человеческой приро�

ды. — М. : Смысл, 1999. — 278 с.

11. Мухина В. С. Влияние знаковых систем на по�

ловую идентификацию подростков: гендерные раз�

личия / В. С. Мухина, А. Денисов // Развитие лич�

ности. — 2002. — № 1. — С. 119–137.

12. Филатов А. И. Некоторые закономерности

построения образа Я и образа сверстника у подрост�

ков / А. И. Филатов [Електронний ресурс] — Режим

доступу до джерела : www.humanities.edu.ru/

db/sect/176/287?page=12�31k — Вільний. — 8.11.2003.

13. Штукатурова Д. Особливості самооцінки та

поведінки студентів з особливими потребами //

Психологічні перспективи. — К., 2007. — Вип. 9. —

С. 34–39.

245

Р
о

зд
іл

 V
III

 «
П

С
И

Х
О

Л
О

ГІ
Я

 Т
А

 П
Е

Д
А

ГО
ГІ

К
А

 О
С

О
Б

И
С

Т
О

С
Т

Е
Й

..
.»



Стаття розкриває теоретичні підходи і особ'
ливості формування компетенцій підтримки
здоров’я у студентів спеціальних медичних груп
вузу в процесі фізичного виховання. Представлена
педагогічна модель формування компетенцій
підтримки здоров’я. У статті наведено результа'
ти експерименту. 

Ключові слова: компетенції, компетентність,

професійна готовність, підтримка здоров’я,

спеціальні медичні групи. 

Статья раскрывает теоретические подходы и
особенности формирования компетенций поддер'
жания здоровья   у студентов специальных меди'
цинских групп вуза в процессе физического воспи'
тания. Представлена педагогическая модель
формирования компетенций поддержания здо'
ровья. В статье приведены результаты экспери'
мента.

Ключевые слова: компетенции, компетент�

ность, профессиональная готовность, поддер�

жание здоровья, специальные медицинские

группы.

The article presents theoretical incomes and fea'
tures competences forming health care of special med'
ical institutional groups’s students in process of physi'
cal education. The pedagogical model of forming
competences health care is represented. The article
includes experiment’s results. 

Key words: competences, competence, profes�

sional readiness, health care, special medical groups.

Совершенствование подготовки профессио�

нальных кадров связано с поддержанием здо�

ровья, повышением работоспособности и адап�

тационных свойств личности. В этой связи

главными компонентами физического воспита�

ния являются адаптационный, заключающийся

в самосохранении общества, и человекотвор�

ческий, связанный с саморазвитием человека.

Взаимосвязь и взаимовлияние этих двух нап�

равлений способствуют реализации внешней

функции физической культуры и физического

воспитания, обеспечивая общество через двига�

тельную деятельность индивида всем необходи�

мым для его существования и развития. 

Социально�экономическое и общественно�

политическое переустройство всех сфер рос�

сийского общества неизбежно влечет за собой

изменения в духовной жизни людей, в мотивах

их поведения, ценностных ориентациях, соци�

альных установках. Перед системой высшего

образования встает проблема перехода от тра�

диционной педагогической парадигмы к обуче�

нию инновационного типа, что предполагает

поддержание здоровья студентов, являющихся

генетическим, культурным и профессиональ�

ным потенциалом нации.

Многочисленные исследования педагогов,

психологов свидетельствуют о тенденциях ухуд�

шения здоровья молодого поколения. С каждым

годом растет количество студентов специальных

медицинских групп, которое приближается

к 50% от всего контингента обучающихся. При�

чины такого положения кроются в перегружен�

ности студентов учебными занятиями, объем

которых превышает физиологически допустимые

нормы,  что неизбежно приводит к гипокине�

зии — антиподу двигательной активности.

Предмет «Физическая культура» с 1994 г.

входит в качестве обязательной дисциплины в

гуманитарный компонент государственного

стандарта высшего профессионального образо�

вания, ценность которого должна проявляться

через гармоничное развитие личности, ее ду�

ховное, физическое и психическое здоровье.

Вместе с тем анализ научной литературы и педа�

гогические исследования свидетельствуют о

том, что физическое воспитание студентов не

лишено серьезных недостатков. Поэтому содер�

жательная сторона физического воспитания в

вузах нуждается в существенной модернизации

на основе гуманизации и компетентностного

подхода в учебно�воспитательном процессе.

В соответствии с «Положением о врачебном

контроле над лицами, занимающимися физ�

культурой», утвержденным Министерством

здравоохранения (приказ № 986 от 4 ноября
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1977 г.), учащихся учебных заведений, учитывая

результаты медицинского обследования, уро�

вень физического развития и подготовленнос�

ти, определяют в следующие группы: основная,

подготовительная, специальная (СМГ). 
Ориентация на среднестатистического сту�

дента не приносит ощутимых результатов в
формировании устойчивых интересов и соци�
ально важных мотивов (сохранение здоровья и
поддержание двигательного режима в жизнеде�
ятельности). Потребность общества к физичес�
кой подготовленности будущих специалистов
не соответствует содержанию учебной програм�
мы по совершенствованию физических качеств
и приобретению специальных знаний по проб�
лемам оздоровления. 

Студенты СМГ не имеют достаточного опы�
та физической активности и недостаточно
ориентированы на поддержание здоровья сред�
ствами физического воспитания. В процессе
профессионального образования студентов
СМГ по предмету «Физическая культура» иг�
норируется практико�ориентированная нап�
равленность формирования компетенций под�
держания здоровья.

Анализ педагогической теории и практики
позволил выделить противоречия между:

– потребностью современного российского
общества в здоровых трудовых ресурсах и отсу�
тствием адекватных социальных условий для
формирования и сохранения здоровья как на�
ции в целом, так и подрастающего поколения в
особенности; 

– требованиями, предъявляемыми общест�
вом к подготовке конкурентоспособных специ�
алистов, обладающих оптимальным уровнем
физических кондиций, и недостаточно полной
разработанностью подходов к их выполнению в
системе высшего профессионального образова�
ния; 

– потенциалом физической культуры в со�
циокультурном развитии личности студента и
ограниченным использованием его в процессе
физического воспитания;

– целевыми установками позитивной моти�
вации у студентов СМГ к применению знаний о
поддержании здоровья в жизнедеятельности и
недостаточным методическим обеспечением
этого процесса; 

– необходимостью усиления естественнона�
учных оснований компетентностного подхода в
содержании физического воспитания студентов
СМГ в вузе и отсутствием теоретических зна�
ний по его проектированию и реализации. 

Таким образом, сложившаяся в обществе и
системе образования ситуация актуализирует
необходимость модернизации традиционных
подходов к проблеме сохранения и поддержа�
ния здоровья. 

Выявленные противоречия позволили сфор�

мулировать проблему исследования: каким обра�

зом организовать процесс формирования компе�

тенций для поддержания здоровья у студентов

СМГ в практике физического воспитания в вузе?

Как активизировать их потребностно�мотиваци�

онную сферу и процессы саморазвития, физи�

ческой подготовленности? При каких условиях

они могут быть результативными в процессе

формирования названных компетенций? 

Объект исследования — процесс формирова�

ния компетенций поддержания здоровья у сту�

дентов специальных медицинских групп как

компонента профессионально�личностной

компетентности будущего специалиста (про�

фессионала). 

Предмет исследования — организационно�

педагогические условия формирования компе�

тенций поддержания здоровья в процессе физи�

ческого воспитания студентов специальных

медицинских групп. 

Цель исследования — обосновать, разрабо�

тать, проверить на практике теоретико�методо�

логические подходы и организационно�педаго�

гические условия формирования компетенций

поддержания здоровья в процессе физического

воспитания студентов специальных медицинс�

ких групп с направленностью на качественную

подготовку специалистов высшего профессио�

нального образования. 

Гипотеза исследования — процесс формирова�

ния компетенций поддержания здоровья у сту�

дентов специальных медицинских групп в физи�

ческом воспитании будет успешным, если

осуществлять реализацию этого процесса на ос�

нове процессуальной модели совместной деятель�

ности преподавателя и студента, которая будет

ориентирована на модель поддержания здоровья

человека с учетом его творческой индивидуаль�

ности. Студент в этом процессе выступает как

объект и субъект воспитания, осуществляющего�

ся посредством рефлексивного управления,

включающего механизмы самосознания, самоа�

нализа, самооценки, актуализации и процессы

социокультурного развития личности. 

Исходя из проблемы, гипотезы, объекта,

предмета и цели определены задачи исследова5
ния: 

1. Уточнить сущность ключевого понятия

«компетенции поддержания здоровья» и опре�

делить теоретико�методологические подходы к

организации педагогического процесса для

формирования компетенций поддержания здо�

ровья у студентов СМГ.

2. Разработать, теоретически обосновать мо�

дель формирования компетенций поддержания

здоровья  в процессе физического воспитания сту�

дентов СМГ с точки зрения компетентностного
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подхода в образовании и проверить её эффек�

тивность в экспериментальной работе.

3. Определить направленность и содержание

педагогического процесса физического воспи�

тания студентов СМГ, отвечающих требовани�

ям современного рынка труда к физическому

ресурсу профессионала.

4. Организовать процесс формирования ком�

петенций поддержания здоровья у студентов

СМГ, который будет способствовать улучше�

нию состояния здоровья и повышению уровня

физической подготовленности личности с уче�

том профиля заболеваний.

5. Определить содержание, структурные

компоненты, методику диагностирования ком�

петенций поддержания здоровья в процессе

физического воспитания студентов СМГ.

6. Выявить основные этапы формирования и

развития компетенций поддержания здоровья у

студентов СМГ.

Методы исследования: теоретические (анализ

психолого�педагогической, философской, со�

циологической литературы, концепций, пара�

дигм, сравнений, обобщений, моделирование

общей и частных гипотез, проектирование

результатов и процессов их достижения на

различных этапах поисковой работы); эмпири�

ческие (педагогическое моделирование, диаг�

ностирование потребностно�мотивационной

сферы студентов СМГ, уровня физической под�

готовленности, уровня физического здоровья

по методике Г. Л. Апанасенко [1]; контент�ана�

лиз «кейсов здоровья», индивидуальных карт

«здоровья», метод проектов, методы математи�

ческой статистики).

Научная новизна диссертации заключается в

следующем:

1) дополнено понятие «компетенции поддер�

жания здоровья», его содержание, структурные

компоненты, теоретически и эксперименталь�

но обоснована возможность его использования

в педагогическом контексте;

2) выявлены этапы формирования, стадии

саморазвития компетенций поддержания здо�

ровья у студентов СМГ; 

3) разработана, теоретически обоснована и

экспериментально проверена педагогическая

модель формирования компетенций поддержа�

ния здоровья у студентов СМГ на основе совме�

стной деятельности преподавателя и студента,

направленная на получение прогнозированного

результата; 

4) разработаны педагогические условия

формирования компетенций поддержания здо�

ровья: программное обеспечение двигательной

активности с учётом пола и индивидуальных

особенностей моторики студента; специально

организованные ситуации, приводящие студен�

тов к свободе выбора индивидуальных образо�

вательных маршрутов в самостоятельной физ�

культурно�оздоровительной деятельности;

самосовершенствование физических качеств с

учетом информационно�деятельностного и

субъектного подходов.

В педагогической модели представлены: 

– диагностирование компонентов компетен�
ций поддержания здоровья. Проведение диагнос�

тических мероприятий: медицинский осмотр,

определение базового уровня физической

подготовленности по четырем контрольным за�

даниям (отжимание; опускание и поднятие

туловища в течение двух минут; прыжок в дли�

ну с места; ходьба, чередующаяся с бегом в тече�

ние 12�ти минут по методике К. Купера) [2],

определение уровня физического здоровья по

методике Л. Г. Апанасенко, исходного уровня

отношений к физкультурно�оздоровительной

деятельности (анкетирование); 

– формирование ориентировочных представ�
лений о поддержании здоровья средствами физи�
ческого воспитания;

– формирование готовности к выполнению
коррекционных действий;

– выполнение действий по программе педагога; 
– освоение компетенций поддержания здо�

ровья; 
– итоговая диагностика и обратная связь.
После проведения эксперимента у девушек

(табл. 1) величина критерия Фишера эмп. по всем

вопросам анкеты превышает критическое значе�

ние кр. = 1,64 на уровне значимости  0,05,

следовательно, можно говорить о достоверной

положительной динамике уровня отношения к

ФОД среди девушек. 

Величина критерия Фишера  эмп. (табл. 2) с

положительным отношением к ФОД по боль�

шинству вопросов анкеты превышает крити�

ческое значение кр. = 1,64 на уровне значимос�

�

Группа Вопрос анкеты

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13

Эксперимен�

тальная

0,86 0,182 0,518 0,465 0,582 0,91 0,971 0,941 0,459 0,706 0,882

Контрольная 0,46 0,106 0,188 0,282 0,459 0,18 0,047 0,071 0,176 0,100 0,088

Критерий Фи�

шера эмп.

6,53 2,024 6,533 3,501 2,286 17,91 21,74 19,48 5,728 12,42 16,97
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Таблица 1 — Доля девушек с положительным отношением к ФОД после окончания эксперимента, (nэкс. = 170, nконтр. = 170)



ти  0,05 следовательно, можно говорить о

положительной динамике уровня отношения к

ФОД среди юношей. 

Для анализа динамики различий в уровнях

физического здоровья экспериментальной и

контрольной групп, оценки достоверности этих

различий использовался критерий Фишера

(табл. 3). 

При этом был совершен переход к дихотоми�

ческой шкале. Респонденты разделены на две

группы.  

В первую группу вошли респонденты с уров�

нем здоровья «выше среднего» и «высокий». Во

вторую — респонденты с уровнем здоровья

«низкий», «ниже среднего» и «средний». 

На начальном этапе эксперимента (2004 г.)

критерий Фишера эмп. был ниже критического

(табл. 4) значения кр. = 1,64 на уровне значи�

мости  0,05, следовательно, показатели фи�

зического здоровья экспериментальной и конт�

рольной групп не различались.

В конце эксперимента (2006 г.) как для деву�

шек (эмп. = 2,553), так и для юношей (эмп. =

2,472) критерий Фишера превысил критическое

значение, что указывает на появление значи�

мых различий в показателях эксперименталь�

ной и контрольной групп. 

Анализ сформированности компетенций

поддержания здоровья в результате исследова�

ния позволил выявить следующие стадии:

1) стартовая (студент самостоятельно не зани�

мается физическими упражнениями, нерегу�

лярное посещение занятий по физическому

воспитанию; мотивы к самостоятельной физ�

культурно�оздоровительной деятельности су�

ществуют в виде неопределённых желаний и це�

лей, просматривается мотив занятий только за

зачет по предмету; уровень физической подго�

товленности низкий); 2) стадия реализации —

студент, кроме посещения занятий по предмету,

самостоятельно посещает тренировочные заня�

тия в клубе, спортивной секции университета,

интересуется информацией по методике само�

стоятельных занятий, выходит на индивидуаль�

ный оздоровительный проект, самостоятельно

добывает нужную информацию, владеет диаг�

ностическими навыками самоконтроля, умеет

регулировать объём и интенсивность физичес�

ких упражнений. Появляются внутренние

мотивы к повышению индивидуального уровня

физической подготовленности. Уровни сфор�

мированности физических качеств переходят из

низкого уровня на более высокие — «ниже сред�

него», «средний», «хороший»; 3) стадия стаби�

льности — студент регулярно, помимо занятий

(5–6 раз в неделю), самостоятельно занимается

физическими упражнениями, использует в

программе занятий знания по оздоровительной

тренировке, самостоятельно и обоснованно

формирует цели и задачи самообразования в

сфере поддержания здоровья, планирует и осу�

ществляет самоконтроль динамики физической

подготовленности. Уровень сформированности

физических качеств переходит на уровни «хоро�

ший», «отличный». 

На каждой стадии меняются функции педа�

гога.  На «стартовой» стадии его функция —

координирующая. На стадии «реализации»

функция преподавателя варьируется от инфор�

мационно�посреднической до контролирую�

щей. На стадии «стабилизации» помощь препо�

давателя сводится к мониторингу и экспертизе

полученных результатов на предмет соответ�

ствия запланированных «зон ближайшего

развития физической подготовленности» и воз�

можной их коррекции. 

Основные результаты исследования:
1. Понятие «компетенции поддержания

здоровья» определяется как овладение методи�

ко�практическими знаниями, двигательными

умениями, навыками, применяя средства

физического воспитания для поддержания

�

�

Год
Юноши эмп.

Девушки эмп.
Экспер. группа Контр. группа Экспер. группа Контр. группа

2004 5,21 6,46 0,492 7,57 6,96 0,217

2005 12,13 11,55 0,166 13,04 9,43 1,057

2006 21,39 11,55 2,472 21,60 11,43 2,553

Группа Вопрос анкеты

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13

Экспериментальная 0,59 0,253 0,176 0,812 0,618 0,71 0,729 0,671 0,459 0,518 0,618

Контрольная 0,44 0,224 0,106 0,535 0,588 0,18 0,206 0,294 0,300 0,194 0,171

Критерий Фишера эмп. 1,98 0,637 1,883 5,556 0,554 10,97 10,19 7,123 3,034 6,395 8,821
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Таблица 3 — Доля респондентов с высоким уровнем физического здоровья, %



физической активности и совершенствования

физической подготовленности. Совершенство�

вание физической подготовленности предпола�

гает самоактуализацию в предметной области

физической культуры.

2. Педагогический  процесс формирования

компетенций поддержания здоровья у студен�

тов СМГ  направлен на формирование и разви�

тие теоретических знаний, практических уме�

ний, самореализацию в сфере физической

культуры для поддержания своего здоровья.   

3. Определены структурные компоненты

компетенций поддержания здоровья (потреб�

ностно�мотивационный, гностический, проек�

тировочный, коммуникативный, деятельност�

ный), содержание, методика диагностирования

(уровень физической подготовленности студен�

тов СМГ, уровень физического здоровья, состо�

яние потребностно�мотивационной сферы).

Выявлены и описаны стадии формирования

компетенций (стартовая, реализации, стабиль�

ности). 

4. Разработана модель формирования компе�

тенций поддержания здоровья, основанная на

совместной деятельности преподавателя и сту�

дента в следующих областях: диагностирование

компетенций поддержания здоровья; формиро�

вание ориентировочных представлений о под�

держании здоровья средствами физического

воспитания; формирование готовности к вы�

полнению коррекционных действий; выполне�

ние действий по программе педагога; освоение

компетенций поддержания здоровья; итоговая

диагностика и обратная связь. Эксперимен�

тально доказана её эффективность в работе по

совершенствованию физической подготовлен�

ности и позитивными изменениями в потреб�

ностно�мотивационной сфере студентов СМГ с

ценностной переориентацией на поддержание

здоровья.

5. Экспериментально проверена эффектив�

ность формирования компетенций поддержа�

ния здоровья у студентов СМГ при разработан�

ных определенных условиях: программное

обеспечение двигательной активности с учётом

пола и индивидуальных особенностей мотори�

ки студента; специально организованные ситу�

ации, приводящие студентов к свободе выбора

индивидуальных образовательных маршрутов в

самостоятельной физкультурно�оздоровитель�

ной деятельности; — самосовершенствование

физических качеств с учетом информационно�

деятельностного и субъектного подходов. 
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У роботі розкривається сутність психолого'
педагогічних засад здійснення комплексної ре'
абілітації дітей з особливими освітніми потреба'
ми в умовах оновленого освітньо'реабілітаційного
простору. Вперше висвітлюється пріоритетний
принцип та психолого'педагогічні аспекти комп'
лексної реабілітації. Обґрунтовуються показники
ефективності процесу комплексної реабілітації
та цілеспроможність освітньо'реабілітаційної
системи.

Ключові слова: діагностика, корекція, про�

філактика, організаційно�психологічне поєд�

нання програм, корекційно�медико�психо�

логічний супровід, показники ефективності

комплексної реабілітації, цілеспроможність

освітньо�реабілітаційної системи.

В работе излагается сущность психолого'пе'
дагогических оснований осуществления комплекс'
ной реабилитации детей с особыми образователь'
ными потребностями. Впервые раскрывается
приоритетный принцип и психолого'педагогичес'
кие аспекты комплексной реабилитации. Отсле'
живаются показатели  эффективности процесса
комплексной реабилитации и целенаправленности
образовательно'реабилитационной системы. 

Ключевые слова: диагностика, коррекция,

профилактика, организационно�психологичес�

кая совокупность программ, коррекцион�

номедико�психологическое сопровождение,

показатели эффективности комплексной реа�

билитации, целенаправленность образователь�

но�реабилитационной системы. 

The essence of psychological and pedagogical bases
of achieving  complex reabilitation children with spe'
cial educational needs in new circumstances of educa'
tive and rehabilitative space  is described in this article
.It focuses on priority principle and psychology'peda'
gogical aspects of the comlex reabilitation. The index'
es of the effectiveness of complex rehabilitation process
and opportunity of  realizing educative educative and
reabilitative system are validated in this work.

Key words: diagnostics, correction, prevention, a

combination of organizational and psychological

programs, corrective, medical and psychological

accompany, the success of educative and reabilita�

tive system.

У період перебудови соціального, політично�

го та економічного устроїв українського

суспільства створилася нова соціально�психо�

логічна ситуація перевірки життя «вартості»

кожної людини як творця власної долі. Діти з

особливими освітніми потребами опинилися

перед особистісним вибором: «Як жити далі в

нових соціально�економічних умовах?»

Означена проблема ще не була предметом

спеціального наукового вивчення. Однак багато

науковців вказували на її нагальну актуальність.

Особливо вагомими для нас є ідеї: Амо�

нашвілі Ш. О. — про систему гуманістично�

особистісного підходу до дітей в освітньому

процесі; Поташника М. М. — про управління

розвитком освітнього закладу; Скорик О. Є. —

про технологію проектування, навчальні та

соціальні проекти; Базарного В. П. — про здо�

ров’язберігаюче навчання, яке полягає у верти�

куляції пози в процесі навчанні, розширенні

просторової активності в режимі уроку та зоро�

во�рухової траєкторії; Лисенкової С. М. —  про

коментоване керування та диференційоване

навчання; Пасічник Я. А. — про моделювання

на уроках математики,

Однак проблема комплексного підходу до

корекційно�навчально�виховного процесу ще

недостатньо вивчена.

Вищезазначені обставини обумовили перехід

і визначили шляхи розвитку Рівненського нав�

чально�реабілітаційного центру «Особлива

дитина»  в нову функціональну якість: компле�

ксна реабілітація, соціальна адаптація та інтег�

рація дітей з особливими освітніми потребами

в українське суспільство (вересень, 2004 р.).

Питання комплексної реабілітації висвітлюєть�

ся в Листі Міністерства освіти і науки України

від 04.08.2009 р. № 1/9�515 «Організаційно�

методичні засади здійснення комплексної

реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних за�

гальноосвітніх навчальних закладах», науково�

методичному збірнику «Кроки до компетент�

ності та інтеграції в суспільство» (2000 р.).

Оскільки проблема інтеграції дітей з особливи�

ми потребами в суспільство є актуальною для

освіти України, Рівненський навчально�
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реабілітаційний центр запропонував свою прог�

раму включення дитини з особливими освітніми

потребами в суспільство. За п’ять років ре�

алізації завдань з комплексної реабілітації ми

стали Лауреатом конкурсу «100 кращих шкіл Ук�

раїни» у номінації «Школа здоров’я» (2006 р.);

Лауреатом Міжнародного Академічного Рей�

тингу популярності «Золота Фортуна» (2007 р.);

переможцем в обласному конкурсі�ярмарку пе�

дагогічної творчості у номінації «Спеціальна

освіта» (І місце) (2009 р.). Повний курс ре�

абілітації та соціальної адаптації  в загально�

освітні навчальні заклади, ПТУ, вечірню школу

пройшло 49 вихованців. 

Метою нашої статті є наукове обґрунтування

основних методологічних положень досліджен�

ня згаданої проблеми. Відтак її завданнями ста�

ли: а) аналіз висновків і результатів наукових

досліджень із проблеми; б) формулювання

власного наукового підходу до її вивчення;

в) узагальнення досвіду практичної діяльності

навчально�виховного закладу. 

Особливу цінність для вивчення проблеми

комплексної реабілітації дітей з особливими

освітніми потребами є такі методологічні по�

зиції відомих науковців: Виготський Л. С. «Пси�

хологія розвитку людини»; Штайнер Рудольф

«Вальдорфська педагогіка»; Синьов В. М,

Матвєєва М. П, Хохліна О. П. «Психологія ро�

зумово відсталої людини» 

В умовах динамічного оновлення усіх дер�

жавницьких інституцій найновішим каталізато�

ром розвитку суспільства постає злиття основ�

них інноваційних галузей. Така конвергенція

набуває істотного застосування в освіті, а саме:

вона дає змогу обійти шкільні системи, якщо

вони «зациклились» на застарілих моделях.

Міркуючи над такими проблемами відомий

науковець Дон Тапскотт  висловлює альтерна�

тивні положення щодо ієрархії усіх освітніх

форм, наголошуючи на тому, що «...в новій еко�

номіці матимуть успіх ті люди, компанії та нації,

які прислухатимуться до дітей» [7; 3]. Створити

найефективнішу модель реабілітаційно�освіт�

нього простору — це, насамперед, знайти найк�

ращі ідеї, що були втілені в життя, а далі засто�

сувати ті, що найбільше відповідають потребам. 

Проте психолого�педагогічні засади компле�

ксної реабілітації, які б базувалися на інтерга�

тивному підході до організації реабілітаційного

процесу в умовах спеціального навчально�ви�

ховного закладу, що поєднує як традиційні так і

інноваційні, вітчизняні й світові здобутки пси�

хології, педагогіки і дефектології ми намагаємо�

ся обґрунтувати вперше. 

Головне гіпотетичне припущення нашого

дослідження, що водночас знаходило і практич�

не упровадження, набувало логічного спряму�

вання у тому, що обравши соціальне питання як

основне педагогічне спрямування, а не лише як

медичне питання, ми зосередили зусилля на

розбудові освітньо�реабілітаційної системи як

особливої психолого�педагогічної системи,

спрямованої на розв’язання завдання компле�

ксної реабілітації та соціальної адаптації хворої

дитини. Сутність цієї системи полягає у залу�

ченні всіх центрів компетентності (мовна, мате�

матична, фізична, міжособистісна, внутріосо�

бистісна, природнича) та відчуттів за допомогою

музики, ритму, малюнків, почуттів, емоцій, дій,

надаючи перевагу методам, які ми використо�

вуємо в ранньому дитинстві. В центрі уваги є

розвиток академічних, фізичних та мистецьких

здібностей для формування індивідуальних

вмінь і навичок, які згодом вихованці зможуть

самостійно застосувати у своїй практичній

діяльності.

Таким чином модель комплексної психоло�

го�педагогічної реабілітації, що практично

втілюється в Рівненському навчально�реабі�

літаційному центрі «Особлива дитина» набуває

такого вигляду.

Пріоритетним принципом комплексної реа'
білітації постає організаційно�психологічне

поєднання програм медичної, психологічної та

соціально�педагогічної реабілітацій, що окрес�

лює основні напрямки діяльності закладу, а саме:

 Лікувально�оздоровчий (невролог, педіатр,

фізіотерапевт, ортопед, масажист, психолог, де�

фектолог, логопед, читель�реабілітолог);

 Рання корекція (театр фізичного розвитку

і здоров’я, ліплення, образотворче виховання,

формування елементарних математичних

умінь, конструювання, розвиток мовлення,

ритміка, музичне виховання);

 Комплексний корекційно�відновлюваль�

ний, навчально�виховний процес (обов’язкові

індивідуальні, групові, факультативні навчальні

заняття);

 Позакласна, позашкільна виховна діяль�

ність (мовно�літературна, хоровий спів, декора�

тивно�ужиткове мистецтво, корекційні студії,

ритміка, спортивні секції);

 Розвиток трудових навичок майбутньої

професії (ознайомлення дітей з працею дорос�

лих, з різними видами трудової діяльності,

спрямованість до набуття навичок майбутньої

професії: комп’ютерний набір, швейна справа,

столярна справа, робота з бісером, вишивка, ку�

ховарство, квітникарство, декоративно�паркове

садівництво);

 «Школа життєвої компетентності» (сімейне

виховання, співпраця з психологами, реабіліто�

логами, логопедами, дефектологами, юристом).

Кожна із програм медичної, психологічної та

соціально�педагогічної реабілітації здійснюєть�
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ся засобами і методами діагностики, корекції та

профілактики (див. табл. 1):

Комплексне застосування різноманітних

діагностичних, корекційних та профілактичних

методів має подвійний ефект, тобто ефек�

тивність взаємопов’язаних реабілітаційних

впливів значно перевищує ефективність тих са�

мих впливів у разі їх окремого застосування. 

У процесі підготовки до психолого�медико�

педагогічних консиліумів нами проводились

дослідження відповідно до індивідуальних

корекційно�медико�психологічних карток (за�

гальні відомості про учня, стан здоров’я, дані

про сім’ю та особливості сімейного виховання,

соціально�побутові умови, психологічне обсте�

ження, педагогічне обстеження, особливості

адаптації у шкільному середовищі, особистіс�

ний розвиток, соціальний статус у класному ко�

лективі, соціальна адаптація та реабілітація

через участь у класних, загально�шкільних захо�

дах, особливі освітні потреби, професійна само�

визначеність учня) та були розроблені заходи з

реалізації індивідуально�корекційної роботи на

кожного учня окремо за навчальними, виховни�

ми, психологічними, соціальними завданнями.

Таке комплексне оцінювання  потенційних

можливостей розвитку дитини та визначення

адекватних умов навчання, виховання, допро�

фесійної підготовки забезпечує психолого�

педагогічну реабілітацію на базі динамічного

функціонального зв’язку між збереженими еле�

ментами особистості та медико�педагогічним

впливом. 

Відповідно до психолого�педагогічних засад

комплексної реабілітації, які ми розробилина

базі центру, реалізується мета не тільки віднов�

лення фізичного здоров’я, а й становлення осо�

бистісного та соціального статусу вихованців.

Результати досліджень подано у зведеній таб�

лиці 2.

Методи

Програми

Діагностика Корекція Профілактика

медична спрямована на визначення се�

матичного та неврологічного

стану організму

спрямована на усунення хвороби

або комплексацію її проявів

психологічна на визначення особистісних ха�

рактеристик, емоційно�вольо�

вої сфери, інтелекту, характеру

на зняття стресів, неврозів —

підвищення самооцінки й ресурсо�

забезпеченості вихованців для по�

долання негативних впливів

допомагає створенню умов

для самоактуалізації та само�

реалізації особистості через

проблемно насичений простір

соціально�педа�

гогічна

виявляє рівень сформованості

знань, умінь, навичок, духов�

них цінностей та норм по�

ведінки вихованця, а також

рівень соціальної адаптованості

особистості через надання на�

вичок з професійної підготовки

дітей з особливими освітніми

потребами

допомагає ліквідувати прогалини у

знаннях, уміннях та навичках,

підвищити мотивації навчання й

особистісного вдосконалення,

підвищувати соціальну адапто�

ваність та продуктивність особис�

тості через професійну підготовку

дітей з особливими  освітянськими

потребами

логопедична направлена на виявлення пору�

шень мовлення у дітей

спрямована на усунення вад мов�

лення у дітей
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Таблиця 1 — Засоби і методи діагностики, корекції та профілактики

Таблиця 2 — Показники комплексної реабілітації Рівненського навчально5реабілітаційного центру «Особлива дитина» та
соціальної адаптації вихованців

Навчальні роки Всього дітей %

З них:

Пройшли комплексну реабілітацію 

та соціальну адаптацію
%

2004/05 125 100 3 2,4

2005/06 135 100 5 3,7

2006/07 145 100 12 8,3

2007/08 152 100 13 8,6

2008/09 170 100 16 9,4

Таким чином, за 5 років здобули повний курс реабілітацій та соціальної адаптації в загально�

освітній навчальний заклад, ПТУ, вечірню школу 49 вихованців.



Отже, узагальнюючи вищенаведене, маємо

змогу зробити такі висновки:

1. Показниками ефективності процесу комп�

лексної реабілітації вихованців є:

Компетентності:

а) мовна: наявність певних адаптаційних на�

вичок, усвідомлене ставлення до рідної мови,

розвиненість комунікативної та емоційно�воль�

ової сфери у життєвому просторі, особистості; 

б) математична: наявність вмінь оперувати

арифметичними термінами, проводити раху�

нок, вимірювання, обчислення, виконувати

різноманітні операції з числовими величинами,

розв’язувати задачі;   

в) фізична: спроможність задіяти компенса�

торні можливості організму, активізувати наявні

фізіологічні резерви для вирішення проблем

власного саморозвитку;

г) міжособистісна: набуття необхідного со�

ціального досвіду, навичок групових взаємин,

оволодівання засобами спілкування, розви�

неність механізмів регуляції рольової по�

ведінки; культура життя людини (відповідність

загальнолюдським цінностям і нормам).

д) внутрішньоособистісна: набуття навичок

саморегулювання почуттів та депресивних

станів, засвоєння засобів гармонізації внутріш�

ніх душевних конфліктів, що сприяють подо�

ланню вікових та особистісних криз; усвідом�

лення системи пріоритетів життєвих цінностей,

культивування гуманістично спрямованих цін�

нісних орієнтацій; міра відповідального став�

лення особистості до життя, здатність до само�

організації життєвого процесу і власного

саморозвитку в цілому;

е) природнича: наявність знань, що відобра�

жають закони і закономірності природи, та

місце в ній людини;  

є) соціальна: здатність до оптимістичного

сприйняття життя та орієнтації на успіх, до

свідомого професійного самовизначення згідно

зі своїми особистісними можливостями, здіб�

ностями та інтересами; уміння будувати життя

за своїм власним проектом; висока соціальна

активність особистості, компетентність у побу�

дові свого життєвого шляху, відповідальність за

власну долю та вчинки;

2. Цілеспрямованість освітньо�реабілітацій�

ної системи здійснюється за рахунок пла�

номірного впровадження таких інноваційних

технологій:

 театр фізичного розвитку і оздоровлення

дітей за методикою М. М. Єфименко (дошкіль�

не відділення);

 казкотерапія (дошкільне відділення);

 метод Бобатів К і Б., Peto, В. Шерборн (ре�

абілітаційне відділення);

 гармонійний розвиток особистості за ме�

тодикою О. О. Лопатіної, М. В. Скрепцової

(трудове навчання );

 нетрадиційний логопедичний масаж за ме�

тодикою О. В. Новикової  (шкільне відділення);

 методи навчання та формування шкільних

навичок у дітей�аутистів (шкільне відділення);

 медико�педагогічна технологія «Пісне�

Знайко» (шкільне відділення);  

 здоров’язберігаюча технологія В. П. Базар�

ного (шкільне відділення);   

 корекційно�розвивальна технологія (арт�

терапія) (шкільне відділення);  

 моральна рефлексія в духовному станов�

ленні особистості  (шкільне відділення);

В основу інноваційних технологій покладено

здоров’язберігаючий принцип та особистісно�

діяльнісний підхід: навчання шляхом «діяль�

ності».

Всі корекційно�навчально�виховні програми

сприяють розвиткові індивідуальності, розши�

рюють ступені свободи, створюють умови для

самостійності, відповідальності, волевиявлення

дитини і тим самим сприяють розвитку її як

суб’єкта діяльності та спілкування. Освітній

процес передбачає створення на уроках ко�

рекційно�розвивального середовища, яке спо�

нукає до реалізації особистісних можливостей,

внутрішньої активності.

З метою збереження здоров’я та корекції вад

фізичного розвитку впроваджуються методи

Бобат�терапії, В. Шерборн,  Кніла, Peto. Під час

уроків для дітей з обмеженою руховою діяль�

ністю використовуються корекційні столики та

парти.  

В позаурочний час з метою підготовки до

спеціальної олімпіади (за програмою рухової

активності «МАТР») проводяться рекреаційні

ігри, які покращують емоційно�вольовий стан

дітей, сприяють дисциплінованості, розвитку

фізичних та спортивних якостей. Кожна гра,

естафета, завдання спрямовані на психофізич�

ний розвиток дитини. Дитина має можливість

пізнавати свої моторні здібності, рухатися віль�
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но й весело, самостійно вирішувати завдання,

пов’язані з рухом, накопичувати досвід спілку�

вання з однолітками. Спортивні змагання —

найбільш коректний метод оцінки навичок,

визначення прогресу та стимулювання осо�

бистісного росту.                                                         

Невід’ємною частиною удосконалення

фізичних, соціальних, психологічних, інтелек�

туальних і духовних якостей та можливостей

кожної дитини є ведення сторінок «Книги ре�

кордів» закладу. Рекорди підбираються індиві�

дуально в залежності від фази фізичного роз�

витку дитини.   

3. Значну роль в корекційніо�навчально�ви�

ховній роботі відіграють інтегровані програми,

наприклад: поєднання фізичного виховання з

логоритмікою, психогімнастикою на уроках

ритміки, які тісно пов’язані з навчанням на уро�

ках фізкультури, особливо лікувальної (ЛФК). 

4. Програма батьківського всеобучу «Школа

життєвої компетентності»  направлена на допо�

могу батькам усвідомити своє призначення та

відповідальність за виховання неповносправної

дитини; на підвищення педагогічної культури

батьків, поширення і популяризацію кращого

досвіду сімейного виховання. Вона складається

з чотирьох теоретично�практичних блоків:

Здоров’я (медична служба, вчитель�реабіліто�

лог, логопеди, вчитель фізкультури); Любові

(вихователі дошкільного відділення, психолог,

вихователь ГПД); Мудрості (адміністрація, кла�

соводи, вчителі�предметники); Праці (вчителі

трудового навчання, керівники гуртків).

Ми можемо з упевненістю сказати, що за

відносно короткий період часу  учасникам прог�

рами вдалося створити осередок демократії в

нашому закладі,   модель освіти для всіх дітей та

батьків з особливими освітніми потребами зав�

дяки основним принципам: індивідуалізовано�

му підходові до навчання і виховання дітей, ак�

тивному залученню сімей та громадськості до

освітнього реабілітаційного процесу.
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Зміст корекційно�розвивальної роботи під час уроку комплексної психолого�педагогічні 
реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими освітніми потребами 

(на матеріалах Рівненського навчально�реабілітаційного центру «Особлива дитина»)

Корекційно�розвивальна спрямованість
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У статті розглядається концепція гуманізму і
ефективні педагогічні технології в системі вихо'
вання і навчання дітей з обмеженими можливос'
тями. Найбільш гуманістичними та ефективни'
ми методами роботи з хворими дітьми визначено
педагогічні системи: Монтессорі'педагогіка, пе'
дагогіка Р. Штейнера, М. Харі та ін.

Ключові слова: гуманістична педагогіка,

Монтессорі�педагогіка, педагогіка Р. Штейне�

ра, діти з особливими потребами.

В статье рассматривается концепция гума'
низма и эффективные педагогические технологии
в системе воспитания и обучения детей с ограни'
ченными возможностями. Как наиболее гуманис'
тичные и эффективные методами работы с боль'
ными детьми определены педагогические системы:
Монтессори'педагогика, педагогика Р. Штейне'
ра, Пето, М. Хари и др.

Ключевые слова: гуманистическая педагогика,

Монтессори�педагогика, педагогика Р. Штейне�

ра, дети с особыми потребностями.

The article deals with the concept of humanism and
effective educational technology in the education and
training of children with disabilities. Most humanistic
and effective methods of working with sick children are
considered educational system: Montessori pedagogy,
pedagogy R. Steiner, Peto, M. Hari, etc.

Key words: humanistic educational, Montessori

pedagogy, pedagogy R. Steiner.

Современное состояние нашего общества

свидетельствует о снижении уровня духовного,

психического и физического развития населе�

ния. В первую очередь это касается детей, боль�

шое число которых по тем или иным причинам

имеют отклонения в развитии и поведении,

социальную девиацию и дезадаптацию. В пос�

ледние годы отмечена тенденция возрастания

количества детей, рождающихся с функцио�

нальными и органическими нарушениями в той

или иной форме — инвалидов, а так же тех, ко�

торые требуют социальной защиты, специаль�

ных методов воспитания и обучения. По дан�

ным международных организаций частота рожде�

ния таких детей в разных странах мира, как бога�

тых, так и бедных, составляет от 6 до 10% от обще�

го количества всех рождающихся детей. Поэтому

были приняты международные документы по за�

щите детей с особыми потребностями. 

В настоящее время воспитание и обучение в

соответствии с Конвенцией ООН (1989) о пра�

вах ребенка может устанавливаться лишь «в на�

илучших интересах ребенка».

Сегодня мы открыто говорим о том, что дети�

инвалиды являются источником постоянного

напряжения в семье и обществе. К сожалению,

эти дети имеют различные физические, функци�

ональные и умственные отклонения, к тому же

различающиеся по тяжести, что затрудняет вы�

бор идеального варианта решения их дальней�

шей судьбы как родителями, так и обществом. 

Эти дети не просили их такими родить, а ду�

ши их «изломаны» не Богом. Кто же виноват в

проблемах этих детей? Мы — родители, поро�

дившие их, общество и окружающая среда. Эти

дети нуждаются не в содержании за высокими

заборами (в изоляции, от стыда), а в гуманном

отношении к ним родителей, родственников и

сограждан, в этичном отношении к ним людей

и общества в целом. 

Переходный период, в котором мы с вами

находимся, ставит свои особые проблемы, в том

числе проблемы гражданского воспитания и

обучения детей с особыми потребностями. По�

этому этика по отношению к детям с особыми

потребностями должна развиваться комплекс�

но, с учетом: 

— индивидуальной морали — этика родите�

лей, родственников, лиц, непосредственно

имеющих дело с больными детьми, особенно

воспитателей и преподавателей;

— общественной морали — создание условий

биологического и социального обеспечения для

детей с особыми потребностями.

Родительская любовь и неустанная забота

общества часто творят чудеса, давая детям с

особыми потребностями возможность вести

практически нормальный образ жизни. Многие

решительные и волевые дети упорным трудом

частично или полностью побеждают свои неду�

ги, изначально считавшиеся безнадежными.
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Обреченные, казалось бы, на жалкое существо�

вание, они делают свою жизнь полной и счаст�

ливой. Несмотря на недуги, многие подобные

люди делают блестящую карьеру ученого, педа�

гога, специалиста в разных отраслях производ�

ства и даже спортсмена. Например, достижения

украинских спортсменов�инвалидов на пара�

лимпийских играх, выводящих Украину на пер�

вые места в мире, в Европе. 

Необходимо дать детям с особыми потреб�

ностями образование и профессию, возмож�

ность самим зарабатывать на жизнь, а не сидеть

с «протянутой рукой» и ждать помощи со сторо�

ны. Получив образование и профессию, они бу�

дут заинтересованы работать, что приведет к

положительному экономическому эффекту,

снимется напряженность на различных уровнях

общества. Работа их может быть различной и

организованной разнообразно, вплоть до «на�

домной» в соответствии с их возможностями.

На современном этапе развития образования

самой распространенной на Украине формой

специального воспитания и обучения детей с

особыми потребностями остается дифференци�

рованная форма, соответственно, не меняется

подготовка кадров и не изменяются стереотипы

восприятия этих детей обществом. В последние

годы идет постепенное эволюционное развитие

общества и занимает прочное место мнение о

необходимости изменения системы специаль�

ного воспитания и образования, ориентирован�

ной на социализацию и интеграцию, которое

бы соответствовало общепринятым нормативам

образования детей. Это обучение их, детей с

особыми потребностями, в общей сети дош�

кольных, школьных заведений и вузов.

В США, Англии и других западных странах

адекватное решение этой проблемы обусловле�

но высоким экономическим развитием и воз�

можностью обеспечения на высоком уровне

условий для образования этих детей. Да и обще�

ство там по�иному смотрит на них, поэтому

усыновляют наших аномальных детей. Интег�

рированное воспитание и обучение полностью

соответствует интересам и потребностям лиц с

особыми потребностями.

Следует помнить, что даже лучшие воспита�

тельно�учебные учреждения не могут адекватно

заменить биологического и социального влия�

ния матери, обеих родителей на развитие ребен�

ка. В Украине у подавляющего большинства

семей нет возможности получить ту практичес�

кую, материальную, психолого�педагогическую

поддержку, которая требуется для проживания с

ребенком�инвалидом в семейных условиях.

Центр тяжести в воспитательной работе с деть�

ми следует перенести в семьи, в их собственную

среду, а не внутрь интернатов и детских домов.

Воспитание в семье обходится дешевле, нежели

в интернате или детском доме. Необходимо воз�

родить ту гуманную милосердную традицию,

которая была в семьях многих народов, когда

ребенка�сироту не отдавали в государственные

учреждения, а определяли в семьи родственни�

ков, соседей, односельчан. Необходимо отдать

предпочтение определению детей в семьи и об�

легчить процедуру усыновления, создавать

детские дома семейного типа.

Центры социальной защиты представляют

детям с особенностями психофизического раз�

вития медицинское обслуживание, приют, воз�

можность учиться, приобрести профессию,

принимать участие в мероприятиях досуга и от�

дыха. Но в этих учреждениях дети ощущают от�

сутствие материнской любви и ласки, дефицит

эмоциональных проявлений. Поэтому дети в

них должны находиться с организацией жизне�

обеспечения с временным пребыванием или

вводить семьи в учреждения по уходу за этими

детьми.

В условиях становления Украины как госуда�

рства особую актуальность имеют проблемы

воспитания и образования личности на основе

гуманистических ценностей. [1, с. 3–15; 3, с. 5,

8, 20]. «Гуманизм это право человека на счастье»

(И. С. Кон «Словарь по этике»). Гуманизация

жизни должна стать определяющим принципом

педагогического процесса, который базируется

на разработанной В. А. Сухомлинским концеп�

ции «Философия детского счастья».

К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, В. А. Сухом�

линский, П. А. Сорокин, Я. Корчак создали об�

разовательные системы, которые базируются на

воспитании в любви. В сегодняшних условиях

интерес к наследству выдающихся педагогов�

гуманистов повышается. При этом педагог дол�

жен не только любить ребенка, но учить и его

любви и гуманности. По мнению В. А. Сухом�

линского, процесс воспитания выражается в

единстве духовной жизни воспитателя и воспи�

танников — в единстве их идеалов и стремле�

ний, интересов, мыслей, переживаний.

Инновациями в сфере деятельности учреж�

дений воспитания и образования должны стать:

необходимость гуманизации на всех уровнях;

признание права ребенка (ученика, студента) на

собственное мнение и собственный выбор. Гу�

манистическое воспитание и образование тре�

бует от педагога: 

— отступить от позиции «я прав» и научиться

понимать позицию ребенка; принимать новые

и инновационные подходы в воспитании и обу�

чении; понимать ребенка, признавать ребенка

личностью, принимать его таким, каков он есть.

Способствовать такой позиции может диалого�

вое общение («педагог�ребенок»);
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— научиться убеждать ребенка, а не наказы�

вать. Наказать легче, чем искать пути «к его

сердцу». Этот поиск требует приложения уси�

лий, постоянного обучения и изменения стере�

отипов воспитания и преподавания;

— научиться жить в детском мире и одновре�

менно не забывать, что воспитатель должен, как

подчеркивал А. С. Макаренко, вести себя так,

чтобы каждое его действие было воспитатель�

ным.

Гуманизация воспитания и образования пре�

дусматривает создание таких форм и методов

воспитания, обучения, которые обеспечивают

эффективное развитие индивидуальности ре�

бенка (ученика, студента) — его познаватель�

ных способностей, индивидуальных качеств, в

первую очередь тех, с помощью которых лич�

ность может и хочет обучаться, заинтересована

в том, чтобы эффективно воспринимать воспи�

тательное и образовательное влияние. [3, с. 5,

10, 17]

Переход на гуманистические позиции учеб�

но�воспитательного процесса имеет определен�

ные трудности, как для педагога, так и для

ребенка по субъективным и объективным при�

чинам. Механизмом для гуманизации воспита�

ния и образования является диалоговое обще�

ние («педагог — ребенок»), а инструментом —

стимулирующе�контролирующие мероприятия.

В диалоговом поле взаимодействия у ребенка

формируется доверительное отношение к педа�

гогу, к людям. В этом поле педагог выступает не

«сверхличностью», которая все знает, все может,

имеет право критиковать, наказывать. Педагог

воспринимается как обычный человек, кото�

рый искренне интересуется жизнью ребенка,

признает свои ошибки, исправляет их, который

учит сам и учится у своих учеников.

Обучать детей в диалоговом поле — значит

найти ключик к их сердцу, когда они ради свое�

го и вашего удовольствия станут творить. Твор�

ческая деятельность повышает самооценку ре�

бенка, способствует самореализации, ребенок

осознает значимость своей личности. Задача

педагога не опекать ребенка, а сопровождать на

пути творчества, оказывая полное доверие его

возможностям. Осознание ребенком самоцен�

ности в социуме начинается с маленьких знаков

внимания и доверия, что придает весомость его

интересам и потребностям.

Создавая новое, нельзя забывать «хорошее

старое». Старое — это прочный проверенный

фундамент, на котором должны строиться но�

вые эволюционирующие педагогические систе�

мы. Наиболее гуманистичными, эффективны�

ми и популярными в работе, как со здоровыми,

так и с больными детьми считаются педагоги�

ческие системы прошлых времен: Монтессори�

педагогика, педагогика Р. Штейнера, Пето,

М. Хари и др. 

Педагогика выдающегося итальянского гу�

маниста Марии Монтессори (1870–1952 гг.) за�

воевала весь мир. В мировом педагогическом

опыте не было, и нет такого органичного соеди�

нения разных знаний, как в разработанной ею

технологии. 

Монтессори�педагогика — это лечебная пе�

дагогика, основанная на принципах Марии

Монтессори, которая рассматривала ребенка

как личность с самого рождения. В этом зало�

жено ее главное отличие от других систем. Сог�

ласно ее системе ребенок имеет возможность

свободно и самостоятельно двигаться и разви�

ваться. Общий принцип метода Монтессори ос�

нован на наблюдении за ребенком в природных

условиях и в принятии его таким, каков он есть.

В целом педагогическая система М. Монтессо�

ри репрезентует теорию свободного воспитания

и сенсуализма в педагогике. Глубина реализо�

ванных в этой технологии теоретических поло�

жений, усовершенствованный методический и

дидактический инструментарий дают возмож�

ность использовать ее в разных педагогических

условиях. 

Разрабатывая собственную педагогическую

систему, М. Монтессори опиралась на идеи

французских психиатров и педагогов Жана�Гас�

пара Итара (1775–1838 гг.) и Эдуарда Сегена

(1812–1880 гг.), которые теоретически обоснова�

ли и практически доказали возможности воспи�

тания детей с особыми потребностями с по�

мощью специальных упражнений. После

многолетних научных поисков М. Монтессори

задумалась над созданием системы, которая была

бы строго индивидуальной и давала возможность

педагогу наблюдать за ребенком и изучать его. 

Мария Монтессори не противопоставляет

личности педагога и ребенка, считая их равно�

ценными в воспитании. Такой подход объединя�

ет систему Монтессори с гуманистическими

традициями украинской этнопедагогики и сов�

ременными концепциями обучения и воспита�

ния. Важно, чтобы педагог был личностью, ко�

торая постоянно развивается, владеет навыками

самоисследования и видения ребенка в разви�

тии. Способность «вникать в секрет детства»,

знать, любить ребенка и уметь служить ему «сог�

ласно с законами высшей справедливости», по

убеждению М. Монтессори, является главной

миссией педагога [4, с. 5–20].

Посредником между педагогом и ребенком,

по ее убеждению, должен быть дидактический

материал, призванный пробудить самостоя�

тельность ребенка, помочь его самовоспита�

нию, самообучению, саморазвитию. Собрав,

осмыслив и интегрировав компоненты много�
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численных педагогических теорий (Р. Перейри,

Ж.�Г. Итара, Э. Сегена, Дж. Локка, Ж.�Ж. Рус�

со, И.�Г. Песталоцци, Ф. Фребеля и др.)

М. Монтессори разработала целостную систе�

му, в которой отсутствие, с первого взгляда,

теоретической новизны и оригинальности яв�

ляется ее главной практической силой. В 1907 г.

у Марии Монтессори появилась возможность

применить на практике свою теорию, результа�

ты первых наблюдений и исследований. Соз�

данный «дом ребенка» Марии Монтессори

использовала как своеобразную эксперимен�

тальную площадку. Специальная среда в нем

стимулировала природное развитие детей, а их

занятия объединяли свободные игры и молитвы,

разнообразную познавательную деятельность —

с песнями. Все это было сориентировано на то,

чтобы приучить ребенка к самостоятельности,

способствовать его разностороннему совершен�

ствованию, помочь ему организовать свою дея�

тельность и реализовать свою природу. В таких

условиях у детей появлялся самопроизвольный,

внутренний интерес к занятиям, что и было

целью его воспитания.

В начале ХХ ст. Монтессори�детские сады,

Монтессори�школы действовали и в нашей

стране, однако со временем в связи с унифика�

цией типов образовательных учреждений, прог�

рамм и методов работы с детьми, а так же из�за

резкой критики теории Монтессори за ее несо�

ответствие коммунистической идеологии, они

были запрещены. В начале 90�х годов ХХ ст.

отечественная Монтессори�педагогика была

возрождена. Выдвижение кандидатуры Марии

Монтессори для присуждения Нобелевской

премии в 1949, 1950 и в 1951 гг. свидетельствова�

ло о всемирном признании ее творческих разра�

боток. 

В мире существуют десятки тысяч школ

Монтессори (детских садов, начальных школ,

гимназий, лицеев), в некоторых университетах

и институтах есть отделения, которые готовят

Монтессори�учителей. В США, Голландии на�

лажен выпуск дидактического материала Мон�

тессори. С 1929 г. действует Международная ас�

социация Монтессори, президентом которой до

1952 г. была М. Монтессори. В 1993 г. была соз�

дана Международная альтернативная Монтес�

сори�ассоциация (МАМА), которая объедини�

ла ученых, педагогов�практиков Украины,

России, Белоруссии, Казахстана, изучающих и

применяющих ее технологию. [4, с. 5–20]

Вальдорфская педагогика является детищем

выдающегося австро�немецкого общественного

деятеля, философа и педагога, исследователя

творчества Гете, основателя духовно�научного

движения — антропософии Рудольфа Штейне�

ра (1861–1925). Множество последователей

восприняли его новаторские педагогические

идеи, которые со временем стали ядром между�

народного культурно�образовательного движе�

ния. Сегодня количество, так называемых,

свободных вальдорфских школ (антропософс�

ких школ Р. Штейнера) достигает полтысячи.

Больше их в Германии, Голландии, Швеции,

Великобритании, Австрии, США. Есть они в

Африке, Южной Америке, Японии, других

странах. Вальдорфская педагогика представле�

на и сотнями детских садов. Она непосред�

ственно связана с основанным Р. Штейнером

оригинальным лечебно�педагогическим нап�

равлением, которое развивается во многих ле�

чебно�педагогических институтах и общинах.

[2, с. 58–61; 5, с. 3–15].

Главным в развитии вальдорфской педагоги�

ки стала организация лечебно�педагогических

общин «Кемпхилл», которые функционируют

на основе принципов антропософии Р. Штей�

нера. Исторически движение направленно на

роботу с больными, однако его сторонники ста�

вят перед собой более широкие задачи — созда�

ние общин, в которых люди строят жизнь на

основе христианской морали, морали, которая

соответствует современному сознанию. Первое

товарищество «Кемпхилл» было организовано в

1939г. в Шотландии австрийским врачом, пе�

дагогом и психологом Куртом Кенингом

(1902–1966). Это поселение, где совместно про�

живают дети и взрослые с физическими и пси�

хическими недостатками и требуют присмотра,

а также те, кто их воспитывает, лечит и прис�

матривает за ними. Эта лечебно�педагогическая

и социально�терапевтическая община, в кото�

рой интегрируется совместная жизнь, работа и

обучение больных и здоровых людей. 

Стержнем вальдорфской педагогики являет�

ся свобода, но не в значении асоциальности че�

ловека. Вальдорфская школа не ориентирует

детей на выбор мировоззрения, а помогает им

свободно и плодотворно самоопределиться,

трезво и ответственно осознать реалии мира.

Вальдорфская педагогика — это не программа,

не система методических приемов, а многолет�

ний практический опыт. В ней соединены воз�

можности мыслительного, эстетического, тру�

дового, социального, морального воспитания,

принципы индивидуального подхода и свободы

в воспитании, вопросы режима дня и ритма го�

да, которые имеют в своей основе разносторон�

ние знания о развивающемся ребенке.

В условиях медицинского центра г. Николаев

было проведено исследование непрерывной

реабилитации больных со спастическими фор�

мами ДЦП, что включало методы физической

реабилитации (ЛФК, массаж, информационно�

волновая терапия), использование биологичес�
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ки�активного пищевого вещества «Биолан»

(фактора роста нервной ткани) а также методы

коррекционной педагогики — Монтессори�пе�

дагогика, педагогика Р. Штейнера. 

Были созданы все необходимые условия: ор�

ганизовано специальное «подготовленное про�

странство» (согласно методике М. Монтессори)

для коррекции движений, мелкой моторики

рук, развития сенсорных функций (специаль�

ная мебель, снаряды, приспособления, стенды);

использовался дидактический материал Мон�

тессори. Проводились занятия по «евроритмии»

(Р. Штейнер) — выполнение физических уп�

ражнений с использованием ритмов.

Реабилитация больных, согласно программе,

проводилась по схеме: 2 недели в месяц в тече�

ние 3 месяцев. Проведенные исследования то�

нуса мышц, объема движений, больших мотор�

ных функций, мелкой моторики рук показали:

программа способствует уменьшению тонуса

мышц на 30–40 %, увеличению амплитуды дви�

жений на 40 %, улучшению больших моторных

функций и мелкой моторики рук на 1–2 балла.

В последние десятилетия на Украине, как и

во всем мире, произошла переориентация

духовных ценностей, государство начинает

проводить новую социальную политику в отно�

шении детей с особыми потребностями. Гума�

низация воспитания и образования есть требо�

вание нового времени, эволюция человека и

всего человечества в действии.
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